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VË thuÑc tuyÇt vÝi të cây
nhÍ nÓi
* BS.CKII. Huónh T¥n Vi
NhÍ nÓi
là lo¡i cây quen thuÙc ß vùng quê, °ãc bi¿t ¿n vÛi tác dång c§m máu hiÇu qu£.TheoÂ Y HÍc CÕ TruyÁn, cÏ nhÍ nÓi có vË ngÍt,
chua, tính l°¡ng (mát huy¿t), chÉ huy¿t (c§m máu) vào 2 kinh can và th-n, tác dång
bÕ th-n âm, thanh can nhiÇt, làm en râu tóc... CÏ
nhÍ nÓi hay còn gÍi cÏ mñc, h¡n liên th£o có tên khoa hÍc là Eclipta alba Hassk
thuÙc hÍ cúc Asteraceae. CÏ nhÍ nÓi mÍc th³ng éng có thÃ cao tÛi 80cm, thân có
lông céng. Lá mÍc Ñi có lông 2 m·t, dài 2 - 8cm, rÙng 5 - 15mm.

Cåm hoa hình §u màu tr¯ng ß k½ lá ho·c §u
cành, lá b¯c thon dài 5 - 6mm, cing có lông. Qu£ b¿ 3 c¡nh, ho·c d¹t, có cánh,
dài 3mm, rÙng 1,5mm, §u cåt, mÍc hoang kh¯p n¡i ß n°Ûc ta. GÍi là cÏ nhÍ nÓi
vì khi vò nát có n°Ûc ch£y ra nh° mñc en.
Nhïng công dång
Thành ph§n hóa hÍc: Có ít tinh d§u,
tannin, ch¥t ¯ng, caroten và ch¥t ancaloit gÍi là ecliptin. Có tài liÇu nói
trong cÏ nhÍ nÓi có chéa ch¥t wedelolacton là mÙt ch¥t curmarin lacton và tách
°ãc ch¥t demetylwedelacton và mÙt flavonozit.
CÏ nhÍ nÓi cing giÑng nh°Â vitamin KÂ có
tác dång chÑng l¡i tác dång cça discumarin, chÑng ch£y máu tí cung trên Ùng v-t
thí nghiÇm. CÏ nhÍ nÓi không gây tng huy¿t áp, không làm giãn m¡ch, không Ùc.
NhÍ nÓi là cây cÏ quen thuÙc ß các
vùng quê
Theo y hÍc cÕ truyÁn, cÏ nhÍ nÓi có vË ngÍt,
chua, tính l°¡ng (mát huy¿t), chÉ huy¿t (c§m máu) vào 2 kinh can và th-n, tác dång
bÕ th-n âm, thanh can nhiÇt, làm en râu tóc, chÉ huy¿t lõ, dùng chïa can th-n
âm kém, xu¥t huy¿t nÙi t¡ng (ch£y máu d¡ dày, tiÃu tiÇn ra máu, thÕ huy¿t do
lao, rong kinh), ki¿t lõ, viêm gan m¡n, ch¥n th°¡ng s°ng t¥y lß loét, m©n ngéa&
Trong dân gian th°Ýng dùng cÏ nhÍ nÓi giã
v¯t l¥y n°Ûc Ã uÑng c§m máu trong rong kinh, tr) ra máu, bË th°¡ng ch£y máu.
Còn dùng chïa ho hen, ho lao, viêm cÕ hÍng, ngày dùng 6 - 12g d°Ûc d¡ng thuÑc s¯c
hay làm thành viên mà uÑng. Có ng°Ýi dùng chïa n¥m ngoài da, làm thuÑc mÍc tóc
(s¯c uÑng ho·c ngâm vào d§u dëa mà bôi), nhuÙm tóc.
Sách Nam d°ãc th§n hiÇu cÏ nhÍ nÓi dùng
Ã chïa chéng ch£y máu mii êm ngày không dét, l¥y cÏ nhÍ nÓi giã nát, ¯p vào
giïa mÏ ác và trên trán.
Sách Th§n nông b£n th£o gÍi cÏ nhÍ nÓi là
'thuÑc c§m máu nÕi ti¿ng'.
Sách °Ýng b£n th£o vi¿t, ng°Ýi bË ch£y
máu dï dÙi dùng cÏ nhÍ nÓi ¯p s½ c§m, bôi n°Ûc lên §u thì tóc s½ mÍc l¡i
nhanh chóng.
iÁn nam b£n th£o cho r±ng, cÏ nhÍ nÓi
làm ch¯c rng, en tóc, chïa khÏi 9 lo¡i tr).
B£n kinh (ra Ýi cách ây 2000 nm) vi¿t:
'Máu ch£y không c§m, ¯p cÏ nhÍ nÓi c§m ngay'.
Ngày nay, vË thuÑc này °ãc
dùng nhiÁu trongÂ iÁu trË sÑt xu¥t huy¿tÂ mu×i truyÁn, ung th° và nhiÁu bÇnh
khác.
ViÇn D°ãc liÇu tëng nghiên céu tác dång c§m
máu và Ùc tính cça cÏ nhÍ nÓi và nh-n th¥y nó có kh£ nng chÑng l¡i tác dång cça
dicumarin (thuÑc chÑng ông), c§m máu ß tí cung, tng tr°¡ng lñc tí cung. CÏ nhÍ
nÓi không gây giãn m¡ch, không h¡ huy¿t áp, nh°ng có thÃ gây s£y thai.
CÏ nhÍ nÓi trong mÙt sÑ bài thuÑc
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ThÕ huy¿t và ch£y máu cam:Â Dùng cÏ nhÍ nÓi c£ cành và lá t°¡i giã l¥y n°Ûc Ã uÑng.
Tiêu ra máu:Â CÏ nhÍ nÓi n°Ûng trên mi¿ng ngói s¡ch cho khô, tán bÙt.
M×i l§n dùng 2 chÉ (8g) vÛi n°Ûc c¡m (Gia tàng kinh nghiÇm ph°¡ng).
TiÃu ra máu:Â CÏ nhÍ nÓi, mã Á 2 vË b±ng nhau, giã l¥y n°Ûc ngày uÑng
3 chén lúc ói (Y hÍc chân truyÁn). Ho·c n¥u cháo cÏ nhÍ nÓi (100 g) vÛi 3 lát
gëng.
Tác dång °ãc bi¿t ¿n nhiÁu nh¥t cça
nhÍ nÓi là c§m máu (¢nh minh hÍa:Â Internet)
Tr) ra máu:Â CÙt n¯m cÏ nhÍ nÓi Ã nguyên rÅ, giã nhuyÅn, cho vào 1
chén r°ãu nóng, thành dËch ·c vëa uÑng trong, vëa ¯p bã ngoài (B£o thÍ °Ýng
ph°¡ng).
Ch£y máu d¡ dày - hành tá tràng:Â CÏ nhÍ nÓi 50g, b¡ch c-p 25g, ¡i táo 4 qu£, cam th£o
15g s¯c uÑng, ngày 1 thang chia làm 2 l§n.
V¿t ét chém nhÏ ch£y máu:Â MÙt n¯m cÏ nhÍ nÓi s¡ch nhai ho·c giã nhuyÅn ¯p lênÂ v¿t th°¡ng.
Chïa râu tóc b¡c sÛm:Â CÏ nhÍ nÓi vÛi l°ãng tùy dùng, ría s¡ch, n¥u cô ·c
thành cao rÓi cho n°Ûc gëng, m-t ong vÛi l°ãng vëa ph£i, cô l¡i l§n nïa. Cho
vào lÍ, khi dùng l¥y 1 - 2 thìa canh hòa n°Ûc un sôi còn ¥m ho·c cho ít r°ãu g¡o
Ã uÑng. Ngày 2 l§n, cao này có tác dång bÕ th-n, ích tinh huy¿t.
Ho·c: CÏ nhÍ nÓi 1 - 2kg, cho vào n°Ûc ép
l¥y dËch ·c trÙn vÛi bÙt nï trinh tí ã °ãc ch¿ sµn nh° sau: nï trinh tí 300
- 1.000g ngâm r°ãu 1 ngày, bóc vÏ, rang khô tán bÙt. Viên hoàn b±ng m-t ong. M×i
l§n uÑng 10g. Ngày uÑng 3 l§n vÛi r°ãu g¡o hâm nóng. Hoàn này bÕ can th-n, xanh
en râu tóc, khÏi au l°ng gÑi.
Chïa di mÙng tinh (do tâm th-n nóng):Â CÏ nhÍ nÓi s¥y khô, tán bÙt. UÑng ngày 8g vÛi n°Ûc c¡m,
ho·c s¯c cÏ nhÍ nÓi Ã uÑng ngày 30g.
Rong kinh:Â n¿u nh¹, l¥y cÏ nhÍ nÓi t°¡i giã v¯t l¥y n°Ûc cÑt uÑng
ho·c cÏ nhÍ nÓi khô s¯c n°Ûc uÑng. N¿u huy¿t ra nhiÁu, c§n phÑi hãp thêm tr¯c
bá diÇp ho·c cây huy¿t då&
Tr» t°a l°ái:Â CÏ nhÍ nÓi t°¡i 4g, lá h¹ t°¡i 2g giã nhuyÅn, l¥y n°Ûc
cÑt hòa m-t ong ch¥m lên l°ái cách 2 giÝ 1 l§n.
TrË ch£y máu cam, nôn ra máu të d¡ dày,
thì dùng cÏ nhÍ nÓi 30g, lá sen 15g, tr¯c bá diÇp 10g, un sôi vÛi n°Ûc và chia
ra uÑng làm 3 l§n trong ngày.
BË loét Ñng tiêu hóa ch£y máu, dùng cÏ nhÍ
nÓi 30g, cÏ b¥c 30g un sôi uÑng.
ChïaÂ c¡ thÃ suy nh°ãc, thi¿u máu, kém séc, n
không ngon, g§y y¿u: cÏ nhÍ nÓi 100g, cÏ m§n tr§u 100g, gëng khô 50g, các vË ch·t
nhÏ, sao s¡, khí thÕ, Õ vào 3 chén n°Ûc dëa t°¡i, n¥u còn 8 phân, uÑng ngày 2
l§n.
Chïa ái ra máu:Â CÏ nhÍ nÓi 30g, c£ cây mã Á 30g. C£ hai thé còn t°¡i
ría s¡ch, giã, ép l¥y n°Ûc uÑng (ho·c say b±ng máy sinh tÑ), còn chïa c£m sÑt
nóng, ho, viêm hÍng.
Chïa phå nï ch£y máu tí cung:Â CÏ nhÍ nÓi 15g, lá tr¯c bá diÇp 15g. S¯c uÑng ngày 1
thang, uÑng liÁn 7 ngày.
Ngoài viÇc thanh can nhiÇt, d°áng th-n
âm, tác dång c§m máu cça cÏ nhÍ nÓi ã °ãc nghiên céu tÕng k¿t qua lâm sàng bÇnh
sÑt xu¥t huy¿t và trong phòng thí nghiÇm, mß ra cách gi£i thích c¡ ch¿ tác dång
c§m máu.
Do v-y, c§n b£o l°u vai trò cça cÏ nhÍ nÓi
trong ph°¡ng pháp chïa sÑt xu¥t huy¿t, vì ch£y máu là mÙt trong 2 y¿u tÑ gây tí
vong lÛn nh¥t trong bÇnh này.Â

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 21 August, 2017, 02:00

