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Η «λευκή συνταγή από το Yunnan» παραμένει μέχρι σήμερα η πλέον διάσημη 
πατενταρισμένη συνταγή στην Κίνα. Και δεν είναι μόνον αυτό. Χρησιμοποιείται εσωτερικά ή 
εξωτερικά, με την μορφή σκόνης, βάμματος, εμπλάστρου ή ακόμα και οδοντόπαστας. Είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματική αιμοστατική συνταγή, ενώ ταυτόχρονα κινεί τις Στάσεις 
Αίματος.  

Ιστορία 

Η Yunnan Baiyao (云南白药) δεν είναι αρχαία συνταγή. Παρασκευάστηκε αρχικά από τον 

βοτανοθεραπευτή Qu Huanzhang, από την επαρχία Jiangchuan του Yunnan, το 1906 (Lu & 

Liu 1993, Dharmananda 2010) και έγινε γρήγορα γνωστή για την αιμοστατική δράση της, 
αλλά και την επιτάχυνση της επούλωσης ενός τραύματος από μέσα προς τα έξω, καθώς και 
τον περιορισμό των μολύνσεων. Το 1935 ο Qu κατέθεσε το εμπορικό σήμα της συνταγής 

χρησιμοποιώντας μια εικόνα του (Fratkin 2013). Λέγεται ότι πριν την σημαντική νίκη του 
κινεζικού στρατού ενάντια στις ιαπωνικές δυνάμεις στο Taierzhuang, το 1938, μεταξύ 

Κινεζικών και Ιαπωνικών δυνάμεων, ο Qu Huanzhang πρόσφερε στον στρατό περισσότερες 

από 30.000 φιάλες της συνταγής, σώζοντας έτσι πολλές ζωές στρατιωτών. Κατά την 

διάρκεια του Β’ ΠΠ ο διοικητής Wu Xuexian τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι και το 
γαλλικό νοσοκομείο του Kunming (πρωτεύουσα του Yunnan) πρότεινε σαν μόνη λύση τον 
ακρωτηριασμό. Ο Wu ζήτησε την βοήθεια του Qu και διέσωσε το πόδι του, αυξάνοντας έτσι 
την φήμη της συνταγής. Το 1956, μετά τον θάνατο του Qu, η σύζυγός του Liao Lanying, 

δώρισε την μυστική συνταγή στην κυβέρνηση. 

Θεωρείται ότι η αρχική συνταγή μεταβλήθηκε κατά την διάρκεια της Πολιτιστικής 
Επανάστασης, όταν το εργοστάσιο που την παρασκεύαζε αναγκάστηκε να αποκαλύψει τα 
συστατικά σε ευρύτερο κύκλο ειδικών (Fruehauf 1997). Η βιομηχανική παραγωγή της 
συνταγής άρχισε γύρω στα 1956 στο εργοστάσιο Yunnan Baiyao, το οποίο και επεκτάθηκε 
το 1971. Σύμφωνα με κάποιες αναφορές, κατά την δεκαετία του 1970, οι στρατιώτες του 

Βόρειου Βιετνάμ έφεραν μαζί τους στο πεδίο της μάχης την συνταγή αυτή για την 
αντιμετώπιση τραυμάτων (Chun-Han 1989). Οι αναφορές αυτές φαίνεται να 
επιβεβαιώνονται και από την πλευρά των Αμερικανών, που είχαν εντοπίσει μικρά χάπια 
καφετί χρώματος που έφεραν πάνω τους οι Vietkong. Παρόλα αυτά η έρευνα για την 
συνταγή ξεκίνησε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ήταν ήδη γενικώς 
αναγνωρισμένη και χρησιμοποιούνταν από ιατρούς και νοσοκομεία, κάτι που συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Δεκάδες κλινικές εφαρμογές της Yuannan Baiyao έχουν δημοσιευθεί σε 

άρθρα περιοδικών, όπως το Yunnan Journal of Traditional Chinese Medicine και το Bulletin 

of Chinese Materia Medica (Shen 1986 και Yang et al. 1986).  

Η ανάγκη για κατάθεση εμπορικού σήματος από την εταιρεία εμφανίστηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, εξαιτίας της εμφάνισης νόθων προϊόντων. Τότε κατοχυρώθηκαν 

νομικά οι εμπορικές ονομασίες Yunfeng και Yunnan Baiyao. Το 2005 η Yunnan Baiyao Group 

κατέλαβε την 263η θέση του World Economic Forum, και συγκαταλέγονταν στις 500 
κορυφαίες κινεζικές εταιρείας του World Brand Lab. Το 2012 τα γενικά έσοδα της εταιρείας 
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υπολογίστηκαν στα 418 εκατομμύρια US$. Το 2016 η αξία της εταιρείας ανήλθε στα 3,4 

δισεκατομμύρια USD, καταλαμβάνοντας για δεύτερη φορά θέση στις 50 καλύτερες 
δημόσιες εταιρείες του Forbes Asia (Zhang 2005). 

Φαρμακοτεχνικές μορφές και δοσολογίες 

1. Η παλιότερη μορφή της Yunnan Baiyao είναι σε μορφή σκόνης, σε φιαλίδιο των 4 

gr, που προορίζεται τόσο για εσωτερική, όσο και εξωτερική χρήση ή ανάμιξη με 

άλλα συστατικά. Στο φιαλίδιο περιέχεται και το κόκκινο χάπι. Η δοσολογία είναι 
0,25-0,5 gr, 4 φορές την ημέρα. Τα παιδιά 2-5 ετών λαμβάνουν το ¼ της δόσης, ενώ 
στην ηλικία 6-12 ετών το ½ ενός ενήλικου. Το κόκκινο χάπι χορηγείται μόνο σε 
έκτακτα περιστατικά (Dharmananda 2010). 

2. Κάψουλες 250 mg: συνήθως λαμβάνονται 1-2 κάψουλες για 2-4 φορές την ημέρα. 

Τα παιδιά 2-5 ετών λαμβάνουν το ¼ της δόσης, ενώ στην ηλικία 6-12 ετών το ½ ενός 
ενήλικου. Ένα πακέτο 16 καψουλών σε φυσαλίδες έχει συνολικά 4 gr σκόνης, που 

είναι αρκετά για 2-4 ημέρες, που αποτελεί συνήθως και την προτεινόμενη διάρκεια 
θεραπείας. Κάθε πακέτο με 16 κάψουλες συνοδεύεται επίσης από ένα κόκκινο 
χάπι, που χορηγείται μόνο σε έκτακτα περιστατικά.  

3. Αλκοολικό εκχύλισμα σκόνης σε φιαλίδια 30 ml: η δια στόματος δοσολογία είναι 3-

5 ml κάθε φορά, για 3-5 φορές ημερησίως. Η συνολική ημερήσια δόση είναι 15 ml 

και επομένως το δοχείο κρατά για 2 ημέρες. Το βάμμα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί 
εξωτερικά και ακολουθεί δυνατή εντριβή διάρκειας μερικών λεπτών (Dharmananda 

2010). 

4. Αερολύματα Yunnan Baiyao Qiwuji, για ανοιχτά ή μη τραύματα, σε ενιαία 
συσκευασία. Περιλαμβάνει το αερολύμα Yunnan Baiyao σε φιάλη ων 85 gr και το 

αερολύμα Yunnan Baiyao Baoxianye σε φιάλη των 30 gr. Για σοβαρά τραύματα 
χωρίς λύση της επιδερμίδας χρησιμοποιείται το αερολύμα Baoxianye κατευθείαν 
στο τραύμα. Αν δεν μειωθεί ο πόνος, επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του μετά από 
1-2 λεπτά. Συνιστάται η χρήση του Baoxianye ως 3 φορές την ημέρα. Το αερολύμα 
Yunnan Baiyao εφαρμόζεται 3 λεπτά μετά το Baoxianye, σε ανοιχτά τραύματα, 3-5 

φορές την ημέρα. 

5. Έμπλαστρο εξωτερικής χρήσης με μέγεθος 5 x 10 cm. Κάθε κουτί περιέχει 
χαρτόκουτο περιέχει 5 πολύ λεπτά έμπλαστρα. Το έμπλαστρο διαρκεί για 4 ώρες 
περίπου, πριν ξεθυμάνει η οσμή του (Dharmananda 2010). 

6. Χανζαπλάστ, μεγέθους 15 x 23 cm, με 100 τεμάχια ανά κουτί. 

7. Οδοντόκρεμα. 120 gr, με 0,65% (περίπου 0,78 gr) Yunnan Baiyao. 
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Το μικρό κόκκινο χάπι (Bao Xian Zi) 

Κάθε φιαλίδιο περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του ένα μικρό κόκκινο χάπι, που ονομάζεται 
Bao Xian Zi και χρησιμοποιείται ως χάπι έκτακτης ανάγκης. Τα συστατικά του χαπιού δεν 

έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής. Λαμβάνεται 1 χάπι την ημέρα σε περιπτώσεις σοκ 

εξαιτίας σοβαρής απώλειας αίματος ή σαν ισχυρό αναλγητικό, συνήθως μαζί με την πρώτη 
δόση της σκόνης. Ορισμένοι ιατροί το έχουν χρησιμοποιήσει σε παθήσεις όπως η στηθάγχη, 
λοιμώξεις με πυόρροια και επίταση, ισχυριζόμενοι ότι έχει παρόμοια δράση με την Yunnan 

Baiyao. Σε λιγότερο σοβαρές αιμορραγίες δεν χρησιμοποιείται το χάπι. Αναφέρεται ότι 
προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεσης και επομένως μπορεί να δημιουργήσει υπόταση σε 
ασθενείς που δεν το χρειάζονται (Fratkin 1995 & 2013).   

Συστατικά 

Όπως προαναφέρθηκε η συνταγή παρέμενε μυστική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

σημασία της Yunnan Baiyao είναι τέτοια που το Πεκίνο την έχει χαρακτηρίσει «εμπιστευτικό 

προϊόν εθνικής σημασίας». Κάποιες πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι τα χωριστά συστατικά 
προετοιμάζονται από 13 διαφορετικές ομάδες, η καθεμιά από τις οποίες δεν γνωρίζει τι 
κάνουν οι άλλες. Στο τέλος τα συστατικά αναμειγνύονται στις σωστές αναλογίες από μια 
άλλη ομάδα, η οποία επίσης δεν γνωρίζει το αντικείμενο των προηγούμενων ομάδων 
(Zhang 2005). Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η συνταγή ή τουλάχιστον μέρος της διέρρευσε 
κάποια στιγμή στην Δύση. Έτσι το 2002 ένας κατάλογος συστατικών εμφανίστηκε στην 
ιστοσελίδα της FDA (Food & Drug Administration, FDA 2002) (βλ. Πίνακας 1 και Εικόνα 1) 

και στις σελίδες της Amazon.com που πουλούν τις διάφορες μορφές της συνταγής (Siekman 

2010). Οι πληροφορίες αυτές έχουν πλέον αποσυρθεί από τις ιστοσελίδες της FDA και της 
Amazon1. Το 2010 κυκλοφόρησαν στις αγορές της Δύσης συσκευασίες βάμματος Yunnan 
Baiyao (Yunnan Paiyao liquor), με κάποια συστατικά στα κινεζικά, που δεν συμφωνούσαν 
απόλυτα με τον κατάλογο της FDA (Πίνακας 2). Ο δεύτερος αυτός κατάλογος περιέχει 
ουσιαστικά τα ίδια συστατικά, ταυτίζοντας όμως το San yu cao με το είδος Ajuga forrestium 

(περιεκτικότητα 17%) και προσθέτοντας τον μόσχο (0,3%). Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την 
συσκευασία του αερολύματος (Yunnan Baiyao Qiwuji). Το 2013, ο Wang Hai, ένας Κινέζος 
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των καταναλωτών, κατέθεσε αγωγή σε κινεζικό δικαστήριο 

εναντίον της εταιρείας Yuannan Baiyao Group για την απόκρυψη από πλευράς τους ότι η 
συγκεκριμένη συνταγή περιέχει ακονιτίνη, ζητώντας την «τεράστια» αποζημίωση των 11,5 
yuan (US$1,85). Οι αρχές του Hong Kong ανακάλεσαν την πώληση των σχετικών 

σκευασμάτων στις 5 Φεβρουαρίου 2013 με βάση την πιθανή απειλή για την δημόσια υγεία. 
Την επόμενη ημέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πράγματι η συνταγή περιέχει κάποια 

οργανικά συστατικά από είδη του γένους Aconitum, αλλά τα επίπεδα της ακονιτίνης είναι 
εξαιρετικά χαμηλά, της τάξης των 3,5 ppm. Στα καινούργια ενημερωτικά φυλλάδια που 
συνοδεύουν την σκόνη, την κάψουλα και το αερόλυμα αναφέρονται πλέον ως συστατικά τα 
Radix Aconitii Kusnezoffii (και στα τρία) και Radix Aconitii Brachypodii (μόνο στο αερολύμα). 
Στην εκδοχή των Maclean & Taylor (2016) περιέχονται τα ίδια συστατικά, χωρίς ακόνιτο, 

                                                           
1
 www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.it και www.amazon.es.  
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αλλά με δύο βασικές διαφορές: αντί για το Kǔ liáng jiāng περιέχεται Shi shu gen, ρίζα 
Diospyros kaki L.f. (οικογένεια Ebenaceae), ενώ στην θέση της βορνεόλης υπάρχει κάμφορα 
[κρυσταλλική ουσία από το είδος Cinnamomum camphora (L.) J.Presl., της οικογένειας 
Lauraceae]. Οι ταυτοποιήσεις αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη, καθότι ο συγκεκριμένος 
κατάλογος περιέχει αρκετά λάθη2. 

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ 

Tian qi 
Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen [συν. 

Panax pseudoginseng Wall, Panax sanchi Hoo] 
Ρίζα 

Bing pian Dryobalanops aromatica Gaertn. f. Κρύσταλλος 

San yu cao Boea clarkeana Hemsl. Φυτό 

Bai niu dan Inula coppa DC. Ρίζα 

Chuan shan long Lycopodium complanatum L. Ρίζωμα 

Huai shan yao Dioscorea opposita Thunb. Ρίζωμα 

Ku liang jiang Alpinia officinarum Hance Ρίζωμα 

Lao guan cao Erodium stephanianum Wild. Υπέργειο τμήμα 

Πίνακας 1. Τα 8 συστατικά της συνταγής Yunnan Baiyao, όπως είχαν διαρρεύσει το 2010. 

 

  

                                                           
2
 Π.χ. Arjuga αντί του σωστού Ajuga, Dioscorea batatas Decne αντί του Dioscorea opposita Thunb., Dioscorea 

japonica Thunb. αντί Dioscorea nipponica Mak. 

Εικόνα 1. Τα 8 συστατικά της 
Yunnan Baiyao όπως 
παρουσιάζονταν το 2010 στην 
ιστοσελίδα της FDA. Ο 
κατάλογος αυτός δεν υπάρχει 
πλέον στην ιστοσελίδα, αλλά 
μπορεί να βρεθεί στο 
διαδίκτυο (Siekman 2010). 
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Το βότανο Sān qī (三七, κυριολεκτικά: «τρία-επτά») 

ή Tián qī (田七) (ρίζα του Panax notoginseng Wall.), 

που παράγεται κυρίως στο Yunnan (Εικόνα 2 & 3), 

θεωρείται από τους περισσότερους Κινέζους 

ειδικούς ως το βασικότερο συστατικό της Yunnan 

Baiyao, γνωστό για τις αιμοστατικές του ιδιότητες. 

Πρόκειται βέβαια για βότανο που μοιάζει αρκετά με 
τα συγγενή είδη ginseng (Panax ginseng Meyer ή 
κινεζικό ginseng και Panax quinquefolius L. ή 
αμερικανικό ginseng) (Εικόνα 4). Στην ΠΚΙ το Sān qī 
θεωρείται γλυκό, ελαφρώς πικρό και θερμό βότανο, 
που επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς του Ήπατος 
και του Στομάχου (σε ορισμένες πηγές προσθέτουν 
και τον μεσημβρινό του Παχέως Εντέρου). Σταματά 
την αιμορραγία και μετασχηματίζει την Στάση 
Αίματος, σε περιπτώσεις εξωτερικής ή εσωτερικής 
αιμορραγίας, που περιλαμβάνουν τραύματα, 
αιματέμεση, επίσταξη, ουραιμία ή αιμοχεσία. 
Χρησιμοποιείται ευρύτατα ακριβώς επειδή μπορεί 
να σταματήσει την αιμορραγία, χωρίς όμως να 
προκαλέσει Στάση Αίματος. Επίσης θεωρείται ότι 
περιορίζει τα οιδήματα και ανακουφίζει τον πόνο. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο βότανο σε τραύματα, 

κατάγματα, διάσειση και διαστρέμματα. Επειδή τονώνει αποτελεσματικά το Αίμα 

Εικόνα  2 & 3: Καλλιέργεια Sān qī στο 
Yunnan (πάνω, www.dhgate.com) και η 
χαρακτηριστική ρίζα του φυτού με τις 
αιμοστατικές ιδιότητες (κάτω, 

www.chemfaces.com). 

Εικόνα 4. Οι ρίζες των τριών σημαντικότερων φαρμακευτικών ειδών του γένους Panax: (A) Panax ginseng 

Meyer (κινεζικό ginseng), (B) Panax quinquefolius L. (αμερικανικό ginseng) και (C) Panax notoginseng 

(Burk.) FH Chen (Sān qī) (Kim 2016). 
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Εικόνα 5. Lǎo guàn cǎo, το υπέργειο τμήμα κάποιων ειδών 

γερανιών, όπως το Geranium wilfordii Maxim. και το Erodium 
stephanianum Wild. (Chinese Herbal Medicine Database, The 

Hong Kong Polytechnic University).  

χρησιμοποιείται σε πόνους στην κοιλιακή χώρα και το στήθος (ειδικά στηθάγχη) ή 
αρθραλγίες που οφείλονται σε Στάση Αίματος (Bensky et al. 1993 και 2004). Ένα άλλο 
θεραπευτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Sān qī είναι η αντικαρκινική του δράση. Μια 

μελέτη έδειξε ότι τα εκχυλίσματα του βοτάνου προκαλούν επιλεκτική κυτοτοξικότητα σε 
καρκινικά κύτταρα που εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία (π.χ. ακτινοβολίες γ και Χ που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην ακτινοθεραπεία) (Chen et al. 2001). 

Το δεύτερο συστατικό που θεωρείται βασικό είναι το Lǎo guàn cǎo (老顴草, Εικόνα 5) 

δηλαδή το υπέργειο τμήμα ορισμένων ειδών γερανιών (οικογένεια: Geraniaceae, Geranium 
wilfordii Maxim., Εικόνα 7, Erodium stephanianum Willd., Εικόνα 6 ή Geranium 

carolinianum L.,), που απαντώνται 
σε πολλές περιοχές της Κίνας3. Το 
βότανο αυτό είναι σχετικά 
ασυνήθιστο, αφού δεν 
περιλαμβάνεται στην παλαιότερη 
έκδοση των Bensky et al. (1993). 

Στην ΠΚΙ θεωρείται ότι είναι 
πικάντικο και πικρό, με ουδέτερη 
θερμική ποιότητα (ελαφρώς θερμό 
κατά άλλους), ενώ κατευθύνεται 
κυρίως στους μεσημβρινούς 
Ήπατος, Νεφρών και Σπληνός 

(καθώς και Παχέως Εντέρου σε 
άλλες πηγές). Κατευνάζει τον Άνεμο 

και διαλύει την Υγρασία, 

ξεμπλοκάροντας τους 
μεσημβρινούς. Χρησιμοποιείται σε Σύνδρομα Πόνου (Bi) εξαιτίας Ανέμου-Υγρασίας, με 
σπασμούς και μούδιασμα, ακόμα και σαν μονοθεραπεία. Αποβάλλει επίσης Θερμότητα και 
Τοξίνες, ενώ συμβάλλει και στην ανάπλαση των ιστών. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται σε 
τραύματα, αποστήματα, εγκαύματα και εκζέματα. Μια ακόμα χρήση του είναι σε 

δυσεντερίες (Chen & Chen 2001, Bensky et al. 2004). Τέλος, έχει βρεθεί ότι παρεμποδίζει 
την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων (Chang 1992 και Xu 2017). Ειδικά για την θεραπεία 
τραυμάτων, αρθραλγιών, γάγγραινας, δοθιηνών, μουδιάσματος στο δέρμα και παράλυσης, 
μουλιάζεται σε οινοπνευματώδες ποτό4 και χορηγείται συχνά. Η δοσολογία λήψης του 

βοτάνου είναι 9-15 gr (σε άλλες πηγές ως 30 gr) (Chen & Chen 2001, Bensky et al. 2004).  

  

                                                           
3
 Ειδικά το Geranium wilfordii Maxim. απαντάται στις επαρχίες Shaanxi, Gansu, Sichuang, Guizhou, Yunnan κλπ. 

4
 Στην ΠΚΙ χρησιμοποιούνται συνήθως δύο κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών, που μεταφράζονται 

«φαρμακευτικοί οίνοι» (medicinal wines): τα huángjiǔ ή κίτρινοι «οίνοι» (黄酒, yellow wine), που 
παρασκευάζονται από νερό, κάποιο σιτηρό (συνήθως ρύζι, σόργο, κεχρί ή σιτάρι) και μαγιά (jiuqu), χωρίς 
απόσταξη και με αλκοολικό βαθμό χαμηλότερο του 20%, καθώς και τα báijiǔ ή λευκοί «οίνοι» (白酒, white 

wine), που είναι προϊόντα απόσταξης σιτηρών, με αλκοολικό βαθμό 28-65%. 
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Εικόνα 6. Erodium stephanianum Willd. 

(φωτογραφία Stefan Aistnik, www.plantarium.ru).  

Εικόνα 7. Geranium wilfordii Maxim. (Flora Of 

China, Vol. 11, p. 20). 
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ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (mg) 

Sān qī 
Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen (συν. 

Panax pseudoginseng Wall, Panax sanchi Hoo) 
Ρίζα 40% (100) 

Sàn yū cǎo (Maclean & Taylor 

2016: jin gu cao) 
Ajuga pantantha Hand.-Mazz. Φυτό 17% (8,5) 

Huai shān yào Dioscorea opposita Thunb. Ρίζωμα 13%-13,3% (6,5) 

Chuān shān lóng Dioscorea nipponica Mak. Ρίζωμα 10%-11.5%, (5) 

Lǎo guàn cǎo (Fratkin 2013: 

lao he cao = Geranium) 

Geranium wilfordii Maxim., Erodium 
stephanianum Willd. ή Geranium carolinianum 

L. 

Υπέργειο 
τμήμα 

7,2% (3,5) 

Kǔ liáng jiāng (Maclean & 

Taylor 2016: shi shu gen, ρίζα 

Diospyros kaki L.f.) 

Dioscorea parviflora C. T. Ting Ρίζωμα 6% (3) 

Bái niú dǎn gēn 
Inula  cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) DC. 

(Fratkin 2013: Herba Inulae Cappae) 
Ρίζα 5% (2,5) 

Bīng pìan [Maclean & Taylor 

2016: zhang mao, κάμφορα 

από το Cinnamomum 
camphora (L.) J.Presl.] 

Dryobalanops aromatica Gaertn. f. ή Blumea 
balsamifera (L.) DC.   

Κρύσταλλος 1,5% (0,75) 

Shè xiāng 

Moschus moschiferus L., M. chrysogaster 

Hodg., M. anhuiensis Wang, Hu & Yan, M. 
cupreus Grubb, M. fuscus Li, M. leucogaster 

Hodg. και M. berezovskii Flerov. 

Έκκριση 

γεννητικών 

αδένων 

0,3% 

Cǎo wū ή zhì cǎo wū  
Aconitum kusnezoffii Reich. ή A. brachypodum 
Diels 

Επεξεργασμένη 
ρίζα 

<0,1% (ακονιτίνη 
3,5 ppm) 

Πίνακας 2. Τα συστατικά της συνταγής Yunnan Baiyao με αναλογίες βοτάνων και διορθώσεις με βάση την διεθνή 
βιβλιογραφία. Αρχικά υπήρχαν 9 συστατικά, αλλά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας το 2013 προστέθηκε το Fu zi 

(ρίζα Aconitum spp.), που συμμετέχει σε πολλή μικρή ποσότητα (κάτω του 0,1%). Τα mg αναφέρονται σε αντίστοιχες 
ποσότητες στην κάψουλα των 250 mg. 
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Το Sàn yū cǎo (散瘀草, «βότανο που διαλύει 
την Στάση Αίματος») είναι κι αυτό ένα από τα 
λιγότερο γνωστά βότανα της ΠΚΙ (π.χ. δεν 

αναφέρεται από τους Bensky et al. 1996 & 

2004), με αρκετά προφανές όνομα. Στον 
κατάλογο της FDA αναφερόταν ως πηγή το 
είδος Boea clarkeana Hemsley (οικογένεια: 
Gesneriaceae), το οποίο στην Flora Of China 

ονομάζεται Dà huā xuán shuò jù tái (大花旋蒴

苣苔, Vol. 18, p. 368), αλλά δεν έχει 
καταγεγραμμένες φαρμακευτικές χρήσεις 
(Εικόνα 8). Αντίθετα σε άλλους καταλόγους το 
Sàn yū cǎo ταυτίζεται με δύο είδη του γένους 
Ajuga της οικογένειας Lamiaceae: το Ajuga 
forrestii Diels (Flora Of China, Vol. 17, p. 67) και 
το  Ajuga pantantha Hand.-Mazz. (Εικόνα 9 & 
10). Το πρώτο απαντάται σε υγρά λιβάδια και 
όχθες ποταμών ή δρόμων, σε υψόμετρο 1.700-

4.000 m, στο Sichuan, Xizang και Yunnan. 

Χρησιμοποιείται στο ΒΔ Yunnan σε δυσεντερίες 
και ασκαρίαση. Το δεύτερο είδος, που στην  

Flora Of China φέρει όντως την κοινή ονομασία Sàn yū cǎo (Vol. 17 Page 68), απαντάται σε 
ξηρές πλαγιές με χαμηλό χορτάρι, σε υψόμετρο 2.400-2.700 m, μόνο στο Yunnan και 
αναφέρεται ότι έχει φαρμακευτική χρήση. Με βάση την ονομασία μπορούμε να βγάλουμε 
το συμπέρασμα ότι το Sàn yū cǎo είναι πιθανότερο να προέρχεται από το είδος Ajuga 
pantantha Hand.-Mazz. 

 

Εικόνα 8. Boea clarkeana Hemsley (Flora Of 

China, Vol. 18, p. 368). 

Εικόνα 9 & 10. Δύο από τα υποψήφια είδη προέλευσης του 
Sàn yū cǎo: Ajuga pantantha Hand.-Mazz. (πάνω, 
blog.sina.com.cn) και Ajuga forrestii Diels (δεξιά, Flora Of China, 

Vol. 17, p. 67), με πιθανότερο υποψήφιο το πρώτο. 
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Το Chuān shān lóng (穿山龙, κυριολεκτικά «διαπερνώντας τον ορεινό δράκοντα») στον 

κατάλογο της FDA ταυτίζεται αδικαιολόγητα με το ρίζωμα ενός κινεζικού είδους 

λυκοπόδιου, του Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [συνώνυμο: Lycopodium 
complanatum L.], του οποίου όμως οι ρίζες είναι τριχοειδείς, όπως φαίνεται και στο σχετικό 
σχέδιο, και θα ήταν δύσκολο να θεωρηθούν ριζώματα (Εικόνα 11). Αντίθετα, σε όλες τις 
άλλες πηγές ως Chuān shān lóng θεωρείται το ρίζωμα ενός είδους yam (Rhizoma Dioscoreae 

Nipponicae) (Fratkin 2013, Bensky et al. 2004), του Dioscorea nipponica Mak. (穿龙薯蓣, 

Chuan long shu yu). Οι αναφορές στο είδος αυτό είναι λιγότερες από αυτές του Shān yào 

(ρίζωμα του Dioscorea opposite Thunb.). Για παράδειγμα περιλαμβάνεται μόνο στην 3η 

έκδοση των Bensky et al. (2004). Σε κάποιους συγγραφείς συγκαταλέγεται στα 
αντιρρευματικά βότανα και μάλιστα θεωρούν ότι οι σαπωνίνες που περιέχονται στο ρίζωμα 
έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, παρόμοια της κορτιζόλης (Huang 1998). Στην ΠΚΙ το βότανο 
αυτό θεωρείται πικρό, θερμικά ουδέτερο (ως δροσερό), και ελαφρώς τοξικό, που επηρεάζει 
κυρίως τους μεσημβρινούς του Ήπατος, των Πνευμόνων, και σε ορισμένες πηγές των 
Νεφρών. Αποβάλλει Άνεμο και Υγρασία, χρησιμοποιούμενο σε Σύνδρομα Πόνου Ανέμου-

Υγρασίας, συχνά σε συνδυασμό με Θερμότητα ή Κρύο, με μούδιασμα των μυϊκών ιστών και 
του δέρματος ή δυσκαμψία αρθρώσεων (οσφυαλγία και ισχιαλγία). Κινεί το Αίμα, 
ξεμπλοκάρει τους μεσημβρινούς και χαλαρώνει τους συνδέσμους, χρησιμοποιούμενο σε 
Στάσεις Αίματος εξαιτίας τραυματισμού (π.χ. με καφέ ζάχαρη και οινοπνευματώδες ποτό), 
Σύνδρομα Πόνου στο στήθος, Στάσεις Qi και Αίματος της Καρδιάς. Τέλος, μετασχηματίζει το 

Εικόνα 11. Αριστερά: όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχέδιο οι ρίζες στους στόλωνες του 
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [συνώνυμο: Lycopodium complanatum L.] είναι τριχοειδείς και 
επομένως θα ήταν δύσκολο να θεωρηθούν ρίζωμα (Douglas et al. 1998, vol. 5, p. 275). Δεξιά: αντίθετα το 
ρίζωμα του Dioscorea nipponica Mak. (1) είναι ιδιαίτερα παχύ (Chen & Ching 1994, Vol. 24, p. 279).  
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Φλέγμα και ηρεμεί τον βήχα, ειδικά όταν οφείλεται σε Θερμότητα Πνευμόνων (συχνά ως 
μονοθεραπεία, με μορφή αφεψήματος και προσθήκη καλαμοσάκχαρου) (Chen & Chen 

2001, Bensky et al. 2004). Η ημερήσια δοσολογία του Chuān shān lóng κυμαίνεται στα 15-30 

gr για το αφέψημα και 2-4 ml για το βάμμα5 (είναι συχνή η εφαρμογή του βάμματος). 
Συχνά χρησιμοποιείται εξωτερικά σαν κατάπλασμα. Μια άλλη αξιοσημείωτη εφαρμογή του 
βοτάνου είναι η προστασία ενάντια της ακτινοβολίας. Κατά μια άλλη πηγή το Chuān shān 

lóng ξεμπλοκάρει Στάση Τροφής και προάγει τον μεταβολισμό του νερού. Το βότανο αυτό 
είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή ταμπλέτας και ένεσης. Στην θεραπεία χρόνιας 
βρογχίτιδας λαμβάνονται 4 ταμπλέτες των 0,5 gr, τρεις φορές την ημέρα. Σε άλλες 
περιπτώσεις παρασκευάζεται βάμμα με 60 gr βοτάνου σε 500 ml οινοπνευματώδους 
ποτού, που χορηγείται σε δόσεις 10-14 ml, τρεις φορές την ημέρα. Η κανονική ενέσιμη 
μορφή είναι 2 ml ανά αμπούλα (αντιστοιχεί σε 1 gr βοτάνου), σε ενδομυϊκή χορήγηση 2-4 

ml, μία φορά την ημέρα (Huang 1998). Οι παρενέργειες που αναφέρονται εξαιτίας της 
ελαφριάς τοξικότητας του περιλαμβάνουν διάρροια ή δυσκοιλιότητα, πεπτικές διαταραχές, 
ναυτία, έμετο, στοματίτιδα, ιλίγγους και θολή όραση. Με την διακοπή λήψης του 
παρέρχονται και τα συμπτώματα (Chen & Chen 2001, Bensky et al. 2004).  

Συγγενές με το προηγούμενο είναι και το Huai shan yao, μια άλλη γραφή του γνωστού 
κινεζικού yam ή Shān yào (山藥,κυριολεκτικά: «ορεινό φάρμακο», ρίζα του Dioscorea 
oppositifolia L., η παλιότερη ονομασία του Dioscorea opposita Thunb.). Στην ΠΚΙ το βότανο 
αυτό θεωρείται γλυκό και θερμικά ουδέτερο, που επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς των 
Νεφρών, των Πνευμόνων και του Σπληνός. Τονώνει το Qi του Στομάχου, του Σπληνός και 
του Λεπτού Εντέρου (ανορεξία, κόπωση μετά την λήψη τροφής, απώλεια βάρους, μαλακά 
κόπρανα), καθώς το Qi των Πνευμόνων (χρόνιος αδύναμος βήχας, με λεπτόρρευστα 
πτύελα, εύκολο λαχάνιασμα, υπερβολική πρωινή εφίδρωση). Επίσης Θρέφει το Yin 

Πνευμόνων, Σπληνός, Στομάχου και Νεφρών, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται στον διαβήτη. 
Τέλος, εμποδίζει την απώλεια Jing, όπως σε περιπτώσεις σπερματόρροιας, υπερβολικών 
κολπικών εκκριμάτων και συχνουρίας. Η δοσολογία του βοτάνου είναι 9-30 gr (Τηλικίδης 
2017). Το Shan yao χρησιμοποιείται εκτενώς και στην κινεζική γαστρονομία, ειδικά στην 
παρασκευή θρεπτικής σούπας (Εικόνα 12). 

 

                                                           
5
 Είναι συχνή η εφαρμογή του βάμματος. 

Εικόνα 12. Το Shān yào, η ρίζα του 
είδους Dioscorea oppositifolia L., 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Κινεζική 
Βοτανοθεραπεία και γαστρονομία.  
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Ένα ακόμα αναφερόμενο συστατικό, το Kǔ liáng jiāng, εμφανίζεται ως galangal (ρίζωμα του 

Alpinia officinarum Hance) στον κατάλογο της FDA, ενώ ο Fratkin (2013) θεωρεί ότι είναι το 

ρίζωμα ενός άλλου είδους κινεζικού yam (Rhizoma Dioscoreae Parviflora). Για μια ακόμα 

φορά φαίνεται ότι η ταύτιση που γίνεται στον κατάλογο της FDA είναι ανακριβής ή μάλλον 

πρόχειρη, αφού συγχέεται το Kǔ liáng jiāng (苦良姜, κυριολεκτικά: «πικρό καλό ginger», 

ρίζωμα του είδους Dioscorea parviflora C. T. Ting) με το Gāo liáng jiāng (高良薑, 

κυριολεκτικά: «ψηλό καλό ginger», ρίζωμα του είδους Alpinia officinarum Hance). Φαίνεται 
ότι το Dioscorea parviflora είναι ένα τοπικό είδος που απαντάται σε υψόμετρα 400-2.000 m, 

στις ασβεστολιθικές πλαγιές των ξηροθερμικών κοιλάδων του ΒΔ Yunnan. Το Kǔ liáng jiāng 

αναφέρεται σε ελάχιστες πηγές. Στην μνημειώδη κινεζική φαρμακοποιία Zhong hua ben 

cao6 (CMME Committee 1999) θεωρείται ότι αποβάλλει Θερμές Τοξίνες, κινεί την Στάση 
Αίματος και μειώνει τα οιδήματα, βοηθώντας στην θεραπεία δοθιηνών και τοξικών 

αποστημάτων.  

Το Bái niú dǎn gēn (白牛胆根), που κυριολεκτικά σημαίνει «ρίζα της λευκής χοληδόχου 

κύστης βοδιού» (white ox gallbladder root), ταυτίζεται με την ρίζα του είδους Inula  cappa 

(Buch.-Ham. ex D. Don) DC. (οικογένεια Asteraceae) (Εικόνα 13), ένα συγγενικό είδος με την 
ίνουλα ή ελένιο (Inula helenium L.) που απαντάται στην Ελλάδα. Το Inula cappa έχει ευρεία 
κατανομή τόσο εντός, όσο και εκτός Κίνας (Βιετνάμ, Βιρμανία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Ινδία), 
σε τροπικές, ημι-τροπικές και ξηρές περιοχές, σε όξινα, αμμώδη ή αργιλικά εδάφη και 
υψόμετρα 500-3.200 m. Σύμφωνα με την ΠΚΙ η ρίζα αυτή είναι δριμεία, πικρή, αρωματική 

και δροσερή. Δρα κυρίως στους μεσημβρινούς των Πνευμόνων, του Ήπατος, του Στομάχου 
και του Σπληνός. Αποβάλλει Άνεμο, Θερμότητα και Φλέγμα, αντιδοτεί Τοξίνες, διαλύει 
Στάσεις Αίματος και μειώνει τις φλεγμονές. Αποτοξινώνει και προάγει την επούλωση 
τραυμάτων, δρα αναλγητικά, ανακουφίζει το άσθμα και τον βήχα, καθώς και αποβάλλει 
αέρια (άφυσο). Το Bai niu dan gen χρησιμοποιείται σε ρευματικούς πόνους (Σύνδρομα 
Πόνου Ανέμου-Υγρασίας), στην πλάτη και τα πόδια, τραυματικά οιδήματα και πόνο, 

οιδήματα εξαιτίας Ανέμου, νεφρίτιδα, λευκόρροια, κεφαλαλγίες, οδονταλγίες και 
γαστραλγίες. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί σε υψηλό πυρετό και αμυγδαλίτιδα, σε επιλόχεια 
κρυώματα, ελονοσία, σχιστοσωμίαση, δυσεντερία και ηπατίτιδα. Τέλος, εφαρμόζεται 
εξωτερικά σε κατάγματα, διαστρέμματα, τριχοφυτία, κνησμό, μαστίτιδα, δοθιήνες ή 
δυσεπούλωτα έλκη. Συνήθως παρασκευάζεται αφέψημα με ευρύτατα κυμαινόμενες 
ποσότητες από 1,5 ως 60 gr, ανάλογα με την πηγή (συνήθως 15-30 gr). Σε εξωτερική χρήση 
γίνεται κατάπλασμα ολόκληρο το φυτό ή βράζεται σε νερό για πλύση των προσβεβλημένων 
περιοχών (Bensky et al. 2004). Τόσο το υπέργειο τμήμα, όσο και οι ρίζες χρησιμοποιούνταν 
παραδοσιακά στην θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ελονοσίας, της 
δυσεντερίας και της ηπατίτιδας (Guangxi Department of Public Health 1959, Jiangsu New 

Medical College 1977 και Yunnan Food & Drug Administration 2010). Στην Β. Ινδία η ρίζα του 
Inula cappa θεωρείται σημαντικό αντιφλεγμονώδες βότανο και παράγοντας ρύθμισης του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Χρησιμοποιείται επίσης σε δυσεντερίες, δυσπεψίες και 

                                                           
6
 Το έργο αυτό εκδόθηκε το 1999 σε 34 τόμους και 9.282 σελίδες, παραμένοντας μέχρι σήμερα ο πλουσιότερος 

κατάλογος φαρμακευτικών υλών τη ΠΚΙ, με 8.980 ύλες συνολικά (7.815 φυτικές, 1.051 ζωικές και 114 ορυκτές). 
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πεπτικές διαταραχές (με έλκη κλπ.) (Wiart 2012, Wu et al. 2015, Quattrocchi 2016 και Kalola 

et al. 2017).   

Για το ελληνικό είδος ο Διοσκουρίδης (Περί Ύλης Ιατρικής 1.28) αναφέρει ότι η ρίζα εξάγεται 
το καλοκαίρι, κόβεται και αποξηραίνεται. Το αφέψημά της είναι διουρητικό και 
εμμηναγωγό, ενώ όταν λαμβάνεται με μέλι, είναι κατάλληλη για τους βήχες, για όσους 
πάσχουν από ορθόπνοια, από ρήξεις μυϊκών και νευρικών ιστών, τυμπανισμό ή δήγματα 
θηρίων. Η ρίζα συντηρημένη σε γλυκό κρασί είναι ευστόμαχη. Ο Γαληνός (Περί Κράσεως και 
Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.873.6) λέει ότι η ρίζα του ελένιου είναι πολύ χρήσιμη, 
όντας θερμαντική σε δεύτερο στάδιο. Είναι θερμαντική και ξηραντική όχι όπως το λευκό και 
μαύρο πιπέρι, αλλά με πρόσθετη υγρότητα, γι’ αυτό και αποβάλλει τα πτύελα και τους 
παχείς χυμούς από τον θώρακα και τους πνεύμονες, ενώ κοκκινίζουν με αυτήν και τα μέρη 
του σώματος. Είναι κατάλληλη για ψυχρές και χρόνιες παθήσεις, όπως η ισχιαλγία, οι 
ημικρανίες και οι συνεχείς εξαρθρώσεις εξαιτίας της υγρασίας. Αν ερμηνεύσουμε τις 
ιδιότητες που περιγράφουν οι συγγραφείς της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής υπό το πρίσμα 
της ΠΚΙ, θα λέγαμε ότι διαλύει το Φλέγμα και σταματά βήχα, θρέφει τους Πνεύμονες 
(ειδικά σε παραγωγικό βήχα με λευκά πτύελα, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα και ξηρό 
μη παραγωγικό βήχα, πνευμονική φυματίωση), είναι τονωτικό πέψης σε Ανεπάρκειες, 
διαλύει την βλεννώδη Υγρασία και τις συσσωρεύσεις, σαν διουρητικό απομακρύνει τις 
Τοξίνες, ευνοεί το δέρμα και ανακουφίζει από τους πόνους (ειδικά σε δερματοπάθειες) 
(Γρίβας 2018). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Το Bái niú dǎn gēn, είναι η ρίζα 
(κάτω) του Inula  cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) 

DC. (αριστερά), που μοιάζει εξαιρετικά με το 
ευρωπαϊκό φαρμακευτικό είδος Inula helenium 

L. (ίνουλα ή ελένιο). 
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Δύο αρωματικά συστατικά είναι 
ιδιαίτερα αισθητά στην Yunnan Baiyao: η 

βορνεόλη και ο μόσχος, που συχνά 
χρησιμοποιούνται μαζί. Η βορνεόλη ή 
Bīng pìan (冰片, κυριολεκτικά: «τεμάχιο 
πάγου») είναι ένα κρυσταλλικό 
εκχύλισμα από δύο διαφορετικά είδη 
φυτών: τον φλοιό του δένδρου 
Dryobalanops aromatica Gaertn. f., nom 

cons. (lóng nǎo xiāng, οικογένεια: 

Dipterocarpaceae, κοινές ονομασίες: 

Borneo camphor, camphor tree, Malay 

camphor ή Sumatran camphor) και τα 

φύλλα της Blumea balsamifera (L.) DC. 

(dà fēng aì, οικογένεια Asteraceae, κοινές 

ονομασίες: Ngai camphor, sambong ή 
sembung, Εικόνα 14). Το εργοστάσιο 

είναι πιθανότερο ότι προμηθεύεται την 

βορνεόλη από το είδος Blumea 
balsamifera, που είναι αυτοφυές του 

Yunnan. Το Bīng pìan στην ΠΚΙ θεωρείται 
πικάντικο, πικρό και δροσερό, 

επηρεάζοντας κυρίως τους μεσημβρινούς της Καρδιάς, των Πνευμόνων και του Σπληνός 
(άλλες πηγές προσθέτουν τους Du Mai και Yang Qiao Mai). Ως αρωματικό βότανο, το Bīng 

pìan ξεμπλοκάρει τις οπές και αναζωογονεί το Πνεύμα (Shen). Χρησιμοποιείται σε 
διαταραχές συνείδησης, λιποθυμία και σπασμούς (ειδικά μαζί με τον μόσχο σε σπασμούς, 
κράμπες, απώλεια συνείδησης και κώμα). Αποβάλλει επίσης την Θερμότητα και κατευνάζει 
την Φωτιά, διαλύει τις τοξίνες, καθαρίζει τα μάτια και ανακουφίζει τον πόνο, σε 
κεφαλαλγίες από Θερμότητα, κοκκινισμένα και πρησμένα μάτια, καθώς και στοματικά 
έλκη. Ανακουφίζει τέλος τον κνησμό και διαλύει τους όζους. Χρησιμοποιείται εξωτερικά σε 
πόνους και οιδήματα του λαιμού, δερματοπάθειες (π.χ. ψώρα) και οφθαλμολογικές 
παθήσεις (δακρύρροια, φωτοφοβία). Συνδυάζεται με άλλα βότανα σε εξωτερικές συνταγές 
για την ανάπλαση των ιστών (Bensky et al. 2004). Η δοσολογία του Bīng pìan είναι πολλή 
χαμηλή, στα 0,01-0,9 gr (0,01-0,3 gr στους Bensky et al. 2004) για την σκόνη και 0,03-0,1 ml 

για το βάμμα.  

Ο πραγματικός μόσχος ή Shè xiāng (麝香, musk) είναι το αποξηραμένο περιεχόμενο των 
γεννητικών αδένων του μοσχοφόρου ελαφιού, η κατανομή του οποίου εκτείνεται στο 
Yunnan, το Sichuan και το Θιβέτ. Υπάρχουν επτά είδη ελαφιών της οικογένειας Moschidae 

που παράγουν τέτοιες αρωματικές εκκρίσεις: Moschus moschiferus L. (Siberian musk deer), 

Moschus chrysogaster Hodg. (Alpine musk deer), Moschus anhuiensis Wang, Hu & Yan 

(Anhui musk deer, Εικόνα 15), Moschus cupreus Grubb (Kashmir musk deer), Moschus fuscus 

Li (black musk deer ή dusky musk deer), Moschus leucogaster Hodg. (White-bellied musk 

deer ή Himalayan musk deer) και Moschus berezovskii Flerov (dwarf musk deer ή Chinese 

Εικόνα 14. Το είδος Blumea balsamifera (L.) DC. 

αποτελεί την πιθανότερη πηγή βορνεόλης στο 
Yunnan (Blanco 1880-1883).  
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forest musk deer). Παρόλη την προσπάθεια αναπαραγωγής σε κινεζικές φάρμες στην Κίνα, 
όλα τα είδη μοσχοφόρων ελαφιών θεωρούνται απειλούμενα εξαιτίας του λαθροκυνηγιού 
για την πώληση των αδένων τους (Yang et al. 2003). Εκτός από το πρώτο που 
συγκαταλέγεται στα Τρωτά είδη του καταλόγου της IUCN, τα υπόλοιπα βρίσκονται στην 
κατηγορία Κινδυνεύοντα. Αναφέρεται ότι στην μαύρη αγορά οι αδένες των ειδών αυτών 
μπορούν να ξεπεράσουν το ύψος των 40.000 $US/kg, ποσό αστρονομικό για τους 
περισσότερους κατοίκους των χωρών της κατανομής των μοσχοφόρων ελαφιών.  

Στην πράξη φυσικά, ο μόσχος αντικαθίσταται από το κύριο δραστικό συστατικό του, την 

μουσκόνη (muscone), που χρησιμοποιείται και στην αρωματοποιία. Στην ΠΚΙ το Shè xiāng 

θεωρείται πικάντικο, θερμό (ή καυτό) και αρωματικό, που επηρεάζει κυρίως τους 
μεσημβρινούς της Καρδιάς, του Σπληνός και του Ήπατος. Σε ορισμένες πηγές αναφέρεται 
μάλιστα ότι εισέρχεται και στους 12 πρωτεύοντες μεσημβρινούς. Ο μόσχος ανοίγει έντονα 

τις οπές και τα κανάλια, αναζωογονεί το Πνεύμα και βοηθά στις παθήσεις που σχετίζονται 
με Στάσεις. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μειωμένης συνείδησης, άσχετα αν οφείλεται 
σε Θερμότητα ή Κρύο, εξωγενής Θερμότητα που προσβάλλει το Περικάρδιο (με σπασμούς, 
παραλήρημα, νάρκη και λιποθυμία), τέτανο, κατάρρευση από Φλέγμα και επιληπτικές 
κρίσεις. Τονώνει το Αίμα, διαλύει όγκους, μειώνει τα οιδήματα και ανακουφίζει τον πόνο. 
Χρησιμοποιείται σε ποικιλία βαριών περιστατικών εξαιτίας Στάσης Αίματος, όπως σταθερές 
και ψηλαφητές μάζες, τοξικά έλκη και άνθρακα. Ξεμπλοκάρει επίσης τους μεσημβρινούς 
εξαιτίας τραυματισμών ή Σύνδρομα Πόνου. Πιο πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί στην 
θεραπεία της στεφανιαίας νόσου. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιείται ως ωκυτόκιο ή 
εκτρωτικό για την αποβολή του νεκρού εμβρύου (συνήθως μαζί με Ròu guī, δηλαδή φλοιό 

ειδών κάσσιας) (Bensky et al. 2004). Η προτεινόμενη δοσολογία είναι εξαιρετικά μικρή, στα 
0,03-0,1 gr για την παρασκευή αφεψήματος και μόλις 5-7 σταγόνες για το βάμμα. Η 

βορνεόλη και ο μόσχος δεν είναι αιμοστατικά, αλλά θεραπεύουν την Στάση Αίματος και τον 
πόνο. Όπως προαναφέρθηκε το Bīng pìan συνδυάζεται με το Shè xiāng για σπασμούς, 
κράμπες, απώλεια συνείδησης και κώμα εξαιτίας Θερμότητας ή Φλέγματος που κλείνει τις 
οπές (Bensky et al. 2004). Σημειώνεται ότι στην συνταγή που παραθέτει ο Fratkin (2013) δεν 
περιλαμβάνονται η βορνεόλη κι ο μόσχος, με το άθροισμα των ποσοστών των συστατικών 
να φθάνει το 99,5%, ενώ στον κατάλογο με τα 9 συστατικά το ποσοστό ανέρχεται στο 100%. 

Εικόνα 15. Shè xiāng, δείγμα γεννητικών αδένων 
του είδους Moschus anhuiensis Wang, Hu & Yan 

(Anhui musk deer). Όπως και τα περισσότερα 
είδη του γένους συμπεριλαμβάνεται στην 
κατηγορία Κινδυνεύοντα του καταλόγου της 
IUCN και προφανώς απαγορεύεται το κυνήγι του 

(www.innerpath.com.au). 
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Τα δύο είδη ακόνιτου που αναφέρονται στο 

νέο φυλλάδιο της εταιρείας δεν είναι τα 

είδη από τα οποία παράγεται συνήθως το 

Zhì fù zǐ, δηλαδή οι επεξεργασμένες 

δευτερογενείς ρίζες του Aconitum 
carmichaelii Debeaux (乌头, wū tóu7). Το 

Aconitum kusnezoffii Reich. (北乌头, běi wū 
tóu, Εικόνα 16) απαντάται σε λειμώνες και 
λιβάδια ορεινών περιοχών, σε υψόμετρα 

2.000-2.400 m, στις επαρχίες Hebei, 

Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, 

Shanxi, καθώς και στην Κορέα και την 

Σιβηρία. Το Aconitum brachypodum Diels (短

柄乌头, duǎn bǐng wū tóu) απαντάται σε 
ακόμα μεγαλύτερα υψόμετρα, στα 2.800-

4.300 m, στις επαρχίες Sichuan και Yunnan. 

Περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο ως 

προστατευόμενο είδος εξαιτίας της 
εκτεταμένης συγκομιδής των ριζών αγρίων 
φυτών για φαρμακευτικούς σκοπούς (Fu & 

Jin 1992, 1: 518-519). Στα κινεζικά κείμενα το Cǎo wū ή Zhì cǎo wū8 (επεξεργασμένη ρίζα 

του Aconitum kusnezoffii Reich.) αναφέρεται ως άγριο είδος, που θεραπεύει μεν πολύ 

αποτελεσματικά ισχυρό Άνεμο και επίμονα Σύνδρομα Πόνου, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ 
δριμύ, καυτό και εξαιρετικά τοξικό για να χρησιμοποιηθεί με ελαφρύτητα (Zhang 1887, 

Bensky et al. 2004). Το Zhì  cǎo wū στην ΠΚΙ θεωρείται βότανο δριμύ, πικρό, καυτό και 
εξαιρετικά τοξικό, που επηρεάζει τους μεσημβρινούς του Ήπατος, του Σπληνός και των 
Νεφρών. Εκδιώκει τον Άνεμο, αποβάλλει Υγρασία, διασπείρει το Κρύο, ανακουφίζει τον 
πόνο, ξεμπλοκάρει περιοχές με συσσώρευση Φλέγματος και μειώνει τα οιδήματα. 
Χρησιμοποιείται συχνά σε Σύνδρομα Πόνου με Άνεμο, Υγρασία και Κρύο, ημιπληγία από 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κεφαλαλγίες, πόνους στην κοιλιακή χώρα από Κρύο, 
συσσωρεύσεις Φλέγματος και Qi, δυσεντερίες Κρύου, χοιραδικά έλκη και άλλες εξελκώσεις. 
Φυσικά εξαιτίας της τοξικότητας η δοσολογία του βοτάνου είναι πολύ χαμηλή: 1,5-3 gr την 
ημέρα (Bensky et al. 2004).  

                                                           
7
 Είδος που απαντάται σε δασοόρια, θαμνώνες και χορτολιβαδικές πλαγιές ορεινών περιοχών, σε υψόμετρα 

100-2.200 m, σε πολλές περιοχές της Κίνας και του Β. Βιετνάμ. 
8
 Η ανεπεξέργαστη ρίζα ονομάζεται Shēng cǎo wū και δεν χρησιμοποιείται επίσημα εξαιτίας της υψηλής 

τοξικότητάς της. Παρόλα αυτά αναφέρονται μερικά περιστατικά δηλητηρίασης, ειδικά με φαρμακευτικούς 
οίνους σε ποσότητες ακόμα και 0,3 gr ή οξείας νεφρικής ανεπάρκειας με 10-20 ml. Αναφέρεται ένα μόνο 
περιστατικό θανάτου εντός 3 ωρών μετά από την κατάποση 60 gr ανεπεξέργαστης ρίζας Aconitum kusnezoffii 
Reich. 

Εικόνα 16. Τα είδη Aconitum carmichaelii 
Debeaux και Aconitum kusnezoffii Reich., από τα 
οποία προέρχονται κάποιες τοξικές 
φαρμακευτικές ρίζες της ΠΚΙ (Flora of China 

Illustrations vol. 6, fig. 178). 



Yunnan Baiyao – μια εκπληκτική Κινεζική συνταγή 17 

 

Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η χρήση της εμπορικής ονομασίας 
«Yunnan Baiyao» σε σκευάσματα της εταιρείας, που δεν έχουν σχέση όμως με την παλιά 
συνταγή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έμπλαστρο για την ανακούφιση 
αρθριτικών πόνων με την ονομασία «Yunnan Baiyao Arthritis Pain Relief Plaster» (Εικόνα 
17), του οποίου τα συστατικά είναι: κάμφορα (11%) καψαϊκίνη (0,25%), σαλικυλικός 
μεθυλεστέρας (14,24%), έλαιο δυόσμου, βαζελίνη (petrolatum), λανολίνη, πίσσα και 
οξείδιο του ψευδαργύρου. Επίσης η χρήση του σε ανοικτά τραύματα ή ερεθισμένο δέρμα 
αντενδείκνυται σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία (Siekman 2010). Υφίσταται 
ακόμα μια συνταγή με τον τίτλο «Yunnan Paiyao», που παρασκευάζεται από την εταιρεία 
Camellia, αλλά δεν θεωρείται αυθεντική Yunnan Baiyao. 

 

Χημικές αναλύσεις της σκόνης Yunnan Baiyao έχουν εντοπίσει κάποιες σαπωνίνες που 
μπορεί να προέρχονται από το San qi. Άλλες αναλύσεις έχουν βρει υψηλές συγκεντρώσεις 

πολυσακχαριτών (94% άμυλο), ασβέστιο και φώσφορο (Polesuk et al. 1973, Ogle et al. 1976 

και Shmalberg et al. 2013). Σε μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της η Yunnan 

Baiyao βρέθηκε ότι μειώνει σημαντικά τον χρόνο αιμορραγίας και πήξης, μετά από 

στοματική λήψη ή εξωτερική εφαρμογή σε κουνέλια, αρουραίους και ανθρώπους (Ogle et 

al. 1976 και 1977), ενώ περιορίζει σημαντικά την απώλεια αίματος σε ασθενείς κατά την 
διάρκεια γναθοχειρουργικής επέμβασης (Tang et al. 2009) και το μετεγχειρητικό οίδημα 
που ακολουθεί (Tang et al. 2008). Κάποιοι από τους μηχανισμούς που έχουν προταθεί 

Εικόνα 17. Η εξωτερική συσκευασία του 
έμπλαστρου  Yunnan Baiyao για 
αρθραλγίες. Τα συστατικά φανερώνουν 
ότι δεν πρόκειται για φαρμακοτεχνική 
μορφή της συνταγής Yunnan Baiyao 

(Siekman 2010). 
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περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (Chew 1977) και την παρουσία 

μικροσκοπικών φυτικών ινών (nanofibers), που διεγείρουν την συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων, προσπαθώντας έτσι να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της εξαιρετικής δράσης 
με τόσο μικρές δοσολογίες βοτάνων (Lenaghan et al. 2009). 

Διάρκεια θεραπείας 

Συνήθως η Yunnan Baiyao χρησιμοποιείται μόνο για 2-4 ημέρες. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει 
λόγος για να μην λαμβάνεται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αλλά είναι σπάνιες 
τέτοιες χρήσεις. Σε περίπτωση που η πάθηση επιμένει είναι πιθανό ότι ο ασθενής πρέπει να 
δοκιμάσει άλλη συνταγή. Σε σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
μονοθεραπεία του San qi ή άλλη συνταγή όπου το San qi είναι το βασικό βότανο 

(Dharmananda 2010).  

Σε μια από τις δημοσιεύσεις (Mei 1990), που αφορούσε ασθενείς με οστεομυελίτιδα, 
λευχαιμία και καρκίνο του στομάχου, ένας Ιάπωνας βοτανοθεραπευτής χορήγησε με 
επιτυχία μεγάλη δόση Yunnan Baiyao (16 κάψουλες ή 4 gr/ημέρα) για χρονικό διάστημα 10-

20 ημερών και μετά μείωσε την δόση στο μισό (8 κάψουλες ή 2 gr/ημέρα), για άλλες 5-10 

εβδομάδες. Στην συγκεκριμένη μελέτη οι ασθενείς έπαιρναν κι άλλα βότανα, εκτός της 
Yunnan Baiyao. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο του Fuzhou χρησιμοποίησαν, επίσης με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα την Yunnan Baiyao στην θεραπεία καρκίνων του οισοφάγου 
και του ήπατος. Οι ασθενείς έπαιρναν 1-2 gr μετά τα γεύματα, τρεις φορές την ημέρα. Κάθε 

κύκλος διαρκούσε 2 εβδομάδες και στο ενδιάμεσο η συνταγή διακόπτονταν για 1 

εβδομάδα (Chang 1992).  

Η εξωτερική χρήση της Yunnan Baiyao διαρκεί γενικά το ίδιο με την εσωτερική, δηλαδή ως 

15 ημέρες. Παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές για μακροχρόνια εφαρμογή, όπως για 

παράδειγμα δύο μήνες στην περίπτωση φυματιώδους λεμφαδενίτιδας (Wang & Zhang 

1995). Περισσότερες λεπτομέρειες για την διάρκεια θεραπείας σε διάφορα περιστατικά 
περιλαμβάνεται στους Πίνακες 3 ως 6. 

Θεραπευτικές εφαρμογές 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό μέχρι στιγμής η Yunnan Baiyao χρησιμοποιείται κυρίως 
εσωτερικά και εξωτερικά ως αιμοστατικό, στις προαναφερόμενες δοσολογίες (Fratkin 1995 

& 2013). Η σκόνη τοποθετείται και εξωτερικά σε τραύματα μικρού πλάτους, όπου θα 

πρέπει να συγκλίνουν με κάποιο τρόπο τα χείλη της πληγής, έτσι ώστε να μην παρασυρθεί 
η σκόνη εξαιτίας της ροής του αίματος. Έτσι, η συνταγή έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα 
αιμοστατικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα αιμορραγίες του γαστρεντερικού 
(στομαχικά έλκη, καρκίνος του στομάχου, ελκώδης κολίτιδα) και αναπνευστικού 
συστήματος (φυματίωση, βρογχεκτασία, καρκίνος των πνευμόνων, επίσταξη, χρόνια 
ιγμορίτιδα). Θεωρείται επίσης ότι προάγει την φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος, 
περιορίζει τις φλεγμονές και τα οιδήματα, ενώ ταυτόχρονα δρα και ως αναλγητικό. 
Συνιστάται επίσης σε διαταραχές του έμμηνου κύκλου, όπως δυσμηνόρροια, αμηνόρροια ή 
μηνορραγία.   
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Συνήθως λαμβάνεται εσωτερικά μαζί με ζεστό νερό για τις αιμορραγίες και με 
οινοπνευματώδες ποτό για τις Στάσεις Αίματος (Wang & Wang 1994), σε μορφή κάψουλας. 

Όταν χρησιμοποιείται εξωτερικά σε στεγνή επιφάνεια, αναμιγνύεται συνήθως με 
οινοπνευματώδες ποτό, νερό, βαζελίνη ή άλλο μέσο για την παραγωγή αλοιφής και μετά 
κρατείται στην θέση της με έμπλαστρο ή αυτοκόλλητη γάζα.  

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 3-6) παρατίθενται αρκετές από τις διαφορετικές 

εφαρμογές της Yunnan Baiyao, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό το ευρύ φάσμα των 
χρήσεων της συνταγής (Dharmananda 2010). Σε όλες τις περιπτώσεις η συνταγή 

αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Όταν μια χρήση αναφέρεται τόσο στις 
εσωτερικές, όσο και στις εξωτερικές εφαρμογές, τότε οι μέθοδοι συνδυάστηκαν. Οι 
διαφορετικές θεραπείες χωρίζονται με «ή» διαζευτικό. 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

Αμφιγναθική 
ορθοδοντική επέμβαση 

(Tang et al. 2008 & 

2009) 

0,5 gr (2 κάψουλες), 1-4 φορές/ημέρα, 3-4 

ημέρες πριν την επέμβαση, για να 

περιοριστεί η αιμορραγία κατά την 

διάρκειά της. Επίσης 5 ημέρες 

μετεγχειρητικά για τον περιορισμό της 

φλεγμονής και του οιδήματος. 

  

Διουρηθρική 
προστατεκτομή (Li et 

al. 2007) 

0,5 gr (2 κάψουλες) 4 φορές/ημέρα, 3 

ημέρες πριν την επέμβαση για να 
περιοριστεί η αιμορραγία κατά την 
διάρκειά της.  

  

Αυχενική 

λαμινοπλαστική (Pan 

2006) 

0,5 gr, 3 φορές/ημέρα,  για 5 ημέρες πριν 
την επέμβαση για να περιοριστεί η 
αιμορραγία.  

  

Μετεγχειρητική 
γαστρορραγία  

(Xing 1990, Mei 1990) 

0,5–1,0 gr σε νερό, με γαστροστομία, κάθε 

4-6 ώρες. Λήψη 1 χαπιού Bao Xian Zi την 

πρώτη φορά ή 1 gr Yunnan Βaiyao σε 50 

ml αφεψήματος Báijí9 (30 gr σε 50 ml 

νερό), κάθε 6-8 ώρες. Ή διάλυση 2-4 gr 

Yunnan Baiyao σε 50-100 ml νερό, με 

γαστροστομία, για 1-3 ημέρες. 

  

Αιμορραγία μετά από 
αμυγδαλεκτομή (Lu & 

Liu 1993) 

  
0,2 gr στην κοιλότητα των αμυγδαλών, 

σε γάζα. 

Αιμόπτυση εξαιτίας 
καρκίνου των 
πνευμόνων (Ke & Sui 

1990) 

0,5 gr, 3 φορές/ημέρα, για 15 

ημέρες. Βοηθητική θεραπεία για τον 

καρκίνο και τα υφιστάμενα συμπτώματα. 

  

Διάβρωση βλεννογόνου 
ρινικού διαφράγματος 

(Lu & Liu 1993) 

2 κάψουλες, 3 φορές την ημέρα, αν 

υπάρχει αιμορραγία. 

Μικρό τεμάχιο γάζας μουσκεύεται με 

φυσιολογικό ορό, βυθίζεται σε σκόνη 
Yunnan Baiyao και τοποθετείται στην 
περιοχή. 

Νεκρωτική φυματιώδης 
λεμφαδενίτιδα (Wang 

  
Μετά τον καθαρισμό του έλκους, 

απλώνεται η σκόνη στο τραύμα και 

                                                           
9 

Báijí (白芨) είναι το ρίζωμα της ορχιδέας Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f., που στην ΠΚΙ χρησιμοποιείται ως 
αιμοστατικός παράγοντας, σε αιμόπτυση, γαστρορραγία και τραύματα. Πιο πρόσφατα έχουν παρασκευαστεί 
σκευάσματα για ενδοφλέβια χορήγηση σε καρκίνους του ήπατος, των νεφρών και της μήτρας, όπου συμβάλλει 
στην νέκρωση των καρκινικών ιστών (Wang et al. 2006). 
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& Zhang 1995) δένεται με γάζα ή εμβαπτίζεται λωρίδα 

γάζας με βαζελίνη στην Yunnan Baiyao 

και τοποθετείται στην πληγή. 
Εφαρμόζεται για 2 μήνες. Χορήγηση 
φαρμάκων για την φυματίωση για 6-9 

μήνες. 

Φλεβίτιδα (Mei 1990, 

Zhou & Lu 1994) 
  

Yunnan Baiyao σε οινοπνευματώδες 
ποτό, τοποθετείται ως αλοιφή σε τεμάχιο 

γάζας, που συγκρατείται από 

αυτοκόλλητο έμπλαστρο. Σταγόνες από 

το ποτό χρησιμοποιούνται για να 

κρατηθεί υγρό το επίθεμα, που αλλάζεται 
1 φορά την ημέρα, για 4-16 ημέρες. 

Κρυοπαγήματα (Mei 

1990, Xing 1990, Hou 

& Luo 1992, Hou et al. 

1993) 

  

Η Yunnan Baiyao απλώνεται στην 

περιοχή και τυλίγεται με αποστειρωμένη 

γάζα. Παρασκευάζεται αλοιφή με 

Yunnan Baiyao και οινοπνευματώδες 
ποτό, που τοποθετείται στην περιοχή 

γύρω από το κρυοπάγημα, για 7 ημέρες ή 

χρησιμοποιείται βάμμα Yunnan Baiyao 

3-4 φορές/ημέρα, για 1-2 εβδομάδες. 

Αιμορροΐδες (Xing 

1990) 
200 mg σκόνης, κάθε 4 ώρες. 

Πριν τον ύπνο, εφαρμόζεται αλοιφή με 

Yunnan Baiyao και βαζελίνη 

(συγκέντρωση περίπου 20%), για 10-20 

ημέρες.   

Εγχείρηση πρωκτού 

(Xing 1990) 
  

1-2 gr, κάθε 6-8 ώρες στην επιφάνεια 

τομής, κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα, 

για την αποφυγή αιμορραγίας και 
μολύνσεων μετεγχειρητικά, για 3-4 

ημέρες. 

Φλύκταινες (ακμή, 

δοθιήνας, μυκητίαση) 

(Lu & Liu 1993) 

  
Άπλωμα σκόνης τοπικά, συγκράτηση με 

γάζα, 1-2 φορές/ημέρα, για 1-3 ημέρες. 

Δυσεπούλωτα 
δερματικά τραύματα 

(Xing 1990) 

  
Εφαρμογή σκόνης καθημερινά, για 2 

εβδομάδες. 

Πληγές κατάκλισης (Lu 

& Liu 1993) 
  

Ανάμειξη Yunnan Baiyao με αλοιφή Zǐ 
Cǎo Gāo10 & τοπική εφαρμογή, 2-3 

φορές/ημέρα. 

Πίνακας 3. Παραδείγματα εφαρμογών της Yunnan Baiyao στην χειρουργική και την δερματολογία (Dharmananda 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Η αλοιφή του «πορφυρού βοτάνου» ή Zǐ Cǎo Gāo (紫草膏, purple herb ointment) παρασκευάζεται από Zǐ cǎo 

[ρίζα Arnebia euchroma (Royle) Johnst., A. guttata Bunge ή Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc., όλα είδη 
της οικογένειας Boraginaceae] 3-20 gr, Dang gui [ρίζα Angelica sinensis (Oliv.) Diels] 3-15 gr, Zhu you (λαρδί), 
Feng la (μελισσοκέρι) και Ma you (σησαμέλαιο) 7-68 ml. Η αλοιφή αυτή αποβάλλει Υγρασία-Θερμότητα από το 
δέρμα, προάγει την ανάπλαση των ιστών, θρέφει και κινεί το Αίμα (www.americandragon.com).  
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

Γαστρεντερίτιδα, 
μυκοβακτηριακή εντερίτιδα 

(Mei 1990) 

Ανάμιξη Yunnan Baiyao και 
σκόνης ρίζας Kǔ shēn11 (σε 
αναλογία 1:2), στοματική 
χορήγηση 1,5 gr, 2 φορές/ ημέρα. 

  

Πεπτικό έλκος με πόνο & 

αιμοχεσία (Lu & Liu 1993) 

0,5 gr, ½ ώρα πριν τα γεύματα, 200 

mg σιμετιδίνης (cimetidine) ½ ώρα 

μετά κάθε γεύμα, για 4 εβδομάδες. 

  

Πεπτικό έλκος με έντονη 

αιμορραγία (Zhao et al. 1985) 

0,5 gr, κάθε 2-6 ώρες, για 5-10 

ημέρες. Παρεντερική θρέψη, υγρά 

ενδοφλέβια, και μετάγγιση αίματος. 

   

Διάρροια/οξεία εντερίτιδα (Mei 

1990, Xing 1990, Lu & Liu 

1993, Yu & Han 1996, Hou & 

Luo 1992) 

Λήψη αντιβιοτικών σε περίπτωση 

πυρετού. Χορήγηση ηλεκτρολυτών 

για αφυδάτωση. 

Ανάμιξη 1 gr οινόπνευμα 70% σε μορφή 

αλοιφής, τοποθέτηση στον ομφαλό, 

συγκράτηση με έμπλαστρο Shè Xiāng 

Hǔ Gǔ Gāo12, 1 φορά/ημέρα, για 1-4 

ημέρες. Χρησιμοποιείται σε νεογνά ή 
ενήλικες. 

Νεογνική πρόπτωση πρωκτού   
Ανάμιξη με χολή13, Mǔ lì14, Lóng gǔ15 

& Zhi shi16, σε νερό Epsom για λουτρά 

                                                           
11 Στην ΠΚΙ, Kǔ shēn (苦参, bitter ginseng) ονομάζεται η ρίζα του Sophora flavescens Aiton, που αποβάλλει 
Θερμότητα-Υγρασία (ίκτερος, διάρροια, κολπικές εκκρίσεις, ηπατίτιδα), αποβάλλει Άνεμο, καθαρίζει τα 
παράσιτα και ανακουφίζει τον κνησμό (ψώρα κλπ.), προάγει την διούρηση (www.americandragon.com).  

12
 Το έμπλαστρο Shè Xiāng Hǔ Gǔ Gāo (麝香虎骨膏, Musk & Tiger Bone plaster) ήταν ένα από τα πλέον γνωστά 

έτοιμα παρασκευάσματα της ΠΚΙ. Το 1993 η Κίνα απαγόρευσε το εμπόριο προϊόντων που προέρχονταν από 
τίγρεις, ενώ το 2002 τα μοσχοφόρα ελάφια συμπεριλήφθηκαν στην Κατηγορία Ι Προστατευόμενων Ειδών Ζώων. 
Οι εταιρείες παρασκευής των εμπλάστρων χρησιμοποιούν πλέον συνθετικό μόσχο και υποκατάστατα του οστού 
τίγρης, αλλάζοντας το όνομα σε Shè Xiāng Zhuàng Gǔ Zhǐ Tòng Gāo ή «έμπλαστρο μόσχου για την ενδυνάμωση 
των οστών και την ανακούφιση του πόνου» (麝香壮骨止痛膏, Musk and Bone Strengthening Plaster), παρόλο 
που μερικές διατήρησαν την εικόνα της τίγρης στην συσκευασία τους (Liu & Jiang 2015). Το έμπλαστρο αυτό 
θερμαίνει μύες και αρθρώσεις. Χρησιμοποιείται σε πόνους ρευματικούς, αρθραλγίες, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, 
νευραλγίες, μυαλγίες, διαστρέμματα κλπ. (ενημερωτική ετικέτα προϊόντος). Τα συστατικά των εμπλάστρων 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 κοινά με την Yunnan Baiyao (Lǎo guàn cǎo και Cǎo wū), Rǔ xiāng (ρητίνη Boswellia 
sacra Flueck.), Mò yào [ρητίνη Commiphora myrrha (Nees) Engl.], Jīng jiè (ανθισμένες κορυφές Schizonepeta 
tenuifolia Briq.), Roù guì [φλοιός Cinnamomum cassia (L.) J.Presl.], Fáng fēng [ρίζα Saposhnikovia divaricata 

(Turcz.) Schischk.], Diān qié cǎo (υπέργειο τμήμα Atropa belladonna L.), Mǎ qián zǐ (σπέρματα Strychnos nux-
vomica L.), Dīng xiāng [κλειστά άνθη Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry], Xiāng jiā pí (φλοιός ρίζας 
Periploca sepium Bunge), μουσκόνη, κάμφορα 4,3%, μενθόλη 3,3% και μεθυλοσαλικυλικό 10,4%. Ορισμένες 
πηγές προσθέτουν επίσης τα Jī xuě cǎo [υπέργειο τμήμα Centella asiatica (L.) Urban], Gǔ suì bǔ [ρίζωμα των 
επιλιθικών ή επιφυτικών φτερών Drynaria roosii Nakaike και D. baronii Diels], Baí zhǐ [ρίζα Angelica dahurica 

(Fischer ex Hoffmann) Benth. & J. D. Hooker ex Franch. & Savat.], Shān nài (ρίζωμα Kaempferia galanga L.) και 
Gān jiāng (ρίζωμα του γνωστού ginger, Zingiber officinale Rosc.). 

13
 Στην ιστορία της ΠΚΙ περιλαμβάνονται συνολικά χολές από 44 είδη ζώων, ασπόνδυλων ή σπονδυλωτών, 

ξεκινώντας με τον σκύλο, το βόδι και τον κυπρίνο ήδη από την Δυναστεία Zhou (1046-256 π.Χ.) (Wang & Carey 

2014). Η πιο διάσημη περίπτωση είναι της χολής αρκούδας (Xióng dǎn), που Αποβάλλει Θερμότητα, Τοξική 
Φωτιά, καλμάρει το Ήπαρ, μειώνει τα οιδήματα και Τονώνει τον Σπλήνα. Η χολή αυτή έχει πλέον 
αντικατασταθεί με την χολή βοδιού (Niú dǎn). 

14
 Concha Ostreae, όστρακο στρειδιού. 

15
 Os Draconis, απολιθωμένα οστά δεινοσαύρων.  
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(Mei 1990, Hou & Luo 1992) sitz17 ή μόνη της ή ανάμιξη με χολή σε 
ίσες ποσότητες, με 3 gr στα 100 ml. 

Νεογνική οξεία λοιμώδης 

στοματίτιδα (Wen et al. 1996) 
  

Ανάμιξη 0,25-0,5 gr σκόνης με 

σησαμέλαιο για την παρασκευή αλοιφής 

& τοποθέτηση στις πάσχουσες περιοχές 

της στοματικής κοιλότητας, 4 φορές/ 

ημέρα, μετά τα γεύματα & πριν τον 
ύπνο, για 3-5 ημέρες. 

Επανεμφανιζόμενη αφθώδης 
στοματίτιδα (Mei 1990, Liu et 

al. 2012) 

  

Τοπική χρήση για 3 ημέρες. Χρήση της 

οδοντόκρεμας Yunnan Baiyao 2 φορές/ 

ημέρα, για 5 ημέρες. 

Έμετος (Mei 1990) 2 κάψουλες.     

Ρήξη οισοφαγικών κιρσών 

(Xing 1990, Hou et al. 1993) 

2,0 gr και 4,0 mg νοραδρεναλίνης 
διαλύονται σε 100 ml 

φυσιολογικού ορού, χορηγούνται 
δια στόματος, κάθε 8 ώρες. 

  

Γαστρορραγία & περιφερειακή 

αιμορραγία ως παρενέργειες 
NSAIDS (Lu & Liu 1993) 

0,5 gr, 3 φορές / ημέρα, για τις 

αιμορραγίες που προκαλεί η 

αντιαρθριτική πιροξικάμη 
(piroxicam)18. Συγχορήγηση για 
την πρόληψη παρενεργειών. 

  

Εντερική αιμορραγία εξαιτίας 

έλκους σιγμοειδούς ή ορθού ή 

άλλες αιτίες (Xing 1990, Lu & 

Liu 1993) 

  

Χρήση 0,05 gr ανά kg βάρους σώματος 

με νερό (20-30 ml), σε κλύσμα τοπικά, 

με καθετήρα, για 5-7 ημέρες ή 2-4 gr σε 
120-150 ml ζεστού νερού για κλύσμα, 
κάθε δεύτερη ημέρα, για 10 ημέρες. 

Πίνακας 4. Παραδείγματα εφαρμογών της Yunnan Baiyao σε παθήσεις του πεπτικού (Dharmananda 2010). 

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

Αλλεργική πορφύρα 
Henoch-Schonlein 

(HSP) (Hou & Luo 

1992) 

Ανάμιξη 8 gr με 50 gr ήλεκτρου 

(κεχριμπάρι) & λήψη 3-6 gr κάθε φορά 

μαζί με 6 gr ζελατίνης. Λαμβάνεται με 

ζεστό νερό, 2 φορές/ ημέρα, για 3-15 

ημέρες.   

  

Αιματουρία, παιδική 

σπειραματονεφρίτιδα 

(οξεία) (Gao et al. 1996) 

Λήψη 0,5 gr, 2 φορές/ ημέρα, για 20 
ημέρες.   

  

Πίνακας 5. Παραδείγματα εφαρμογών της Yunnan Baiyao σε παθήσεις του ουροποιητικού (Dharmananda 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
16

 Ανώριμος καρπός νεραντζιάς (Citrus x aurantium L.). 

17
 Βύθιση του κάτω μέρος του σώματος σε νερό. 

18
 Μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες. 
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ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

ΠΑΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

Πλευροχονδρίτιδα (Xing 

1990, Hou et al. 1993) 
   

0,5-1 gr αναμειγμένα με μικρή ποσότητα 
οινοπνευματώδους ποτού.  

Τραυματισμός μαλακών 
μορίων (Chen & Wu 1995) 

0,5 gr, 3 φορές/ ημέρα, μαζί με 200 

mg βιταμίνης C κάθε φορά, για 5-15 

ημέρες.  

  

Τραυματισμοί συνδέσμων 

ταρσού, γονάτου, οσφυϊκής 
χώρας, δακτύλων, καρπού 
κλπ. (Xing 1990) 

  
Τοποθέτηση εμπλάστρου Yunnan 
Baiyao. 

Τενοντίτιδα αγκώνα (Lu & 

Liu 1993) 
  

Μίξη 0,5 gr με λίγο μέλι για την 

παρασκευή αλοιφής, που τοποθετείται 
στην επώδυνη περιοχή και συγκρατείται 
με έμπλαστρο, 3 φορές/ ημέρα, για 9-15 

ημέρες. 

Κακώσεις αρθρώσεων, 

κατάγματα, τραυματισμοί 
μαλακών ιστών (Hou et al. 

1993) 

  

Απλώνεται το βάμμα στην 

τραυματισμένη περιοχή 3-4 φορές/ 
ημέρα. 

Αιμορραγία από 
τραυματισμό οπίσθιου 

οφθαλμικού θαλάμου 
(Wang & Wang 1994) 

Λήψη 0,5 gr 4 φορές/ ημέρα, μαζί με 

βιταμίνες C και K, παράλληλα 
κολλύριο οξικής κορτιζόνης 0,5% για 
5 ημέρες. 

  

Νεογνικό κρανιακό 
αιμάτωμα (Xing 1990, Hou 

& Luo 1992) 

  

Μίξη 4 gr με 10 ml αλκοόλης 75% & 

τοποθέτηση στην περιοχή 3 φορές/ 

ημέρα, για 1-7 ημέρες. 

Πίνακας 6. Παραδείγματα εφαρμογών της Yunnan Baiyao σε τραύματα μυών και χόνδρων, καθώς και κατάγματα 

(Dharmananda 2010). 
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Κτηνιατρική χρήση 

Η Yunnan Baiyao έχει καθιερωθεί διεθνώς και στην κτηνιατρική, ως αιμοστατικό σε 
αιμορραγίες, αναλγητικό, αντιφλεγμονώδες και επουλωτικό τραυμάτων. Στον επόμενο 
Πίνακα 7 παρατίθενται οι δοσολογίες για ορισμένες κατηγορίες ζώων από την μάλλον 
περιορισμένη βιβλιογραφία (Graham 2006 και Borchers 2015).  

ΖΩΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  

Σκύλοι Ανοίξτε μια κάψουλα και σκορπίστε την σκόνη σε επιφανειακά τραύματα, αιμορραγούντες όγκους κλπ. 

Μια κάψουλα 250 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους, 1-2 φορές / ημέρα.  
1 κάψουλα ανά 5 kg σωματικού βάρους καθημερινά, σε μοιρασμένες δόσεις, κατά προτίμηση 60-75 

mg/kg, τουλάχιστον 1 φορά/ ημέρα.  
75-100 mg/kg καθημερινά, σε μοιρασμένες δόσεις.  
Σωματικό βάρος <15 kg: 1 κάψουλα δια στόματος 2 φορές/ ημέρα. 
Σωματικό βάρος 15-30 kg: 2 κάψουλες δια στόματος 2 φορές/ ημέρα.   
Σωματικό βάρος >30 kg: 2 κάψουλες δια στόματος 3 φορές/ ημέρα. 

Γάτες Ανοίξτε μια κάψουλα και σκορπίστε την σκόνη σε επιφανειακά τραύματα, αιμορραγούντες όγκους κλπ. 

½ -1 κάψουλα δια στόματος 2 φορές/ ημέρα, ρυθμισμένη κατάλληλα.   
Πτηνά Βάρος 400-1.000 gr ανοίξτε μια κάψουλα και σκορπίστε την σκόνη σε επιφανειακά τραύματα, 

αιμορραγούντες όγκους κλπ.   
1 κάψουλα 250 mg διαλυμένη σε νερό, χορηγούμενη με στοματικό καθετήρα, 1 φορά/ ημέρα. 

Ίπποι Ανοίξτε μια κάψουλα και σκορπίστε την σκόνη σε επιφανειακά τραύματα, αιμορραγούντες όγκους κλπ. 
1 φιαλίδιο 4 gr, δια στόματος, 3 φορές/ ημέρα, με νερό.  
2 φιαλίδια 4 gr, δια στόματος, 2 φορές/ ημέρα, για 6 ημέρες, κατόπιν 1 φιαλίδιο 4 gr, 2 φορές/ ημέρα, 
για άλλες 6 ημέρες.   
Πρόσφατα χρησιμοποιείται ως βοτανική συνταγή για την υποστήριξη ίππων με πνευμονορραγία 
καταπόνησης (Exercise-Induced Pulmonary Hemorrhage ή EIPH). 

Την ημέρα πριν τους αγώνες, 1 φιαλίδιο σκόνης, 2 φορές/ ημέρα, χωρίς το κόκκινο χάπι. Το πρωί των 
αγώνων 1 φιαλίδιο σκόνης, χωρίς το κόκκινο χάπι. Την στιγμή χορήγησης της ένεσης Lasix, λήψη του 
4ου φιαλίδιου σκόνης, μαζί και με τα 4 κόκκινα χάπια που έχουμε κρατήσει. 
Σημείωση: Αν παρόλα αυτά ένα ζώο έχει αιμορραγία, μπορεί να πάρει 2 φιαλίδια την φορά 
(www.racetowin.ca).  

Πίνακας 7. Δοσολογίες Yunnan Baiyao για σκύλους, γάτες, πτηνά και ίππους (Graham 2006 και Borchers 2015). 

 

Αντενδείξεις 

Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες τόσο στην εξωτερική, όσο και στην εσωτερική λήψη της 
συνταγής. Φυσικά η χρήση της Yunnan Baiyao αντενδείκνυται σε όσους παρουσιάζουν 
αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της, καθώς και στις γυναίκες κατά 
την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Όπως προαναφέρθηκε η Yunnan Baiyao χρησιμοποιείται γενικά μέχρι 1-2 εβδομάδες. 

Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λήψης είναι πιθανό να εξασθενήσουν έναν οργανισμό, 
οπότε και μπορεί να συνδυαστούν με τονωτικές συνταγές, εκχυλίσματα μανιταριών ή 
ginseng, ειδικά σε σκύλους και γάτες που παίρνουν την συνταγή για αιμορραγούντες 
όγκους. Παραδοσιακά ως και μία ημέρα μετά την λήψη της πρέπει να απέχει κανείς από 
κουκιά, ψάρι, γαλακτοκομικά, ξινές ή κρύες τροφές. Αντίθετα, οι τροφές με θερμή 
ποιότητα, όπως το αλκοόλ, το κατσικίσιο κρέας και το κοτόπουλο, συνάδουν στο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αν η λήψη της συνταγής προκαλεί ναυτία, μπορεί να συνδυαστεί 
με ζεστή σούπα. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα δεν μειωθούν ή επιδεινωθούν μετά 

από 3 ημέρες πρέπει να σταματήσει η λήψη της συνταγής.  
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Ορολογία 

Οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αποτελούν συγκεκριμένες ορολογίες της ΠΚΙ, όπως 
π.χ. Αίμα, Θερμότητα, Άνεμος, Υγρασία και Τοξίνες, Πνεύμονες, Παχύ Έντερο, Στόμαχος.  
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