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Viện Dược liệu 

Chi Qua lâu (Trichosanthes L.) có khoảng 40 loài trên thế giới, phân bố rải rác ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. Nhiều loài trong chi được sử dụng làm thuốc trong Y học cổ truyền của 
nhiều nước, một số loài còn được sử dụng làm rau ăn [1, 2, 9]. Cho tới nay, ở Việt Nam các nghiên 
cứu về đặc điểm hình thái của chi Trichosanthes L. vẫn còn chưa đầy đủ. Gagnepain (1921) ghi 
nhận phân bố của 12 loài ở Việt Nam nhưng khóa phân loại chỉ bao gồm 8 loài [9]. Keraudren-
Aymonin (1975) mô tả 10 loài phân bố ở Đông Dương và Việt Nam tuy nhiên khóa phân loại 
thiếu tính đối xứng ở một số cặp đặc điểm. Năm 1999, Phạm Hoàng Hộ mô tả sơ lược 9 loài 
Trichosanthes nhưng không có khóa phân loại. Gần đây nhất, Nguyễn Hữu Hiến (Danh lục các 
loài thực vật Việt Nam, 2005) đã thống kê 12 loài thuộc chi ở Việt Nam trong đó 2 loài T. 
fissibracteata C. Y. Wu và T. laceribractea Hayata mới chỉ được ghi nhận theo tài liệu nước ngoài.  

Để góp phần hoàn thiện các dẫn liệu về hình thái của chi Qua lâu - Trichosanthes L. phục vụ 
công tác định danh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm hình thái và xây dựng khóa phân 
loại cho các loài thuộc chi này ở Việt Nam.  

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các mẫu thu thập trong tự nhiên, các tiêu bản khô tại các phòng tiêu 
bản của các loài trong chi Trichosanthes L. ở Việt Nam. 

2. Địa điểm nghiên cứu 

Thu thập thông tin và thống kê tiêu bản của các loài trong chi Trichosanthes L. tại các phòng 
tiêu bản và bảo tàng như: Phòng Tiêu bản Khoa Tài nguyên Dược liệu, Viện Dược liệu 
(NIMM); Bảo tàng thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (HNU); Phòng 
tiêu bản Đại học Dược Hà Nội (HNPI); và Phòng Tiêu bản thực vật (HN), Viện Sinh thái và Tài 
nguyên sinh vật (HN). 

Thu thập mẫu ngoài tự nhiên: Tiến hành nhiều đợt điều tra tại một số điểm thuộc các tỉnh 
Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh 
Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, 
Đắk Nông, Quảng Nam, Lâm Đồng.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
Xây dựng các tuyến điều tra khảo sát tại các khu vực nghiên cứu. 
Xác định tên khoa học bằng phương pháp so sánh hình thái, đối chiếu với khóa phân loại 

trong các bộ thực vật chí [4, 5, 6, 7, 8]. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình điều tra nghiên cứu, chúng tôi đã thu được tổng số 103 tiêu bản và 4 mẫu vật 
của 6 loài, đồng thời thống kê được 150 tiêu bản của 7 loài thuộc chi Qua lâu (Trichosanthes L.) 
tại các phòng tiêu bản và bảo tàng. Qua phân tích các đặc điểm hình thái, chúng tôi thu được 
những kết quả như sau: 
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1. Đặc điểm hình thái chi Qua lâu (Trichosanthes L.) ở Việt Nam 

TRICHOSANTHES L. – QUA LÂU 

L. 1753, Sp. Pl. 2: 1008.; Mill. 1755, Fig. Pl. Gard. Dic. 21; Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 
485; Ser. 1825, Me}m. Soc. Phys. Gene`ve 3(1): 27; Luqi H. & Charles J. 2011. Fl. Chin. 19: 
36; Phamh. 1999. Ilusstr. Fl. Vietn. 1: 572. 

Typus: Trichosanthes anguina L. 

Các loài trong chi Trichosanthes L. hầu hết là những cây sống lâu năm, một số ít là cây hàng 
năm (T. cucumerina var. cucumerina L.; T. cucumerina var. anguina L.). 

Kiểu thân: Các loài trong chi Trichosanthes L. đều là những loài thân thảo, leo quấn. Trên 
thân thường có khía sọc, có thể có lông hoặc không lông. Hơi rỗng phía trong lõi.  

Lá: Cuống lá thường có lông măng, đôi khi nhẵn (T. truncata; T. tricuspidata; T. pedata). Lá 
đơn; phiến lá nguyên (T. baviensis; T. truncata) hoặc phân 3-7 thùy, trong đó có loài T. pedata 
Merr. & Chun có lá xẻ sâu đến tận gốc tạo thành dạng lá kép giả, với 3-5 lá phụ; các thùy lá 
thường hình trứng, thuôn dài hay hình mác. Phiến lá thường mỏng, bề mặt nhẵn hoặc có lông tơ 
hay lông măng. Mép lá thường có răng cưa nhọn, hiếm khi nguyên. Phiến lá của một số loài có 
nhiều điểm trắng nhỏ, có thể ở cả gân lá (T. rubriflos; T. tricuspidata; T. pedata); một số loài lá 
có điểm tuyến (T. tricuspidata; T. rubriflos). 

Tua cuốn thường 2 – 5 tua, ít khi đơn độc. 

  

 
 

Hình 1: Các dạng lá của chi Trichosanthes L. 
1. T. baviensis; 2. T. truncata; 3. T. pilosa; 4-5. T. tricuspidata; 

 6. T. cucumerina; 7. T. rubriflos; 8. T. pedata;  
Cụm hoa: Cây thường mang hoa phân tính khác gốc, riêng loài T. cucumerina có hoa phân 

tính cùng gốc. 
Cụm hoa đực: Hoa đực thường mọc thành cụm, thường ở đỉnh cành ít khi ở nách lá. Có 

cuống dài. Hoa đực nở từng hoa một đến khi hết, ít khi nở nhiều hoa trên cùng một cụm. Lá bắc 
hình trứng (T. rubriflos, T. tricuspidata) hoặc hình thoi (T. pedata); kích thước thường từ 1- 6,5 
cm, hiếm khi là rất nhỏ hoặc tiêu biến (T. cucumerina); ống đài hình trụ, thường xòe ra ở đỉnh, 
chia 5 thùy, nguyên hoặc có răng cưa hoặc có khía; tràng phân 5 thùy, thường có tua dài ở mép; 
nhị 3, đính trên ống đài; chỉ nhị rất ngắn, tự do; bao phấn hợp sinh. 
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http://www.efloras.org/person_profile.aspx?person_id=8671
http://www.efloras.org/person_profile.aspx?person_id=1508
http://tropicos.org/Name/9200444
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Hoa cái: Mọc đơn độc; đài và tràng giống với hoa đực; bầu hạ, hình trứng hay hình thuôn 
dài, 1 ô với 3 giá noãn; noãn nhiều; đầu nhụy 3 thùy, các thùy nguyên hoặc chẻ đôi. 

  
Hình 2: Một số dạng hoa 

1. T. rubriflos (màu đỏ hồng) ; 2. T. villosa (màu trắng) 

Quả: Quả hình cầu hoặc gần cầu (T. villosa; T. pedata, T. tricuspidata), hình trứng (T. 
truncata, T. pilosa) hay dạng quả dài (T. cucumerina var. anguina). Quả chín màu đỏ (T. 
rubriflos, T. villosa, T. tricuspidata; T. pilosa), màu vàng đến đỏ cam (T. pedata) hoặc có sọc 
(T. baviensis; T. cucumerina). Quả dạng thịt, vỏ quả nhẵn và mịn, hạt nhiều. 

    
Hình 3: Các dạng quả trong chi Trichosanthes L. 

1. Hình trứng (T. truncata); 2-3. Hình gần cầu, có núm (2. T. tricuspidata; 3.T. pedata);  
4. Hình cầu (T. vilosa); 5. Hình trứng thuôn dài (T. pilosa; T. cucumerina var. 

cucumerina); 6. Quả rất dài (T. cucumerina var. anguina) 
Hạt: Hạt được bao bởi thịt quả, nhiều hình dạng khác nhau. Hạt thường 1 ô, hoặc 3 ô với 2 ô 

phụ rỗng (T. baviensis; T. pilosa); hạt dẹt (T. rubriflos, T. vilosa, T. tricuspidata; T. baviensis) 
hoặc phồng (T. pilosa, T. pedata). Vỏ hạt nhẵn hoặc xù xì, màu nâu vàng đến nâu đất. Mép hạt 
nhẵn hoặc đôi khi uốn lượn (T. cucumerina). Một số có gờ nổi sát mép hạt hoặc ở giữa hạt. 

 

 
Hình 4: Các dạng hạt trong chi Trichosanthes L. 

1. Hạt thuôn dài (T. rubriflos); 2. Hạt hình trứng-tam giác (T. tricuspidata);  
3. Hạt hình trứng phồng (T. pedata); 4-5. Hạt hình tam giác, có 2 đường gân nổi  

(4. T. baviensis; 5. T. pilosa); 6. Hạt gần hình trứng (T. truncata) 

2. Khóa định loại các loài thuộc chi Qua lâu (Trichosanthes L.) ở Việt Nam 
Khóa định loại của các loài thuộc chi Qua lâu (Trichosanthes L.) ở Việt Nam được xây dựng 

căn cứ vào đặc điểm hình thái của thân, lá, hoa, quả và hạt. Trong đó loài Trichosanthes 
anguina L. được coi là 1 thứ (T. cucumerina var. anguina L.) của loài T. cucumerina L. 
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1a. Hạt hình tam giác hoặc trứng-tam giác, 3 ô với 2 ô phụ hẹp. 
2a. Lá không phân thùy.... .......................................................... ......……............. T. Baviensis 
2b. Lá thường 3-7 thùy..………………………….......…….....…. .................. ......……T. pilosa 

1b. Hạt hình elip, trứng-elip, hoặc thuôn dài, 1 ô, dẹt hoặc phồng. 
3a. Cây đơn tính cùng gốc, lá bắc nhỏ, rất nhỏ hoặc tiêu biến ...................  .........T. cucumerina 

* Lá bắc 1-3 mm, quả dài 100-200 x 3-4 cm, thùy lá hình trứng ngược .. .......  var. Anguina 
** Lá bắc rất nhỏ hoặc tiêu biến, quả hình trứng thuôn dài 5-7 x 2-3 cm, thùy lá hình thoi 

hoặc hình tam giác... ........................................... .................................. var. cucumerina 
3b. Cây đơn tính khác gốc, lá bắc 1-6,5cm. 

4a. Lá đơn, phiến lá không có đốm trắng; lá bắc có mép nguyên hoặc uốn lượn. 
5a. Lá có lông ở cả hai mặt. 

6a. Lá không phân thùy, quả thuôn dài; hạt gần hình trứng, mép lượn sóng ......... T. kerrii 
6b. Lá 3-5 thùy; quả gần cầu; hạt thuôn dài hoặc hình trứng-tam giác... .......... ...T. villosa 

5b. Lá hai mặt nhẵn. 
7a. Lá hình trứng hoặc trứng thuôn dài, chất da, không phân thùy hoặc 2-3 thùy nông .....  
  ................................................................................................................ T. truncata 
7b. Lá hình tim trứng hoặc tim tròn, chất giấy, 3-5-7 thùy sâu, mép lá lượn sóng-răng 

cưa  .......................................................................................................... T. kirilowii 
4b. Lá đơn hoặc lá kép giả có 3-5 lá chét, phiến lá có đốm trắng; lá bắc mép có răng cưa. 

8a. Lá kép giả; lá bắc hình thoi-mác .................................................................... T. pedata 
8b. Lá đơn; lá bắc hình trứng rộng hoặc thuôn dài. 

9a. Hoa màu đỏ nhạt, phiến lá (3)-5-(7) thùy sâu ........................................... T. rubriflos 
9b. Hoa màu trắng, phiến lá 3-(5) thùy nông ............................................. T. tricuspidata  

3. Phân bố, sinh thái và giá trị sử dụng chi Qua lâu (Trichosanthes L.) ở Việt Nam 
Phân bố và sinh thái: Các loài trong chi Qua lâu (Trichosanthes L.) phân bố rải rác trên cả 

nước, thường mọc hoang ven rừng hay vách núi đá vôi, ở độ cao từ 500 m đến 1500 m. 

Giá trị sử dụng: Hầu hết các loài trong chi Trichosanthes L. đều được sử dụng trong y học 
cổ truyền để chữa nhiều bệnh và nhóm bệnh khác nhau như bệnh về đường tiêu hóa, ung nhọt, 
nóng trong người, các bệnh ngoài da... Trong số 5 loài được sử dụng làm thuốc phổ biến là 
Trichosanthes anguina; T.cucumerina; T. kirilowii; T. tricuspidata; T. villosa., loài Qua lâu 
nhân - Trichosanthes kirilowii được dùng phổ biến hơn cả. Hạt (qua lâu nhân), vỏ quả (qua lâu 
bì), rễ củ (thiên hoa phấn hay qua lâu căn) của loài này đều là những vị thuốc trong Y học cổ 
truyền. Một số sản phẩm chủ yếu được chế từ cây Qua lâu nhân (Trichosanthe kirilowii) như: 
Qua lâu thái sợi, qua lâu chưng, qua lâu chích mật, qua lâu sao vàng, qua lâu nhân sao thơm, 
qua lâu nhân sao cám, qua lâu nhân chích mật ong, qua lâu sương. Ngoài ra loài T. cucumerina 
gồm 2 thứ là T. cucumerina var. anguina (mướp hổ) và T. cucumerina var. cucumerina (dưa 
trời) còn được sử dụng phổ biến làm rau ăn. 

III. KẾT LUẬN  
Kết quả điều tra đã thống kê được 10 loài và 2 thứ thuộc chi Qua lâu - Trichosanthes L. ở 

Việt Nam trong đó loài Trichosanthes anguina L. được coi là 1 thứ (T. cucumerina var. anguina 
L.) của loài T. cucumerina L.. Thông qua kết quả điều tra, thu thập mẫu và nghiên cứu tiêu bản 
tại các phòng tiêu bản, đã mô tả đặc điểm hình thái và xây dựng được khóa phân loại của 10 loài 
và 2 thứ của chi Trichosanthes L. ở Việt Nam. Đồng thời xác định được các đặc điểm chung về 
phân bố, sinh thái và giá trị sử dụng của chúng.  
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Các loài trong chi Trichosanthes L. ở Việt Nam phân bố rải rác trên cả nước. Hầu hết các 
loài trong chi đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền và 2 thứ là T. cucumerina var. 
anguina (mướp hổ) và T. cucumerina var. cucumerina (dưa trời) được sử dụng phổ biến làm rau 
ăn. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Viện Dược liệu và Sở KH&CN tỉnh Hà 
Giang đã tài trợ kinh phí để thực hiện đề tài: “Điều tra phân bố và nghiên cứu phân loại một số 
loài thuộc chi Trichosanthes L. họ Cucurbitaceae hiện có ở Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu, 
điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang”. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Viện Dược liệu, 2006. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Nxb. KHKT, Tập II. 

2. Võ Văn Chi, 1997. Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb. Y học, Hà Nội.  

3. Võ Văn Chi, 2012. Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb. Y học, Hà Nội, tập I, II. 

4. Phạm Hoàng Hộ, 1999. Cây cỏ Việt Nam, Nxb. Trẻ, tập I. 

5. Keraudren-Aymonin, M., 1975. Flore du Cambodge du Laos et du Viet Nam, vol. 15 :  75-92. 

6. Lecomte, H., H. Humbert, F. Gagnepain, 1908-1923. Flore Générale L’Indo – Chine, vol. 
2 : 1037-1048. 

7. Thawatchai Santisuk et al. 2008. Flora of Thailand, Vol. 9 (4). 

8. Nguyễn Nghĩa Thìn, 2007. Các phương pháp nghiên cứu thực vật, Nxb. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

9. Wu, Z. Y., P. H. Raven, D. Y. Hong, eds. 2011. Flora of China. Vol. 19 (Cucurbitaceae 
through Valerianaceae, with Annonaceae and Berberidaceae). Science Press, Beijing, and 
Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, p. 36-45. 

STUDY ON MORPHOLOGY AND TAXONOMY OF GENUS Trichosanthes L. 
(CUCURBITACEAE Juss.) IN VIETNAM 

PHAN VAN TRUONG, PHAM THANH HUYEN,  
NGUYEN QUYNH NGA, HOANG VAN TOAN, NGUYEN XUAN NAM 

SUMMARY 

Genus Trichosanthes L. was described at first by Linnaeus (1753) in “Species plantarum”. 
Over the world, this genus has about 40 species, usually distributed in tropical and subtropical 
regions. In Vietnam, this genus has about 10 to 12 species.  

In this article, we have described common characteristics of genus Trichosanthes L. We have 
constructed the key to identify taxa of this genus. Additionally, the information on distribution, 
habitat, ecology, use in Vietnam has been provided. 
  




