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Tài liệu này do Nhóm tác giả xây dựng với sự hỗ trợ của
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án
Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật
hoang dã. Nội dung trong tài liệu là của các tác giả và không
phản ánh quan điểm của Chính phủ Việt Nam, USAID hoặc
Chính phủ Hoa Kỳ. Các trang thông tin về tê tê và các thông
điệp cho Dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài
động, thực vật hoang dã cung cấp.
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LỜI NÓI ĐẦU
Trong một số tài liệu về y học cổ truyền có đề cập đến việc
sử dụng vảy Tê tê (Xuyên sơn giáp), một vị thuốc thuộc nhóm
hành huyết khứ ứ, tiêu độc, có vị mặn, tính hàn, hơi độc, có tác
dụng trục huyết ứ và được sử dụng để chữa sốt rét, viêm ruột,
trị phong thấp, tiêu sưng, mụn nhọt, viêm tắc tuyến sữa… Tuy
nhiên, vì lợi ích kinh tế, người ta đã gán cho vảy Tê tê nhiều
công dụng khác nhau. Việc mua bán, sử dụng các sản phẩm từ
Tê tê đã khiến loài này phải đối mặt với sự giảm sút nghiêm
trọng về số lượng và thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị
tuyệt chủng.
Mặc dù pháp luật trên Thế giới và Việt Nam nghiêm cấm
các hành vi quảng cáo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật
hoang dã quý, hiếm, nguy cấp trong đó có Tê tê với các mức
phạt khá cao nhưng tình trạng này vẫn đang tiếp tục xảy ra.
Nếu như không có biện pháp ngăn chặn tình trạng này,
nhiều loài động vật sẽ sớm biến mất trên thế giới, theo sau đó
sẽ là sự đứt gãy của các mắt xích trong hệ sinh thái, ảnh
hưởng tới việc phát triển không chỉ của các loài động vật trong
chuỗi thức ăn, mà còn của các loài thực vật có liên quan. Điều
này cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của ngành y học cổ
truyền nói riêng, cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của con
người trên toàn cầu.
Ngành y học cổ truyền với vị trí quan trọng trong công tác
chăm sóc sức khỏe cũng có vai trò hết sức quan trọng trong
việc ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã, góp
phần bảo vệ các loài này, bảo vệ sự toàn vẹn của hệ sinh thái
cũng chính là bảo vệ sự bền vững của ngành y học cổ truyền
trong tương lai.
Trong các sách y học cổ truyền cũng cho thấy có rất nhiều
dược liệu có tác dụng rất tương tự các tác dụng của động vật
hoang dã, mà việc sử dụng không ảnh hưởng tiêu cực đến
thiên nhiên, vì vậy không cần kê đơn thuốc có thành phần từ
động vật hoang dã nguy cấp, như sừng Tê giác hay vảy Tê tê.
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Chính vì vậy, với mục đích góp phần bảo tồn loài Tê tê và
nâng cao nhận thức về những quy định bảo vệ động vật hoang
dã nói chung, nhóm tác giả biên soạn cuốn tài liệu một số cây
thuốc, vị thuốc có tác dụng tương đồng có thể thay thế vảy Tê
tê để giới thiệu đến các thầy thuốc, sinh viên ngành đông y, các
bạn đọc quan tâm để tham khảo và sử dụng.
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5 HÀNH ĐỘNG
CỦA THẦY THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
để bảo vệ các loài động vật hoang dã

Không sử dụng, mua bán, tàng trữ trái pháp luật các sản
phẩm từ các loài động vật hoang dã.
Không kê đơn thuốc có các sản phẩm từ động vật hoang dã
trái pháp luật.
Không tặng quà/ từ chối quà tặng là các sản phẩm từ động
vật hoang dã trái pháp luật.
Giải thích cho người bệnh và gia đình về việc không sử dụng
sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật để trị bệnh.
Tham gia nghiên cứu và phổ biến các loại phương thuốc
thay thế cho các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp,
quý, hiếm.
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Tê tê là loài động vật có vú duy nhất có vảy
trên thế giới, chuyên ăn kiến và mối. Toàn thân
chúng được bao phủ bởi lớp vảy làm từ keratin,
tương tự như móng tay của con người. Khi cảm
thấy bị đe dọa, Tê tê cuộn tròn thành một quả
bóng cứng, dùng lớp vảy sừng của mình để
tránh sự đe dọa từ các loài thú lớn. Tuy nhiên,
biện pháp này không giúp được chúng trước nạn
săn bắt, khi người săn trộm tận dụng cách
phòng vệ này để bắt tê tê một cách dễ dàng.
Tê tê đang là loài động vật có vú bị buôn bán
nhiều nhất trên thế giới, khiến chúng có nguy cơ
tuyệt chủng.

Nguồn: Save VietNam’s Wildlife
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1. BỒ CÔNG ANH
Vị thuốc “Bồ công anh” ở Việt Nam có nguồn gốc từ 2 loài,
cùng Họ thực vật, nhưng khác Chi:
(1) Bồ công anh, Bồ công anh ấn, Diếp dại, Diếp trời...
Tên khoa học: Lactuca indica L.
Đồng danh: Prenanthes squarosa Thunb.
Lactuca brevirostris Champ.
Pterocypsela indica (L.) Shih
(2) Bồ công anh thấp, Bồ công anh lùn
Tên khoa học: Taraxacum officinale Wigg.
Đồng danh: Lontodon taraxacum L.
Họ thực vật: Cúc - Asteraceae.
Đặc điểm hình thái:
(1) Bồ công anh (Lactuca indica L.)
Cây thảo, sống một năm, cao từ 0,5 đến hơn 1,0m, Thân
tròn, rỗng giữa, vỏ màu xanh đôi khi có đốm tía. Lá đa dạng;
không cuống hoặc có cuống ngắn; phiến lá nguyên hoặc xẻ thùy
lông chim; viền có răng cưa không đều; những lá phía trên gần
cụm hoa hình dải - mũi mác, phiến lá kéo dài xuống ôm thân.
Cụm hoa đầu tụ tập thành hình chùy ở ngọn, dài 20 - 40
cm và phân nhiều nhánh. Cụm hoa đầu có tổng bao hình trụ,
dài trên 1,0 cm, gồm 4 hàng lá bắc, bên trong chứa 21 - 25
hoa. Hoa hình ống, màu vàng, lưỡi ở đầu ống hoa khía 5 thùy
nông; gốc bao phấn hình mũi mác; vòi nhụy dài, đầu xẻ 2. Quả
bế, hình bầu dục, hơi dẹt, màu đen và có mào lông màu trắng.
Toàn thân có nhựa mủ trắng.
Mùa hoa quả: Rải rác từ tháng 5 đến tháng 10.
(2) Bồ công anh thấp (Taraxacum officinale Wigg.)
Cây thảo, sống một năm hay nhiều năm; có rễ chính dạng
củ hình trụ. Lá mọc tập trung ở gốc, tỏa ra sát mặt đất; cuống lá
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thường màu tía hồng; phiến lá tổng thể có hình thuôn dài, song
mép lá biến đổi từ dạng răng cưa không đều, đến dạng xẻ thùy
sâu hình lông chim.

Hình 1. A - Cây Taraxacum officinale mang hoa;
B - Dược liệu
Cụm hoa đầu, đường kính 3 - 4cm, mọc đơn độc từ ngọn,
trên cuống dài. Tổng bao hình chuông, gồm 4 hàng lá bắc, bên
trong chứa nhiều hoa lưỡng tính. Hoa hình ống ngắn, màu
vàng, lưỡi ở đầu ống hoa có 5 thùy nông; gốc bao phấn hình
mũi mác; vòi nhụy dài, đầu xẻ 2. Quả bế hình bầu dục thuôn,
màu nâu nhạt, có mào lông màu trắng.
Toàn cây có nhựa mủ trắng.
Mùa hoa quả: Rải rác từ tháng 8 đến tháng 12 (1).
Mùa thu hái và cách thu hái: Vào mùa hè hay mùa thu (tùy
loài), khi cây bắt đầu có hoa và có lượng lá xanh nhiều nhất
trong năm. Nhổ lấy cả cây (riêng loài (1) thường cắt bỏ rễ); Rửa
sạch, cắt thành đoạn dài 3 - 4 cm, để ráo nước, sau đem phơi
hay sấy (50 - 60°C) đến khô.

10

Hình 2. Cây Taraxacum officinale mang hoa
Phân bố và sinh thái: Trên thế giới, cả 2 loài Bồ công anh trên
đều có phạm vi phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt
đới. Ở Việt Nam, loài Bồ công anh (Lactuca indica) phân bố rải
rác ở nhiều tỉnh, từ vùng núi thấp (dưới 600m) xuống đến trung
du và đồng bằng. Loài Bồ công anh thấp (Taraxacum officinale)
thường chỉ thấy ở các địa phương thuộc vùng núi, có độ cao
khoảng 1.000m trở lên (Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái,
Lạng Sơn, Lâm Đồng...). Cả 2 loài đều là cây ưa ẩm, ưa sáng
và có thể hơi chịu bóng; ra hoa quả nhiều hàng năm, tái sinh tự
nhiên từ hạt và cũng trồng được bằng hạt.
Bộ phận dùng: Phần thân trên mặt đất khô (Herba Lactucae
indicae; Herba Taxaci)
Thành phần hóa học:
(1) Bồ công anh (Lactuca indica L.)
Bồ công anh chứa 91,8% nước, 3,4% protid, 1,1% glucid,
2,9% xơ, 1,2% tro; 3,4mg% caroten, 25mg% vitamin C, 2 chất
đắng chính là lactucin và lactucopicrin. Ngoài ra, còn có β - amyrin,
taraxasterol, germanicol.
(2) Bồ công anh thấp (Taraxacum officinale Wigg.)
Toàn cây Bồ công anh thấp có chứa 0,98% flavonoid gồm
các chất chính như lactopicrin, taraxacin, taraxacerin… Ngoài
ra còn chứa các hợp chất quan trọng khác như inozitola,
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đường khử, saponosid, tinh dầu, các acid béo và 0,5%
asparagin. Trong rễ chứa 40% inulin, một chất đắng là hỗn hợp
của taraxaxin và taraxaxerin. Trong dịch sữa có chứa chất đắng
taraxerola, inozitola và taraxaxierola. Trong lá có luteolin-7glucosid, apigenin-7-glucosid, 2 chất đắng là lactucin và
lactucopicrin và nhiều vitamin B và C.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp nhũ ung, tắc sữa, mụn
nhọt sang lở, nhiễm trùng tiết niệu.
Tính vị, quy kinh: Cam, vi khổ, hàn. Vào kinh Can, Vị.
Tác dụng: Thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm tán kết.
Liều lượng, cách dùng: 8 – 30 g/ngày, sắc uống. Dược liệu
tươi: Giã nát, đắp ngoài da trị sưng vú, tắc tia sữa, mụn nhọt.
Chú ý: Không dùng cho người âm hư, tràng nhạc, ung nhọt đã vỡ.
Dược liệu có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng
khuẩn, độc với tế bào ung thư.
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2. BỤP GIẤM
Tên khoa học: Hibiscus sabdariffa L.
Đồng danh: Furcaria sabdariffa (L.) Urb.
Họ thực vật: Bông - Malvaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây dạng thảo, hơi hóa gỗ ở gốc, cao 1,0-2,5m, phân
cành nhiều. Vỏ thân và cành thường có màu nâu tía, nhẵn. Lá
mọc so le; cuống màu đỏ tía; phiến lá đa dạng, do các lá ở gần
ngọn thường hình trứng, lá ở dưới thường xẻ 3 hoặc 5 thùy. Lá
kèm nhỏ sớm rụng.
Hoa thường mọc đơn độc ở kẽ lá, có cuống. Đài gồm 2 lớp,
đài phụ 10 cánh rời, hình tam giác nhọn, màu đỏ tía, mọng nước;
đài chính dính liền ở dưới tạo thành hình chuông, đầu xẻ 5 thùy
tam giác nhọn, màu đỏ tía, mọng nước, có lông nhỏ ở mặt ngoài.
Tràng hoa 5 cánh hình trứng ngược, màu hồng. Nhị gắn trên ống
ngắn. Vòi nhụy có đầu xẻ 5 thùy. Quả nang gần hình cầu, có đầu
nhọn, có lông nhỏ. Hạt hình thận, nhiều, vỏ có u nhỏ.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 7 - 8, quả già tháng 10 - 11.
Mùa thu hái và cách thu hái: Từ giữa đến cuối mùa thu, khi
quả già. Hái từng quả, tách lấy nguyên phần đài hoa (đài phụ
và đài chính) sau đem phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Bụp giấm có nguồn gốc ở vùng Tây Phi,
hiện được trồng ở nhiều nước thuộc vùng nhiệt đới. Ở Việt
Nam, Bụp giấm được nhập nội có lẽ gồm vài lần, song sớm
nhất có thể vào khoảng năm 1990 (hoặc trước đó). Hiện được
trồng sản xuất chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Các
tỉnh khác có trồng song không đáng kể. Cây ưa sáng và ưa ẩm
khi nhỏ, sau có thể chịu được khô hạn. Trồng bằng hạt và cho
thu hoạch (đài hoa) ngay trong năm.
Bộ phận dùng: Đài hoa khô (Calyx Hibiscus sabdariffae)
Thành phần hóa học: Vào những năm cuối của thế kỷ trước,
các nhà khoa học đã phát hiện thấy tác dụng hạ huyết áp của
đài hoa Bụp giấm qua một thử nghiệm lâm sàng có so sánh với
thuốc captopril và nhận thấy tác dụng hạ huyết áp của Bụp
giấm vừa hiệu quả vừa êm dịu, từ đó càng khuyến khích các
nghiên cứu về thành phần hóa học của cây thuốc này.
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Hình 3. A - Cành mang quả, B - Đài khô (dược liệu)
Toàn cây Bụp giấm chứa tới 1,5% anthocyan. Anthocyan
bao gồm chủ yếu là delphinidin-3-sambubiosid, còn gọi là
hibiscin hay dephniphylin và cyanidin-3-glucosid. Bụp giấm
cũng chứa một lượng khá lớn acid hữu cơ như acid hibiscic
(23%). Quả chứa chủ yếu là acid citric (12 - 17%), ngoài ra còn
có acid malic, acid tartric.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp sốt nóng, tiểu ít, tiêu
hóa kém, táo bón, loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo
đường, viêm gan.
Tính vị, quy kinh: Toan, lương. Vào kinh Can, Đại trường.
Tác dụng: Thanh Can giải nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, giúp tiêu hóa.
Liều lượng, cách dùng: 6 – 15 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Không dùng chung với paracetamol, diclophenac và các
thuốc chống viêm không steroid (NSAID) khác.
Dược liệu có tác dụng hạ huyết áp, điều hòa lipid máu,
độc với tế bào ung thư, bảo vệ thận, chống oxy hóa, thư giãn
cơ trơn, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng vi rút, điều hòa miễn
dịch, hạ sốt, hạ đường huyết, giãn cơ trơn, giảm viêm tiêu hóa,
giúp vết thương mau lành, phòng ngừa bệnh lý tim mạch và
thần kinh.
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3. CAM THẢO BẮC
Tên khoa học: Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.
Đồng danh: Glycyrrhiza asperrima var. desertorum Regel.
G. asperrima var. uralensis (Fisch. ex DC.) Regel.
G. shiheziensis X.Y. Li
Họ thực vật: Đậu - Fabaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây dạng thảo, hơi hóa gỗ ở gốc, phân cành nhiều, mọc
thành bụi, cao 0,8 - 1,2 m; ngọn và cành non có lông, sau nhẵn.
Lá kèm nhỏ ở 2 bên gốc lá. Lá kép lông chim lẻ, gồm 3 - 6 đôi
lá chét; phiến lá chét hình ô van hay hình trứng, nhọn đầu, phủ
lông mịn.

Hình 4. A - Cây mọc tự nhiên; B - Dược liệu
Cụm hoa bông, gồm trên 20 hoa, mọc ở kẽ lá. Hoa màu
tím hồng; đài hình ống ngắn, đầu xẻ hình tam giác nhọn, mặt
ngoài có lông dày; tràng hoa có cánh cờ hình cánh bướm; cả
bộ nhị và nhụy đều ngắn hơn cánh cờ; bầu thuôn dẹt. Quả đậu,
cong, mọc tụ tập thành chùm ngắn, vỏ có lông nhỏ. Hạt 2-6, hơi
dẹt, màu nâu xám.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 6-7, quả già tháng 9-10 (11).
Nguồn dược liệu Cam thảo nhập vào Việt Nam, có thể có
cả loài Glycyrrhiza glabra L. Loài này có phiến lá thuôn hơn,
quả không cong và phủ dày lông cứng.
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Mùa thu hái và cách thu hái: Cuối mùa thu, khi quả già. Cắt
sát gốc, loại bỏ phần thân cành trên mặt đất; cuốc rộng và sâu
xung quanh, lấy toàn bộ rễ. Sau đó cắt bỏ gốc, rễ con, rửa
sạch, để ráo nước, phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Các loài Cam thảo bắc vốn có xuất xứ ở
vùng Trung Á và Nam Á, trong đó có phần lãnh thổ của Nga,
Trung Quốc và Mông Cổ... Hiện cây được trồng nhiều ở Trung
Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việt Nam đã có vài lần nhập hạt
giống Cam thảo bắc. Tuy nhiên, việc trồng thử chưa thành
công. Cam thảo bắc là cây ưa sáng và ưa khí hậu mát của
vùng ôn đới ấm, về mùa đông cây có thể chịu được băng tuyết.
Đây là những đặc điểm cần lưu ý khi nhân trồng cây thuốc này.
Bộ phận dùng: Rễ khô (Radix Glycyrrhizae)
Thành phần hóa học: Cam thảo chứa nhiều hợp chất quý,
nhưng quan trọng nhất là glycyrrhizin còn gọi là acid
glycyrrhizic là tinh thể màu trắng, ít tan trong nước lạnh, nhưng
tan tốt trong nước nóng, độ ngọt gấp 60 lần đường trắng. Trên
thị trường, glycyrrhizin thương phẩm là muối amonium
glycyrrhizat dạng vảy đen bóng tan trong nước, chất này có tác
dụng chống viêm, giải độc, kích thích co bóp cơ tim, giải độc tố
bạch cầu, nọc rắn, uốn ván, mã tiền… Sau đó là nhóm chất
flavonoid với hàm lượng khoảng 1%, gồm 20 hợp chất mà
quan trọng nhất là liquiritrin với các tác dụng chống oxy hóa,
chống viêm sưng, bảo vệ tế bào gan, diệt Helicobacteri pylori
(vi rút HP) trong dạ dày, ngoài ra còn có tác dụng chữa bệnh
sạm da, rối loạn sắc tố da do có tác dụng ức chế enzym
tyrosinase-men gây tăng sản sinh melamin. Trên thị trường
đang lưu hành một dạng viên ngậm Cam thảo DGL (Chewable
Deglycyrrhizinated Licorice) với tác dụng phong bế dịch acid khi
điều trị bệnh viêm loét dạ dày bằng cimetidin.
Công dụng: Sinh Cam thảo dùng trong các trường hợp mụn
nhọt, đau họng; Chích Cam thảo (Cam thảo sao tẩm với mật
ong) dùng cho người Tỳ Vị hư nhược, ho đờm, loạn nhịp tim.
Tính vị, quy kinh: Cam, bình. Vào kinh Tâm, Phế, Tỳ, Vị và
thông 12 kinh.
Tác dụng: Sinh Cam thảo giải độc tả hỏa, thải độc: Chích Cam
thảo kiện Tỳ ích khí.
Liều lượng, cách dùng: 4 - 12 g/ngày, dạng sắc hoặc bột.
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Chú ý: Không dùng chung với Cam toại, Đại kích, Nguyên hoa,
Hải tảo.
Cam thảo có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, chống
co thắt, nhuận tràng, chống trầm cảm, giảm loét và hạ đường
huyết.
Không nên dùng chung với các thuốc chuyển hóa bởi
enzyme CYP2C9, CYP3A4, thuốc chống đông máu, hạ huyết
áp, lợi tiểu, warfarin, digoxin, estrogen, acid ethacrynic, hạ
huyết áp, NSAID…
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4. CỎ SỮA LÁ LỚN
Tên khoa học: Euphorbia hirta L.
Đồng danh: Euphorbia pilulifera L.
Họ thực vật: Thầu dầu - Euphorbiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống một năm, mọc thẳng, cao 20 - 40 cm, thân
và cành thường có màu nâu tía, có lông. Lá mọc đối, cuống rất
ngắn; phiến lá hình bầu dục hay hình mác, kích thước 1,0-1,5 x
1,6-3,0 cm, phủ lông dày. Lá kèm rất nhỏ, sớm rụng.
Cụm hoa dạng ngù, tập trung thành hình cầu, mọc ra từ kẽ
lá. Tổng bao hình chuông, có lông ở mặt ngoài và 4 tuyến dính
hình trái xoan; bao hoa gồm 5 mảnh hình tam giác nhọn; nhị 5;
bầu có cuống và có lông. Quả nang, gần hình cầu, mở ở đỉnh.
Hạt nhỏ, có 4 cạnh.
Mùa hoa quả: Rải rác từ tháng 5 đến tháng 10.
Mùa thu hái và cách thu hái: Vào mùa hè hay đầu mùa thu,
khi cây bắt đầu ra hoa. Cắt lấy toàn bộ phần thân và cành
mang lá, bỏ gốc và rễ; rửa sạch, để ráo nước, sau đem phơi
hay sấy khô.

Hình 5. A - Cây đang có hoa; B - Dược liệu
Phân bố và sinh thái: Cỏ sữa lá lớn, phân bố rộng rãi ở một
số quốc gia nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á và phía Nam Trung
18

Quốc. Ở Việt Nam, cây phân bố ở hầu hết các tỉnh từ đồng
bằng đến vùng núi có độ cao khoảng 800 m trở xuống. Cây ưa
ẩm, ưa sáng và hơi chịu bóng; thường mọc trên đất ẩm ở vườn
gia đình, các bãi đất hoang quanh làng bản, ven đường đi và
trong các ruộng trồng hoa màu. Tái sinh tự nhiên bằng hạt. Cây
con mọc từ hạt vào khoảng tháng 3 - 5, sau mùa hoa quả, cây
tàn lụi.
Bộ phận dùng: Toàn bộ phần thân và cành mang lá, khô
(Herba Euphorbiae hirtae)
Thành phần hóa học: Cỏ sữa lá lớn chứa các nhóm chất như
triterpen, flavonoid, tanin, alcaloid, tinh dầu, phytosterol, acid
phenolic. Các triterpen quan trọng như taraxerol, taraxeron,
cycloartenol, euphorbol hexacosonat và ingenol triaxetat. Nhóm
flavonoid gồm quercitrin, isoquercitrin, quercetin, myricitrin,
leucocyanidin, xanthorhamnin, rutin, quercetin rhamnosid và
cyanidin-3-glucosid. Các acid phenolic như acid shikimic, acid
galic, acid cafeoylquinic. Cỏ sữa lá lớn có chứa các tanin quý
như geraniin, euphorbin A và B và một tanin dưới dạng acid
hữu cơ là acid 3,4-digaloylquinic. Ngoài ra còn chứa 18,25%
albumin, nhiều acid amin tự do. Acid shikimic và cholin có tác
dụng chống co thắt, sử dụng trong chữa trị chứng hen suyễn ở
một số nước ở châu Á.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp kiết lỵ, viêm ruột, viêm
khí quản mạn, viêm thận, viêm da, phụ nữ sau sinh ít sữa hoặc
tắc tia sữa, hen suyễn, viêm mắt.
Tính vị, quy kinh: Tân, toan, lương, hơi độc. Vào kinh Phế,
Bàng quang, Đại trường.
Tác dụng: Thanh nhiệt giải độc, thông sữa, thu liễm, chỉ ngứa.
Liều lượng, cách dùng: 6 – 9 g/ngày, sắc uống; Dùng ngoài
giã đắp vết thương.
Chú ý: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai.
Dược liệu có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chống
sốt rét, tiêu chảy, kháng ung thư, chống oxy hóa, chống trầm
cảm, kháng amip và kháng nấm.
Cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia thymifolia Burm., họ Thầu dầu Euphorbiaceae) cũng có tác dụng tương tự.
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5. DIẾP CÁ
Tên khác: Giấp cá, Lá giấp, Rau Diếp cá, Ngư tinh thảo
Tên khoa học: Houttuynia cordata Thunb
Họ thực vật: Lá giấp - Saururaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, cao 30 - 40 cm; có thân rễ
nằm ngang, gồm các đốt, tròn, màu trắng ngà. Thân cũng gồm
các đốt, nhẵn, màu xanh hoặc màu tía hồng. Lá mọc so le, có
cuống dạng bẹ; phiến lá hình tim, đầu nhọn, kích thước 3-4 x 46 cm. Lá kèm mảnh, có lông ở mép.
Cụm hoa bông, mọc ở kẽ lá gần đầu cành, có cuống chung
dài tới 2,5 cm; tổng bao gồm 4 cánh màu trắng (giống cánh hoa);
hoa không có bao hoa; 3 nhị. Quả nang, mở ở đỉnh. Hạt nhỏ.
Mùa hoa quả: Rải rác từ tháng 5 đến tháng 10.
Mùa thu hái và cách thu hái: Gần như quanh năm. Cắt phần
thân và cành mang lá bánh tẻ và lá non, dùng tươi hay phơi
hoặc sấy khô.
.

Hình 6. A - Cây đang có hoa; B – Dược liệu
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Phân bố và sinh thái: Diếp cá phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt
đới Đông Nam Á, Nam Á và phía Nam Trung Quốc. Ở Việt
Nam, cây mọc tự nhiên rải rác ở vùng núi, thuộc hết thảy các
tỉnh ở khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung và Tây
Nguyên. Diếp cá cũng được trồng trong nhân dân, làm rau ăn.
Diếp cá là cây đặc biệt ưa ẩm và hơi chịu bóng. Trong tự
nhiên, cây thường mọc ở cửa rừng, chỗ đất trũng trên nương
rẫy và trên bờ ruộng. Cây trồng bằng các nhánh con, sau 2
tháng cho thu hái lá.
Bộ phận dùng: Cành mang lá tươi hay khô (Herba Houttuyniae
cordatae).
Thành phần hóa học: Thành phần hóa học của dấp cá bao
gồm tinh dầu, alcaloid, flavonoid. Tinh dầu thuộc nhóm aldehyd
và ceton, alcaloid quan trọng trong dấp cá là cordalin, còn
nhóm flavonoid gồm afzelin, hyperin, rutin, isoquercitrin,
quercitrin và reynontrin. Tinh dầu giấp cá chỉ với hàm lượng
0,0049% nhưng chứa một số chất có tác dụng kháng khuẩn
mạnh gọi là “ngư tinh thảo tố” như decanoyl acetaldehyd,
methyl-n-nonyl keton và capric aldehyd. Hàm lượng flavonoid
trong hoa cao hơn nhiều so với lá.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp mụn nhọt, đau mắt,
Phế ung, Phế nhiệt, kiết lỵ do thực nhiệt, nhiệt lâm, trĩ, kinh
nguyệt không đều.
Tính vị, quy kinh: Tân, toan, lương, mùi tanh. Vào kinh Phế.
Tác dụng: Thanh nhiệt giải độc, bài nùng, tiêu sưng.
Liều lượng, cách dùng: 15 - 25 g/ngày (khô), sắc nhanh; hoặc
30 - 50 g/ngày (tươi), sắc hoặc ép nước uống. Dùng ngoài: Giã
nát, đắp vết thương hoặc sắc lấy nước xông, rửa vết thương.
Chú ý: Dược liệu có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, kháng
khuẩn, kháng vi rút, kháng ung thư, chống oxy hóa, hạ đường
huyết, kháng dị ứng, kháng đột biến, giảm béo phì, bảo vệ gan.
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6. HẠ KHÔ THẢO
Tên khoa học: Prunella vulgaris L.
Đồng danh: Prunella japonica Makino
Họ thực vật: Hoa môi - Lamiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, cao 20 - 35 cm; phân nhánh
lưỡng phân, thân và cành có tiết diện vuông, thường có màu tía
hồng. Lá mọc đối, cuống ngắn; phiến lá hình trứng thuôn hoặc
hình mác dài, đầu nhọn, mép khía răng không rõ, mặt trên lá có
lông nhỏ.
Cụm hoa bông xim co, mọc ở đầu cành, dạng hình trụ, dài
1,5-3,0 cm, đường kính 1,2-1,5 cm. Lá bắc hình thìa, có hai gân
dọc, mặt ngoài phủ đầy lông. Nhiều hoa, xếp sít nhau trên cụm
hoa bông; đài hình chuông, đầu xẻ 3 thùy nhọn; tràng hoa màu
tía hồng, xẻ 2 môi, môi dưới xẻ tiếp thành 3 thùy; nhị 4, có 2 dài
thò ra khỏi tràng hoa. Quả bế tư, màu nâu, cứng.
Mùa hoa quả: Tháng 5 đến tháng 9.
Mùa thu hái và cách thu hái: Vào cuối mùa hè hay đầu mùa
thu, khi cây bắt đầu có hoa. Cắt toàn bộ phần thân và cành
mang lá, loại bỏ tạp chất, rửa sạch, để ráo nước, sau đem phơi
hay sấy khô (ở 50 - 60°C).

Hình 7. A - Cây đang có hoa; B - Dược liệu
Phân bố và sinh thái: Hạ khô thảo phân bố chủ yếu ở vùng
cận nhiệt đới và một phần ở vùng ôn đới ấm, thuộc châu Á và
châu Âu. Ở Việt Nam, cây chỉ thấy ở vùng núi có độ cao từ
1.000m trở lên (ở các tỉnh miền núi phía Bắc), như: Hà Giang
(Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh...); Lai Châu (Sìn Hồ,
Mường Tè); Lào Cai (Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát),... Hạ khô thảo là
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cây ưa ẩm, ưa khí hậu ẩm mát; cây sinh trưởng phát triển
mạnh trong mùa xuân - hè, sau mùa hoa quả có hiện tượng
bán tàn lụi vào mùa đông. Cây tái sinh tự nhiên bằng hạt và
mọc cây chồi từ gốc còn lại sau khi cắt.
Bộ phận dùng: Thân và cành mang lá khô (Herba Prunellae
vulgariae)
Thành phần hóa học: Trong Hạ khô thảo có chứa một lượng
lớn muối vô cơ mà chủ yếu là KCl (3,5%) tan trong nước nên
Hạ khô thảo có tác dụng lợi tiểu rất mạnh. Ngoài ra Hạ khô thảo
còn chứa tinh dầu mà thành phần chính là camphor, một
glucosid đắng là prunelin mà phần genin là acid ursolic.
Prunelin là dẫn xuất từ galactosamin có phần đường chủ yếu là
glucosa, galactosa và một lượng nhỏ xylosa và acid aldonic.
Prunelin có tác dụng kháng HIV. Ngoài ra, Hạ khô thảo còn
chứa alcaloid và 0,56% acid ursolic tự do.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp viêm tuyến vú, nhọt vú
sưng đau, tăng huyết áp, đau mắt đỏ, viêm tuyến lệ, nhức đầu,
chóng mặt, bướu cổ, tràng nhạc.
Tính vị, quy kinh: Tân, khổ, hàn. Vào kinh Can, Thận.
Tác dụng: Thanh nhiệt giáng hỏa, thanh Can minh mục, tán
kết tiêu sưng.
Liều lượng, cách dùng: 9-15 g/ngày, dạng thuốc sắc.
Chú ý: Dược liệu có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa,
kháng vi rút, kháng u, giảm loãng xương, chống trầm cảm, hạ
đường huyết, hạ cholesterol, hạ huyết áp.
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7. HOÀI SƠN
Tên khoa học: Dioscorea persimilis Prain et Burkill
Đồng danh: Dioscorea oppositifolia Lour.
Họ thực vật: Củ mài - Dioscoreaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây leo thảo, sống nhiều năm; thân quấn phải, có các
cạnh dọc, phát triển gần như cánh, nhất là khi còn non, thường
có màu tía. Thường có 1 củ hình trụ, mọc thẳng xuống, nạc. Lá
mọc so le; cuống lá phình ở gốc và cũng có màu nâu tía; phiến
lá dạng mũi tên hay hình tim nhọn, kích thước 5-10 x 8-15 cm,
nhẵn và có 7 gân chính xuất phát từ gốc lá.
Hoa đơn tính khác gốc. Cụm hoa đực dạng bông, mọc ở
kẽ lá hay đầu cành, phân nhánh phức tạp; hoa nhỏ, 2 lá bắc;
đài 3; cánh hoa 3, màu vàng chanh; 6 nhị, bao phấn rời. Cụm
hoa cái dạng bông thưa, cũng mọc ở kẽ lá hay đầu cành, phân
nhánh ngắn; 2 lá bắc; đài 3; cánh hoa 3, màu vàng; bầu hạ, 3
ô. Quả nang, gồm 3 đại giống dạng cánh, chia thành 3 hướng,
khi già màu nâu. Hạt 6, dẹt, màu nâu đen.
Mùa hoa quả: Tháng 5 đến tháng 10 (11).
Mùa thu hái và cách thu hái: Vào cuối mùa thu hay đầu mùa
đông, khi phần thân leo mang lá vàng úa, sắp tàn lụi. Cắt toàn
bộ phần thân leo; đào sâu xung quanh gốc, nhẹ nhàng nhổ
toàn bộ củ lên; cắt bỏ gốc và rễ con, rửa sạch, để ráo nước, gọt
bỏ vỏ, sau đưa vào chế biến và làm khô

Hình 8. A - Cây đang có hoa; B - Củ
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Phân bố và sinh thái: Hoài sơn phân bố ở vùng nhiệt đới và
cận nhiệt đới Đông Nam Á và Đông Á. Ở Việt Nam, cây vốn
mọc tự nhiên ở các tỉnh miền núi, từ các tỉnh miền núi phía Bắc
vào đến Tây Nguyên, song cũng đã được đưa vào trồng để làm
thuốc và lấy tinh bột ăn. Cây ưa ẩm, ưa sáng, và thường leo
lên cây giá thể, đến mùa đông toàn bộ phần thân leo tàn lụi và
sẽ mọc lại vào mùa xuân năm sau. Cây trồng bằng đầu mầm
củ hay bằng hạt (hiện có “giống” Hoài sơn gieo trồng được
bằng hạt). Trồng đầu mùa xuân, đến cuối năm cho thu hoạch.
Bộ phận dùng: Rễ củ (Tuber Dioscoreae persimilis).
Thành phần hóa học: Hoài sơn là vị thuốc bổ, làm mạnh tỳ, bổ
Phế, ích thận, bổ trung tiêu ích khí lực, nên được vua chúa ưa
dùng. Ban đầu có tên gọi là Thự dự, đến đời nhà Đường tên
húy của vua là “Dự” nên đổi là Thự dược. Đến đời nhà Tống lại
đổi thành Sơn dược. Thành phần chính của Hoài sơn là tinh
bột (63,24%) chất đạm (6,75%) chất béo (0,45%), chất mucin,
men tiêu hóa maltose, allantoin, acid amin và cholin. Mucin là là
một protid hòa tan trong nước, ở độ pH của dịch vị và nhiệt độ
cơ thể dễ dàng thủy phân thành protid và carbonhydrate. Men
maltose ở nhiệt độ cơ thể cũng thúc đẩy nhanh quá trình tiêu
hóa tinh bột (trong 3 giờ tiêu hóa 5 lần khối lượng tinh bột).
Trong củ Hoài sơn còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng, ngoài ra
còn có d-abscicin và dopamin.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp kém ăn, tiêu chảy dài
ngày, Phế hư, ho suyễn, di tinh, đới hạ, tiêu khát.
Tính vị, quy kinh: Cam, bình. Vào kinh Tỳ, Vị, Phế, Thận.
Tác dụng: Bổ Tỳ dưỡng Vị sinh tân, ích Phế, bổ Thận.
Liều lượng, cách dùng: 12 - 30 g/ngày, dạng sắc hoặc bột.
Chú ý: Không dùng cho người thực tà, thấp nhiệt.
Hoài sơn làm chậm quá trình lão hóa tế bào, ngăn ngừa các
bệnh thoái hóa, bệnh mạch vành, hạ đường huyết, bảo vệ gan,
điều hòa miễn dịch, kháng khuẩn, kháng nấm, chống đột biến.
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8. HOÀNG CẦM
Tên khoa học: Scutellaria baicalensis Georgi.
Đồng danh: Scutellaria macrantha Fisch.
S. lanceolaria Miq.
Họ thực vật: Hoa môi - Lamiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, cao 30 - 50 cm. Rễ chính phát
triển thành hình trụ, vỏ màu vàng nâu. Lá gần như không có
cuống, mọc đối, hình mác thuôn dài, gốc tròn, đầu nhọn, kích
thước 1,5-2,5 x 3,0-5,5 cm.
Cụm hoa xim, mọc ở đầu cành, gồm nhiều hoa màu lam
tím; đài hoa hình chuông, chia 2 môi, môi trên có mào ở lưng;
tràng hoa hình ống, hơi con ở gốc, đầu chia thành 2 môi, môi
trên xẻ 3 thùy nông; nhị 2, dài hơn ống tràng; bầu thượng. Quả
bế nhỏ, màu nâu đen.
Mùa hoa quả: Tháng 7 đến tháng 10 (11).

Hình 9. A - Cây đang có hoa; B - Rễ khô (dược liệu)
Mùa thu hái và cách thu hái: Vào cuối mùa thu hay đầu mùa
đông, khi quả đã già. Cắt bỏ phần thân cành trên mặt đất;
cuốc xung quanh gốc, nhổ lấy toàn bộ bộ rễ; sau cắt bỏ gốc
và các rễ con, đem rửa sạch, để ráo nước và đem phơi hay
sấy khô.
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Phân bố và sinh thái: Hoàng cầm vốn mọc tự nhiên ở vùng ôn
đới ấm, thuộc Liên bang Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản
và Trung Quốc. Cây cũng đã được đưa vào trồng lâu đời ở
Trung Quốc. Ở Việt Nam, Hoàng cầm đã được nhập nội từ cuối
thập kỷ 60. Vài năm gần đây nhập khẩu lại và lần này đã và
đang được đưa ra sản xuất tại tỉnh Lào Cai, Cao Bằng... Hoàng
cầm là cây ưa sáng và ưa khí hậu ẩm mát quanh năm. Cây
trồng bằng hạt từ cuối tháng 10 hay tháng 11 năm trước, đến
cuối mùa thu năm sau cho thu hoạch.
Bộ phận dùng: Rễ khô (Radix Scutellariae).
Thành phần hóa học: Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ về thành
phần hóa học và tác dụng dược lý của Hoàng cầm và kết luận
nhóm flavonoid là nhóm chất quyết định các tác dụng sinh học.
Trong Hoàng cầm có chứa các nhóm chất như tinh dầu,
flavonoid, glucosid, tanin.
Nhóm flavonoid bao gồm khoảng 30 hợp chất, trong đó
scutelarin với hàm lượng 8,4-10,3% có cả trong rễ củ và lá, còn
baicalin chỉ có ở rễ củ. Trong rễ củ còn chứa 12 hợp chất
glucosid, điển hình là các dẫn xuất của wogonin, baicalein và
apigenin. Wogonin, baicalin và sculcapflavon II được xem là
các hợp chất có hoạt tính đáng chú ý nhất của Hoàng cầm.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp nhọt độc viêm tấy, lở
ngứa, phế nhiệt ho đờm đặc, đau họng, nôn ra máu, chảy máu
cam, động thai xuất huyết, viêm gan mật, kiết lỵ, tiêu chảy.
Tính vị, quy kinh: Khổ, hàn. Vào kinh Tâm, Phế, Can, Đởm,
Đại trường, Tiểu trường.
Tác dụng: Thanh nhiệt táo thấp, tả hỏa giải độc, an thai.
Liều lượng, cách dùng: 3 - 9 g/ngày, dạng thuốc sắc.
Chú ý: Không dùng cho người Tỳ Vị hư hàn, không thấp nhiệt,
không thực hỏa.
Hoàng cầm có tác dụng điều trị viêm gan, tiêu chảy, nôn
mửa, huyết áp cao.
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9. HƯƠNG NHU TÍA
Tên khoa học: Ocimum tenuiflorum L.
Đồng danh: Ocimum sanctum L.;
O. tomentosum Lamk.
Họ thực vật: Hoa môi - Lamiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống một hay hai năm, cao 60 - 90 cm. Thân và
cành có màu nâu tím nhạt, nhất là khi còn non, phủ lông mịn. Lá
có cuống, mọc đối; phiến lá hình mác thuôn, kích thước 1,5-2,5 x
2,0-5,0 cm, mép khía răng cưa, màu nâu tím nhạt, cả hai mặt có
lông mềm.

Hình 10. A - Cây đang ra hoa; B - Dược liệu
Cụm hoa mọc ở đầu cành, dạng chùm xim, phân nhánh;
hoa nhỏ, gồm 3 - 6 cái xếp thành từng vòng trên cuống cụm
hoa; lá bắc hình bán nguyệt, có lông mặt ngoài; đài hoa gồm
2 mảnh hình tam giác, có lông; tràng hoa màu phớt hồng,
dạng ống ngắn, đầu xẻ thành 2 môi chính, môi trên có 3 thùy
tròn; nhị 4, trong đó có 2 nhị thò. Quả bế tư, hình trứng hơi
dẹt, màu nâu nhạt.
Mùa hoa quả: Tháng 5 đến tháng 8 (9).
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Mùa thu hái và cách thu hái: Vào giữa mùa hè, khi cây bắt
đầu ra hoa và có nhiều lá xanh nhất. Cắt toàn bộ phần ngọn và
đầu cành có nhiều lá, dùng tươi hay phơi âm can hoặc sấy khô
ở khoảng 50°C.
Phân bố và sinh thái: Hương nhu tía được ghi nhận ở một số
quốc gia nhiệt đới Đông Nam Á và phía Nam Trung Quốc. Ở
Việt Nam, Hương nhu tía được coi là cây thuốc trồng bản địa,
vốn có từ lâu đời. Cây ưa ẩm, ưa sáng; gieo trồng bằng hạt vào
mùa xuân, sau 2 hoặc 3 tháng cho thu hái.
Bộ phận dùng: Cành mang lá tươi hay khô (Herba Ocimi tenuiflori).
Thành phần hóa học: Dược điển Việt Nam quy định hàm
lượng tinh dầu trong Hương nhu không được thấp hơn 0,55%.
Hương nhu tía Việt Nam chứa 30-40% eugenol. Tinh dầu bao
gồm eugenol (trên 70%); methyleugenol (trên 12%) và betacaryophylen. Ngoài ra Hương nhu tía còn chứa Flavonoid
(apigenin, luteolin), triterpen (acid ursolic) và các acid hữu cơ
như acid galic, acid rosmarinic, acid vanilic, acid cafeic và acid
chlorogenic.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp sốt nóng sợ rét,
nhức đầu, tức ngực, nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, cước khí,
thủy thũng.
Tính vị, quy kinh: Tân, ôn. Vào kinh Phế, Vị.
Tác dụng: Phát hãn, thanh thử, tán thấp hành thủy.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 12 g/ngày, dạng thuốc sắc hoặc hãm.
Chú ý: Hương nhu tía có tác dụng chống oxy hóa, hạ đường
huyết, giảm loét, kháng u, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế
sinh sản, bảo vệ tim mạch, giảm đau, chống co thắt, sinh thích
nghi, chống trầm cảm, điều hòa miễn dịch, bảo vệ phóng xạ.
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10. ÍCH MẪU
Tên khác: Sung úy, Chói đèn...
Tên khoa học: Leonurus japonicus Houtt.
Đồng danh: Stachys artemisia Lour.
Leonurus artemisia (Lour.) S.Y. Hu
L. heterophyllus Sweet.
Họ thực vật: Hoa môi - Lamiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, thường sống một năm, mọc thẳng, cao 0,7-1,0m,
có phân nhánh lưỡng phân. Thân và cành có tiết diện vuông,
có lông nhỏ. Lá mọc đối; phiến lá khi còn non gần hình tròn,
mép khía răng cưa nông, càng về sau, nhất là khi cây có hoa,
phiến lá xẻ thùy sâu, không đều và hẹp, mép có răng cưa nhỏ
và có lông ở cả 2 mặt.

Hình 11. A - Cây đang ra hoa; B - Dược liệu
Cụm hoa dạng xim co, mọc thành vòng gồm nhiều hoa ở
kẽ lá; lá bắc hình dùi, ngắn hơn đài; đài hoa hình chuông, có
5 răng nhọn; tràng hoa hình ống ngắn, màu trắng hồng, xẻ 2
môi chính, môi dưới dài và cong, môi trên hẹp, có lông nhỏ;
nhị 4, đính ở ống tràng. Quả bế, hình thuôn, có cạnh dọc,
màu nâu đậm.
Mùa hoa quả: Tháng 5 đến tháng 7 (8).
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Mùa thu hái và cách thu hái: Vào giữa mùa hè, khi cây bắt
đầu ra hoa và có nhiều lá xanh nhất. Cắt toàn bộ phần ngọn và
cành có nhiều lá, phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Ích mẫu phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt
đới Đông Nam Á và phía Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, cây
mọc tự nhiên rải rác trên các bãi đất hoang quanh làng bản hay
dọc sông suối, ở các tỉnh miền núi (độ cao dưới 600 m) phía
bắc. Ích mẫu đã được đưa vào trồng từ năm 1957 hoặc 1958 ở
miền Bắc. Cây ưa ẩm và ưa sáng, nên thường được trồng trên
cánh đồng hay bãi sông. Trồng bằng hạt vào đầu mùa xuân và
thu hoạch vào giữa mùa hè.
Bộ phận dùng: Toàn bộ phần ngọn và cành mang lá, khô
(Herba Leonri japonici).
Thành phần hóa học: Ích mẫu thảo chứa các nhóm chất như
tinh dầu, alcaloid, flavonoid, diterpen, acid béo, ngoài ra trong
quả còn chứa các hợp chất peptid. Hàm lượng alcaloid toàn
phần trong Ích mẫu dao động từ 0,1 đến 2,1%. Nhóm alcaloid
bao gồm các hợp chất như leonurin, stachydrin, leonuridin.
Hàm lượng leonurin cao nhất ở giai đoạn cây bắt đầu ra
quả và thấp nhất khi cây bắt đầu ra hoa, ngược lại hàm lượng
stachydrin lại cao nhất khi cây ra hoa và thấp nhất khi bắt đầu
có quả. Ích mẫu Việt Nam ngoài các hợp chất alcaloid còn có 3
flavonoid trong đó có cả rutin và 1 glucosid có khung steroid.
Các acid béo như acid linolenic, lauric, fumaric… Một hợp chất
diterpen mới được phân lập là prehispanolon. Ngoài ra còn có
tanin, saponin và các hợp chất đắng.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp rối loạn kinh nguyệt,
đau bụng kinh, khí hư bạch đới, rong huyết, huyết hôi không
hết, phù thũng, tiểu ít.
Tính vị, quy kinh: Khổ, tân, vi hàn. Vào kinh Can, Tâm bào.
Tác dụng: Hoạt huyết khứ ứ, lợi tiểu tiêu phù.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 12 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Không dùng cho người huyết hư không ứ trệ.
Ích mẫu có tác dụng bảo vệ tim mạch, chống oxy hóa, bảo
vệ thần kinh và chống ung thư.
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11. NGHỆ VÀNG
Tên khác: Nghệ, Nghệ nhà, Uất kim, Khương hoàng, Co hem
Tên khoa học: Curcuma longa L.
Đồng danh: Amomum curcuma Jacq.
Curcuma domestica Lour.
Họ thực vật: Gừng - Zingiberaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,7-1,2m. Thân rễ dạng củ
hình trụ, kích thước thay đổi, phân nhánh, có nhiều ngấn ngang,
thịt củ màu vàng, mùi thơm hắc. Lá mọc thẳng từ thân rễ, cuống
lá dạng bẹ, ôm sát nhau hạo thànhh thân giả; phiến lá hình bầu
dục thuôn, đầu nhọn, nhẵn, kích thước 6-113 x 20-50 cm.

Hình 12. A - Cây đang ra hoa; B - Củ tươi
Cụm hoa dạng bông dày, hình trụ, có cuống chung dài 1020 cm, mọc từ kẽ lá. Lá bắc dưới hữu thụ, hình mũi mác, màu
trắng xanh, ôm lấy 2-3 hoa; lá bắc trên bất thụ, màu trắng, đầu
màu hồng nhạt, hẹp hơn lá bắc dưới, bên trong không có hoa.
Ở gốc mỗi hoa có lá bắc con. Đài hình chuông. Tràng hoa màu
trắng, phía trên loe rộng thành 3 thùy, cánh môi màu vàng; nhị
hình bản, 2 nhị lép ở 2 bên; bầu (lép) có lông nhỏ.
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Mùa hoa quả: Hoa tháng 7-8.
Mùa thu hái và cách thu hái: Cuối mùa thu, khi phần trên mặt
đất bắt đầu vàng úa. Cắt bỏ phần thân và lá, đào xung quanh,
nhổ cả khóm củ, rũ sạch đất, cắt bỏ rễ; đem về xếp thành đống
nhỏ dưới mái che; sau 10-15 ngày đất dính ở củ đã khô, lấy ra
loại tạp, bẻ riêng các củ, đưa vào máy rửa sạch, để ráo nước, đem
phơi hay sấy khô / hoặc đồ chín sau mới đem phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Trên thế giới, Nghệ vàng có mặt ở hầu hết
các quốc gia nhiệt đới ở vùng Nam Á, Đông Nam Á và phía Nam
Trung Quốc. Ở Việt Nam, Nghệ vàng là cây trồng quen thuộc để
làm gia vị, làm thuốc và làm chất nhuộm màu. Cây ưa ẩm, ưa
sáng song có thể hơi chịu bóng, nên thường được trồng ở vườn
gia đình, trên nương rẫy và các ruộng trồng hoa màu không bị
ngập úng. Cây trồng bằng các nhánh củ con. Trồng vào đầu mùa
xuân, cho thu hoạch vào đầu mùa đông cùng năm.
Bộ phận dùng: Củ khô (Rhizoma Curcumae longae).
Thành phần hóa học: Nhóm chất quan trọng nhất trong
khương hoàng là curcuminoid, trong đó hợp chất có tác dụng
chính là curcumin. Hàm lượng curcumin dao động từ 1,5 đến
6%. Viện ung thư Quốc gia Hoa Kỳ xếp curcumin là tác nhân
dự phòng hóa học hỗ trợ điều trị ung thư thế hệ 3. Curcumin có
tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn vitamin C gấp 2,57 lần. Hai
hợp chất phenol có tác dụng ức chế men lipoxygenase là
turmeronol A và B. Các polysacharid như ukon A, B, C và D có
tác dụng lên hệ thống lưới nội mô. Ngoài ra còn chứa 5,8% tinh
dầu, 3,5-4% hợp chất màu.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp kinh nguyệt không
đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thở, phụ nữ sau sinh
huyết ứ tử cung, viêm loét dạ dày, vết thương mau liền miệng.
Tính vị, quy kinh: Tân, khổ, ôn. Vào kinh Can, Tỳ
Tác dụng: Hành khí, phá huyết, chỉ thống, sinh cơ.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 12 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Không nên dùng cho người suy nhược, không có ứ trệ.
Dược liệu có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng
khuẩn; có hiệu quả với bệnh bệnh lý viêm nhiễm, rối loạn
chuyển hóa (đái tháo đường, tăng mỡ máu…), viêm gan, tim
mạch, viêm loét dạ dày,
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12. KIM NGÂN
Tên khác: Kim ngân hoa, Mật ngân, Nhẫn đông.
Tên khoa học: Lonicera japonica Thunb.
Đồng danh: Lonicera chinensis Watson
L. cochinchinensis G.Don.
Họ thực vật: Cơm cháy - Caprifoliaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây leo bằng thân quấn; hóa gỗ; cành non có lông đơn
mềm và lông tuyến, sau nhẵn; vỏ thân và cành già màu nâu và
nhiều vết nứt dọc. Lá có cuống ngắn, mọc đối; phiến lá hình
xoan hay trứng, gốc tròn, đầu nhọn, dày, phủ lông mềm, kích
thước 2 - 4 x 4 - 7 cm.

Hình 13. A - Cây tại vườn trồng; B - Cụm hoa;
C - Hoa khô (dược liệu)
Cụm hoa dạng xim 2 hoa, mọc ở các kẽ lá gần đầu cành;
lá bắc dạng lá nhỏ, có lông; đài có 5 răng nhỏ, có lông ở mặt
ngoài; tràng hoa hình ống, dài 2,2 - 2,5 cm, mặt ngoài có lông,
đầu xẻ 2 môi, đầu môi lớn có 4 thùy tròn, khi mới nở có màu
trắng ngà sau chuyển sang màu vàng; nhị 5 dài hơn ống tràng,
vòi nhụy dài hơn nhị; bầu tròn, có lông. Quả hình cầu, đường
kính 3 - 4mm, chín màu tím đen.
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Mùa hoa quả: Tháng 5 - 8 và có thể vụ thứ 2 vào tháng 7-10.
Ở Việt Nam có một số loài Kim ngân khác cũng được sử
dụng: Lonicera acuminata Wall.; L. bournei Hemsl.; L.
cambodiana Pierre ex Danguy; L.confusa DC.; L. dasystyla
Rehd.; L. hypoglauca Miq.; L. macrantha DC.
Mùa thu hái và cách thu hái: Nếu lấy hoa thì thu hái khi hoa
nở rộ, lấy cành lá thì thu hái vào giữa mùa hè hoặc đầu mùa
thu. Hoa thu hái xong cần được phơi hay sấy ngay (50-60°C).
Cành mang lá được băm nhỏ thành đoạn dài 2,5-3,0 cm, sau
đem phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Kim ngân phân bố tự nhiên và được
trồng ở vùng Đông Á, gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Trung
Quốc. Ở Việt Nam, loài Kim ngân trên được biết cũng có mọc
tự nhiên rải rác ở các tỉnh miền núi phía bắc, nhưng cây thuốc
này cũng đã được đưa vào trồng từ lâu trong nhân dân. Cây ưa
ẩm, ưa sáng; trồng bằng hạt hay bằng giâm hom, sau 1 năm
cho thu hái. Lưu ý, khi trồng cần tạo giá thể cho cây leo.
Bộ phận dùng: Hoa khô (Flos Lonicerae), cành và lá khô
(Caulis cum folium Lonicerae).
Thành phần hóa học: Kim ngân hoa chứa một số nhóm chất
quan trọng như tinh dầu, flavonoid, iridoid, acid hữu cơ và
saponin. Hàm lượng acid chlorogenic lên tới 6%. Các hợp chất
flavonoid quan trọng như luteolin, lonicerin, loniceraflavon. Các
iridoid glucosid như loganin, secoxyloganin, secologanin,
vogelosid và epivogelosid. Tinh dầu ngoài các thành phần thông
thường còn có dẫn xuất của tetrahydroferan và tetrahydropyran.
Các saponin có khung aglycon là acid oleanolic và hederagenin.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp sưng vú, ung nhọt,
ban sởi, mày đay, cảm nhiệt, ôn bệnh, nhiệt độc huyết lỵ.
Tính vị, quy kinh: Cam, hàn. Vào kinh Phế, Vị, Tâm.
Tác dụng: Thanh nhiệt giải độc, tán phong nhiệt.
Liều lượng, cách dùng: 12 - 16 g/ngày, dạng sắc hoặc hãm,
có thể ngâm rượu, tán bột, làm hoàn. Dùng để cầm máu thì cần
sao vàng xém cạnh.
Chú ý: Không dùng cho người tiêu chảy do Tỳ Vị hư hàn, mụn
nhọt có mủ loãng do khí hư, mụn nhọt đã vỡ.
Kim ngân hoa có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn,
kháng virus, chống oxy hóa, hạ đường huyết, kháng ung thư.
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13. KINH GIỚI
Tên khác: Khương giới, Giả tô...
Tên khoa học: Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.
Đồng danh: Sideritis ciliata Thunb.
Elsholtzia cristata Willd.
Họ thực vật: Hoa môi - Lamiaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống một năm, cao 40 - 70 cm; phân cành
nhiều, ngọn và cành non có tiết diện vuông, có lông nhỏ. Lá có
cuống, mọc đối; phiến lá hình mác hay mác thuôn, đầu nhọn,
gốc hình nêm, mép xẻ răng cưa đều, có lông nhỏ và lông
tuyến; hệ gân nổi rõ ở mặt dưới lá và lõm ở mặt trên.

Hình 14. A - Các cây đang ra hoa; B - Kinh giới tuệ
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Cụm hoa bông, mọc ở đầu cành, gồm nhiều hoa, mọc dày
tạt sang một bên; hoa nhỏ, màu tím hồng; đài hình chén, 5
răng, có lông; tràng hoa hình ống ngắn, có lông ở mặt ngoài, ở
đầu xẻ 2 môi, môi trên có 3 thùy, môi dưới 2 thùy; nhị 4 mọc thò
ra khỏi ống tràng; vòi nhụy dài hơn nhị. Quả bế tư, hình thuôn.
Toàn cây vò nát có mùi thơm tinh dầu đặc trưng.
Mùa hoa quả: Tháng 8 - 10.
Mùa thu hái và cách thu hái: Khoảng tháng 9 - 10, khi hoa nở
rộ, cắt lấy phần đầu cành có cả cụm hoa và lá, đem phơi hay
sấy (ở 50°C) đến khô.
Phân bố và sinh thái: Kinh giới được trồng làm rau gia vị và
làm thuốc ở một số nước, trong vùng nhiệt đới Nam Á, Đông
Nam Á và Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, Kinh giới là cây trồng
lâu đời, tại nhiều địa phương, làm rau gia vị và làm thuốc. Cây
ưa ẩm và ưa sáng. Gieo trồng bằng hạt vào mùa xuân, cho thu
hái vào mùa thu cùng năm.
Bộ phận dùng: Đầu cành có cả cụm hoa và lá khô - Kinh giới
tuệ; Bán biên tô (Herba Elsholtziae ciliatae).
Thành phần hóa học: Kinh giới chứa 2% tinh dầu, flavonoid,
acid hữu cơ…, nhưng quan trọng nhất là tinh dầu. Thành phần
quan trọng nhất của tinh dầu Kinh giới là elsholtziaceton, chiếm
tới 85% và quyết định chất lượng của tinh dầu. Nhóm flavonoid
bao gồm các glucosid của apigenin và leteolin. Nhóm acid hữu
cơ như acid ursolic và một số acid béo mạch thẳng.
Công dụng: Dùng trong các trường mụn nhọt, dị ứng, ngoại
cảm, phong cấm khẩu, sởi mọc không đều; xuất huyết (thổ
huyết, rong huyết, băng huyết, đại tiện ra máu).
Tính vị, quy kinh: Tân, vi khổ, ôn. Vào kinh Can, Phế.
Tác dụng: Giải biểu khu phong, tuyên độc thấu chẩn; chỉ huyết
(sao đen)
Liều lượng, cách dùng: 10 - 16 g(khô)/ngày, hoặc 30 g
(tươi)/ngày, dạng sắc hoặc hãm.
Chú ý: Không dùng trong trường hợp biểu hư, ra nhiều mồ hôi,
không ngoại cảm phong hàn.
Dược liệu có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, kháng vi
rút, kháng viêm, chống oxy hóa, bảo vệ cơ tim, kháng ung thư.
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14. MỘC THÔNG
Tên khác: Hoa ông lão, Mộc thông nhỏ.
Tên khoa học: Clematis armandi Franch.
Đồng danh: C. biondiana Pavol., C. ornithopus Ulbr.
Họ thực vật: Mao lương - Ranunculaceae.
Đặc điểm hình thái:
Dây leo bằng thân quấn, hoặc có thể mọc dựa, hóa gỗ
nhiều ở gốc, phân cành nhiều trùm lên các cây cỏ khác. Cành
có nhiều rãnh dọc nông, hơi có lông ngắn hoặc nhẵn. Lá kép
gồm 3 lá chét, hình trứng hẹp hay hình mác, hai mặt nhẵn, gốc
lá tròn hoặc gần hình tim, mép nguyên, chóp lá có mũi dài hoặc
hẹp dần, gân mặt dưới nổi rõ. Cụm hoa xim, thường mọc từ
chồi bên của nhánh già, lá bắc hình dải hoặc thuôn hẹp nguyên
hoặc xẻ 3 thùy. Hoa nhiều, màu trắng hoặc phớt hồng; bao hoa
4-6 mảnh hình trứng thuôn hoặc thuôn dài; nhị nhiều, nhẵn;
bao phấn thuôn dài hoặc hình dải. Bầu nhiều noãn rời, có lông,
vòi nhụy có lông. Quả bế hình trứng hẹp đến elip trứng, hơi có
lông, đầu có mào lông màu trắng do vòi nhụy tồn tại.

Hình 15. A - Dược liệu Mộc thông từ loài Clematis armandi;
B - Cành mang hoa của loài C. gouriana
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Mùa hoa quả: Tháng 9 đến tháng 11.
Dược liệu Mộc thông còn được người dân khai thác lấy từ
loài Vằng thường xanh - Clematis gouriana Roxb.. Vằng
thường xanh phân biệt với Mộc thông ở lá kép lông chim gồm 5
lá chét.
Mùa thu hái và cách thu hái: Thường thu hái vào mùa thu hay
đầu mùa đông, cắt bỏ toàn bộ phần cành, chỉ lấy phần thân già.
Tùy theo yêu cầu sử dụng mà thái lát hay cắt thành đoạn, phơi
khô hay đồ cho mềm sau mới phơi khô.
Phân bố và sinh thái: Hòa Bình (Mai Châu), Hà Nam (Kiện
Khê), Ninh Bình. Còn có ở Trung Quốc. Cây ưa khí hậu ẩm
mát, sinh trưởng mạnh mùa mưa ẩm, về mùa đông có hiện
tượng bán rụng lá. Tái sinh chủ yếu bằng hạt và mọc cây chồi
sau khi bị cắt.
Bộ phận dùng: Thân (leo) già khô (Caulis Clematidis).
Thành phần hóa học:
* Hiện nay, dược liệu Mộc thông có trên thị trường vừa
nhập khẩu từ Trung Quốc vừa khai thác trong nước từ nhiều
loài khác nhau thuộc cùng chi hoặc khác chi, khác họ thực vật.
Để phân biệt, dược liệu từ loài Mộc thông - C. armandi Franch.
được gọi là Hoài Mộc thông. Hoài Mộc thông chứa
protoanemonin, saponin và nhiều chất khác. Protoanemonin là
chất gây kích ứng da nhưng có tác dụng giảm đau, chống viêm,
lợi tiểu khá mạnh. Còn saponin có khung aglycon là acid
oleanolic và hederagenin.
* Loài Vằng thường xanh (C. gouriana) có chứa các hợp
chất alkaloid, flavonoid, phenol, saponin, tanin và coumarin
glycosid có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.
Công dụng:
* Hoài Mộc thông (C. armandi) dùng trong các trường hợp
ho ra máu, nôn ra máu, chấn thương chảy máu, da nứt
nẻ, nhọt độc viêm tấy, phụ nữ sau sinh thiếu sữa.
* Trong dân gian, loài Vằng thường xanh (C. gouriana)
được dùng trị thống phong (rễ); quả làm thuốc bổ, lợi tiêu hóa.
Lá và thân già có độc, gây rộp da.
Tính vị, quy kinh: Mộc thông (C. armandi) có tính khổ, cam,
sáp, vi hàn. Vào kinh Phế, Vị.
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Tác dụng: Hoài Mộc thông có tác dụng thu liễm chỉ huyết, sinh
cơ tiêu sưng, thông nhòa.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 15 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Dược liệu Hoài Mộc thông (C. armandi) có tác dụng
giảm đau, chống ung thư, chống viêm, lợi tiểu, chống viêm, bảo
vệ gan, hạ huyết áp.
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15. QUA LÂU
Tên khác: Dưa núi, Vương qua.
Tên khoa học: Trichosanthes kirilowi Maxim.
Đồng danh: Trichosanthes obtusiloba C.Y.Wu ex C.Y.
Cheng et C.H. Yueh.
Họ thực vật: Mao lương - Ranunculaceae.
Đặc điểm hình thái:
Dây leo bằng tua cuốn, có rễ củ nạc; thân và cành có rãnh
và chấm trắng (bì khổng), ngọn và cành non có lông nhỏ. Lá có
cuống, mọc so le, tua cuốn mọc đối diện ở gốc cuống lá; phiến
lá xẻ 5 thùy, mép của các thùy có răng cưa không đều.
Hoa đơn tính cùng gốc, màu trắng; hoa đực và hoa cái
đều có đài gồm 5 cánh, có lông mặt ngoài, tràng hoa hình ống,
đầu xẻ 5 cánh và mép các cánh hoa tạo thành các tua hình sợi
dài; bộ nhị ở hoa đực hợp; đầu nhụy ở hoa cái có 3 núm, bầu
hạ. Quả hình ô van hay hình trứng, khi chín màu vàng nâu, vỏ
ngoài mỏng, hóa gỗ. Hạt nhiều, hình trứng dẹt, màu nâu, bóng.
Mùa hoa quả: Tháng 4 - 9.
Vị thuốc Qua lâu nhân ở Việt Nam, còn được lấy từ hạt
của các loài Qua lâu khác như: Trichosanthes pedata Merr. et
Chun; Tr. truncata C.B.Clarke; Tr. tricuspidata Lour., Tr. villosa
Blume.
Mùa thu hái và cách thu hái: Thu hái quả già-chín vào mùa
thu, bổ lấy hạt đãi sạch, phơi hay sấy khô. Nếu lấy rễ củ, cần
đào xung quang gốc, cắt lấy củ, bỏ rễ con, cạo bỏ vỏ, rửa sạch,
sau đem phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Trên thế giới, loài Qua lâu trên phân bố
ở Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Việt Nam, cây phân bố rải rác ở
một vài tỉnh miền núi phía Bắc và ở cả phía Nam. Cây ưa ẩm,
ưa sáng, thường mọc leo trùm lên các cây gỗ nhỏ và cây bụi ở
ven rừng. Tái sinh tự nhiên bằng hạt và cũng có thể mọc cây
chồi từ phần gốc còn lại sau khi bị cắt. Trồng được bằng hạt
vào mùa xuân, đến cuối năm có thể thu hái quả để lấy hạt.
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Hình 16. A - Quả; B - Hạt của loài Tr. truncata
Bộ phận dùng: Hạt khô - Qua lâu nhân (Semen Trichoranthes)
Thành phần hóa học: Hạt Qua lâu chứa chủ yếu tinh bột,
saponin, glucosid, acid hữu cơ, gôm, chất nhựa dạng dầu
gồm 26% là acid béo, trong đó có acid trichosanic và một ít
tinh dầu. Năm hợp chất triterpen với khung friedelan có tác
dụng chống viêm. Gần đây các nhà khoa học Nhật Bản còn
phân lập được hai triterpen alcol thuộc nhóm cycloartan. Hai
chất này tách được từ phần lipid không xà phòng hóa trong
quá trình chiết tách của hạt Qua lâu. Nhưng quan trọng hơn là
đã phân lập được các protein thuộc nhóm glycoprotein có
trọng lượng phân tử từ 27.000 có hoạt tính ức chế hoạt hóa
ribosom và ức chế HIV. Một peptid có tác dụng ức chế trypsin
và các polysacharid có tác dụng hạ đường huyết cũng được
phân lập từ hạt Qua lâu.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp ít sữa, ho có đờm
dính, táo bón, mụn nhọt.
Tính vị, quy kinh: Cam, khổ, hàn. Vào kinh Phế, Vị, Đại trường.
Tác dụng: Nhuận Phế hóa đờm, nhuận trường.
Liều lượng, cách dùng: 9 - 15 g/ngày, sắc uống.
Chú ý: Không dùng chung với Ô đầu, Phụ tử, Thiên hùng.
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Dược liệu có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, long
đờm, ức chế kết tập tiểu cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu cục
bộ cơ tim, đối kháng canxi, bảo vệ tế bào nội mô, chống thiếu
oxy, ức chế tế bào ung thư trực tràng CT-26.
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16. SÂM BỐ CHÍNH
Tên khác: Bố chính Sâm, Thổ hào Sâm, Sâm báo.
Tên khoa học: Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.
Đồng danh: Hibiscus esquirolii H. Lév., H. sagittifolius Kurz
Họ thực vật: Bông - Malvaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, mọc thẳng đứng, cao 40-80
cm, có phân cành. Rễ củ hình mập. toàn bộ phần thân và cành
phủ lông nhám. Lá mọc so le, có cuống, có lông; phiến lá ở cây
con gần hình tim, về sau, cùng với sự sinh trưởng của cây,
phiến lá xẻ sâu dần thành 5 thùy hẹp.

Hình 17. A - Cây đang ra hoa; B - Rễ củ khô
Hoa thường màu hồng hay đỏ hồng, có cuống, mọc đơn
độc ở đầu cành hay kẽ lá gần đầu cành. Đài gồm có đài phụ
hình chỉ và 5 cánh đài chính lớn hơn, nhưng sớm rụng. Cánh
hoa 5, hình trứng ngược. Ống chỉ nhị dài 2 cm; đầu vòi nhụy xẻ
5; bầu thuôn có lông. Quả nang, hình trứng nhọn đầu, có 5 gờ
dọc, phủ dày lông, khi chín tách thành 5 mảnh. Hạt hình thận,
màu nâu nhạt, nhẵn và có các đường vân.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 5 - 6, quả già tháng 8 - 9.
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Mùa thu hái và cách thu hái: Vào giữa hay cuối mùa thu. Đào
xung quanh gốc, nhổ giữ nguyên cả củ; sau cắt bỏ gốc và rễ, rửa
sạch, để ráo nước, đem đồ chín trước khi phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Sâm bố chính có thể có xuất xứ từ
Trung Quốc, hiện cây thuốc này cũng được trồng phổ biến ở
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Việt Nam, trên thực tế,
Bố chính Sâm cũng là cây trồng từ lâu đời, ở vài địa phương
trên Miền Bắc. Cây ưa ẩm, ưa sáng; trồng bằng hạt sau 1 năm
cho thu hoạch củ.
Bộ phận dùng: Rễ củ khô đã qua chế biến trồng bằng hạt, sau
1 năm cho thu hoạch củ (Radix Abelmoschi sagittifolii).
Thành phần hóa học: Dược điển Việt Nam quy định hàm
lượng chất nhày trong Sâm bố chính không được thấp hơn
30%, chất chiết được bằng ethanol là 25%. Theo tài liệu khoa
học trong củ Sâm bố chính có chứa các nhóm chất quan trọng
như acid béo, acid amin, tinh dầu, các phytosterol, coumarin,
saponin, triterpenoid, chất nhầy, protid và nhiều nguyên tố vi
lượng. Phan Văn Đệ và cộng sự (2006) đã phân tích thành
phần hóa học của 6 mẫu thu hái ở các địa phương khác nhau
như Sâm bố chính Bình Thuận, Sâm bố chính Bình Phước,
Sâm bố chính Thành phố Hồ Chí Minh, Sâm báo Thanh Hóa
hoa vàng và hoa đỏ, đều có saponin, triterpenoid, coumarin,
chất nhầy, acid béo, chất khử và polyphenol.
Trần Công Luận và cộng sự khi nghiên cứu mẫu trồng ở
Bạc Liêu cũng nhận thấy có các nhóm chất tương tự như trên.
Khi phân tích định lượng thì nhận thấy: hàm lượng tinh bột là
15,14%, chất nhầy là 18,92%, lipid là 3,96%, protid là 1,265.
Khi nghiên cứu các thành phần trong lipid gồm các acid béo
như acid myristic, acid palmatic, acid stearic, acid oleic, acid
linoleic và acid linolenic, có 11 acid amin trong đó đã xác định
tên của 9 acid amin là histidin, arginin, threonin, alanin, prolin,
tyrosin, valin, phenylalanin và leucin. Ngoài ra còn có 13
nguyên tố: Ca, Na, Mg, Al, Si, Fe, V, Mn, Ti, Mo, Cu, Zn và P.
Năm 2007, Đào Thị Vui khi nghiên cứu trên mẫu Sâm báo
trồng tại Thanh Hóa lại nhận thấy, ngoài các nhóm chất trên
còn chứa cả flavonoid, còn hàm lượng chất nhầy là 26,7% và
đã phân lập được 5 hợp chất tinh khiết, trong dó có 3 hợp chất
quan trọng là ventricosin A, tagitinin A và beta-sitosterol-3-oglucopyranosid.
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Công dụng: Dùng trong các trường hợp suy nhược cơ thể, suy
nhược thần kinh, kém ăn, kém ngủ, hoa mắt, chóng mặt, đau
dạ dày, tiêu chảy, ho, viêm họng, viêm phế quản.
Tính vị, quy kinh: Cam, đạm, bình. Vào kinh Tỳ, Phế.
Tác dụng: Bổ khí huyết, sinh tân chỉ khát, chỉ khái hóa đờm.
Liều lượng, cách dùng: 10 - 12 g/ngày, dạng sắc, bột hoăc
ngâm rượu; Khi dùng cho người tạng hàn, phải sao tẩm với
Sinh khương.
Chú ý: Không dùng chung với Lê lô.
Vị thuốc có tác dụng giảm loét dạ dày, an thần giảm lo âu,
giảm co thắt và tăng cường thể lực.
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17. SUNG
Tên khác: Ưu đàm thụ
Tên khoa học: Ficus racemosa L.
Đồng danh: Ficus glomerata Roxb.
F. glomerata var. chittagona (Miq.) King
Họ thực vật: Dâu tằm - Moraceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây gỗ, mọc thẳng đứng hay nghiêng, cao 7 - 20 m, không
có rễ phụ. Cành non có lông, sau nhẵn, vỏ thân màu trắng xám,
có nhiều u lồi, dày, có nhựa mủ trắng. Lá mọc so le, có cuống
ngắn; phiến lá hình bầu dục thuôn, nhọn đầu, mép nguyên,
lượn sóng, có nhựa mủ trắng.
Cụm hoa gồm nhiều hoa đực và hoa cái xếp trong đế hoa
hình cầu gần khép; các đế hoa tụ tập thành chùm, mọc trên
thân và cành già không có lá. Hoa đực xếp ở gần lỗ đỉnh của
đế hoa, đài gồm 3 phiến nhọn, dính nhau ở gốc; nhị 3. Hoa cái
có đài hẹp và dài hơn ở hoa đực; bầu có vòi dài hơn lá đài và
hơi cong. Quả phức, gần hình cầu, khi chín màu đỏ, có mùi
thơm, vị ngọt.
Mùa hoa quả: Tháng 5 - 10.
Mùa thu hái và cách thu hái: Khi quả già, hái cả chùm sau
tách ra từng quả, rửa sạch, đồ chín, phơi hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Sung phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới
Đông Nam Á, Nam Á và Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, cây
mọc tự nhiên và được trồng khá phổ biến, từ vùng núi thấp
xuống trung du và đồng bằng. Cây ưa ẩm, ưa sáng và có thể
chịu bóng, nên thường thấy mọc tự nhiên bên bờ sông suối,
hoặc được trồng bên bờ ao hồ.
Bộ phận dùng: Quả đã qua chế biến (Fructus Ficus racemosae)
Thành phần hóa học: Quả sung chứa bergenin, lupeol acetat,
coumarin, pectin, beta caroten, tinh bột, một ít acid hữu cơ.
Nhóm chất coumarin và beta-caroten có tác dụng hạ cholesterol
và chống tiểu đường. Nhưng trong quả sung còn chứa nhiều
nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, mg, kali, kẽm nên rất tốt cho
xương, hấp thu triglycerid nên còn tốt cho tim mạch.
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Hình 18. Cây đang có quả
Công dụng: Dùng trong các trường hợp ho ra máu, nôn ra
máu, chấn thương chảy máu, da nứt nẻ, nhọt độc viêm tấy.
Tính vị, quy kinh: Khổ, cam, sáp, vi hàn. Vào kinh Phế, Vị.
Tác dụng: Thu liễm chỉ huyết, sinh cơ tiêu sưng.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 15 g/ngày, dạng sắc hoặc bột.
Chú ý: Dược liệu được sử dụng trong điều trị phong, ho khan,
ho ra máu, rong kinh, tổ đỉa, bỏng, viêm loét dạ dày, rối loạn
tiêu hóa, nhiễm giun, nhiễm trùng tiết niệu, đái tháo đường.
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18. TANG KÝ SINH
Tên khác: Tầm gửi cây dâu.
Tên khoa học: Scurrula parasitica L.
Đồng danh: Taxillus parasitica (L.) Ban
Loranthus parasiticus (L.) Merr.
Họ thực vật: Tầm gửi - Loranthaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây nhỏ, thường ký sinh trên cây Dâu tằm (Morus alba L.);
phân cành nhiều, tạo thành cụm; thân và cành có tiết diện tròn,
vỏ màu nâu xám,. Lá mọc so le, có cuống ngắn; phiến lá hình
bầu dục, đầu tù hay lõm giữa, gốc hình nêm hoặc tròn, mép lá
có khi lượn sóng, màu xanh và hơi dày.
Cụm hoa mọc tập trung ở kẽ lá thành chùm, nhìn gần như
tán. Lá bắc nhỏ, hình tam giác. Hoa màu đỏ hoặc đỏ nâu; đài
hình chùy, có răng nhỏ; tràng hình ống, hơi phình ở giữa, có
lông; nhị 4, gắng trong ống tràng; bầu hạ. Quả hình bầu dục có
vết tích của đài tồn tại.
Mùa hoa quả: Tháng 5-9.

Hình 19. A - Cành mang hoa; B - Dược liệu
Mùa thu hái và cách thu hái: Cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu,
cắt lấy toàn bộ phần cành mang lá, chừa lại gốc cho cây tái
sinh chồi, Cành mang lá đem băm nhỏ, sau phơi hay sấy khô.
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Phân bố và sinh thái: Tang ký sinh có ở Trung Quốc, Lào và
Việt Nam. Ở Việt Nam, hiếm khi gặp Tang ký sinh trong tự
nhiên, do hiện ít còn những cây Dâu tằm được trồng lâu năm.
Hơn nữa, việc nghiên cứu quá trình ký sinh giữa cây Tầm gửi
với cây Dâu tằm, cũng chưa được quan tâm nghiên cứu, nên
chưa có cơ sở khoa học, để phát triển nhân trồng cây thuốc
này ở ta.
Bộ phận dùng: Cành và lá khô (Ramulus et Herba Scurrulae).
Thành phần hóa học: Thân và lá Tang ký sinh chứa quercetin
và avicularin. Lá còn chứa d-catechin, quercitrin và hyperosid,
ngoài ra Tang ký sinh còn chứa lectin với 14% đường. hàm
lượng acid amin gốc acid cao hơn hàm lượng acid amin gốc
base. Theo Trung dược từ điển Tang ký sinh còn chứa acid
oleanolic, amyrin, lupeol, quercetin-3-arabinosa.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp phụ nữ sau sinh ít
sữa, đau lưng, tê mỏi gân xương, viêm thận mạn, động thai.
Tính vị, quy kinh: Khổ, bình. Vào kinh Can, Thận.
Tác dụng: Lợi sữa, khu phong trừ thấp, bổ Can Thận, mạnh
gân xương, an thai.
Liều lượng, cách dùng: 12 - 20 g/ngày, dạng thuốc sắc.
Dược liệu có tác dụng bảo vệ thần kinh, an thần, chống
ung thư, điều hòa miễn dịch, kháng virus, lợi tiểu, hạ huyết áp,
chống oxy hóa, bảo vệ gan và thận.
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19. DÂU TẰM
Tên khoa học: Morus alba L.
Đồng danh: Morus indica L.
M. atropurpurrea Roxb.
Họ thực vật: Dâu tằm - Moraceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây bụi, cao 2 - 3 m; song nếu là cây lâu năm, có thể cao
tới 6 m. Phân cành nhiều, cành mềm, lúc non có lông, sau
nhẵn, trên vỏ có các bì khổng. Lá mọc so le, có cuống; phiến lá
hình tim hay hình trứng, mỏng, nhọn đầu, mép lá xẻ răng cưa
đều, kích thước 5-15 x 4-10 cm.

Hình 20. A - Quả; B - Dược liệu

52

Hoa đơn tính cùng gốc, không có cánh hoa. Cụm hoa đực
dạng đuôi sóc, không có cánh hoa; đài 4 cánh tù, có lông; nhị 4,
mọc đối diện với lá đài, chỉ nhị dài gấp đôi lá đài, bao phấn tròn.
Cụm hoa cái dạng bông ngắn, hình trứng hay gần hình cầu, dài
khoảng 1 cm; 4 lá đài nhỏ; bầu có 1 noãn. Quả kép, gồm nhiều
quả bế, mọng, tạo thành hợp quả hình trụ, dài 1,5 - 2,0 cm, đường
kính 1,0 - 1,2 cm. Khi chín màu đỏ, vị ngọt, hơi chua.
Mùa hoa quả: Tháng 5-7.
Mùa thu hái và cách thu hái: Giữa mùa hè đến đầu mùa thu,
khi quả bắt đầu chín (màu hồng), hái từng quả, bỏ cuống, đem
về ủ 1 - 2 ngày cho chín đều (màu đỏ đậm), sau đem phơi hay
sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Dâu tằm vốn mọc tự nhiên ở vùng Nam
Trung Quốc và các nước nhiệt đới Đông Nam Á, trong đó có
Việt Nam. Cây được đưa vào trồng từ lâu đời, cùng vói việc
nuôi tằm, lấy tơ, dệt vải lụa. Dâu tằm được trồng ở một số vùng
có nghề nuôi tằm đệt lụa, Như ở tỉnh Hà Đông cũ, Nam Định.
Thái Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng... Tuy nhiên, những cây Dâu
tằm không thu hái lá thường xuyên mới ra hoa quả.
Bộ phận dùng: Quả chín phơi hay sấy khô - Tang thầm
(Fructus Mori).
Thành phần hóa học: Quả dâu tằm chứa 63% lipid, 27% acid
hữu cơ, 1,6% alcol và tinh dầu. Tinh dầu chứa cineol (69%);
geraniol (17%), linalol, camphor, alpha pinen và limonen. Ngoài
ra quả dâu tằm còn chứa cyanidin và 3-0-beta-glucopyranosid
chrysanthemin.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp chóng mặt, ù tai, nhịp
tim nhanh, mất ngủ, sớm bạc tóc, thiếu tân dịch, tiêu khát (đái
tháo đường), táo bón.
Tính vị, quy kinh: Cam, toan, ôn. Vào kinh Tâm, Can, Thận.
Tác dụng: Bổ huyết, tư âm, sinh tân, nhuận táo.
Liều lượng, cách dùng: 9 - 15 g/ngày, dạng sắc hoặc ngâm
rượu uống.
Chú ý: Dược liệu có tác dụng chống oxy hóa, hạ đường huyết,
kháng u, bảo vệ gan và bảo vệ thần kinh in vitro và in vivo.

53

20. BỒ KẾT
Tên khác: Bồ kếp, Chùm kết,...
Tên khoa học: Gleditsia australis Hemsl. F.B.Forbes & Hemsl.
Đồng danh: Gleditsia microcarpa F.P. Metcalf.
Pogocybe entadoides Pierre
Họ thực vật: Vang - Caesalpiniaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây gỗ lớn, mọc thẳng, cao 5 - 20 m hoặc hơn; có gai
nhọn, mọc ở thân và cành, thành chùm gồm nhiều cái. Cành
khúc khuỷu, lúc non có lông, sau nhẵn và vỏ có màu nâu hoặc
nâu xám. Lá kép lông chim 2 lần, cuống chung có rãnh và có
công nhỏ; 6-8 lá chét, phiến mỏng, đầu lá tròn, gốc lá lệch.

Hình 21. A - Cành, lá, gai; B - Chùm gai
Cụm hoa chùm, phân nhánh, mọc bên ngoài kẽ lá, mỗi
nhánh có 2 - 7 hoa, màu trắng; hoa đực có 10 nhị; hoa lưỡng
tính 5 nhị, bầu 5 - 13 noãn. Quả đậu, hơi cong, phồng lên ở chỗ
có hạt, khi non màu xanh có phấn trắng, già màu đen.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 5 - 6, quả già tháng 11 - 12.
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Mùa thu hái và cách thu hái: Thu hái gai gần như quanh năm.
Bẻ cả chùm gai, phơi khô. Lưu ý, gai Bồ kết nhọn sắc, nên khi
thu hái, phơi và đóng gói cần hết sức cẩn thận.
Phân bố và sinh thái: Vốn phân bố tự nhiên và được trồng ở
một số quốc gia Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Ở Việt
Nam, Bồ kết được coi là loại cây gỗ trung sinh, thường được
trồng rải rác từ vùng đồng bằng đến trung du và vùng núi thấp.
Cây còn trồng tạo bóng cho lô cà phê (ở Tây Nguyên). Cây
trồng bằng gieo hạt.
Bộ phận dùng: Gai - Tạo giác thích (Spina Gleditasae
australis). Gai thường phân 2 - 5 nhánh từ gốc, tạo thành
chùm; từng nhánh gai hình trụ, dài 3 – 10 cm, đường kính 2-4
mm, đầu nhọn hoắt, màu nâu; chất gỗ, cứng.
Thành phần hóa học: Chưa có tài liệu công bố về thành phần
hóa học của gai bồ kếp. Trong YHCT thường sử dụng 3 bộ
phận của cây bồ kếp là quả (Tạo giác); gai (Tạo giác thích) và
hạt (Tạo giác tử). Quả bồ kếp chứa tới 10% saponin triterpen
thuộc 3 khung genin là acid oleanolic, acid albigenic và acid
echynocystic. Ngô Thị Bích Hải (1972) còn phân lập được 1
saponin có tên là astragalosid mà genin của nó là 3,16-dioxy28-carboxyolean-12-en. Ngoài ra còn chứa 8 flavonoid, trong
đó có saponaretin, vitexin, homoorientin, orientin và luteolin.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp nhọt độc sơ khởi hoặc
làm mủ không vỡ.
Tính vị, quy kinh: Tân, hàm, ôn, hơi độc. Vào kinh Phế, Đại trường.
Tác dụng: Tiêu thũng, trừ độc, trừ mủ.
Liều lượng, cách dùng: 3 - 9 g/ngày, dạng thuốc sắc uống.
Dùng ngoài: chưng với giấm, lấy dịch bôi, đắp vị trí sưng đau.
Chú ý: Không dùng cho người có thai.
Dược liệu có tác dụng chống ung thư, kháng viêm, kháng
dị ứng, kháng khuẩn, kháng vi rút.
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21. THÔNG THẢO
Tên khác: Thông thoát.
Tên khoa học: Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch
Đồng danh: Aralia papyrifera Hook.
Fatsia papyrifera (Hook.) Miq. ex Witte
Họ thực vật: Ngũ gia bì - Araliaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây bụi, cao 2-5m, mọc thẳng và có thể phân nhánh từ
gốc. Thân hình trụ, đường kính 1,5-3,0cm, vỏ có lông màu nâu
nhạt; trong thân và cành có lõi xốp, màu trắng. Lá mọc so le;
cuống lá dài, có lông, rỗng; phiến lá chia thùy chân vịt kép, mép
có răng cưa, có lông hình sao ở gân lá, mặt trên xanh, mặt
dưới hơi bạc màu và có lông.

Hình 22. A - Cây tại vườn trồng; B - Dược liệu
Cụm hoa chùm, mọc ở ngọn hay đầu cành, phân nhánh,
gồm nhiều tán, trong mỗi tán có nhiều hoa. Hoa nhỏ, màu vàng
chanh, đường kính hoa 1,0 - 1,2 cm, thường mẫu 5; đài 5, có
lông; cánh hoa 5; nhị 5; bầu 2 ô, vòi nhụy chẻ đôi. Quả hình
cầu dẹt, có núm nhụy tồn tại. Hạt thường 1 hoặc 2.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 10 - 11, quả già tháng 1-2 năm sau.
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Mùa thu hái và cách thu hái: Vào mùa thu. Chặt bỏ ngọn và
lá, Cắt phần thân thành đoạn 20 – 30 cm, đem phơi héo, cho
đến khi thấy phần lõi tách ra khỏi phần gỗ thân, lấy que đẩy
phần lõi ra, sau tiếp tục phơi hay sấy cho đến khô.
Phân bố và sinh thái: Trên thế giới, Thông thảo mới chỉ ghi
nhận được ở Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Cây còn được
trồng ở một số tỉnh phía Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, Thông
thảo mọc tự nhiên ở một vài điểm thuộc vùng núi cao trên
1.500m, tại huyện Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) và Đồng
Văn (Hà Giang). Cây ưa sáng, ưa ẩm và chịu được lạnh về
mùa đông. Tái sinh tự nhiên và trồng được bằng hạt.
Bộ phận dùng: Lõi xốp thân (Medulla Tetrapanacis papyriferi).
Lõi xốp thân màu trắng, hình trụ, đường kính 1.2-2,0 cm, nhẹ.
Thành phần hóa học: Bộ phận dùng là lõi chứa 1,1% protein;
1,1% chất béo; 48,7% chất xơ; 5,8% pentoxan và 28% uronid.
Khi thủy phân lõi thu được acid D-galacturonic, galactosa,
glucosa và xylosa. Cả cây Thông thảo chứa các papyriogenin
A, B, C, A1, A2, 11-dihydropapyriogenin A2 và 16-episaikogenin C.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp ho ra máu, nôn ra
máu, chấn thương chảy máu, da nứt nẻ, nhọt độc viêm tấy.
Tính vị, quy kinh: Khổ, cam, sáp, vi hàn. Vào kinh Phế, Vị.
Tác dụng: Thu liễm chỉ huyết, sinh cơ tiêu sưng.
Liều lượng, cách dùng: 6 - 15 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Một số chế phẩm thảo dược có Thông thảo đã được
chứng minh khả năng cải thiện tiết sữa sau sinh.
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22. MƯỚP
Tên khác: Mướp hương, Ty qua...
Tên khoa học: Luffa cylindrica (L.) M. Roem
Đồng danh: Momordica cylindrica L.
Luffa aegyptiaca Mill.
Họ thực vật: Bầu bí - Cucurbitaceae.
Đặc điểm hình thái:
Dây leo bằng tua cuốn, sống một năm; thân có cạnh và
khía dọc, có lông nhám. Lá mọc so le, có cuống; phiến lá xẻ 5
thùy, gốc hình tim, đầu nhọn, có lông nhám cả 2 mặt.
Hoa đơn tính cùng gốc, đều thuộc mẫu 5 và cánh hoa màu
vàng; hoa đực mọc thành chùm ở kẽ lá, gồm 3 - 9 hoa, nhị 5,
đính chung trên cột nhị; hoa cái mọc đơn độc, ở kẽ lá, đầu nhụy
có chất dính, bầu hạ, hình trụ. Quả hình trụ, có thể hơi cong, độ
lớn của quả tùy thuộc giống, khi già, vỏ giữa hóa xơ.
Mùa hoa quả: Gần như quanh năm, tùy thuộc vào giống
Mướp và nơi trồng ở Miền Bắc và Miền Nam, có thể khác nhau.
Mùa thu hái và cách thu hái: Khi quả già, từ màu xanh
chuyển sang màu vàng, cắt cả quả, đem vào ủ thêm 2-3 ngày
cho chín đều, phơi khô, lấy hạt (làm giống), bóc bỏ phần vỏ
ngoài lấy phần vỏ giữa (xơ Mướp).

Hình 23. A - Dây mang hoa; B - Xơ Mướp
Phân bố và sinh thái: Mướp là cây trồng phổ biến ở vùng
nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á và phía Nam Trung Quốc, lấy
quả non làm rau ăn và xơ làm thuốc. Ở Việt Nam, Mướp cũng
được trồng rộng rãi ở khắp các địa phương. Cây ưa ẩm, ưa
sáng, gieo trồng bằng hạt, cần có giá thể leo.
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Bộ phận dùng: Xơ Mướp còn gọi là Ty qua lạc (Retinervus
Luffae fructus) - là phần vỏ giữa của quả, khi già hóa gỗ thành
“Xơ Mướp”.
Thành phần hóa học: Các bộ phận thường dùng của cây
Mướp trong YHCT là quả, rễ, hạt và xơ (Ty qua lạc). Chưa có
tài liệu công bố về thành phần hóa của xơ Mướp, nhưng quả và
hạt đã được nghiên cứu khá kỹ. Quả Mướp chứa saponin
triterpen có tên gọi chung là lusiosid mà phần genin của chúng
là acid oleanolic, hederagenin, 31-beta-hydroxy-hederagenin,
acid arjunolic, acid maslinic, gypsogenin, 2 alpha-hydroxygypsogenin và 21 beta-hydroxy-gypsogenin. Hạt Mướp chứa
các protein có hoạt tính sinh học như alpha và beta luffein có
trọng lượng phân tử 28.000 và 29.000, các protein này ức chế
hoạt hóa ribosom, ngoài ra hạt Mướp còn chứa các chất ức
chế trypsin typ I, II, III. Hạt Mướp còn chứa nhiều polypeptid có
2 cầu nối disulphid và có trọng lượng phân tử 5695 D. Dầu hạt
Mướp có khoảng 35,5% các acid hữu cơ.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp sưng vú, tắc tia sữa, ít
sữa, ho ra máu, nôn ra máu, chấn thương chảy máu, da nứt
nẻ, nhọt độc viêm tấy.
Tính vị, quy kinh: Khổ, cam, sáp, vi hàn. Vào kinh Phế, Vị, Can.
Tác dụng: Hành khí hoạt huyết, thông nhũ, táo thấp hóa đờm,
chỉ huyết sinh cơ
Liều lượng, cách dùng: 6 - 15 g/ngày, dạng sắc hoặc bột;
uống hoặc dùng ngoài.
Chú ý: Thận trọng với người Tỳ Vị hư hàn, đại tiện phân lỏng.
Kết quả nghiên cứu dược lý cho thấy dược liệu có tác
dụng kháng viêm, kháng khuẩn, giảm đau, an thần, giảm ho,
trừ đờm.
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23. VỪNG ĐEN
Tên khác: Mè đen, Hắc chi ma
Tên khoa học: Sesamum indicum L.
Đồng danh: Sesamum orientale L.
Họ thực vật: Pê đan - Pedaliaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống một năm; thân mọc đứng, cao 1,0 -1,5 m
và có lông mịn. Lá ở gốc mọc so le, phiến xẻ 3 thùy; khi cây có
hoa, các lá gần ngọn gần như mọc đối và phiến lá trở thành
dạng thuôn dài, có lông mịn ở cả 2 mặt lá.
Hoa mọc đơn độc ở kẽ lá; đài hoa hình chén, xẻ 5 răng, có
lông; tràng hoa hình ống, màu trắng hặc hơi phớt hồng, dài 1,52,0 cm, đầu xẻ thành 2 môi, môi trên 2 thùy, môi dưới 3 thùy;
nhị đính ở trong ống hoa; bầu hình thuôn, 4 ô, có lông. Hạt
nhiều, vỏ màu đen (hay màu vàng nâu tùy giống), có dầu béo.
Mùa hoa quả: Hoa tháng 4 - 5, quả già tháng 5 - 6.
Mùa thu hái và cách thu hái: Khi quả già, chặt cả cây, đem về
sân ủ 2-3 ngày, sau đem rũ cho rụng hết lá, phơi cả cây và quả.
Khi khô quả sẽ tự mở theo 4 hàng dọc cho hạt rơi ra ngoài, loại
bỏ tạp chất và phơi thêm cho hạt khô.
Phân bố và sinh thái: Vừng là cây trồng phổ biến ở các quốc
gia nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á và Nam Trung Quốc. Ở Việt
Nam, Vừng cũng được trồng ở khắp các địa phương. Cây ưa
ẩm, ưa sáng; trồng bằng cách gieo hạt vào mùa xuân và cho
thu hoạch vào mùa hè.
Bộ phận dùng: Hạt - Ma nhân (Semen Sesami indicum) - Hạt
màu đen, hình trứng dẹt, đầu nhọn, còn đầu kia tròn, kích
thước 2,0-2,5 x 3,5-4,0 mm, vỏ mỏng, hai lá mầm có dầu béo.
Thành phần hóa học: Hạt Vừng đen chứa 52,75% dầu, trong
đó bao gồm 17,6-26,4% protein; 9,1-25% đường và 4,1-7,4%
các nguyên tố vi lượng, trong đó quan trọng nhất là Se. Protein
chủ yếu là alpha và beta globulin. Protein trong dầu vừng giàu
các chất sulphua amino acid như methionin, tryptophan, acid
glutamic và lysin. Dầu vừng rất giàu acid oleic và acid linoleic.
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Trong dầu vừng còn chứa một lượng nhỏ các phospholipid. Hạt
vừng còn chứa 3,7-4,7% pentosan.

Hình 24. A - Cây đang ra hoa; B - Ma nhân
Các lignan glucosid có tác dụng chống oxy hóa là các dẫn
xuất của pinoresinol, ngoài ra còn có các furofuran lignan như
sesamolin và sesagolin. Các lignan trong dầu vừng có tác dụng
cải thiện chức năng gan, ức chế sự phát triển của tế bào
neoplastic, giảm cholesterol, hạ huyết áp và điều hòa miễn
dịch. Ngoài ra hạt vừng còn chứa các hợp chất thơm dễ bay
hơi là các furfuryl alcol và nhiều vitamin nhóm A, B và C.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp ít sữa ở phụ nữ sau
sinh, huyết hư thiếu máu, bạc tóc, xuất huyết giảm tiểu cầu,
táo bón.
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Tính vị, quy kinh: Cam, bình. Vào kinh Tỳ, Can, Thận.
Tác dụng: Lợi sữa, bổ Can Thận, dưỡng huyết, chỉ huyết,
nhuận trường.
Liều lượng, cách dùng: 12 - 60 g/ngày, dạng bột hoặc nấu chín.
Chú ý: Không dùng cho người Tỳ Vị hư hàn, tiêu chảy.
Dược liệu có tác dụng kháng viêm, giảm đau, chống oxy
hóa, giảm loãng xương, hạ đường huyết, điều hòa mỡ máu.
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24. TRÂU CỔ
Tên khác: Vảy ốc, Bị lệ, Cơm lênh, cây xộp
Tên khoa học: Ficus pumila L.
Đồng danh: Ficus scandens Lamk.
Họ thực vật: Dâu tằm - Moraceae.
Đặc điểm hình thái:
Dây leo nhờ rễ phụ mọc bám vào giá thể (cây gỗ, tảng đá
hay bức tường). Cành ngắn, khúc khuỷu, lúc còn non có lông,
sau nhẵn, vỏ màu nâu. Lá mọc so le, có lông nhám, song phiến
lá ở “cành chưa sinh sản” hình vảy ốc, gốc lá hình tim lệch, đầu
nhọn, kích thước nhỏ ≈ 1,5-2,0 x 2,0-3,0 cm. Phiến lá ở “cành
sinh sản” hình bầu dục, đầu tròn, gốc hình nêm, kích thước 2-3
x 3-6 cm.
Hoa đơn tính cùng gốc, cả hoa đực và hoa cái mọc tụ tập
bên trong một đế chung ở kẽ lá, sau này phát triển thành “Quả
phức”. Hoa đực mọc tập trung ở phần đầu, 2 nhị; hoa cái mọc
ở phần dưới, bầu thuôn và cong. Quả phức, hình chóp ngược
hoặc gần giống hình trái lê, đầu bằng, khi chín màu vàng nâu,
cùi nạc.
Mùa hoa quả: kéo dài từ tháng 5 đến khoảng tháng 10.

Hình 25. A - Cành sinh dưỡng; B - Cành mang quả;
C - Vương bất lưu hành (quả khô)
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Mùa thu hái và cách thu hái: Vào mùa thu. Lá: Chỉ thu hái lá
bánh tẻ ở cành sinh sản. Quả: Thu hái quả chín vàng, sau ủ
thêm 1-2 ngày cho chín đều. Cả lá và quả chín đều được phơi
hay sấy khô.
Phân bố và sinh thái: Trên thế giới, cây Trâu cổ phân bố chủ
yếu ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á và phía Nam Trung
Quốc. Ở Việt Nam, cây mọc tự nhiên ở nhiều tỉnh, từ vùng
đồng bằng lên đến vùng núi. Trâu cổ là cây ưa ẩm, ưa sáng và
có thể mọc bám trên một số loại giá thể khác nhau (thân cây
gỗ, tảng đá và các bức tường)
Bộ phận dùng: Lá khô (Folium Ficus pumilae) và quả chín đã
làm khô (Fructus Ficus pumilae) - Vương bất lưu hành.
Thành phần hóa học: Vỏ quả chứa 13% chất gôm khi thủy
phân cho glucosa, fructosa và arabinosa. Hạt chứa
polysacharid có trọng lượng phân tử lên tới 283.000. Nhựa mủ
chứa 2 chất kết tinh, 1 chất màu vàng chưa xác định được cấu
trúc, nhưng có khả năng thẩm tích và 1 enzym là ficin có hoạt
tính thủy phân được được protid. Thân chứa rutin và
mesoinositol.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp thiếu sữa sau sinh,
đau lưng mỏi gối, di tinh, liệt dương, mụn nhọt
Tính vị, quy kinh: Lá vị toan, sáp, tính lương; Quả vị cam, sáp,
tính bình. Vào kinh Can, Thận.
Tác dụng: Quả bổ thận, tráng dương, cố tinh, hoạt huyết, hạ
nhũ. Thân cành và khứ phong, lợi thấp, tiêu thũng, tán kết.
Liều lượng, cách dùng: 4 - 15g (quả)/ngày; 20 – 25 g(cành,
lá)/ngày, sắc uống.
Chú ý: Dược liệu có tác dụng kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, kháng
khuẩn, tăng tiết sữa, điều hòa miễn dịch, bảo vệ gan và thận.
Một số chế phẩm thảo dược có Vương bất lưu hành
Thông thảo đã được chứng minh khả năng cải thiện tiết sữa
sau sinh.
Không dùng cho phụ nữ mang thai. Nhựa cây có độc, gây
viêm da tiếp xúc nhạy cảm ánh sáng (phytophotodermatitis:
ban đỏ, phù nề, mụn nước, giảm sắc tố da).
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25. XẠ CAN
Tên khác: Rẻ quạt, Lưỡi đòng
Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC.
Đồng danh: Ixia chinensis L.
Họ thực vật: La dơn - Iridaceae.
Đặc điểm hình thái:
Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,5 - 1,5 m; có thân rễ
phân nhánh ngang; thân mang lá gồm nhiều lóng, được bẹ lá
bao kín. Lá mọc so le, phiến lá hình hình dải, dài khoảng 20-30
cm, rộng 2,5-3,0 cm, đầu nhọn, gốc dạng bẹ ngắn, gân song
song.
Cụm hoa phân nhánh; lá bắc hình vảy; các hoa có cuống
dài, gồm 3 - 5 hoa xếp trên nhánh thành dạng tán; đài hình vảy
nhọn; tràng hoa 6 cánh, màu vàng cam, có cac chấm màu nâu
đỏ; nhị 3; bầu 3 ô. Quả nang, hình thoi cụt, gồm 3 múi dọc, khi
chín khô tự mở. Hạt hình tròn, màu đen bóng.
Mùa hoa quả: Tháng 7-10.

Hình 26. A - Cây đang ra hoa; B - Rễ củ sấy khô
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Phân bố và sinh thái: Xạ can vốn phân bố tự nhiên và được
trồng ở Trung Quốc, Nhật Bản và cũng được trồng ở nhiều
quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam,
Xạ can là cây trồng từ lâu đời ở hầu hết các địa phương (trừ
vùng núi cao lạnh). Cây ưa ẩm, ưa sáng, có thể gieo trồng
bằng hạt haybằng các nhánh thân rễ.
Bộ phận dùng: Thân rễ khô (Rhizoma Belamcandae), cứng, vỏ
màu vàng đậm hay nâu, trong màu vàng ngà, mùi thơm nồng,
vị cay.
Mùa thu hái, cách thu hái và sơ chế: Vào cuối mùa thu hay
đầu mùa đông. Đào nhổ cả khóm, rũ sạch đất cát, cắt bỏ phần
thân và rễ, rửa sạch; sau có thể cắt thành từng đoạn, hoặc thái
lát, trước khi phơi hoặc sấy khô.
Thành phần hóa học: Thân rễ Xạ can chứa tectorigenin có tác
dụng chống dị ứng, irigenin, tectoridin, iridin, shelagansu
A…hàm lượng irigenin trong Xạ can là 1,36%. Hạt chứa 4 chất
thuộc nhóm enedion là các belamcandon A-D; shelagansu A;
Hàm lượng irigenin belamcandol A và B, ngoài ra Xạ can còn
chứa 1,4-benzopunon, meirisolidon, irisflorentin, iristectorigenin
A và nhóm flavonoid có hoạt tính ức chế men
polyphenoloxydase trong các bệnh nhiễm khuẩn. Chất
belamcandaquinon A có khả năng ức chế đặc hiệu men
cyclooxygenase, còn belamcandol A và ardisianon A ức chế 5lipoxygenase trên dung dịch bào tương của bạch cầu đa hình.
Công dụng: Dùng trong các trường hợp viêm họng sưng đau,
ho đờm, hen suyễn, nhọt độc viêm tấy.
Tính vị, quy kinh: Khổ, hàn. Vào kinh Phế, Can.
Tác dụng: Thanh nhiệt giải độc, hóa đờm bình suyễn.
Liều lượng, cách dùng: 3 - 6 g/ngày, dạng thuốc sắc, bột,
viên ngậm.
Chú ý: Không nên dùng cho phụ nữ có thai.
Dược liệu có tác dụng chống oxy hóa, hạ sốt, kháng viêm,
chống tạo mạch, hạ đường huyết.
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