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Στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για την 
παρασκευή και χρήση των κηραλοιφών και ειδικά των καψαλοιφών – δηλαδή 
κηραλοιφών που τοποθετούνται σε εγκαύματα παντός τύπου – με βάση το βαλσαμέλαιο 
(έλαιο του Hypericum perforatum L.). Η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΠΚΙ) φυσικά 
διαθέτει τις δικές της αντίστοιχες εξωτερικές συνταγές. Η πιο διάσημη από αυτές, που 
απολαμβάνει μεγάλης εκτίμησης στην Ασία, είναι η Jing wan hong.   

Η Jing wan hong [京萬紅, γράφεται επίσης και Ching wan hung, κυριολεκτικά: «έντονα 
κόκκινη (συνταγή) του Πεκίνου», αγγλικά: Capital Ten-Thousand Red] είναι μια κινεζική 
βοτανική αλοιφή, που θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην θεραπεία των 
περισσότερων τύπων εγκαυμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης: χημικά, ακτινοβολίας, 
ηλιακά, πυρκαγιάς, ηλεκτρικά, ατμού ή καυστικών υγρών. Στην Κίνα εφαρμόζεται στα 
νοσοκομεία ως τοπική αλοιφή σε εγκαύματα 1ου ως 3ου βαθμού, με εξαίρετα 
αποτελέσματα. Σε σοβαρά εγκαύματα οι γάζες με την αλοιφή αφαιρούνται κάθε 24 ώρες, 
μαζί με το νεκρό δέρμα, μέχρι να επιτευχθεί η ίαση. Ανακουφίζει από τον πόνο (ειδικά του 
εγκαύματος), περιορίζει τις φλεγμονές και μολύνσεις, την δημιουργία φλυκταινών και 
προάγει την ανάπλαση των κατεστραμμένων ιστών, ενώ παρεμποδίζει την δημιουργία 
ουλικού ιστού και τις μολύνσεις. Δρα γρήγορα, καταπραΰνοντας τον πόνο του εγκαύματος 
σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή. Γίνεται επάλειψη της κατάλληλης ποσότητας αλοιφής 
απευθείας πάνω στην προσβεβλημένη περιοχή, αφού πρώτα καθαριστεί καλά. Η περιοχή 
μπορεί να καλυφθεί με γάζα ώστε να περιοριστεί περαιτέρω η πιθανότητα μόλυνσης και 
ερεθισμού, καθώς και για να παρεμποδίσει την αφαίρεση της επίστρωσης της αλοιφής. Οι 
γάζες πρέπει να αλλάζονται καθημερινά. Αξίζει να υπογραμιστεί ότι, όπως πολλές Κινεζικές 
αλοιφές με κόκκινο χρώμα, η Jing wan hong βάφει τα ρούχα.  

Προάγει την κυκλοφορία του Αίματος και του Qi, κατευνάζει την Θερμότητα, 
ανακουφίζοντας τον πόνο και προάγοντας την ανάπτυξη των ιστών. Περιορίζει ακόμα το 
οίδημα και τις φλύκταινες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά σε αιμορροϊδες, έλκη 
κατάκλισης, ακμή, ηλιακά εγκαύματα, ψωρίαση και θερμά εκζέματα ή φυτο-δερματίτιδα. 
Κυκλοφορεί σε μικρά σωληνάρια ή μεγαλύτερα βάζα (Fratkin 1986 και Fratkin 2013).  

Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν τέσσερεις παραλλαγές της συνταγής. Η παλαιότερη 
και απλούστερη μορφή με εννέα συστατικά περιείχε ως βασικό βότανο το Bàn biàn lián 
(Herba Lobeliae Chinensis) (σε ποσοστό 27,5%). Το ασυνήθιστο αυτό βότανο, που 
αποβάλλει Θερμότητα και Τοξίνες είναι εξειδικευμένο στην επούλωση εγκαυμάτων, και 
περιλαμβάνεται επίσης στην παραλλαγή της συνταγής που παρασκευάζεται από την 
εταιρεία Sana και περιέχει 32 συστατικά, δηλαδή σχεδόν όλα εκτός από τα φύλλα του 
κινεζικού σχίνου (Huáng lián yá, Pistacia chinensis) και την ρίζα της Arnebia (Zǐ cǎo) 
(Πίνακας 1, στο Παράρτημα). Η παραλλαγή της συνταγής που παράγεται από το 
εργοστάσιο της εταιρείας Great Wall Brand (Εικόνα 1), καθώς και η Jing wan hong ruan gao 
(Εικόνα 2), δεν περιλαμβάνουν το Bàn biàn lián (Lobelia chinensis). Γενικά και οι τέσσερεις 
παραλλαγές περιέχουν συστατικά που κινούν το Αίμα (Mò yào, Rǔ xiāng, Hóng huā), 
τονώνουν το Αίμα (Dāng guī) και σταματούν την αιμορραγία (Dì yù). Η πιο πρόσφατη μορφή 
της συνταγής φαίνεται να είναι η Jing wan hong ruan gao, που περιέχει 16 συστατικά, 
δηλαδή τα μισά από την παραλλαγή της Sana. Από την αρχική συνταγή έχουν αφαιρεθεί το 
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Bàn biàn lián και το Huáng lián yá (Pistacia chinensis), ενώ από τα υπόλοιπα βασικά 
συστατικά περιλαμβάνονται τα Huáng bǎi, Jīn yín huā, Cāng zhú, Βái zhǐ, Chuān xiōng και 
Xuè jié. Το Zǐ cǎo είναι το μόνο της συστατικό που δεν εμπεριέχεται στις άλλες παραλλαγές. 
Το κόκκινο χρώμα της συνταγής προέρχεται από αρκετά βότανα και εκεί οφείλεται το 
όνομα wan hung, που μεταφράζεται ως «χίλια κόκκινα συστατικά», ενώ το jing σημαίνει 
μεγάλη πόλη ή πρωτεύουσα.  

Η μία παραλλαγή της Jing wan hong παρασκευάζεται από την Great Wall Brand, τμήμα του 
Tianjin Lerentang Pharmaceutical Factory (Tianjin Drug Manufactory, ιδρύθηκε το 1957) 
(Εικόνα 1). Το εργοστάσιο αυτό διαθέτει προηγμένη τεχνολογία παραγωγής ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα προϊόντων, ενώ αυτά ελέγχονται χημικά για να 
εξασφαλιστούν τα δραστικά συστατικά.  

Εκτός Κίνας, το εργοστάσιο είναι καλύτερα 
γνωστό για την παραγωγή του Huo xiang 
zheng qi pian, μιας διάσημης παραδοσιακής 
συνταγής που χρησιμοποιείται κυρίως σε 
πεπτικές διαταραχές εξαιτίας ακατάλληλων 
τροφών και άλλες λοιμώξεις που οδηγούν 
σε τέτοια συμπτώματα.  

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει βραβευτεί 
με το Εθνικό Αργυρό Μετάλλιο Ανώτερων 
Προϊόντων (National Silver Medal for 
Superior Products) και διατήρησε την 

κορυφαία θέση του τρεις φορές κατά τους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο. Τα προϊόντα του 
εργοστασίου του Tianjin πωλούνται εκτός Κίνας, στην Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Αυστραλία, 
Ιαπωνία και Β. Αμερική. 

Το φαρμακευτικό εργοστάσιο Tianjin Lerentang κατασκευάσθηκε το 1921 και παραμένει 
σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα στον τομέα της ΠΚΙ. Κατά την διάρκεια των 80 ετών της 
πορείας του το Tianjin Lerentang έχει γίνει γνωστό για τις εξαίρετες πρώτες ύλες και την 
ποιότητα των προϊόντων του. Απασχολεί προσωπικό περίπου 1.000 ατόμων, 
συμπεριλαμβάνοντας 140 ειδικούς σε διάφορους τομείς. Παρασκευάζει συνολικά 
περισσότερα από 160 προϊόντα με την ετικέτα Great Wall Brand, που χαίρει μεγάλης 
εκτίμησης. Το 1981, η συνταγή Gan mao pian για την αντιμετώπιση του κοινού 
κρυολογήματος κέρδισε το εθνικό χρυσό μετάλλιο. Το σιρόπι Yang yin qing fei, για τον βήχα 
και η συνταγή Geng nian an για την εμμηνόπαυση έλαβαν το εθνικό αργυρό μετάλλιο 
αντίστοιχα το 1983 και το 1987. Από το 1990, το εργοστάσιο Lerentang έχει τιμηθεί με το 
πιστοποιητικό Καλών Πρακτικών Παραγωγής (Good Manufacturing Practices) από την 
Γερμανία και την Αυστραλία, που παίζουν σημαντικό ρόλο στις αγορές των ευρωπαϊκών, 
αυστραλιανών και αμερικανικών αγορών. Ένα καινούργιο τμήμα παραγωγής εξαγωγικών 
προϊόντων κατασκευάστηκε το 1995.  

Όλες οι παραλλαγές της Jing wan hong χρησιμοποιούνται ευρέως και θεωρούνται 
εξαιρετικά αποτελεσματικές στην αποβολή Θερμότητας και Τοξινών, κυρίως από το Αίμα, 

Εικόνα 1. Η Jing wan hong που φέρει το όνομα της 
Great Wall Brand, με εργοστάσιο στο Tianjin. 



Jing wan hong: η εξαίρετη κινεζική καψαλοιφή 4 

 
στην κίνηση των Στάσεων, τον περιορισμό των οιδημάτων και τον κατευνασμό του πόνου, 
την αποβολή κατεστραμμένων ιστών και την ανάπλαση νέων. Οι παραλλαγές της Jing wan 
hong συνήθως συσκευάζονται σε σωληνάρια των 10, 30 και 50 gr.  

Η πιο πρόσφατη και γνωστή παραλλαγή της 
συνταγής αυτής είναι η Jing wan hong ruan 
gao (Εικόνα 2), που χρησιμοποιείται σε 
εγκαύματα ακόμη και τρίτου βαθμού, που 
προκαλούνται από βραστό νερό, πυρκαγιά, 
καυτά λάδια, ατμό, λιωμένο ατσάλι ή ακόμα 
και χημικούς παράγοντες. Είναι και αυτή 
μεταξύ των πλέον γνωστών καψαλοιφών της 
Κίνας, που χρησιμοποιείται ακόμα και στα 
νοσοκομεία για εγκαύματα τρίτου βαθμού.  

Παρ’ όλη την εκτεταμένη εφαρμογή της 
αλοιφής στο κινεζικό σύστημα υγείας, ο 
αριθμός σχετικών μελετών είναι πολύ 
περιορισμένος, ειδικά αν συγκριθεί με άλλες 
συνταγές, όπως η Yunnan bai yao (Γρίβας 
2018b). Αυτό οφείλεται μάλλον στο 

περιορισμένο ενδιαφέρον για την μελέτη μιας συνταγής που έχει τόσο γνωστές και 
αδιαμφiσβήτητες δράσεις. Μια από τις βασικές επιπλοκές στον σακχαρώδη διαβήτη είναι η 
καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 
ακόμα και σε ακρωτηριασμό. Σε μια μελέτη που εξέτασε συγκριτικά μια σειρά από 
βοτανικά σκευάσματα1 τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, αν και οι δράσεις των 
βοτάνων και των συνδυασμών τους δεν είναι ακόμα κατανοητές (Soliman et al. 2018).  

Η αλοιφή Jing wan hong έχει χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα στην θεραπεία 
νευρικών βλαβών σε διαβητικό πόδι πειραματόζωων, προάγοντας την ανάπλαση των 
ιστών, την αγγειογένεση και ελέγχοντας τις φλεγμονές (Jin et al. 2014). Η χρήση της στην 
επούλωση των εγκαυμάτων είναι τόσο καθιερωμένη στην Κίνα, που έχει χρησιμοποιηθεί σε 
μελέτες συγκριτικά με νέες μεθόδους, όπως π.χ. η μελέτη των φλαβονοειδών από το είδος 
Blumea balsamifera (L.) DC., μια παραδοσιακή θεραπεία τραυμάτων της εθνότητας των Li, 
                                                           
1 Στις συγκρίσεις της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αυτής έρευνας συμπεριλήφθηκε ένας σημαντικός 
αριθμός από: η κινεζική συνταγή με δύο βότανα NF3, το βότανο Zǐ cǎo (Arnebia spp.), η αλοιφή Jing 
wan hong, το μείγμα αδίαντου (Adiantum capillus-veneris), μύρρο (Commiphora myrrha), αλόη (Aloe 
vera) και χέννα (Lawsonia inermis), η γέλη αλόης (Aloe vera), μια σύνθετη γέλη πλούσια σε φαινόλες, 
η επουλωτική αλοιφή Jinchuang, το έλαιο San huang sheng fu, το εκχύλισμα Yi bu a jie (πρόκειται για 
είδος σκαθαριού, που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική της εθνότητας των Yi), ο 
συνδυασμός των ριζών του αστράγαλου (Astragalus membranaceus) και της ρεμάνιας (Rehmannia 
glutinosa), η συνταγή Yiqi huayu (συνδυασμός Astragalus mongholicus και Ligusticum wallichii), η 
αλοιφή Tangzu yuyang (από 9 βότανα και 2 ορυκτά), η συνταγή Shengji huayu (με 8 βότανα), το Dāng 
guī (Angelica sinensis), το Zǐ cǎo (Lithospermun erythrorhison), το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides), 
ο κουρκουμάς (Curcuma longa) και το Kǔguā ή Karela (Hindi) (Momordica charantia). Η μελέτη αυτή 
καταλήγει ότι απαιτούνται περεταίρω μελέτες για να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την 
χρήση βοτανικών σκευασμάτων στην θεραπεία των διαβητικών ελκών (Soliman et al. 2018). 

Εικόνα 2. Η πιο πρόσφατη και διαδεδομένη 
παραλλαγή της συνταγής, η Jing wan hong ruan 
gao. 
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με ομάδα μάρτυρα που χρησιμοποιούσε Jing wan hong (σε πειραματόζωα, Pang et al. 2014, 
Pang et al. 2017), καθώς και των σπόρων του είδους Dimocarpus longan Lour. (επίσης σε 
πειραματόζωα, Zhao et al. 2019). Παρόλα αυτά σε άλλη στατιστική κλινική έρευνα σε 
κινεζικά νοσοκομεία φαίνεται ότι η έγκαιρη κατ’ εφαπτομένη εκτομή (tangetial excision) 
παραμένει η πιο αποτελεσματική χειρουργική μέθοδος διαχείρισης ενός εγκαύματος. Η 
ομάδα που χρησιμοποίησε την Jing wan hong είχε περίπου τον ίδιο αριθμό ημερών 
επούλωσης με την ομάδα όπου εφαρμόστηκε η αργυρούχος σουλφαδιαζίνη (silver 
sulfadiazine) (Sun et al. 2005)2.  

Συστατικά των συνταγών Jing wan hong 

Τα συστατικά των παραλλαγών της Jing wan hong άρχισαν να κοινοποιούνται μετά το 2010, 
αφού δεν υπάρχουν στην προγενέστερη βιβλιογραφία (Fratkin 1986 και Fratkin 2013). Στην 
συνέχεια εξετάζονται συνοπτικά όλα τα συστατικά, που περιέχονται και στον Πίνακα 1 
(Παράρτημα). Η θερμική ποιότητα των βοτάνων, οι γεύσεις και οι βασικές τους δράσεις 
που σχετίζονται με την εξωτερική τους χρήση περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήματος. Από τις 34 συνολικά φαρμακευτικές ύλες, οι 17 (50%) αποβάλλουν 
Θερμότητα ή Φωτιά και στην πλειοψηφία τους αποβάλλουν και Τοξίνες (9 από τις 17). Όλες 
οι ύλες αυτής της κατηγορίας έχουν κρύα φύση (7 δροσερές καιν 10 ψυχρές). Η δεύτερη 
σημαντική κατηγορία περιλαμβάνει 7 φαρμακευτικές ύλες, ποικίλης θερμικής ποιότητας (2 
ουδέτερες, 4 θερμές και 1 ψυχρή), που προάγουν την επούλωση των ιστών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι όλα θρέφουν και κυρίως κινούν το Αίμα. Η τρίτη επίσης σημαντική 
κατηγορία περιλαμβάνει τα στυπτικά βότανα, συνολικά 5 τον αριθμό, με κυρίαρχο βέβαια 
χαρακτηριστικό την στυφή γεύση (κι αυτά ποικίλης θερμικής φύσης: 3 ουδέτερα, 1 δροσερό 
κι ένα θερμό). Την συνταγή συμπληρώνουν 3 θερμά βότανα που αποξηραίνουν κυρίως, 
καθώς και 1 βότανο που χρησιμοποιείται βασικά για την αποβολή Ανέμου από το δέρμα 
(θερμής φύσης).   

Bàn biàn lián (半遍莲, Herba Lobeliae Chinensis) είναι το υπέργειο τμήμα του είδους 
Lobelia chinensis Lour. (οικογένεια Campanulaceae, Εικόνα 3). Στην ΠΚΙ το Bàn biàn lián 
περιλαμβάνεται στην κατηγορία των βοτάνων που αποβάλλουν Υγρασία, είναι δροσερό ή 
ουδέτερο θερμικά και γλυκό (σε κάποιες πηγές πικάντικο και πικρό), επηρεάζοντας κυρίως 
τους μεσημβρινούς της Καρδιάς, των Πνευμόνων και του Λεπτού Εντέρου. Χορηγείται σε 
δοσολογία 9-15 gr (το φρέσκο ως 90 gr). Ειδικά για την αντιμετώπιση δηγμάτων φιδιών 
χορηγείται σε δοσολογίες 30-60 gr για το αποξηραμένο και 90-120 gr για το φρέσκο3. Το 
βάμμα του δίνεται συνήθως σε δόσεις 2-4 ml την ημέρα.  

                                                           
2 Σε 2.976 ασθενείς με εγκαύματα, οι 614 δέχθηκαν κατ’ εφαπτομένη εκτομή (tangetial excision), οι 
32 αφαίρεση εσχάρας (eschar abrasion), οι 86 κάλυψη με αλλομοσχεύματα (alloskin), οι 1.836 
εφαρμογή αργυρούχου σουλφαδιαζίνης (silver sulfadiazine) και οι 408 την αλοιφή Jing wan hong. 
3 Όλες οι αναφερόμενες δοσολογίες είναι σε ποσότητα γραμμαρίων ανά ημέρα. Συνήθως η 
ποσότητα αυτή λαμβάνεται σε δύο δόσεις, περίπου μισή ώρα πριν τα γεύματα. 
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Οι βασικές δράσεις του βοτάνου είναι η διουρητική και η Αποβολή Θερμότητας, 
δροσίζοντας το Αίμα και αποβάλλοντας Τοξίνες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
Χρησιμοποιείται για να περιορίσει τα οιδήματα (ειδικά το επιπλέων οίδημα4), τον ασκίτη 

και το τελευταίο στάδιο της σχιστοσωμίασης. 
Μια από τις ειδικές εφαρμογές του είναι στην 
θεραπεία δηγμάτων φιδιών και νυγμάτων 
μελισσών και σφηκών, τόσο εσωτερικά, όσο και 
εξωτερικά. Χρησιμοποιείται ακόμη στην 
αποβολή Θερμότητας από το Αίμα και Τοξικής 
Φωτιάς (π.χ. αμυγδαλίτιδα). Σε άλλες πηγές 
αναφέρονται οι χρήσεις του στην δύσπνοια, το 
πνευμονικό οίδημα, την ηπατίτιδα και την 
σκωληκοειδίτιδα. Υπάρχουν επίσης μελέτες για 
την αντινεοπλασματική δράση του βοτάνου σε 
καρκίνο του οισοφάγου, του στομάχου και της 
μήτρας. Ως αφέψημα το Bàn biàn lián μπορεί 
να προκαλέσει χαλαρά κόπρανα και ανορεξία. 
Αντενδείκνυται στην Ανεπάρκεια Αίματος και 
στην εγκυμοσύνη. Σαν δραστικό διουρητικό 
μπορεί να αυξήσει την αποβολή υγρών και την 
απώλεια ηλεκτρολυτών, όταν χορηγείται 
παράλληλα με συνθετικά διουρητικά όπως τα 
chlorothiazide και hydrochlorothiazide, 
furmoside (Lasix), bumetinide (Bumex) και 
torsemide (Demadex). 

Η λοβελίνη (lobeline), μια από τις δραστικές ουσίες των ειδών του γένους Lobelia, έχει 
χρησιμοποιηθεί σε μορφή ταμπλέτας για την διακοπή του καπνίσματος και την απεξάρτηση 
από διάφορες ουσίες, όπως οι αμφεταμίνες, η κοκαΐνη και το αλκοόλ. Η λοβελίνη δρα 
αγωνιστικά στους νικοτινικούς χοληνεργικούς υποδοχείς και φαίνεται ότι επηρεάζει το 
σύστημα νευροδιαβιβαστών, και ιδιαίτερα την ντοπαμίνη και την σεροτονίνη. Η 
δραστικότητά της αμφισβητείται γενικά, ενώ θεωρείται ελαφρώς τοξική, με την 
θεραπευτική της δόση να βρίσκεται πολύ κοντά στην τοξική. Μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, σιελόρροια, ναυτία, έμετο, διάρροια, βήχα, ίλιγγο, οπτικές 
ή ακουστικές διαταραχές, νοητική σύγχιση, αδυναμία, πτώση των καρδιακών σφυγμών, 
υπέρταση, αύξηση του ρυθμού αναπνοής, τρόμο και σπασμούς.    

                                                           
4 Fu Zhong (floating edema) στην ΠΚΙ είναι ένας τύπος επιφανειακού οιδήματος με συσσώρευση 
υγρών σε επιφανειακές περιοχές του σώματος. Γενικά θεωρείται ότι οφείλεται σε Ανεπάρκεια 
Πνευμόνων, Σπληνός ή Νεφρών, που οδηγεί σε απώλεια της ικανότητας ρύθμισης του μεταβολισμού 
του νερού στο σώμα.  

Εικόνα 3. Άνθος Lobelia chinensis Lour. 
(φωτογραφία: Atlas of Poisonous Plants in 
Hong Kong). 
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Το Xuè jié (血竭, Sanguis Draconis ή Resina 
Daemonoropis)  ή «αίμα δράκου» είναι η 
ρητίνη που εκκρίνεται από τον φοίνικα 
Daemonorops draco (Willd.) Blume 
(οικογένεια Arecaceae) που καλλιεργείται 
στην Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Βόρνεο και 
Σουμάτρα (Εικόνες 4 και 5). Σπανιότερη πηγή 
ρητίνης στην Κίνα ήταν το είδος Dracaena 
cinnabari Balf.f., ιθαγενές της Νήσου 
Σοκότρα, νότια της Αραβικής Χερσονήσου. 
Φυσικά τα προϊόντα αυτά εισάγονταν στην 
Κίνα από τις χώρες παραγωγής τους.  

Το Xuè jié στην ΠΚΙ θεωρείται γλυκό, 
αλμυρό, κατά άλλες πηγές στυπτικό, θερμικά 
ουδέτερο, που επηρεάζει κυρίως τους 
μεσημβρινούς της Καρδιάς, του Ήπατος, και 
σε ορισμένους συγγραφείς του Περικαρδίου. 
Το Xuè jié σε εσωτερική χρήση λαμβάνεται 

συνήθως σε μορφή σκόνης και δόση 1-1,5 gr. 
Η ρητίνη αυτή θεωρείται ότι Κινεί το Αίμα, 
διαλύει τις Στάσεις Αίματος και ανακουφίζει 
από τον πόνο, που προέρχεται από Στάση 
Αίματος (ειδικά σε τραύματα, κατάγματα, 
διάσειση και διαστρέμματα). Λειτουργεί 
επίσης ως αιμοστατικό, που χρησιμοποιείται 
εξωτερικά σε ανοικτά τραύματα, ενώ 
προστατεύει την επιφάνεια των ελκών, 
παρεμποδίζει την σήψη και προάγει την 
ανάπλαση των ιστών (ειδικά σε δυσεπούλωτα 
έλκη και καρκίνο). Αντενδείκνυται η εσωτερική 
χρήση του στην εγκυμοσύνη ή κατά την 
εμμηνόρροια, καθώς επίσης και στην 
αιμορραγία λόγω Ανεπάρκειας Θερμότητας, ή σε περιστατικά που δεν έχουν ενδείξεις ή 
συμπτώματα Στάσης Αίματος (Bensky et al. 2004).  

Εικόνα 4. Το είδος φοίνικα Daemonorops draco 
(Willd.) Blume (οικογένεια Arecaceae) (Köhler 
1883-1914). 

Εικόνα 5. Το Xuè jié (Sanguis Draconis ή Resina 
Daemonoropis) ή «αίμα δράκου» είναι ρητίνη 
από διάφορα είδη φυτών (φωτογραφία: Andy 
Dingley).  
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Το Dì yù (地榆,Radix Sanguisorbae) είναι η ρίζα του 
γνωστού και στην Ελλάδα αιματόχορτου (Sanguisorba 
officinalis L., οικογένεια Rosaceae). Θεωρείται επίσης 
σημαντικό συστατικό της συνταγής, με τα φωτεινά κοκκινο-
πορφυρά άνθη και την κοκκινωπή ρίζα. Το φυτό αυτό 
περιέχει ταννίνες και σαπωνίνες. Στην ΠΚΙ αντιμετωπίζεται 
ως δροσερό, πικρό και ξινό βότανο, που επιδρά κυρίως 
στους μεσημβρινούς του Ήπατος, του Παχέως Εντέρου και 
του Στομάχου. Δροσίζει το Αίμα και σταματά την 
αιμορραγία, αποβάλλει Θερμότητα και προάγει την 
ανάπλαση των ιστών. Χρησιμοποιείται σε αιμοχεσία, 
αιμορροΐδες, δυσεντερίες ή μηνορραγία, αιματέμεση και 
επίσταξη, καθώς και σε τραύματα, έλκη και εγκαύματα. 
Παραδοσιακά εφαρμόζεται τοπικά σε δήγματα και νύγματα 
εντόμων ή εγκαύματα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι 
το αιματόχορτο μειώνει την ποσότητα εκκρίσεων ενός 
εγκαύματος, και βοηθά στην αποξήρανση του τραύματος, 
περιορίζοντας έτσι τις μολύνσεις. Η δοσολογία του είναι 
συνήθως 9-15 gr. Είναι πιθανό ότι η αποκαλούμενη δεύτερη 
σιδηρίτις του Διοσκουρίδη (Περί Ύλης Ιατρικής 4.34) 

ταυτίζεται με τα είδη Sanguisorba officinalis L. και Sanguisorba minor Scop. Το λατινικό 
όνομα του γένους αποκαλύπτει και την βασική φαρμακευτική του χρήση: παράγεται από 
τις λέξεις αίμα (sanguis) και απορροφώ (sorbeo) (Γρίβας 2018). Στο προαναφερόμενο 
απόσπασμα του Διοσκουρίδη το υπέργειο τμήμα του βοτάνου θεωρείται επουλωτικό και 
αντιφλεγμονώδες, ενώ ο Γαληνός το θεωρεί ρυπτικό και στυπτικό (Περί Κράσεως και 
Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 12.121). Πιο πρόσφατα στην ευρωπαϊκή βοτανοθεραπεία 
χρησιμοποιούνταν ολόκληρο το φυτό και η ρίζα του ως αιμοστατικό στυπτικό για διάφορες 
αιμορραγίες.  

Το Mù guā (木瓜,κυριολεκτικά «κολοκυθόδενδρο») 
είναι ο καρπός του δένδρου Chaenomeles speciosa 
(Sweet) Nak. (συνώνυμο: Chaenomeles lagenaria Loisel., 
οικογένεια Rosaceae), που είναι συγγενές με την 
κυδωνιά (αποκαλείται κινεζική ή ιαπωνική κυδωνιά). Το 
δένδρο αυτό έχει επίσης έντονα κοκκινο-πορτοκαλί 
άνθη (Εικόνα 7) και καρπούς και είναι πλούσιο σε 
οργανικά οξέα με βακτηριοστατικές ιδιότητες. Στην ΠΚΙ 
ο καρπός θεωρείται θερμός και ξινός, επιδρώντας 
κυρίως στους μεσημβρινούς του Ήπατος και του 
Σπληνός. Χαλαρώνει τους τένοντες και ξεμπλοκάρει τα 
κανάλια, εναρμονίζει τον Στόμαχο και μετασχηματίζει 
την Υγρασία, ενώ καθαρίζει και την Στάση Τροφής στον 
πεπτικό σωλήνα. Χρησιμοποιείται σε Σύνδρομα Πόνου 
(Bi) με Υγρασία, αδυναμία στην οσφυική χώρα και τα 

Εικόνα 6. Το Dì yù είναι η ρίζα 
του γνωστού και στην Ελλάδα 
αιματόχορτου (Sanguisorba 
officinalis L.) (www.i-
flora.com).  

Εικόνα 7. Το Mù guā είναι ο καρπός 
της κινεζικής ή ιαπωνικής κυδωνιάς 
[Chaenomeles speciosa (Sweet) Nak.] 
(Witte & Wendel 1868). 

http://www.i-flora.com/
http://www.i-flora.com/
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κάτω άκρα, σε πόνους στην κοιλιακή χώρα, σπασμούς και κράμπες στις γάμπες ή οίδημα 
ποδιού, καθώς και δυσπεψία. Εξωτερικά εφαρμόζεται σε αρθραλγίες, σπασμούς, 
δερματικούς ερεθισμούς και οιδήματα. Η δοσολογία εσωτερικής λήψης του είναι συνήθως 
6-12 gr. Ως παρενέργεια αναφέρεται ότι η υπερβολή στην χρήση του μπορεί να βλάψει τα 
δόντια και τα οστά.  

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 8). Τα 
εργοστάσια παραγωγής της αλοιφής είναι 
πιθανότερο ότι προμηθεύονται 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 μόσχο5 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.  

                                                           
5 Shè xiāng (Secretio Moschi Moschifeni) ονομάζεται ο αδένας των αρσενικών ελαφιών διαφόρων 
ειδών του γένους Moschus. Ο αποξηραμένος σάκος μαζί με τον μόσχο αποκαλείται Maoke shè xiāng 
(μόσχος με τριχωτό σάκο), ενώ σκέτος ο μόσχος λέγεται Shè xiāng rén (πυρήνας μόσχου). 

Εικόνα 8. Το είδος Blumea balsamifera (L.) 
DC. αποτελεί την πιθανότερη πηγή 
βορνεόλης στο Yunnan (Blanco 1877-1883).  
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Το Dāng guī [当归, «άμεση επιστροφή» ή 
«κατάσταση επιστροφής», ρίζα Angelica 
sinensis (Oliv.) Diels, οικογένεια Apiaceae] 
είναι ένα από τα πλέον γνωστά κινεζικά 
βότανα, που χρησιμοποιούνται εκτενώς 
τόσο στην βοτανοθεραπεία, αλλά και σε 
συνταγές της κινεζικής γαστρονομίας, 
ιδιαίτερα όταν είναι επιθυμητή η 
ταυτόχρονη Θρέψη και Κίνηση του 
Αίματος (κυρίως σε διαταραχές 
εμμηνόρροιας). Η ονομασία της ρίζας 
αυτής υπονοεί την επιστροφή του άντρα 
στην γυναίκα του, δηλαδή αναφέρεται 
στην βελτίωση της σεξουαλικής της 
υγείας. Επίσης εξομαλύνει την κατάσταση 
του Ήπατος και ανακουφίζει από τον 
πόνο, σε μυικούς σπασμούς, ινομυαλγίες 
και πυρετικούς ή επιληπτικούς σπασμούς. 
Επιταχύνει την επούλωση των 
τραυμάτων, ειδικά των χρόνιων (έλκη 
διαβητικά ή κατακλίσεων κλπ.) και 
ξεμπλοκάρει το έντερο, ειδικά σε 
περιπτώσεις δυσκοιλιότητας εξαιτίας 
Ανεπάρκειας Αίματος. Θεωρείται θερμό, 
υγρό, γλυκό, ήπια ξινό και πικάντικο 
βότανο. Η δοσολογία του είναι 3-15 gr 
(Τηλικίδης 2017).  

Τα Rǔ xiāng (乳香, μοσχολίβανο) (ρητίνη του 
Boswellia sacra Flueck.) και Mò yào [ρητίνη του 
Commiphora myrrha (Nees) Engl.] (沒藥, μύρρο) 
είναι δύο παρεμφερείς και πολύτιμες γνωστές 
ρητίνες, από διαφορετικά είδη χαμηλών δένδρων 
της οικογένειας Burseracea, που αυτοφύονται στην 
νότια Αραβία και ανατολική Αφρική. Οι ρητίνες 
αυτές ήσαν βασικά εμπορικά προϊόντα κατά την 
αρχαιότητα και εισάγονταν ήδη στην Ευρώπη μέσω 
Αιγύπτου πριν την ελληνιστική περίοδο (Grivas 
2018c). Το Mò yào (Εικόνα 10) στην ΠΚΙ θεωρείται 
πικρό, με ουδέτερη θερμική φύση, που επηρεάζει 
κυρίως τους μεσημβρινούς της Καρδιάς, του 
Ήπατος και του Σπληνός. Θρέφει και Κινεί το Αίμα, 
ευοδώνοντας την επούλωση των τραυμάτων 
(δυσεπούλωτα και διαβητικά έλκη, κατακλίσεων 

Εικόνα 9. Το Dāng guī, η ρίζα του είδους Angelica 
sinensis (Oliv.) Diels, της οικογένειας Apiaceae, είναι 
από τα πιο γνωστά κινεζικά βότανα 
(projectmateriamedica.wordpress.com). 

Εικόνα 10. Mò yào ονομάζεται το γνωστό 
μύρρο, δηλαδή η ρητίνη του Commiphora 
myrrha (Nees) Engl. (Köhler 1883-1914).  



Jing wan hong: η εξαίρετη κινεζική καψαλοιφή 11 

 

Εικόνα 11. Δένδρα του είδους Boswellia sacra Flueck. στο Dhofar, νότια επαρχία του Σουλτανάτου του Ομάν. 
Στην ΠΚΙ η ρητίνη του, το μοσχολίβανο, ονομάζεται Rǔ xiāng (φωτογραφία: Helen Pickering). 

κλπ.) και ανακουφίζοντας τους πόνους που συνοδεύουν τραυματισμούς, όπως 
διαστρέμματα, μυικές θλάσεις, μώλωπες ή κατάγματα (Τηλικίδης 2017). Αντενδείκνυται 
στην εγκυμοσύνη και σε μηνορραγίες. Η δοσολογία του είναι 3-12 gr, αλλά ως ρητίνη είναι 
δυσδιάλυτο στο νερό, ενώ διαλύεται εύκολα σε 95% οινόπνευμα. Το Rǔ xiāng (Εικόνα 11) 
στην ΠΚΙ θεωρείται πικάντικο, πικρό και θερμό. Επηρεάζει τους ίδιους μεσημβρινούς με το 
μύρρο. Εξαιτίας της αρωματικής του ιδιότητας εισέρχεται στο Επίπεδο Qi6 και σταματά τον 
πόνο. Συγκριτικά το μύρρο εισέρχεται πιο βαθιά, λόγω της ουδέτερης φύσης του, διαλύει 
και αποστραγγίζει. Ο Li Shizhen σημειώνει ότι το Rǔ xiāng Κινεί το Αίμα, ενώ το Mò yào το 
διασκορπίζει. Ενώ και τα δύο διαλύουν τις Στάσεις, σταματούν τον πόνο, μειώνουν τα 
οιδήματα και παράγουν σάρκα, το Mò yào επιδρά περισσότερο στο Επίπεδο Qi και το Rǔ 
xiāng σε Επίπεδο Xue (Αίματος) (Bensky et al. 2004). Το Rǔ xiāng χρησιμοποιείται σε 
δοσολογία 3-9 gr και αντενδείκνυται επίσης στην εγκυμοσύνη ή όταν δεν υπάρχει Στάση.  

Hóng huā (红花) ονομάζονται τα άνθη του κάρθαμου ή κνήκου (Carthamus tinctorius L., 
οικογένεια Asteraceae), που χρησιμοποιούνταν εκτενώς και στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική, 
ιδιαίτερα δε ως υποκατάστατο του κρόκου ή σαφρανιού (ύπεροι του Crocus sativus L.). 
Θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργημένα φυτά, ειδικά ως βαφικό. Χημικές 
αναλύσεις αρχαίων αιγυπτιακών υφασμάτων της 12ης Δυναστείας (1991–1778 π.Χ.) 
εντόπισαν ίχνη βαφής κάρθαμου, ενώ στεφάνια από τα άνθη του βρέθηκαν στον τάφο του 
φαραώ Tutankhamun (περί 1341-1323 π.Χ.) (Zohary et al. 2012).  Στις πινακίδες της 
Γραμμικής Β απαντώνται αναφορές στον λευκό κάρθαμο (ka-na-ko re-u-ka, κνάκος λευκά), 
που μετριέται σε μέγεθος και του κόκκινου (ka-na-ko e-ru-ta-ra, κνάκος ερυθρά), που 
                                                           
6 Η θεωρία των Τεσσάρων Επιπέδων αφορά την διείσδυση του εξωτερικού παθολογικού παράγοντα 
Θερμότητα στο σώμα και αναπτύσσεται για πρώτη στο έργο Wen Re Lun (Πραγματεία Περί 
Εμπυρέτων), του Ye Tianshi (1667-1746), που εκδόθηκε το 1746.  Τα Τέσσερα Επίπεδα, από το 
εξωτερικό προς το εσωτερικό, είναι: Wei, Qi, Ying και Xue.  
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μετριέται σε βάρος. Σύμφωνα με τον John Chadwick πρόκειται για τους λευκούς σπόρους – 
πολύτιμους για το έλαιό τους – και τα κόκκινα άνθη του κάρθαμου (Chadwick 1976). Στην 
ΠΚΙ, το βότανο αυτό θεωρείται πικάντικο και θερμό, που επηρεάζει κυρίως τους 
μεσημβρινούς της Καρδιάς και του Ήπατος. Κινεί το Αίμα και έτσι διαλύει τις Στάσεις 
Αίματος στην Καρδιά (στηθάγχη, στεφανιαία νόσος, πόνος και αίσθημα βάρους στο στήθος, 
αίσθημα παλμών κλπ.), την μήτρα (δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, ινομυώματα, λοχιόσταση) 
και την περιφέρεια ή τον εγκέφαλο (εγκεφαλικό έμφρακτο, θρόμβωση φλεβικού ή εμβολή 
αρτηριακού συστήματος). Με το ίδιο σκεπτικό χρησιμοποιείται και σε τραυματισμούς για 
την ανακούφιση του πόνου και την ταχύτερη επούλωση (διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, 
μώλωπες, κατάγματα, έλκη κατάκλισης). Τέλος, θεωρείται βότανο που προάγει την έκθυση 
εξανθήματος στις λοιμώδεις εξανθηματικές παιδικές νόσους (οστρακιά, ανεμοβλογιά κλπ.). 
Η συνήθης δοσολογία του είναι 3-6 gr (Τηλικίδης 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Hóng huā ονομάζονται τα άνθη του Carthamus tinctorius L., του κάρθαμου ή κνήκου 
(κνάκος ερυθρά στην Γραμμική Β), που χρησιμοποιούνταν εκτενώς και στην Αρχαία Ελληνική 
Ιατρική, ιδιαίτερα δε ως υποκατάστατο του σαφρανιού (ύπεροι του Crocus sativus L.) (φωτογραφία: 
στην Shirakata, Ιαπωνία, από Pseudoanas, Wikimedia). 
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Το Huáng lián yá (黄連芽,δηλαδή «κίτρινα μπουμπούκια από την επαρχία Lián», του 
Guangdong), δηλαδή οι βλαστικοί οφθαλμοί του 
κινεζικού σχίνου Pistacia chinensis Bunge, της 
οικογένειας Anacardiaceae, είναι ένα βότανο που 
δεν χρησιμοποιείται συχνά στην ΠΚΙ7. Η πρώτη 
αναφορά για το βότανο αυτό απαντάται στο έργο 
Běncǎo Gāngmù Shíyí8. Στην ΠΚΙ θεωρείται κρύο, 
πικρό και στυφό. Κατευνάζει την Καλοκαιρινή Φωτιά 
και ειδικά την δίψα που την χαρακτηρίζει, ευοδώνει 
την παραγωγή υγρών, αποβάλλει Τοξίνες και 
Υγρασία. Χρησιμοποιείται σε πόνο και διόγκωση 
στην περιοχή του λαιμού, στοματικά ή άλλα έλκη, 
έμετο, δυσεντερίες, ιλαρά, εξανθήματα Ανέμου-
Υγρασίας, στραγγουρία, τοξικά οιδήματα, 
φυτοδερματίτιδες και βλατίδες9. Ο κινεζικός σχίνος 
με το χαρακτηριστικό κόκκινο φύλλωμα, θεραπεύει 
εξωτερικά τα έλκη και τους δερματικούς ερεθισμούς. 
Αποτελεί μια από τις πιο γνωστές θεραπείες της 
φυτοδερματίτιδας που προκαλείται από τον 
δηλητηριώδη κισσό [poison ivy, Toxicodendron 
radicans (L.) Kuntze] και την δηλητηριώδη βελανιδιά 
[poison oak, Toxicodendron pubescens Mill. και Toxicodendron diversilobum (Torr. & A.Gray) 
Greene] (Hsu et al. 1985, Zhou et al. 2011, Wiersema & León 2016).  

Ως συστατικό της παραλλαγής που παρασκευάζεται από το εργοστάσιο της Sana 
εμφανίζεται και το Dì huáng, που συνήθως αναφέρεται στην ανεπεξέργαστη ρίζα ρεμάνιας 
[Shēng dì huáng, η ρίζα του είδους Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Steud., οικογένεια 
Scrophulariaceae], που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Shénnóng Běncǎo Jīng (神農本草

經, 200-250 μ.Χ.). Το βότανο αυτό θεωρείται ψυχρό, γλυκό και πικρό, που επιδρά κυρίως 
στους μεσημβρινούς της Καρδιάς, των Νεφρών και του Ήπατος. Το Běn jīng féng yuán10 
ερμηνεύει λίγο διαφορετικά τις επιδράσεις της ρίζας, ανάλογα με τα χρώματά της. Το μωβ 
στο κέντρο της παραπέμπει στην δράση της στην Καρδιά, το κίτρινο στο μεσαίο μέρος στον 

                                                           
7 Παρόμοια ονομασία έχει βέβαια και ο σχίνος ή μαστιχόδενδρο Pistacia lentiscus L.: Xiāng huáng lián 
mù (香黄连木), όπου mù είναι το δένδρο και το xiāng σημαίνει αρωματικό. 
8 Το Běncǎo Gāngmù Shíyí (Παραλειπόμενα από την Επιτομή Περί Ύλης Ιατρικής) γράφτηκε το 1765, 
από τον Zhào Xué Mín, από το Qiantang (σημερινό Hangzhou), που ξόδεψε 40 χρόνια μελετώντας 
πάνω από 600 προγενέστερα έργα και συμβουλευόμενος περισσότερους από 200 ανθρώπους. Στο 
κείμενό του περιλαμβάνονται 921 φαρμακευτικές ουσίες, από τις οποίες οι 716 εμφανίζονται για 
πρώτη φορά σε κινεζική φαρμακοποιία. Διατύπωσε την άποψη ότι όσο περισσότερο χρόνο υπάρχει 
ένα φυτό, τόσο περισσότερες μορφές του υφίστανται (Ya & Fang 2015). Το 1924, ο Ρώσσος 
γεωπόνος και βοτανικός Nikolai Vavilov (1887-1943) καθόρισε τα «κέντρα προέλευσης» ή «κέντρα 
(βιο-)ποικιλότητας» με βάση την ίδια ιδέα, όσο αφορά τα βασικότερα καλλιεργούμενα φυτά.  
9 Φλεγμονώδεις δερματικές βλάβες, διαμέτρου μικρότερης των 5 mm, ερυθρές, σκληρές και συχνά 
επώδυνες.  
10 Το Běn Jng Féng Yuán (Συναντώντας τις Πηγές της Κλασσικής Ύλης Ιατρικής) γράφτηκε το 1670 από 
τον Zhāng Lù (1617-1700). 

Εικόνα 13. Ο κινεζικός σχίνος Pistacia 
chinensis Bunge (οικογένεια 
Anacardiaceae) χρησιμοποιείται στην 
ΠΚΙ για τα κίτρινα μπουμπούκια του, που 
ονομάζονται Huáng lián yá.  
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Σπλήνα, ενώ η μαύρη φλούδα της στους Νεφρούς. Το Shēng dì huáng αποβάλλει 
Θερμότητα και Ψύχει το Αίμα, ιδιαίτερα όταν ο παθογόνος παράγοντας Θερμότητα έχει 
εισβάλλει σε Επίπεδο Ying, προκαλώντας υψηλό πυρετό και δίψα, με χαρακτηριστική 
κατακόκκινη γλώσσα. Επίσης χρησιμοποιείται σε αιμορραγία εξαιτίας Θερμότητας σε 
Επίπεδο Xue (Αίματος). Μια δεύτερη δράση του είναι η Θρέψη Yin και η παραγωγή Υγρών. 
Χρησιμοποιείται επομένως σε Ανεπάρκεια Yin με συμπτώματα Θερμότητας, καθώς και 
περιστατικά Ξηρασίας (ξηροστομία, συνεχές χαμηλό εμπύρετο, δυσκοιλιότητα). Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ο πονόλαιμος, που οφείλεται σε Ανεπάρκεια Yin και ο 
διαβήτης11. Μια τρίτη δράση του βοτάνου είναι η καταστολή της Φωτιάς στην Καρδιά, με 
κλινικές εκδηλώσεις τα έλκη και τις άφθες στην γλώσσα ή την στοματική κοιλότητα, αϋπνία, 
ανησυχία κλπ. (Bensky et al. 2004, Τηλικίδης 2017). 

Η πικρότητα της ρίζας αυτής καταστέλλει την 
Θερμότητα, ενώ η ψυχρή, γλυκιά και 
εφυγραντική του ποιότητα Θρέφει το Yin και 
ενυδατώνει. Επειδή ακριβώς εισέρχεται στο 
Επίπεδο Xue (Αίματος) της Καρδιάς και του 
Ήπατος μπορεί να αποβάλλει Θερμότητα από τα 
επίπεδα Ying Qi και Xue, σε θερμές παθήσεις. 
Όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιείται στην 
ακατάσχετη δίψα, εσωτερική Θερμότητα και 
εξάψεις λόγω Ανεπάρκειας Yin, καθώς και σε 
αιμορραγία ή εκζέματα εξαιτίας Θερμότητας στο 
Αίμα. Η παρουσία αυτής της Θερμότητας μπορεί 
να αποξηράνει την υγρή κατάσταση του Αίματος, 
προκαλώντας πήξη και θρόμβωση. Το Shēng dì 
huáng ξεμπλοκάρει αυτή την κατάσταση Στάσης 
Αίματος, θρέφοντας το Yin του Αίματος. 
Πρόσφατα το βότανο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία στον έλεγχο της ηπατίτιδας και της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.  

Η ρίζα της ρεμάνιας, που δεν έχει υποστεί 
κάποια επεξεργασία, δεν είναι κατάλληλη για 
όσους έχουν ασθενές Qi Στομάχου, γιατί μπορεί 

να τους προκαλέσει δυσπεψία. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν το Shēng dì huáng οι 
λεχώνες με ανορεξία, διάρροια, κοιλιακό πόνο ή συσσώρευση, όσοι έχουν Ανεπάρκεια 
Σπληνός και Στομάχου, με χαλαρά κόπρανα, μεγάλη ποσότητα Φλέγματος στον θώρακα και 

                                                           
11 Ο όρος xiāo kě (φθείρουσα δίψα, αγγλικά: wasting thirst) συνήθως μεταφράζεται ως διαβήτης. 
Στην Κινεζική Ιατρική διακρίνονται τρεις κατηγορίες της πάθησης ανάλογα με το σύμπτωμα που 
κυριαρχεί: υπερβολική δίψα, υπερβολική πείνα και υπερβολική διούρηση. Στην πράξη βέβαια 
συναντά κανείς συχνά συνδυασμούς των συμπτωμάτων αυτών. Τα βασικά αίτια της πάθησης 
θεωρούνται η υπερβολική κατανάλωση λιπαρών ή γλυκών τροφών, η συναισθηματική διαταραχή και 
η Ανεπάρκεια Yin. 

Εικόνα 14. Shēng dì huáng ονομάζεται η 
ανεπεξέργαστη ρίζα του είδους Rehmannia 
glutinosa (Gaertn.) Steud., της οικογένειας 
Scrophulariaceae (Φωτογραφία: Shizhao, 
Wikimedia). 
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την κοιλιά, καθώς και αυτοί που πάσχουν από Στάση Qi. Στο ίδιο κείμενο12 αναφέρεται 
επίσης ότι το Shēng dì huáng δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον σίδηρο, κατά την φάση 
της παρασκευής του. Η δοσολογία λήψης του βοτάνου είναι 9-15 gr. Υπάρχουν κάποιες 
περιστασιακές αναφορές παρενεργειών μετά από στοματική λήψη, που περιλαμβάνουν 
διάρροια, κοιλιακό πόνο, ίλιγγο, κόπωση και αίσθηση παλμών. Τα συμπτώματα αυτά 
σταματούν από μόνα τους εντός μερικών ημερών. Η λήψη πολύ μεγάλης ποσότητας μπορεί 
να οδηγήσει σε οξεία δηλητηρίαση με κεφαλαλγία, ίλιγγο, αδυναμία, μύση, απώλεια 
φωτοανακλαστικού, κώμα, κυάνωση χειλέων, υπόταση και αρρυθμία. Υπάρχει τέλος μια 
αναφορά σε αναφυλακτικό σοκ μετά από εσωτερική λήψη 100 gr του βοτάνου (Bensky et 
al. 2004, Τηλικίδης 2017). 

Táo rén (桃仁) ονομάζεται το σπέρμα του 
ροδάκινου [Prunus persica (L.) Batsch, της 
οικογένειας Rosaceae], που στην ΠΚΙ 
θεωρείται θερμικά ουδέτερο, πικρό και γλυκό. 
Επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς της 
Καρδιάς, του Παχέως Εντέρου, του Ήπατος και 
των Πνευμόνων. Το Táo rén κινεί το Αίμα και 
διαλύει τις μάζες στην περιοχή της μήτρας 
(δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, ινομυώματα, 
πολυκυστικές ωοθήκες, λοχιόσταση κλπ.), των 
πνευμόνων (αποστήματα), των εντέρων (π.χ. 
οξεία σκωληκοειδίτιδα) ή ψηλαφητές μάζες 

στην κοιλιακή χώρα (ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία). Εφυγραίνει επίσης τα έντερα και 
βοηθά έτσι στην αντιμετώπισή της δυσκοιλιότητας (ειδικά με ξηρασία). Κινεί καθοδικά το 
Qi των Πνευμόνων (βήχας και άσθμα), ενώ σε ψυχοδιανοητικό επίπεδο χρησιμοποιείται σε 
άτομα που βιώνουν παραισθητικές εμπειρίες. Η δοσολογία 
του είναι 4,5-9 gr την ημέρα. Η λήψη του Táo rén 
αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη (Τηλικίδης 2017).  

Το Huáng lián (黄芩, 黃連 ή 黄连), η ρίζα του είδους Coptis 
chinensis Franch (οικογένεια Ranunculaceae), στην ΠΚΙ 
θεωρείται κρύο και πικρό, που επιδρά κυρίως στους 
μεσημβρινούς της Καρδιάς, του Παχέως Εντέρου, του 
Ήπατος και του Στομάχου. Καταστέλλει την Φωτιά που 
προέρχεται από εισβολή εξωγενών παραγόντων, την Φωτιά 
της Καρδιάς (αϋπνία, εκνευρισμός, ανησυχία, άγχος, 
φοβίες, αίσθηση παλμών), την Φωτιά-Υγρασία στην 
περιοχή του προσώπου (ωτίτιδα, ιγμορίτιδα, βλεφαρίτιδα, 
ακμή, αμυγδαλίτιδα, άφθες κλπ.) ή το γαστρεντερικό 
σύστημα (οξεία γαστρεντερίτιδα, δυσεντερία, χολέρα, 
τύφος, ελκώδης κολίτιδα, Νόσος του Crohn κλπ.). Τέλος, 

                                                           
12 Το Běn Cǎo Qiú Zhēn (Διερευνώντας την Αλήθεια στην Ύλη Ιατρικής) του Huáng Gōng Xiù γράφτηκε 
το 1773. 

Εικόνα 15. Táo rén ονομάζεται το σπέρμα του 
ροδάκινου, Prunus persica (L.) Batsch. 

Εικόνα 16.  Το Huáng lián είναι η 
ρίζα του είδους Coptis chinensis 
Franch (Xiang et al. 2016). 
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καταστέλλει την Φωτιά στο Αίμα (επίσταξη, αιματουρία κλπ.), στον Στόμαχο (καούρες, 
όξινες ερυγές κλπ.) ή το δέρμα (εγκαύματα, φλεγμονές, εκζέματα κλπ., σε εξωτερική 
χρήση). Η δοσολογία του βοτάνου είναι σχετικά χαμηλή, 1,5 ως 9 gr (Τηλικίδης 2017).  

Παρόμοιο βότανο είναι και το Huáng bǎi (黄柏, 
κυριολεκτικά «κίτρινο κυπαρίσσι», φλοιός του 
Phellodendron amurense Rupr., της οικογένειας 
Rutaceae), που στην ΠΚΙ θεωρείται κι αυτό κρύο 
και πικρό, σχετιζόμενο με τους μεσημβρινούς 
των Νεφρών και της Ουροδόχου Κύστης. 
Αποβάλλει την Φωτιά-Υγρασία, ειδικά από τον 
Κάτω Θερμαστή (μήτρα, κόλπος, έντερα, 
χοληδόχος κύστη) και τα κάτω άκρα.  
Καταστέλλει την Κενή Φωτιά της Ανεπάρκειας 
Yin Νεφρών (νυχτερινοί ιδρώτες, απογευματινές 
εξάψεις, χαμηλά εμπύρετα, ανησυχία, άγχος, 
πρόωρη εκσπερμάτιση, συχνές ονειρώξεις). 
Τέλος, απομακρύνει την Τοξική Φωτιά-Υγρασία 
από το δέρμα (έρπης ζωστήρας, υγρά εκζέματα ή 
εξανθήματα). Η δοσολογία του Huáng bǎi είναι 3-
12 gr (Τηλικίδης 2017).  

 

 

Την ομάδα των «τριών κίτρινων» βοτάνων (huáng) 
συμπληρώνει το Huáng qín (黄芩, ρίζα του 
Scutellaria baicalensis Georgi, της οικογένειας 
Lamiaceae), κι αυτό κρύο και πικρό βότανο, που 
επηρεάζει κυρίως τους μεσημβρινούς της 
Χοληδόχου Κύστης, των Πνευμόνων, του Στομάχου 
και του Παχέως Εντέρου. Όπως και στις 
προηγούμενες περιπτώσεις καταστέλλει την Φωτιά 
και αποβάλλει την Υγρασία, αλλά είναι περισσότερο 
εξειδικευμένο στον Άνω Θερμαστή και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε υψηλούς πυρετούς,  βήχα, 
επίσταξη κλπ. Η δοσολογία του κυμαίνεται στα 6-15 
gr (Τηλικίδης 2017). Το ίδιο το βότανο, αλλά και 
ορισμένα φλαβονοειδή συστατικά του έχουν 
ερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία τουλάχιστον 30 
χρόνια. Από πρόσφατες μελέτες (Zhu et al. 2016) 
φαίνεται ότι το αγγειογενετικό ή μη αποτέλεσμα 
του Huáng qín και της μπαϊκαλίνης (baicalin) που 
περιέχει εξαρτάται από την δοσολογία. Ειδικά η 

Εικόνα 17. Το δένδρο Phellodendron 
amurense Rupr. (Amur Cork Tree). Από τον 
φλοιό του προέρχεται το Huáng bǎi (Morton 
Arboretum, φωτογραφία: Bruce Marlin). 

Εικόνα 18. Huáng qín ονομάζεται η ρίζα 
του είδους Scutellaria baicalensis Georgi, 
της οικογένειας Lamiaceae (φωτογραφία: 
Doronenko, Wikimedia). 
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μπαϊκαλίνη βρέθηκε (Zhu et al. 2016) ότι σε χαμηλές δόσεις αυξάνει τον πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων στα αναπτυσσόμενα αιμοφόρα αγγεία, μέσω της αυξορρύθμισης πολλαπλής 
γονιδιακής έκφρασης, ενώ αντίθετα οι υψηλές δόσεις προκαλούν θάνατο τον κυττάρων και 
παρεμποδίζουν την αγγειογένεση13. Άλλα συστατικά, όπως η μπακαλεΐνη (baicalein) δεν 
παρουσιάζουν αυτή την διπλή δράση.  

Με το παρεμφερές όνομα Hú huáng lián (胡黃連) ή Jiǎ  huáng lián χρησιμοποιείται στην ΠΚΙ 
το ρίζωμα του είδους Neopicrorhiza scrophulariiflora (Pennell) D. Y. Hong (συνώνυμο 
Picrorhiza scrophulariiflora Pennell), της οικογένειας Scrophulariaceae. Στην ΠΚΙ θεωρείται 
ψυχρό και πικρό βότανο, που επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς του Ήπατος, Στομάχου 
και Παχέως Εντέρου. Κατευνάζει την Φωτιά, τόσο της Υπερβολής, όσο και της Ανεπάρκειας, 
ψύχει το Αίμα και Αποβάλλει Υγρασία. Θεωρείται ειδικό βότανο για την πάθηση Gǔ Zhēng 
που συνήθως μεταφράζεται ως «ατμίζοντα οστά» (steaming bones)14 και τον περιορισμό 
των προβλημάτων θρέψης στα παιδιά. Ο συνδυασμός πικρότητας και ψυχρότητας είναι 
ακόμα ισχυρότερος του Huáng lián, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για μέρος μόνο των 
προαναφερόμενων καταστάσεων, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν παράλληλα θέματα Κρύου 
στον Στόμαχο και τον Σπλήνα. Χορηγείται σε δοσολογία 1,5-9 gr. Πρέπει να σημειωθεί πως 
το είδος αυτό συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES και επομένως η 
εξαγωγή του βοτάνου από την Κίνα και η εισαγωγή του στην Ε.Ε. προϋποθέτει την ύπαρξη 
ειδικής άδειας.    

                                                           
13 Το υδατικό εκχύλισμα αύξησε τον αριθμό των νέων αγγείων συγκριτικά με την ομάδα-μάρτυρα 
στις δόσεις 0,2 και 0,04 mg/ml, ενώ αντίθετα τον μείωσε στα 8, 40 και 200 mg/ml (Zhu et al. 2016).  
14
 Gǔ Zhēng (骨蒸, gǔ: οστό, πνεύμα, πλαίσιο ή χαρακτήρας και zhēng: ατμός, εξατμίζω) ονομάζεται 

μια πάθηση όπου ο ασθενής αισθάνεται έντονη θερμότητα να πηγάζει από τα οστά. Σύμφωνα με την 
ΠΚΙ πρόκειται για σύνδρομο Εσωτερικής Θερμότητας, που αποδίδεται σε σοβαρή Ανεπάρκεια Yin. 
Είναι επίσης μια κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη άσκηση στο Qi Gong, όπου η 
Ανεπάρκεια Yin οφείλεται στον εξαναγκασμό της ροής του Qi ή της παρουσίας ισχυρών Στάσεων στο 
σώμα (Mitchell 2018). Μεταξύ των συνταγών που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της πάθησης 
είναι η Zhi bai di huang wan και η Da bu yin wan. Από πλευράς βελονισμού χρησιμοποιούνται συχνά 
σημεία όπως τα: 6Κ (yinxi), 26Ν (yuzhong) και 13ΟΚ (feishu).  

Εικόνα 19. Jiǎ  huáng lián ονομάζεται το 
ρίζωμα του είδους Neopicrorhiza 
scrophulariiflora (Pennell) D. Y. Hong, της 
οικογένειας Scrophulariaceae 
(φωτογραφίες: Eflora Of India & Hong 
Kong Baptist University). 
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Το Jīn yín huā (金银花, κυριολεκτικά: «χρυσάργυρο 
άνθος») είναι ουσιαστικά τα κλειστά άνθη του 
αγιοκλήματος (Lonicera japonica Thunb., οικογένεια 
Caprifoliaceae), που στην ΠΚΙ θεωρούνται κρύα και 
γλυκά. Επηρεάζουν κυρίως τους μεσημβρινούς των 
Πνευμόνων, του Παχέως Εντέρου και του Στομάχου. 
Το Jīn yín huā καταστέλλει την Φωτιά και 
απομακρύνει τις Τοξίνες, όπως σε περιπτώσεις 
εξωγενούς Ανέμου-Φωτιάς (με υψηλό πυρετό, 
αμυγδαλίτιδα, σε παιδικές εξανθηματικές νόσους 
κλπ.), Καλοκαιρινής Φωτιάς (θερμοπληξία) ή 
εσωτερικής Φωτιάς (ειδικά στους μαστούς, όπως 
μαστίτιδα ή καρκίνος των μαστών). Απομακρύνει 
επίσης την Φωτιά-Υγρασία από τον Κάτω Θερμαστή 
(δυσεντερία, οξεία σκωληκοειδίτιδα, 
ουρολοιμώξεις, αφροδίσια νοσήματα κλπ.). Η 
δοσολογία του είναι 9-15 gr (Τηλικίδης 2017).  

Το Cāng zhú [苍术, ρίζωμα του 
Atractylodes lancea (Thunb.) Candolle, της 
οικογένειας Asteraceae] είναι ένα από τα 
ισχυρά διουρητικά βότανα της ΠΚΙ. 
Θεωρείται ότι είναι θερμό, πικρό, δριμύ και 
αρωματικό, ενώ επιδρά κυρίως στους 
μεσημβρινούς του Σπληνός και του 
Στομάχου. Αποβάλλει την Υγρασία που 
βρίσκεται στον Στόμαχο και το έντερο 
(ανορεξία, αίσθηση διάτασης στο 
υπογάστριο μετά από γεύμα, ναυτία, 
διάρρροια, τροφικές αλλεργίες, εντερική 
δυσβίωση), στις αρθρώσεις (σε Σύνδρομα 
Πόνου εξαιτίας Ανέμου-Κρύου-Υγρασίας) 

και τα κάτω άκρα (οιδήματα). Αποβάλλει επίσης την Φωτιά-Υγρασία από τον Κάτω 
Θερμαστή (κολπικές φλεγμονές). Η δοσολογία του βοτάνου είναι 4,5-9 gr (Τηλικίδης 2017).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Jīn yín huā είναι τα κλειστά 
άνθη του αγιοκλήματος (Lonicera japonica 
Thunb.) (φωτογραφία: Aftabbanoori, 
Wikimedia). 

Εικόνα 21. Cāng zhú ονομάζεται το ρίζωμα του 
Atractylodes lancea (Thunb.) Candolle, της 
οικογένειας Asteraceae (φωτογραφία: tak56, 
Wikimedia). 
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Το Βái zhǐ [白芷, ρίζα του Angelica dahurica 
(Fisch. ex Hoffm.) Benth. & J.D. Hook. ex 
Franch. & Savat., της οικογένειας Apiaceae] 
στην ΠΚΙ θεωρείται δριμύ, θερμό κι 
αρωματικό, που επιδρά κυρίως στους 
μεσημβρινούς των Πνευμόνων και του 
Στομάχου. Απομακρύνει κι αυτό έντονα την 
Υγρασία, κυρίως από το πρόσωπο (ιγμορίτιδα, 
ωτίτιδα, οδονταλγία, ρινίτιδα κλπ.), το 
εξωτερικό του σώματος (ειδικά με την μορφή 
πύου ή οιδήματος) και τον Κάτω Θερμαστή 
(κολπίτιδες με λευκά εκκρίματα). Αποβάλλει 
επίσης Άνεμο-Κρύο, που προκαλεί πόνο στην 
περιοχή του προσώπου. Η δοσολογία του 
είναι 3-9 gr. Χάρη στην ικανότητά του να προάγει την επούλωση των ιστών χρησιμοποιείται 
εξωτερικά σε μορφή αλοιφής για την αποφυγή ουλής σε εγκαύματα του κερατοειδούς 
(Τηλικίδης 2017). 

Η «κόκκινη παιώνια» ή Chì sháo (赤芍) είναι η ρίζα 
των ειδών Paeonia lactiflora Pall. (Sháo yào) και 
Paeonia anomala ssp. veitchii (Lynch) D. Y. Hong & K. 
Y. Pan (συν. Paeonia veitchii Lynch) (川赤芍, Chuān 
chì sháo), της οικογένειας Paeoniaceae. Το πρώτο 
είδος είναι ιθαγενές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ασίας, από το Ανατολικό Θιβέτ, μέχρι την Βόρεια 
Κίνα και την Ανατολική Σιβηρία, την Κορέα και την 
Ιαπωνία. Απαντάται σε δάση και βοσκότοπους, σε 
μεγάλο εύρος υψομέτρων, 400-2.300 m (FOC Vol. 6, 
131), αλλά περιλαμβάνει επίσης πολλές 
καλλιεργούμενες ποικιλίες. Το δεύτερο είναι 
ενδημικό είδος της Κίνας και απαντάται στο 
Ανατολικό Qinghai, Νότιο Ningxia, νοτιοανατολικό 
και κεντρικό  Gansu, νότιο Shaanxi, στο Shanxi, το 
δυτικό Sichuan και το ανατολικό Θιβέτ. Προτιμά 
σχετικά υγρές θέσεις, σε δάση ή δασοόρια και 
αλπικά λιβάδια, σε υψόμετρα 1.800-3.900 m (Hong 
& Pan 2004).  

Στα παλαιότερα κινεζικά κείμενα δεν γίνεται διάκριση μεταξύ «κόκκινης» και «λευκής» 
παιώνιας (Chì sháo & Bái sháo), αλλά χρησιμοποιείται ο γενικότερος όρος Sháo yào, παρόλο 
αποδίδουν διαφορετικές ιδιότητες στις μορφές με κόκκινα ή λευκά άνθη. Για πρώτη φορά 
διακρίνονται σαφώς οι δύο μορφές από τον Tao Hongjing (456-536 μ.Χ.)15. Σήμερα κάποιοι 

                                                           
15 Ο Tao Hongjing (456-536 μ.Χ.) ήταν ένας πολυμαθής συγγραφέας, λόγιος, καλλιγράφος, 
αστρονόμος, φαρμακολόγος και αλχημιστής (waidan), στην υπηρεσία της αυλής, στις Βόρειες και 

Εικόνα 22. Βái zhǐ ονομάζεται η ρίζα του 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & 
J.D. Hook. ex Franch. & Savat., της οικογένειας 
Apiaceae (φωτογραφία: Alicia-C, Wikipedia) 

Εικόνα 23. Άνθος της Paeonia lactiflora 
Pall., μιας από τις πηγές της «κόκκινης 
παιώνιας» ή Chì sháo (φωτογραφία: Ulf 
Eliasson, Wikimedia). 
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συγγραφείς θεωρούν ότι το Chì sháo προέρχεται από άγρια φυτά, ενώ το Bái sháo από 
καλλιεργούμενα (Bensky et al. 204). Αλλού αναφέρεται πως το Bái sháo παράγεται μετά την 
αφαίρεση του φλοιού από τις ρίζες, ενώ το Chì sháo είναι αναποφλοίωτο (Dharmananda 
2002). Στην ΠΚΙ η ρίζα αυτή θεωρείται ξινή, πικρή και δροσερή, που επιδρά κυρίως στους 
μεσημβρινούς του Ήπατος και του Σπληνός. Κινεί το Αίμα και διαλύει τις Στάσεις Αίματος, 
τόσο στην μήτρα (δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, ινομυώματα, ενδομητρίωση κλπ.), όσο και 
στην Καρδιά (στηθάγχη, στεφανιαία νόσος κλπ.). Καταστέλλει επίσης την Φωτιά και ψύχει 
το Αίμα σε περιπτώσεις Εξωγενούς Θερμότητας (υψηλός πυρετός, εκχυμώσεις και 
πετέχειες, αιμορραγίες, λοιμώδεις παιδικές νόσοι κλπ.), Φωτιάς Ήπατος που εκδηλώνεται 
κυρίως στα μάτια (ερεθισμός, ξηροφθαλμία, φωτοφοβία), Φωτιάς στο Αίμα 
(αιμορραγούντα ινομυώματα κλπ.) ή Φωτιάς στο δέρμα με την μορφή ξηρού εκζέματος. 
Τέλος, κινεί τις Στάσεις Αίματος σε τραυματισμούς (διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, 
μώλωπες, κατάγματα) ή σε χρόνια έλκη κατάκλισης. Η δοσολογία του κυμαίνεται στα 4-9 gr 
(Τηλικίδης 2017).  

Το Chuān xiōng (川芎) είναι μια ακόμα ρίζα 
που σχετίζεται με το Αίμα. Η ταξινομική του 
είδους απ’ όπου προέρχεται η ρίζα αυτή είναι 
σωστός εφιάλτης, αφού έχει τοποθετηθεί σε 4 
διαφορετικά γένη της οικογένειας Apiaceae. 
Στην Flora Of China (vol. 14, p. 143-146) 
αναφέρονται τρεις βασικές καλλιεργούμενες 
ποικιλίες του είδους Ligusticum chinense Oliv.: 
το Ligusticum sinense cv. Chuanxiong S. H. Qiu 
et al. (川芎, Chuān xiōng), το Ligusticum sinense 
cv. Fuxiong S. M. Fang & H. D. Zhang (抚芎, Fǔ 
xiōng) και Ligusticum sinense cv. Jinxiong H. D. 
Zhang et al. (金芎,Jīn xiōng). Επίσης σχετικό 
φαίνεται και το είδος Ligusticum striatum DC., 
με πολλά συνώνυμα: Cortia striata (DC.) Leute, 
Ligusticum wallichii Franch., Oreocome striata 
(DC.) Pimenov & Kljuykov, Selinum striatum 
(DC.) Benth. & Hook. και Selinum striatum 
Bentham ex C. B. Clarke. Το Chuān xiōng 
φαίνεται ότι είχε μεταφερθεί στην Ιαπωνία 
κατά την περίοδο Edo (μέσα 17ου αι.) και 

καλλιεργήθηκε αναπτύσσοντας ένα είδος που ταξινομήθηκε ως Cnidium officinale Makino. 
Νεώτερες έρευνες όμως του DNA των φυτών αυτών έδειξαν ότι στην πραγματικότητα 
πρόκειται για το ίδιο είδος (Chen et al. 2018).  

                                                                                                                                                                      
Νότιες Δυναστείες. Έμεινε γνωστός ως ο ιδρυτής και βασικός συγγραφέας της Σχολής Shangqing 
(Υψηλότερη Διαύγεια) του Ταοϊσμού. Έγραψε μια κριτική επανέκδοση του Shénnóng Běncǎo Jīng, με 
τον τίτλο Běncǎo Jing Jizhu (本草經集注, Συλλογή Σχολίων Περί Ύλης Ιατρικής), που δυστυχώς έχει 
απωλεσθεί. Τμήματα του έργου ανακαλύφθηκαν μεταξύ των χειρογράφων του Dunhuang (Knechtges 
& Chang 2014). 

Εικόνα 24. Η ρίζα Chuān xiōng προέρχεται 
από είδη της οικογένειας Apiaceae, όπως το 
απεικονιζόμενο Ligusticum chinense Oliv. 
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Υπογραμμίζεται πως οι εθνοβοτανικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη αυτά κάνουν τα 
πράγματα ακόμα πιο πολύπλοκα. Αρκετά είδη αναφέρεται πως χρησιμοποιούνται 
θεραπευτικά16, ενώ το Ligusticum brachylobum Franchet (FOC, vol. 14, p. 147, συν. 
Peucedanum cavaleriei H. Wolff.), που απαντάται στο βορειοανατολικό Guizhou, το Qinghai, 
το Shaanxi, το Sichuan, το ανατολικό Xizang και το Yunnan, θεωρείται τοπικό υποκατάστατο 
του Fáng fēng (ονομάζεται μάλιστα Duǎn piàn fáng fēng, 短片防风), δηλαδή της ρίζας του 
είδους Saposhnikovia divaricata (Turczaninow) Schischkin. 

Στην ΠΚΙ θεωρείται δριμεία και θερμή, με επίδραση κυρίως στους μεσημβρινούς του 
Ήπατος, της Χοληδόχου Κύστης και της Καρδιάς (ή του Περικαρδίου). Κινεί το Αίμα χάρη 
στην κινητοποίηση της Ying Qi, ξεμπλοκάροντας Στάσεις Qi και Αίματος στην Καρδιά 
(στηθάγχη, αρρυθμίες, κρίσεις άγχους, στεφανιαία νόσος κλπ.), στο υποχόνδριο (τοπικός 
πόνος, μεσοπλεύρια νευραλγία), στον εγκέφαλο (ισχαιμικό, εγκεφαλικό έμφρακτο, 
θρόμβωση, ημιπληγία κλπ.), καθώς και στην μήτρα (δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, 
ινομυώματα, ενδομητρίωση κλπ.). Κατευνάζει επίσης τον Άνεμο που προκαλεί πόνο και 
κνησμό στις περιοχές του κεφαλιού και στο δέρμα. Η δοσολογία του κυμαίνεται μεταξύ 3 
ως 9 gr. Η εσωτερική λήψη της ρίζας αυτής αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη (Τηλικίδης 
2017).  

Το Zhī zi (栀子) είναι ο καρπός της γαρδένιας 
(Gardenia jasminoides J. Ellis, της οικογένειας 
Rubiaceae). Το φυσικό ενδιαίτημα αυτού του 
γνωστού καλλωπιστικού φυτού είναι οι λόχμες και 
τα δάση, κοντά σε κοίτες ποταμών, σε ορεινές 
πλαγιές ή λόφους, σε κοιλάδες ή χωράφια, από το 
επίπεδο της θάλασσας ως τα 1.500 m. Η κατανομή 
του περιλαμβάνει πολλές περιοχές της Κίνας 
(Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, 
Hainan, Hebei, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, 
Shandong, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), την Ταϊβάν, 
το Μπουτάν, την Καμπότζη, Ινδία, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Κορέα και Βιετνάμ (FOC, Vol. 19, 142-
143). 

Στην ΠΚΙ θεωρείται πικρός και κρύος καρπός. 
Επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς της Καρδιάς, 
του Ήπατος, των Πνευμόνων, του Στομάχου, του 
Τριπλού Θερμαστή και της Ουροδόχου Κύστης. Το 
βότανο αυτό είναι ένα από τα εξέχοντα της 

Κινεζικής Βοτανοθεραπείας για την καταστολή της Φωτιάς, ανεξάρτητα αιτιολογίας, είτε 
πρόκειται για Φωτιά Ήπατος (επιθετικότητα, ανησυχία, ευερεθιστότητα κλπ.) ή Καρδιάς 

                                                           
16 Π.χ. το Ligusticum scapiforme H. Wolff (δυτικό Sichuan, νότιο Xizang, βορειοδυτικό Yunnan) και το  
Ligusticum daucoides (Franchet) Franchet (δυτικό Hubei, Sichuan, νότιο Xizang, βόρειο Yunnan). 

Εικόνα 25. To Zhī zi είναι ο καρπός της 
γαρδένιας (Gardenia jasminoides J. Ellis), 
της οικογένειας Rubiaceae) (φωτογραφία: 
Kenpei, Wikipedia). 
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(αϋπνία, υπερκινητικότητα κλπ.), είτε για εμπύρετα ή Φωτιά στο Αίμα (αιμορραγίες) 
(Τηλικίδης 2017).  

Το Kǔ shēn (苦参,ρίζα του Sophora flavescens Ait., της οικογένειας Fabaceae) αναφέρεται 
ήδη στο Shénnóng Běncǎo Jīng ως πικρό και ψυχρό βότανο. Απαντάται ουσιασυτικά όχι 
μόνο σε ολόκληρη την Κίνα, σε υψόμετρα κάτω των 1.500 m, αλλά επίσης στην Ινδία, την 
Ιαπωνία, την Κορέα και περιοχές της Ρωσίας. Επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς της 
Ουροδόχου Κύστης, της Καρδιάς, του Ήπατος, του Παχέως και του Λεπτού Εντέρου, καθώς 
και του Στομάχου. Αποβάλλει την Θερμότητα και την Υγρασία με διούρηση, ειδικά στον 
Κάτω Θερμαστή. Χρησιμοποιείται σε ίκτερο, δυσεντερίες, αυξημένες κολπικές εκκρίσεις και 
πληγές. Επίσης κατευνάζει Άνεμο, εκβάλλει τα παράσιτα και ανακουφίζει τον κνησμό 
(δερματικές παθήσεις ή μολύνσεις με Υγρασία-Τοξίνες, με χρόνιο κνησμό). Η δοσολογία του 
είναι 3-9 gr και όπως όλα τα πολύ πικρά και ψυχρά βότανα μπορεί να βλάψει τον Σπλήνα 
και τους Νεφρούς, όταν η χρήση του είναι υπερβολική. Αναφέρονται κάποια τοξικά 
συμπτώματα από την χρήση του Kǔ shēn, όπως ελαφροί ίλιγγοι, ναυτία, έμετος και 
δυσκοιλιότητα, που συνήθως εξαφανίζονται από μόνα τους, μετά την παύση της λήψης του 
βοτάνου. Σε σοβαρές τοξικώσεις λόγω υπερβολικής δόσης μπορεί να προκληθούν σπασμοί, 
διαταραχές ομιλίας και αναπνοής, παύση αναπνευστικής λειτουργίας και θάνατος (Bensky 
et al. 2004).  

 

 

Εικόνα 26. Kǔ shēn ονομάζεται η ρίζα του Sophora flavescens Ait., της οικογένειας Fabaceae, όπου ανήκουν 
και τα καλλιεργούμενα όσπρια (φωτογραφία: Wikimedia). 
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Bái liàn (白敛) ονομάζεται η ρίζα του είδους Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 
(οικογένεια Vitaceae), που στην ΠΚΙ χαρακτηρίζεται ως πικρή, δριμεία, θερμικά ουδέτερη 
προς ψυχρή. Στην Κίνα απαντάται ευρύτατα σε θαμνότοπους και λιβάδια, σε πλαγιές 
χαμηλού υψομέτρου (100-900 m). Επιδρά κυρίως στους μεσημβρινούς της Καρδιάς, του 
Στομάχου και του Ήπατος. Αποβάλλει Θερμότητα και Τοξίνες, συρικνώνοντας τα 
αποστήματα και τις συσσωρεύσεις, ενώ προάγει την αύξηση της σάρκας. Ειδικά η 
τελευταία αυτή ιδιότητα του βοτάνου σχετίζεται με την πρόσθετη γλυκύτητα που το 
χαρακτηρίζει. Χρησιμοποιείται στην θεραπεία οιδηματωδών πληγών, χοιραδικών ελκών, 
αιμορραγικών δυσεντεριών και αιμορραγούντων αιμορροΐδων, τόσο εσωτερικά, όσο κι 
εξωτερικά.   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27. Bái liàn ονομάζεται η ρίζα του είδους Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino, της οικογένειας 
Vitaceae, στην οποία ανήκει και το γνωστό αμπέλι (φωτογραφία: Agnieszka Kwiecień, Nova, Wikimedia). 
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Zōng lúe (棕榈) ή Zōng lúe pí ονομάζονται οι 
ίνες του μίσχου των φύλλων του 
καλλιεργούμενου καλλωπιστικού φοίνικα 
Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wendland 
(οικογένεια Arecaceae). Το είδος αυτό 
απαντάται σπάνια σε δάση, στα νότια του Qin 
Ling και του Chang Jiang, του Bhutan, της 
Ινδίας, της Βιρμανίας, του Νεπάλ και του 
Βιετνάμ, σε υψόμετρα 100-2.400 m (FOC, Vol. 
23, 145). Στην ΠΚΙ το Zōng lúe θεωρείται πικρό, 
στυπτικό και θερμικά ουδέτερο, με επίδραση 
κυρίως στους μεσημβρινούς του Ήπατος, του 
Παχέως Εντέρου και των Πνευμόνων. Είναι 
κατεξοχήν αιμοστατικό βότανο, με έντονη 
στυπτικότητα, γι’ αυτό και πρέπει να 
συνδυάζεται πάντοτε με βότανα που κινούν το 
Αίμα, όταν υπάρχουν συμπτώματα Στάσης 
Αίματος. Χρησιμοποιείται σε βήχα ή 
αιμόπτυση, επίσταξη, αιμοχεσία και έντονη 
μητρορραγία. Πιο αποτελεσματικές 
θεωρούνται οι καμένες παλιές ίνες (Chén zōng pí ή Chén zōng tàn), γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από σχετικές μελέτες, που δείχνουν ότι οι φρέσκιες ίνες δεν έχουν 
αιμοστατικές ιδιότητες (Bensky et al. 2004). 

Το μοναδικό ζωικό προϊόν της συνταγής είναι το 
Tǔ biē chóng (土鱉蟲 ή 土鳖虫), δηλαδή η σκόνη 
αποξηραμένων εντόμων των ειδών Eupolyphaga 
sinensis Walker (Dì biē) και Steleophaga plancyi 
Boleny (Yì dì biē), της οικογένειας Corydiidae17. 
Τα έντομα αυτά (αγγλικά: ground beetles, chinese 
ή wingless coackroaches) θανατώνονται με 
βραστό νερό και κατόπιν αποξηραίνονται στον 
ήλιο ή σε φούρνο. Η σκόνη είναι φαιογκρίζα, με 
έντονη χαρακτηριστική οσμή. Στην κινεζική 
φαρμακοποιία αναφέρεται ήδη από το Shénnóng 
Běncǎo Jīng και θεωρείται αλμυρό, ψυχρό και 
ελαφρώς τοξικό. Επιδρά κυρίως στους 
μεσημβρινούς του Ήπατος, της Καρδιάς και του 
Σπληνός. Το Tǔ biē chóng διαλύει και διασπείρει 
τις Στάσεις Αίματος, συμπεριλαμβανομένων των 
κοιλιακών μαζών και διαταραχών της 

                                                           
17 Σε ορισμένες περιοχές της Κίνας, καθώς και στην Ταϊβάν χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο το 
είδος Opistoblatia orientalis (οικογένεια Epilampridae).  

Εικόνα 28. Zōng lúe ή Zōng lúe pí ονομάζονται 
οι ίνες του μίσχου των φύλλων του 
καλλιεργούμενου καλλωπιστικού φοίνικα 
Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wendland 
(οικογένεια Arecaceae) (φωτογραφία: 
Wikimedia). 

Εικόνα 29. Το Eupolyphaga sinensis Walker 
(Dì biē), ένα είδος κινεζικής κατσαρίδας, 
χρησιμοποιείται κονιορτοποιημένο ως Tǔ biē 
chóng (φωτογραφία: National Taiwan 
University Entomology Museum, 2017, 
Jerrythebest, Wikimedia). 
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εμμηνόρροιας. Ψημένο και κονιορτοποιημένο, το Tǔ biē chóng χρησιμοποιείται επίσης στην 
οξεία οσφυαλγία. Σε κατάγματα συνδυάζεται συχνά με το μοσχολίβανο (Rǔ xiāng) και το 
μύρρο (Mò yào), μια τριάδα που υπάρχει και στην Jing wan hong. Με τις ποιότητες του 
αλμυρού και ψυχρού εισέρχεται στο Επίπεδο Xue (Αίματος) του μεσημβρινού του Ήπατος, 
για να διαλύσει τις Στάσεις, αλλά και να αναγεννήσει τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις. 
Χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναικολογικές παθήσεις με Στάση Αίματος (αμηνόρροια, 
κινητές ή σταθερές κοιλιακές μάζες), καθώς και την επούλωση συνδέσμων και την πόρωση 
οστών, μετά από τραυματισμούς, μώλωπες ή κατάγματα. Στο Shénnóng Běncǎo Jīng 
αναφέρεται ότι θεραπεύει «το Αίμα που συσσωρεύεται σε κινητές κι ακίνητες κοιλιακές 
μάζες, καθώς διασπά την σκληρότητα από τις περιοχές αυτές και οδηγεί το Αίμα καθοδικά 
για να ξεμπλοκάρει την αμηνόρροια». Η 
δοσολογία του είναι 3-9 gr σε αφέψημα και 1-
1,6 gr σε σκόνη. Αντενδείκνυται η χρήση του 
στην εγκυμοσύνη. Όπως προαναφέρθηκε, 
θεωρείται ελαφρώς τοξικό, με τις κανονικές του 
δόσεις ικανές να προκαλέσουν φλεβοκομβική 
βραδυκαρδία, ενώ έχουν καταγραφεί και 
τέσσερα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων, 
με γενικές, πυκνές και μικρές βλατίδες 
(papules), και κνησμό. Τα συμπτώματα αυτά 
εξαφανίζονται 1-2 ημέρες μετά την διακοπή της 
χορήγησης του Tǔ biē chóng. Το αφέψημα 
μπορεί να προκαλέσει ακόμα και δερματίτιδα 
εξ επαφής (Bensky et al. 2004).  

Mù biē zǐ (木鳖子, «σπόροι της ξύλινης 
χελώνας») ονομάζονται τα αποξηραμένα 
κόκκινα σπέρματα του Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng., της οικογένειας 
Cucurbitaceae, είδους που απαντάται σε 
δασοόρια και άκρες δρόμων σε ορεινές 
πλαγιές, σε υψόμετρα 400-1.100 m. Η 
κατανομή του περιλαμβάνει πολλές επαρχίες 
της Κίνας, όπως π.χ. Anhui, Fujian, Guangdong, 
Hunan, Sichuan, Yunnan, καθώς και κράτη όπως 
η Taiwan, το Bangladesh, η Ινδία, η Μαλαισία 
και η Βιρμανία (FOC, Vol. 19, 29-30). Το βότανο 
αυτό συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο 
έργο Kāi Bǎo Běn Cǎo18, όπου συνιστάται σε 

                                                           
18 Το Kāi Bǎo Běn Cǎo (Ύλη Ιατρικής της Περιόδου Kaibao) γράφτηκε το 973-974 μ.Χ. από ομάδα 
συντακτών με επικεφαλείς τους Liu Han και Ma Zhi. Συμπεριλάμβανε 984 φαρμακευτικές ύλες, από 
τις οποίες οι 134 αναφέρονταν για πρώτη φορά. Ακριβώς επειδή υπήρχαν πολλές ανακρίβειες 
ακολούθησε μια βελτιωμένη έκδοση, το Jiāyòu Běncǎo, που εκδόθηκε το 1057-1061, σε 20 τόμους 
που περιείχαν 1.084 φαρμακευτικές ύλες (99 από αυτές αναφέρονταν για πρώτη φορά). Η σύνταξη 

Εικόνα 30. Οι κόκκινοι «σπόροι της ξύλινης 
χελώνας» (Mù biē zǐ) του είδους Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng., της οικογένειας 
Cucurbitaceae (σχέδιο: Flora Malesiana, 7034). 
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όλες εκείνες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται και σήμερα. Στην ΠΚΙ θεωρείται πικρό, 
ελαφρώς γλυκό, θερμό και τοξικό, με επίδραση κυρίως στους μεσημβρινούς του Παχέως 
Εντέρου, του Ήπατος και του Στομάχου. Αποβάλλει τις Τοξίνες και μειώνει τα οιδήματα σε 
εξωτερική χρήση (αποστήματα μαστών, δυσεπούλωτα και χοιραδικά έλκη). Κινεί επίσης το 
Αίμα σε εξωτερική χρήση, για οιδήματα και πόνο εξαιτίας καταγμάτων, μωλωπισμών, 
διαστρεμμάτων και οσφυαλγίας. Εσωτερικά χρησιμοποιούνται μόνο οι επεξεργασμένοι 
σπόροι (Mù biē zǐ shuāng). Αφού τηγανιστούν, συμπιέζονται ώστε να αφαιρεθεί εντελώς το 
έλαιό τους και κατόπιν κονιορτοποιούνται. Η δοσολογία είναι χαμηλή, λόγω της 
τοξικότητας του, στα 0,9-1,2 gr, σε μορφή χαπιού και σκόνης. Στις παραδοσιακές 
αντενδείξεις περιλαμβάνονται η Ανεπάρκεια Στομάχου (χορήγηση με προσοχή) και η 
Ανεπάρκεια Yuan Qi. Υπερβολική δόση του εσωτερικά μπορεί να προκαλέσει ναυτία, έμετο, 
κεφαλαλγία, ίλιγγο, εμβοές, κοιλιακό πόνο, διάρροια, αδυναμία στα άκρα, αιμοχεσία, 
ευερεθιστότητα και σοκ. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές πρέπει να αποφεύγει κανείς το 
χοιρινό κρέας, όταν το λαμβάνει εσωτερικά (Bensky et al. 2004). 

Το Wǔ bèi zǐ (五倍子, αναφέρεται με την 
φαρμακευτική ονομασία Galla chinensis) είναι 
ουσιαστικά τα κηκίδια19 που παράγονται σε 
κάποια είδη κινεζικών σουμακιών [Rhus chinensis 
Mill., Rhus potaninii Maxim. και Rhus punjabensis 
Stew var. sinica (Diels) Rehd. & Wils] από ένα 
είδος αφίδας, την Schlechtendalia chinensis Bell 
[συνώνυμο: Melaphis chinensis (Bell) Baker]. Τα 
κηκίδια αυτά είναι λεία και επιμήκη, με φαιά 
εξωτερική επιφάνεια και λεία, μαυριδερή 
εσωτερική. Για να παραχθεί το Wǔ bèi zǐ, τα 
κηκίδια βράζονται πρώτα και κατόπιν 
αποξηραίνονται.  

Στην ΠΚΙ θεωρείται ξινό, αλμυρό και ψυχρό, με 
επίδραση κυρίως στους μεσημβρινούς των 
Νεφρών, του Παχέως Εντέρου και των 
Πνευμόνων. Περιορίζει τις απώλειες του Qi των 
Πνευμόνων και σταματά τον βήχα, ιδιαίτερα τον 
χρόνιο εξαιτίας Ανεπάρκειας Πνευμόνων. Για τον 

σκοπό αυτό μάλιστα συνδυάζεται συνήθως με το Wǔ wèi zǐ [καρπός Schisandra chinensis 
(Turcz.) Baill.] και το Yīng sù ké (罌粟殼, κωδία της υπνοφόρου παπαρούνας Papaver 
somniferum L.). Επίσης λειτουργεί στυπτικά στα έντερα και σταματά την διάρροια. 
Χρησιμοποιείται σε χρόνια διάρροια, δυσεντερίες, αιμοχεσία και πρόπτωση ορθού. Η 
στυπτική του δράση είναι χρήσιμη και σε άλλες απώλειες, όπως οι ονειρώξεις, 

                                                                                                                                                                      
των έργων αυτών ήταν αποτέλεσμα γραφειοκρατικών ζυμώσεων, αλλά και ισχυρής αυτοκρατορικής 
στήριξης από Δυναστεία των Song (Goldschmidt 2008). 
19 Διογκώσεις που παράγονται κατά την προσβολή του ξύλου ενός φυτού από κάποιο είδος εντόμου, 
συνήθως όταν το έντομο αυτό αποθέτει τα αυγά του.  

Εικόνα 31. Wǔ bèi zǐ ή κηκίδια  που 
παράγονται σε κάποια είδη του γένους 
Rhus, μετά από προσβολές της αφίδας 
Schlechtendalia chinensis Bell [συνώνυμο: 
Melaphis chinensis (Bell) Baker] 
(φωτογραφία: TCM Wiki). 
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σπερματόρροια, υπεριδρωσία και αιμορραγίες. Τέλος, απορροφά την Υγρασία, μειώνει τα 
οιδήματα και απομακρύνει την Τοξική Φωτιά. Για τον σκοπό αυτό γίνονται πλύσεις ή 
τοποθετείται εξωτερικά με την μορφή σκόνης, σε πληγές, δερματώσεις, τοξικά οιδήματα, 
υγρασία, ουλές και δερματικά έλκη. Σύμφωνα με τον Li Shizhen: «στα πρώιμα στάδια των 
τοξικών πληγών, όπου δεν έχουν κεφαλή (πιθανώς διαπύηση;) χρησιμοποιούνται ίσες 
ποσότητες Wǔ bèi zǐ, Dà huáng (ρίζα του Rheum palmatum L.) και Huáng bǎi (φλοιός των 
ειδών Phellodendron amurense Rupr. και Phellodendron chinense Schneid.), σε μορφή 
σκόνης που αναμιγνύεται με νερό, φτιάχνοντας έναν πολτό που απλώνεται γύρω από τα 
όρια της πληγής και τον αλλάζουμε 3-5 φορές την ημέρα» (Bensky et al. 2004). Για τις 
τελευταίες αυτές ιδιότητές του χρησιμοποιείται και ως συστατικό της Jing wan hong. Η 
δοσολογία για το Wǔ bèi zǐ  είναι 3-9 gr, σε αφέψημα ή 1-3 gr για το αφέψημα σκόνης. Σε 
εξωτερική εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες δόσεις. Όπως και τα 
αντίστοιχα κηκίδια που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, το Wǔ bèi zǐ  είναι πλούσιο σε 
γαλλοτανίνες (gallotannins), που υδρολύονται. Η έντονα στυπτική χρήση των κηκιδίων της 
βελανιδιάς αναφέρεται ήδη από τον Διοσκουρίδη (1ος αι. μ.Χ., Περί Ύλης Ιατρικής, 1.107)20.  

Huái mǐ ή Huái huā mǐ (槐花米, Flos Immaturus Sophorae Japonicae) ονομάζονται τα 
ανώριμα άνθη του είδους Sophora japonica L. [συνώνυμο: Styphnolobium japonicum (L.) 
Schott]. Ιθαγενές της Ιαπωνίας και της Κορέας, 
το φυτό αυτό καλλιεργείται εκτενώς σε 
αρκετές χώρες της Άπω Ανατολής σε μεγάλο 
αριθμό ποικιλιών. Στην ΠΚΙ τα άνθη αυτά 
θεωρούνται πικρά και δροσερά, με επίδραση 
κυρίως στους μεσημβρινούς του Ήπατος και 
του Παχέως Εντέρου. Το Huái mǐ δροσίζει το 
Αίμα και σταματά την αιμορραγία. 
Χρησιμοποιείται σε αιμορραγίες Υγρασίας-
Θερμότητας στο Παχύ Έντερο, ιδιαίτερα σε 
αιμορραγούντες αιμμοροΐδες και αιμορραγική 
δυσεντερία. Χρησιμοποιείται επίσης σε 

                                                           
20 κηκὶς καρπός ἐστι δρυός, ἧς ἡ μέν τις ὀμφακῖτις καλουμένη μικρὰ καὶ κονδυλώδης, 
στιβαρά, ἀτρύπητος, ἡ δέ τις λεία καὶ κούφη καὶ τετρημένη. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὴν 
ὀμφακῖτιν, ἐνεργεστέραν οὖσαν.  
ἀμφότεραι δὲ στύφουσιν ἱκανῶς καὶ στέλλουσι λεῖαι τὰς ὑπερσαρκώσεις ῥευματισμούς 
τε οὔλων καὶ κιονίδος καὶ τὰς ἐν στόματι ἄφθας. τὸ δὲ μέσον αὐτῶν βρώματι ὀδόντων 
ἐντεθὲν παύει τὰς ὀδύνας, γίνονταί τε καὶ ἴσχαιμοι καεῖσαι ἐπ' ἀνθράκων ἄχρι 
πυρώσεως καὶ κατασβεσθεῖσαι οἴνῳ ἢ ὄξει ἢ ὀξάλμῃ. τὸ δὲ ἀπόζεμα αὐτῶν ποιεῖ εἰς 
ἐγκαθίσματα <πρὸς> προπτώσεις ὑστέρας καὶ ῥευματισμούς. μελαίνουσι δὲ καὶ τρίχας 
ἀποβραχεῖσαι ἐν ὄξει ἢ ὕδατι· ἁρμόζουσι δὲ καὶ δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς 
ἐπιπαττόμεναι ὕδατι λεῖαι ἢ οἴνῳ καὶ πινόμεναι τοῖς τε προσοψήμασι μειγνύμεναι ἢ 
προαφεψόμεναι ὅλαι ἐν τῷ ὕδατι, εἰς ὃ μέλλει τι ἕψεσθαι τῶν ἁρμοζόντων πρὸς αὐτούς. 
καὶ καθόλου ὅπου τι δεῖ στῦψαι ἢ στῆσαι ἢ ἀναξηρᾶναι, παραλαμβάνεσθαι ἁρμόζει τὴν 
χρῆσιν αὐτῶν.  
 
 

Εικόνα 32. Κλειστά και ανοιχτά άνθη του 
είδους Sophora japonica L. (φωτογραφία 
Wikipedia). Τα πρώτα χρησιμοποιούνται στην 
ΠΚΙ ως Huái mǐ. 
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αιμόπτυση, επίσταξη και μητρορραγία. Μια δεύτερη δράση του είναι ότι αποβάλλει την 
Θερμότητα του Ήπατος και γι’ αυτό χορηγείται σε περιστατικά με κοκκινισμένα μάτια, 
κεφαλαλγία και ίλιγγο. Γι’ αυτή την χρήση μπορεί να λαμβάνεται ως καθημερινό ρόφημα. Η 
δοσολογία του είναι 4,5-9 gr. Συνιστάται να χορηγείται με προσοχή σε σύνδρομα Κρύου 
στον Σπλήνα και Στόμαχο (Bensky et al. 2004). 

Το Dà huáng (大簧, «μεγάλο κίτρινο») 
είναι ίσως η πιο γνωστή καθαρτική ρίζα 
της κινεζικής βοτανοθεραπείας. Συνήθως 
συγκομίζεται από φυτά του είδους 
Rheum palmatum L. (οικογένεια 
Polygonaceae), ηλικίας τουλάχιστον 3 
ετών. Το είδος αυτό είναι ιθαγενές της 
Δυτικής Κίνας, του Βόρειου Θιβέτ και του 
οροπέδιου της Μογγολίας (FOC, Vol. 5, 
345). Εκτός από αυτό χρησιμοποιούνταν 
επίσης το είδος Rheum officinale Baillon,  
(药用大黄, Yào yòng dà huáng). Με βάση 
την αναφορά του Διοσκουρίδη (Περί Ύλης 
Ιατρικής, 3.2)21 για το ρήον ή ρα, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η φαρμακευτική 
αυτή ρίζα εισάγονταν στην Ελλάδα από τις περιοχές «βόρεια του Βοσπόρου» και ότι οι 
καθαρτικές της ιδιότητες ήταν καλά γνωστές στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά την 
ισλαμική κατάκτηση φαίνεται ότι τα σημαντικά λιμάνια που έφθανε – μέσω του Δρόμου 
του Μεταξιού – η ρίζα ήταν το Χαλέπι και η Σμύρνη, κατάσταση που διατηρήθηκε ως την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, γι’ αυτό και ήταν γνωστό στην Ευρώπη ως «τουρκικό 
ρηοβάρβαρον». Φαίνεται ότι στην Ρωσσία το εμπόριο του κινεζικού ρήου οργανώθηκε σε 
μονοπώλιο από το 1731, απ’ όπου μεταφέρονταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα πράγματα 
άλλαξαν ριζικά (κυριολεκτικά!) όταν μετά το 1850 η Κίνα άνοιξε τα λιμάνια της στους 
δυτικούς εμπόρους. Στην ΠΚΙ θεωρείται πικρό και ψυχρό, με επίδραση κυρίως στους 
μεσημβρινούς του Παχέως Εντέρου, του Ήπατος, του Στομάχου και της Καρδιάς. Αποβάλλει 
την Θερμότητα και τις συσσωρεύσεις κι έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπύρετα με 
                                                           
21 ῥᾶ· οἱ δὲ ῥῆον καλοῦσι. γεννᾶται ἐν τοῖς ὑπὲρ Βόσπορον τόποις, ὅθεν καὶ κομίζεται. 
ῥίζα μέλαινα, κενταυρείῳ  τῷ μεγάλῳ ἐοικυῖα, μικροτέρα μέντοι καὶ ἐνερευθεστέρα, 
ἄνοσμος, χαύνη, ὑπόκουφος. ἔστι δὲ αὐτοῦ κράτιστον τὸ ἀτερηδόνιστον ἔγγλισχρόν τε 
κατὰ τὴν γεῦσιν μετ' ἀνειμένης στύψεως διαμασηθέν τε ἔνωχρον καὶ χροκίζον ποσῶς τῷ 
χρώματι.  
ποιεῖ δὲ πινόμενον πρὸς ἐμπνευματώσεις στομάχου, ἀτονίαν, ἄλγημα παντοῖον, 
σπάσματα, ῥήγματα, σπληνικούς, ἡπατικούς, νεφριτικούς, στροφουμένους καὶ τὰ περὶ 
κύστιν καὶ θώρακα καὶ ὑποχονδρίων ἐντάσεις καὶ τὰ περὶ ὑστέραν πάθη, ἰσχιάδας, 
αἵματος πτύσεις, ἄσθματα, λυγμούς, δυσεντερίας, κοιλιακὰς διαθέσεις, περιόδους, 
θηρίων δήγματα. δώσεις δὲ ὁμοίως τῷ ἀγαρικῷ πρὸς ἕκαστον πάθος, τῇ αὐτῇ ὁλκῇ καὶ 
ὑγροῖς χρώμενος. αἴρει δὲ καὶ πελιώματα καὶ λειχῆνας μετ' ὄξους καταχρισθὲν καὶ 
φλεγμονὰς πάσας διαχεῖ χρονίας σὺν ὕδατι καταπλασσόμενον. ἡ δὲ ἀνωτάτη δύναμις 
αὐτοῦ στυπτικὴ μετὰ ποσῆς θερμασίας.  

Εικόνα 33. Φύλλα και ταξιανθίες του Rheum 
palmatum L., βασικής πηγής προέλευσης του Dà 
huáng (φωτογραφία: H. Zell, 2009, Wikipedia). 
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ακατάσχετη εφίδρωση, δίψα, δυσκοιλιότητα, διάταση και πόνο στην κοιλιακή χώρα. 
Αποβάλλει Φωτιά-Υγρασία μέσω της κένωσης του εντέρου και γι’ αυτό χορηγείται σε ίκτερο 
ή επίσχεση ούρων. Αποβάλλει επίσης Φωτιά από το Αίμα και χρησιμοποιείται σε αιμοχεσία 
από αιμορραγούσες αιμορροΐδες ή Φωτιά στο έντερο, εμπύρετα με θερμούς, επώδυνους 
και πρησμένους οφθαλμούς, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε σύνδρομα Τοξικής 
Φωτιάς. Επιπλέον κινεί το Αίμα και διαλύει Στάσεις, όπως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
αμηνόρροια, μάζες στην κοιλιακή χώρα, πόνος από Στάση Αίματος (κάκωση, τραυματισμός, 
εντερικό απόστημα). Εξωτερικά χρησιμοποιείται και σε εγκαύματα. Η δοσολογία του είναι 
3-12 gr, αλλά αν βραστεί πάνω από 10 λεπτά μειώνεται η καθαρτική του δράση. Αν θέλει 
κανείς να ενισχύσει την ιδιότητα κινητοποίησης του Αίματος πρέπει να το επεξεργαστεί με 
ξίδι ή κρασί. Η καρβουνιασμένη ρίζα έχει αυξημένη αιμοστατική δράση. Τοπικά 
χρησιμοποιείται με την μορφή σκόνης ή πλύσεων. Η καθαρτική του δράση εμφανίζεται 6-8 
ώρες μετά την λήψη του. Νεώτερες μελέτες έχουν δείξει ότι έχει ικανοποιητική αντιβιοτική 
δράση, ιδιαίτερα έναντι του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου και αντινεοπλασματικές ιδιότητες 
(ειδικά σε μελάνωμα, όγκους μαστού και ηπάτωμα) (Τηλικίδης 2017). 

Το «ιώδες βότανο» (紫草, Zǐ cǎo ή αγγλικά: purple herb) αναφέρεται ως συστατικό μόνο 
στην παραλλαγή της συνταγής Jing Wan Hong Ruan Gao. Στην ΠΚΙ με την ονομασία αυτή 
φέρονται τρία διαφορετικά βότανα της οικογένειας Boraginaceae: Arnebia euchroma 
(Royle) Johnst. (Xīn jiāng zǐ cǎo), Arnebia guttata Bge. (Huáng huā ruǎn zǐ cǎo) και 
Lithospermum erythrorhizon Sieb. & Zucc. (Zǐ cǎo). Τα δύο πρώτα εμφανίζονται επίσης με τις 
ονομασίες Ruǎn zǐ cǎo (μαλακό ιώδες βότανο) ή Xī zǐ cǎo (δυτικό ιώδες βότανο) και 
θεωρούνται καλύτερης ποιότητας από το τελευταίο (Bensky et al. 2004). Το Arnebia 
euchroma (Royle) Johnst. απαντάται σε βραχώδεις πλαγιές και λιβάδια σε αρκετές 
ασιατικές χώρες (Αφγανιστάν, βορειοδυτική Ινδία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Νεπάλ, Πακιστάν, 
Ρωσσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν), καθώς και στο Xinjiang και το δυτικό 
Xizang της Κίνας (FOC, τομ. 16, σελ. 346). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το Lithospermum erythrorhizon Sieb. & Zucc. ή Zǐ cǎo απαντάται επίσης και με τα ονόματα: 
Yìng zǐ cǎo (σκληρό ιώδες βότανο), Nán zǐ cǎo (νότιο ιώδες βότανο), σε αντιδιαστολή με τα 
προηγούμενα είδη ή Hóng tiáo zǐ cǎo (ιώδες βότανο με κόκκινες ραβδώσεις). Στην ΠΚΙ οι 

Εικόνα 34. Αριστερά, το είδος Arnebia euchroma (Royle) Johnst. (Xīn jiāng zǐ cǎo) της οικογένειας 
Boraginaceae, μια από τις βασικές πηγές του Zǐ cǎo (δεξιά) [φωτογραφία: Muzkol Range, κοντά στο  
Chechekty (4.200 m) του Tajikistan, Global Observation Research Identification in Alpine environments-
Coordination]. 
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ρίζες όλων των ειδών θεωρούνται γλυκές και πικρές. Επιδρούν κυρίως στους μεσημβρινούς 
της Καρδιάς και του Ήπατος, δροσίζουν και κινούν το Αίμα, αποβάλλουν Θερμότητα και 
Τοξίνες, άγουν τα κόπρανα και τα ούρα. Χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό της Υγρασίας-
Θερμότητας από το δέρμα και τοποθετούνται εξωτερικά σε ρήξεις του δέρματος με 
Υγρασία-Θερμότητα, κολπικό κνησμό και εγκαύματα, ειδικά σε συνδυασμό με τα Huáng 
bǎi, Bái Zhǐ και Dāng guǐ, όπως στην συγκεκριμένη παραλλαγή Jing Wan Hong Ruan Gao. Η 
δοσολογία του είναι 3-9 gr (Bensky et al. 2004). 

  

Το Wū méi (烏梅, καρπός του Prunus mume Siebold & Zucc., της οικογένειας Rosaceae) 
είναι ένα είδος δαμάσκηνου με ιδιάζουσα γεύση και εξέχουσα φήμη, τουλάχιστον στην 
Ιαπωνία (ιαπωνικά: ubai). Ως φαρμακευτική ύλη αναφέρεται ήδη από το Shénnóng Běncǎo 
Jīng και θεωρείται ότι είναι θερμό, ξινό και στυφό, με επίδραση κυρίως στους 
μεσημβρινούς του Παχέως Εντέρου, του Ήπατος, των Πνευμόνων και του Σπληνός. Σταματά 
την απώλεια του Qi των Πνευμόνων και τον χρόνιο βήχα εξαιτίας Ανεπάρκειας Πνευμόνων, 
παράγει υγρά και ανακουφίζει την δίψα, ειδικά όταν οφείλεται σε Κενή Φωτιά ή 
Ανεπάρκεια Qi και Yin. Χρησιμοποιείται συχνά στον διαβήτη (xiāo kě) που οφείλεται σε 
Κενή Φωτιά. Καταπολεμά τις ασκαρίδες και ανακουφίζει από τον πόνο, που σχετίζεται με 
εμέτους και παρασιτώσεις. Δρα ως στυπτικό στα έντερα και σταματά την διάρροια, γι’ αυτό 
και χρησιμοποιείται σε επίμονη χρόνια διάρροια και αιμοχεσία, ακόμα και ως 
μονοθεραπεία. Άλλες περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η μητρορραγία με 
συμπτώματα Ανεπάρκειας Αίματος, όπως η ξηρασία και η δίψα με ξηροστομία, καθώς και 
οι αιμορραγίες του κόλπου, του πρωκτού ή της ουρήθρας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να δοθεί ως μονοθεραπεία, ειδικά μετά από απανθράκωση και κονιορτοποίηση. 
Αφού το μαλακώσουν σε ζεστό νερό, το τοποθετούν εξωτερικά σε μορφή έμπλαστρου με 

Εικόνα 35. Η ρίζα (πάνω) του είδους Lithospermum 
erythrorhizon Sieb. & Zucc. (αριστερά) ονομάζεται Zǐ cǎo 
(ιώδες βότανο), Yìng zǐ cǎo (σκληρό ιώδες βότανο), Nán zǐ 
cǎo (νότιο ιώδες βότανο) ή Hóng tiáo zǐ cǎo (ιώδες βότανο 
με κόκκινες ραβδώσεις) (φωτογραφία: Doronenko, 
Wikimedia). 
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γάζα, που αλλάζεται ανά 24 ώρες, για την θεραπεία αποστημάτων και ακροχορδώνων 
(κρεατοελιών). Πολλές από τις χρήσεις που προαναφέρθηκαν οφείλονται βέβαια στις 
στυπτικές του ιδιότητες (καταστολή βήχα, διάρροιας και αιμορραγίας). Η ξινή του φύση 
εισέρχεται στον Στόμαχο και τα έντερα, όπου παράγει υγρά Yang, ανακουφίζοντας την δίψα 
και καταπολεμώντας τα παράσιτα. Σε περιστατικά αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου με 
Άνεμο, κλειστού τύπου (κλειδωμένη σιαγόνα), τρίβεται η σάρκα του καρπού πάνω στα 
ούλα. Επίσης αποβάλλει την νεκρή, επιβλαβή σάρκα, όπως αυτή που περιβάλλει τις τοξικές 
πληγές. Στο Běncǎo Qiú Zhēn αναφέρεται ο συνδυασμός του Wū méi με μέλι για την 
παρασκευή μιας επίπεδης πίτας που χρησιμοποιείται για την αποβολή επιβλαβούς σάρκας, 
με εξαίρετα αποτελέσματα. Ο Zhang Bing Cheng στο Běncǎo Biàn Dú22 επεξηγεί τα 
χαρακτηριστικά του βοτάνου: «πρόκειται για τα πράσινα δαμάσκηνα που καπνίζονται σε 
φωτιά, ώσπου να μαυρίσουν. Η δράση τους εισέρχεται στο Επίπεδο Xue (Αίματος) σε 
ασθενείς με παθήσεις του Ήπατος, ενώ ενεργεί έμμεσα στον Σπλήνα, τους Πνεύμονες και το 

Παχύ Έντερο. Οι κύριες λειτουργίες 
του είναι να συγκρατεί, να σταματά 
και να στύφει, γι’ αυτό και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
χρόνιους βήχες, χρόνιες 
δυσεντερίες, εφίδρωση εξαιτίας 
Ανεπάρκειας και γενικότερα στην 
Ανεπάρκεια Αίματος. Η δράση του 
κατά των παρασίτων οφείλεται στην 
ξινή του γεύση». Ιδιαίτερα ο 
συνδυασμός του Wū méi με το 
πικρό και κρύο Huáng lián 
χρησιμοποιούνταν στους 
προηγούμενους αιώνες για την 
αντιμετώπιση εποχιακών επιδημιών 
δυσεντερίας με αδυναμία λήψης 
τροφής, εξαιτίας εισβολής τοξίνης 
στον Στόμαχο και τα έντερα, που 

προκαλεί ανάστροφη κίνηση του Qi (επαναλαμβανόμενοι έμετοι) και του Yin του Στομάχου, 
καθώς και απώλεια υγρών Yin από τα έντερα (διάρροια), που παρεμποδίζουν την πέψη της 
τροφής. Η δοσολογία χορήγησής του είναι 6-12 gr. Αντενδείκνυται η υπερβολική 
κατανάλωσή του ή η χρήση του σε παθήσεις που απαιτούν αποβολή. Ο καρπός αυτός – που 
στην πραγματικότητα πλησιάζει περισσότερο το βερύκοκο παρά το δαμάσκηνο – 

                                                           
22 Το Běncǎo Biàn Dú (Εύκολο Ανάγνωσμα Ύλης Ιατρικής) του Zhang Bing Cheng, εκδόθηκε στην 
Shanghai, το 1887. 

Εικόνα 36. Το Qīng méi, δηλαδή «πράσινο δαμάσκηνο», είναι 
ο καρπός του είδους Prunus mume Siebold & Zucc., της 
οικογένειας Rosaceae, που συλλέγεται στα μέσα της άνοιξης. 
Η αποξηραμένη του μορφή ονομάζεται Wū méi 
(φωτογραφία: 딸기맘양갱이, Wikimedia). 
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συλλέγεται στα μέσα της άνοιξης, όταν είναι ακόμα πράσινος (Qīng méi, δηλαδή «πράσινο 
δαμάσκηνο», Εικόνα 36). Κατόπιν καβουρδίζεται και καπνίζεται σε ξυλόφουρνους στους 40 
°C, ώσπου να αποξηρανθεί κατά 60% (Méi zǐ). Επειδή οι καλύτεροι καρποί θεωρούνται 
αυτοί που είναι μεγάλοι και σαρκώδεις, στις συνταγές συχνά αναφέρονται ως «μεγάλα 
σκούρα δαμάσκηνα» (Dà wū méi). Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αφαιρούνται οι 
πυρήνες, αλλά όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε ονομάζονται «σκούρα σάρκα δαμάσκηνου» 
(Wū méi ròu) και έχουν ισχυρότερη δράση. Οι αποξηραμένοι καρποί τηγανίζονται επίσης σε 
μέτρια φωτιά, μέχρι να αρχίσει να σκάει η φλούδα τους. Αυτά αποκαλούνται Chǎo wū méi 
(«τηγανισμένα σκούρα δαμάσκηνα») και έχουν πιο θερμή και στυπτική φύση, με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται κυρίως σε χρόνιες διάρροιες από Ανεπάρκεια Σπληνός. 
Μια άλλη μορφή είναι τα Cù chǎo wū méi («σκούρα δαμάσκηνα τηγανισμένα στο ξύδι»), 
που σκεπάζονται πρώτα με ρυζόξυδο, θερμαίνονται σε νερό για 2-4 ώρες και τέλος 
στεγνώνονται στον ήλιο. Με αυτή την μέθοδο οι καρποί γίνονται περισσότερο στυπτικοί για 
τους Πνεύμονες, ενώ αυξάνονται και οι αντιπαρασιτικές τους ιδιότητες. Τέλος, μια άλλη 
μορφή των καρπών ονομάζεται Wū méi tàn («απανθρακωμένα σκούρα δαμάσκηνα») και 
παρασκευάζεται αρχικά με τηγάνισμα σε δυνατή φωτιά, μέχρι να καψαλιστεί η σάρκα τους 
και μετά ραντίζονται με νερό και 
αποξηραίνονται στον φούρνο. Η 
μέθοδος αυτή αυξάνει τις αιμοστατικές 
ιδιότητες του βοτάνου (ειδικά σε 
αιμοχεσία). Η μορφή αυτή 
κονιορτοποιείται και χρησιμοποιείται 
εξωτερικά ως αιμοστατικό σε 
τραύματα ή σε δυσεπούλωτα έλκη 
(Bensky et al. 2004). Ιδιαίτερη θέση 
στην ιατρική και την κουζίνα κατέχουν 
τα Umeboshi (梅干), που 
παρασκευάζονται στην Ιαπωνία, το 
Βιετνάμ κλπ. Τα δαμάσκηνα ume 
(υπάρχουν κάπου 300 ποικιλίες μόνο 
στην Ιαπωνία) συλλέγονται στα τέλη 
Μαΐου-αρχές Ιουνίου, παστώνονται με 
χοντρό αλάτι, αποξηραίνονται και συντηρούνται ως τουρσί. Συνήθως βάφονται κόκκινα με 
το βότανο akajiso [Perilla frutescens var. crispa (Thunb.) H. Deane]. Είναι πολύ αλμυρά και 
εξαιρετικά ξινά, με έντονες αντιβακτηριακές και συντηρητικές ιδιότητες, σε σημείο που 
λένε ότι μπορεί να συντηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου για έναν αιώνα. Ήδη από τον 
15ο αι. χρησιμοποιείται επίσης ως αναλγητικό και αποτοξινωτικό, σε γαστρικές παθήσεις, 
κρυώματα ή ακόμα και την απολύμανση πληγών. Τα Umeboshi ήταν διάσημα μεταξύ των 
samurai για τις αναζωογονητικές τους ιδιότητες, την αύξηση της αντοχής στην δίψα και τις 
αναπνευστικές δυσκολίες, κατά τις μακριές, κουραστικές πορείες.  

Τέλος, ως βασικά συστατικά για την παρασκευή της Jing wan hong χρησιμοποιούνται το 
σησαμέλαιο  και το μελισσοκέρι. Το σησαμέλαιο (麻油, Má yóu, Oleum Sesami, έλαιο των 
καρπών του Sesamum indicum L.) αναφέρεται σε αρκετούς Κινέζους συγραφείς, όπως ο Tao 

Εικόνα 37. Τα Umeboshi είναι συντηρημένα δαμάσκηνα 
ume, που στο παρελθόν ήταν χαρακτηριστική τροφή των 
samurai (φωτογραφία: Haragayato,Wikimedia). 
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Hongjing, ο Kou Zongshi (αρχές 12ου αι.) και βέβαια 
ο περίφημος Li Shizhen (Běncǎo Gāngmù23, 22.1.3). 
Ο τελευταίος μάλιστα το ονομάζει επίσης Hu má 
yóu ή Xiang you και αποδίδει το πρώτο στην 
περιοχή προέλευσης. Θεωρεί το σηασμέλαιο 
δροσερό και γλυκό, με επίδραση κυρίως στον 
μεσημβρινό του Παχέως Εντέρου. Κινεί καθοδικά 
τον πλακούντα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εξωτερικά σε τραύματα και οιδήματα. Προάγει 
επίσης την τριχοφυία σε τριχοφυτία κεφαλής 
(tinea capitis). Σύμφωνα με τον Meng Xian έχει 
παρασιτοκτόνο δράση και ανακουφίζει τον πόνο 
από τις ασκαρίδες. Ο Li Shizhen αναφέρει 
συνολικά 37 συνταγές στο κεφάλαιο του 
σησαμέλαιου. Σήμερα, στην ΠΚΙ θεωρείται ότι 
εφυγραίνει την Ξηρασία, ενισχύει την κίνηση των 
εντέρων και εξουδετερώνει τις Τοξίνες. Η τυπική 
δοσολογία της εξωτερικής χρήσης του είναι 7-68 
ml, αλλά μπορεί να βρεθούν συνταγές με 
μεγαλύτερη ποσότητα ημερήσιας δόσης, ανάλογα 
με την καλυπτόμενη επιφάνεια. 

Το μελισσοκέρι (蜂蠟, Fēng là, Cera flava) παράγεται βασικά από δύο είδη μέλισσας, την 
Apis mellifera L. και την Apis cerana Fabricius. Το δεύτερο είδος είναι η ασιατική μέλισσα 
(αγγλικά: asiatic honey bee), με κατανομή που εκτείνεται σε όλη σχεδόν την Ασία. Στην 
φύση το είδος αυτό κτίζει κυψέλες με πολλαπλά κελλιά σε κοιλότητες με μικρή είσοδο, 
πιθανώς για αμυντικούς λόγους. Αν και εξωτερικά μοιάζει πολύ με την ευρωπαϊκή μέλισσα 
θεωρείται πλέον διαφορετικό είδος, κυρίως επειδή οι διασταυρώσεις τους δεν είναι 
γόνιμες. Τα μελισσοσμήνη της ασιατικής μέλισσας έχουν μικρό μέγεθος, με 6.000 ως 7.000 
εργάτριες, συγκριτικά με την ευρωπαϊκή μέλισσα που ξεπερνά τις 50.000 εργάτριες. Είναι 
επίσης ενδιαφέρον ότι το Apis cerana κρατά υπό έλεγχο τους πληθυσμούς του παρασίτου 
Varroa jacobsoni (βαρροϊκή ακαρίαση), χάρη στην ανάπτυξη μιας πιο σχολαστικής μεθόδου 
καθαρισμού από την ευρωπαϊκή μέλισσα, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην παράλληλη 
εξέλιξή του με το παράσιτο.  

Ως φαρμακευτική ύλη το Mila (κυριολεκτικά «μελοκέρι») αναφέρεται ήδη στο Shénnóng 
Běncǎo Jīng. Στο Běncǎo Gāngmù αναφέρεται ο τρόπος παρασκευής του Baila (λευκού 
κεριού). Οι κυρήθρες θερμαίνονται και το ρευστό κερί φιλτράρεται. Κατόπιν αφήνεται στον 
καλοκαιρινό ήλιο να αφυδατωθεί για 100 ημέρες και έτσι αποκτά το λευκωπό χρώμα του. 
Άλλη μέθοδος είναι το διαδοχικό λιώσιμο και βύθιση σε νερό, τουλάχιστον για δέκα φορές 
(παρατηρήσεις του Tao Hongjing). Το μελισσοκέρι είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία της 
αιματηρής και πυώδους δυσεντερίας, τονώνει το εσωτερικό και προάγει την επούλωση των 

                                                           
23 Το περίφημο έργο Běncǎo Gāngmù (Επιτομή Ύλης Ιατρικής, 本草纲目) του Li Shizhen (1518–1593), 
τελείωσε μετά από χρόνια ερευνών το 1596. 

Εικόνα 38. Το σησαμέλαιο ή Má yóu 
παράγεται από τους καρπούς του 
Sesamum indicum L. (σχέδιο: Köhler 1883-
1914). 
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ανοικτών τραυμάτων ή ελκών, τονώνει το Qi, καταλαγιάζει το αίσθημα της πείνας και 
καθυστερεί το γήρας. Ο Li Shizhen θεωρούσε αφενός το γλυκό μέλι ως Yin θρεπτικό του 
Σπληνός και αφετέρου το μελισσοκέρι με την λεπτή γεύση ως Yang τονωτικό του Στομάχου. 
Το μέλι είναι ταυτόχρονα παχύ και μαλακό σε ποιότητα, γλυκό σε γεύση και μέτριο σε 
δράση, που εφυγραίνει τα έντερα και τα άλλα όργανα. Από την άλλη πλευρά το 
μελισσοκέρι είναι λεπτό σε ποιότητα και ουδέτερο σε γεύση, στυφό και στερεό, σταματά 
την διάρροια και την δυσεντερία (Běncǎo Gāngmù, 39.2).  Θεωρείται επίσης ότι αποβάλλει 
τοξίνες, προάγει την δημιουργία σάρκας και ανακουφίζει τον πόνο. Ενδείκνυται για την 
θεραπεία αποστημάτων και δοθιηνών, δυσεπούλωτων ελκών, εκθυμάτων, προκάρδιου 
άλγους και εγκαυμάτων. Φυσικά χρησιμοποιείται συχνά ως βάση για την παρασκευή 
συνταγών εξωτερικής χρήσης. Σε ποσότητα 5-10 gr χρησιμοποιείται επίσης ως εσωτερικό 
βότανο, είτε σε διάλυση, είτε με μορφή χαπιού. Βασική αντένδειξη για την χρήση του είναι 
οι περιπτώσεις δυσεντερίας από Υγρασία-Θερμότητα, στο αρχικό στάδιο (Xi & Gong 
201724).  

 

  

                                                           
24 Όπου λέγεται λανθασμένα ότι η πρώτη αναφορά για τις ιδιότητές του είναι στο πολύ πρόσφατο 
βιβλίο Xiàn Dài Shí Yòng Zhōng Yào (Σύγχρονη Πρακτική Κινεζική Ύλη Ιατρικής, 现代实用中药, Ye et 
al. 1959). 

Εικόνα 39. Άτομο του είδους Apis cerana Fabricius και ο χάρτης κατανομής του (φωτογραφία: Khao Yai 
National Park, Thailand, Rushenb/Wikimedia). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

α/α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ TIANJIN  
(1) 

TIANJIN  
(2) 

SANA  
(3) 

RUAN  
(4) 

1 Bàn biàn lián (Lobelia chinensis) Υπέργειο  
μέρος 27,5%  X  

2 Mò yào (Commiphora myrrha) Ρητίνη  17,5% X X Χ 
3 Dāng guī (Angelica sinensis) Ρίζα 12% X X Χ 
4 Bīng pìan (Blumea balsamifera) Φύλλο 12%  X Χ 
5 Dì yù (Sanguisorba officinalis) Ρίζα 8,5% X X Χ 
6 Mù guā (Chaenomeles speciosa) Καρπός 8,5% X X Χ 
7 Rǔ xiāng (Boswellia sacra)  Ρητίνη 8,5% X X Χ 
8 Hóng huā (Carthamus tinctorius) Άνθος 5,5% X X Χ 
9 Huáng lián yá (Pistacia chinensis) Οφθαλμός  (8,5%)    
10 Má yóu (Sesamum indicum) Έλαιο X X X Χ 
11 Fēng là (Apis cerana) Κερί X X X Χ 
12 Shēng dì huáng (Rehmannia glutinosa) Ρίζα   X  
13 Táo rén (Prunus persica) Σπέρμα   X  
14 Huáng lián (Coptis chinensis) Ρίζα   X  
15 Mù biē zǐ (Momordica cochinchinensis) Σπέρμα    X  
16 Zōng lúe (Trachycarpus fortunei) Φύλλο   X  
17 Tǔ biē chóng (Eupolyphaga sinensis, Steleophaga 

plancyi) Έντομο   X  

18 Bái liàn (Ampelopsis japonica) Ρίζα    X  
19 Huáng bǎi (Phellodendron amurense) Φλοιός   X Χ 
20 Jīn yín huā (Lonicera japonica) Άνθος   X Χ 
21 Dà huáng (Rheum palmatum) Ρίζα   X  
22 Kǔ shēn (Sophora flavescens) Ρίζα   X  
23 Wǔ bèi zǐ (Schlechtendalia chinensis επί Rhus spp.)  Κηκίδιο      X  
24 Huái mǐ (Sophora japonica) Άνθος   X  
25 Cāng zhú (Atractylodes lancea) Ρίζωμα   X Χ 
26 Βái zhǐ (Angelica dahurica) Ρίζα   X Χ 
27 Chì sháo (Paeonia lactiflora, Paeonia anomala ssp. 

veitchii) Ρίζα   X  

28 Huáng qín (Scutellaria baicalensis) Ρίζα   X  
29 Hú huáng lián (Neopicrorhiza scrophulariiflora) Ρίζα   X  
30 Chuān xiōng (Ligusticum chinense) Ρίζωμα   X Χ 
31 Zhī zi (Gardenia jasminoides) Καρπός   X  
32 Wū méi (Prunus mume) Καρπός   X  
33 Xuè jié (Daemonorops draco) Ρητίνη   X Χ 
34 Zǐ cǎo (Arnebia euchroma, Arnebia guttata) Ρίζα    Χ 

(1) Tientsin Drug Manufactory, Tianjin. 
(2) Great Wall Brand, Tianjin Pharmaceutical.  
(3) Sana. 
(4) Jing wan hong ruan gao. 

Πίνακας 1. Τα συστατικά της αλοιφής Jing wan hong, στις βασικές παραλλαγές της, περιλαμβάνουν 9 ως 32 
βότανα (τα δύο από αυτά είναι ζωικής προέλευσης). Το έλαιο και το μελισοκέρι δεν περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους των δύο παραλλαγών του Tianjin, αλλά είναι βέβαιο ότι συμμετέχουν.  
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Zǐ cǎo Δροσερό Γλυκό, 
πικρό 

Κίνηση Αίματος, αποβολή 
Θερμότητας & Τοξινών, μέσω 
κένωσης & διούρησης 

ΑΠ
Ο

ΒΟ
ΛΗ

 Θ
ΕΡ

Μ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

Σ 

Bàn biàn lián Δροσερό  
ή ουδέτερο  Γλυκό Αποβολή Υγρασίας, Θερμότητας, 

Τοξινών 

Bīng pìan Δροσερό Πικάντικο, 
πικρό 

Αποβολή Θερμότητας/Φωτιάς, 
διάλυση Τοξινών  

Dì yù Δροσερό Πικρό, ξινό Καταστολή Θερμότητας, αιμοστατικό, 
αποξήρανση πληγών 

Bái liàn Ουδέτερο  
προς ψυχρό 

Πικρό, 
δριμύ 

Αποβολή Θερμότητας & Τοξινών, 
παράγει σάρκα 

Má yóu  Δροσερό Γλυκό 

Εφυγραίνει την Ξηρασία, ενισχύει την 
κίνηση των εντέρων, εξουδετερώνει 
Τοξίνες, εξωτερικά σε τραύματα & 
οιδήματα 

Chì sháo Δροσερό Πικρό, ξινό Κίνηση Αίματος, Καταστολή Φωτιάς 
στο δέρμα (ξηρό έκζεμα) 

Huáng lián yá Ψυχρό Πικρό, 
στυφό 

Καταστολή Καλοκαιρινής Φωτιάς, 
Αποβολή Τοξινών & Υγρασίας 

Shēng dì huáng  Ψυχρό Γλυκό, 
πικρό 

Αποβολή Θερμότητας/Φωτιάς από 
Επίπεδο Ying Qi & Xue, Θρέψη Yin & 
παραγωγή Υγρών 

Huáng lián  Ψυχρό Πικρό  Καταστολή Φωτιάς στο δέρμα 

Huáng bǎi Ψυχρό Πικρό  Αποβολή Τοξικής Φωτιάς-Υγρασίας 
από δέρμα 

Jīn yín huā Ψυχρό Γλυκό Καταστολή Φωτιάς, Αποβολή Τοξινών 

Dà huáng  Ψυχρό  Πικρό  Αποβολή Θερμότητας/Φωτιάς & 
Υγρασίας, μέσω της κένωσης 

Kǔ shēn Ψυχρό  Πικρό  
Αποβολή Θερμότητας, Υγρασίας, 
Ανέμου, Αποβολή Υγρασίας & Τοξινών 
από δέρμα 

Zhī zi Ψυχρό Πικρό Καταστολή Φωτιάς στο Αίμα 
(αιμορραγίες) 

Huáng qín Ψυχρό Πικρό 
Αποβολή Φωτιάς-Υγρασίας, 
ανάπλαση (σχηματισμός νέων 
αιμοφόρων αγγείων) 

Hú huáng lián Ψυχρό Πικρό Κατευνασμός Φωτιάς, αποβολή 
Υγρασίας 

Mò yào Ουδέτερο Πικρό  Θρέψη & Κίνηση Αίματος 
(διασκορπίζει), επούλωση 

ΕΠ
Ο

ΥΛ
Ω

ΣΗ
 

Táo rén  Ουδέτερο Πικρό, 
γλυκό Κίνηση Αίματος 

Dāng guī Θερμό  
Γλυκό, 
ήπια ξινό, 
πικάντικο 

Θρέψη & Κίνηση Αίματος, επούλωση 

Rǔ xiāng Θερμό  Πικάντικο, 
πικρό Κίνηση Αίματος, επούλωση 

Hóng huā Θερμό  Πικάντικο Κίνηση Αίματος 

Mù biē zǐ  Θερμό  

Πικρό, 
ελαφρώς 
γλυκό, 
τοξικό 

Κίνηση Αίματος εξωτερικά, Αποβολή 
Τοξινών 
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Tǔ biē chóng  Ψυχρό 
Αλμυρό, 
ελαφρώς 
τοξικό 

Κίνηση Αίματος, επούλωση 
συνδέσμων, πόρωση οστών 

Fēng là  Ουδέτερο Στυφό Τόνωση Yang Στομάχου, στυπτικό που 
σταματά διάρροια 

ΣΤ
ΥΨ

Η
 

Zōng lúe Ουδέτερο   Πικρό, 
στυπτικό Αιμοστατικό στυπτικό 

Xuè jié Ουδέτερο  
Γλυκό & 
αλμυρό 
(στυπτικό) 

Κίνηση Αίματος, αιμοστατικό 
στυπτικό, ανάπλαση ιστών 

Huái mǐ Δροσερό  Πικρό  Αιμοστατικό στυπτικό 

Wǔ bèi zǐ Ψυχρό   Ξινό, 
αλμυρό 

Στυπτικό αιμοστατικό, Αποβολή 
Υγρασίας & Τοξικής Φωτιάς 

Wū méi  Θερμό Ξινό, 
στυφό 

Αιμοστατικό στυπτικό, αποβολή 
νεκρής σάρκας 

Mù guā Θερμό  Ξινό  Αποβολή Υγρασίας 

ΑΠ
Ο

ΞΗ
ΡΑ

Ν
ΣΗ

 

Cāng zhú  Θερμό  
Πικρό, 
δριμύ, 
αρωματικό 

Αποβολή Υγρασίας 

Βái zhǐ  Θερμό Δριμύ, 
αρωματικό Αποβολή Υγρασίας 

Chuān xiōng Θερμό Δριμύ Κίνηση Αίματος, Αποβολή Ανέμου 
από δέρμα 

ΑΠ
Ο

ΒΟ
ΛΗ

 
ΑΝ

ΕΜ
Ο

Υ 

Πίνακας 2. Τα συστατικά των τεσσάρων παραλλαγών της Jing wan hong κατά θερμική ποιότητα, γεύσεις 
και βασικές δράσεις που σχετίζονται με την εξωτερική τους χρήση. Στην 3η στήλη έχει γίνει προσπάθεια 
κατηγοριοποίησης των δράσεων αυτών. 
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Σημειώσεις: 

• 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.  

• Ευχαριστώ θερμά την Εστία και τους ακούραστους εργάτες της, Ταξιάρχη 
Παναγιωταρά και Δημήτρη Καπαριανό για τις παραγγελίες και το ένθερμο 
ενδιαφέρον.  

• Το παρόν άρθρο έχει στόχο την ενημέρωση των σπουδαστών της Ελληνικής και 
Κινεζικής Βοτανοθεραπείας. Για την διαχείριση παθήσεων στο πλαίσιο της 
Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής συνιστάται ανεπιφύλακτα η συμβολή θεραπευτή 
εκπαιδευμένου στο αντικείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 


