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Tóm tắt: 
 

Cây Lá đắng (Vernonia amygdalina Delile, họ Asteraceae) có nguồn gốc từ Châu Phi, mới được di 

thực vào Việt Nam. Hiện nay loài cây này được nhân dân trồng và sử dụng rất phổ biến. Tuy 

nhiên, trong quá trình sử dụng có sự nhầm lẫn giữa cây Lá đắng và những loài cây khác. Nhưng ở 

nước ta vẫn chưa có một nghiên cứu nào cụ thể về loài cây này; vì vậy, nghiên cứu về cây Lá đắng 

đang được trồng ở Việt Nam là một điều hết sức cần thiết để phân biệt, tránh nhầm lẫn và sử dụng 

dược liệu hiệu quả hơn. Bài viết này trình bày một số kết quả bước đầu phân tích sơ bộ thành phần 

hóa học, các đặc điểm hình thái, vi phẫu, và bột dược liệu của cây Lá đắng đang được trồng tại Đà 

Nẵng, Việt Nam.  

           Từ khóa: Lá đắng; Vernonia amygdalina Delile; Thành phần hóa học; Đặc điểm vi phẫu; 
Hình thái.   
 

Abstract: 
 

The Bitter Leaf (Vernonia amygdalina Delile, Asteraceae) originates in Africa and has been taken 

to Vietnam recently. Nowadays the plant is grown and used nationwide. However, there are some 

confusions between this kind of plant and other herbals. In Vietnam there has not been any detailed 

research on this species; therefore, studying the Bitter Leaf, which is planted in Vietnam, is really 

necessary to differentiate it from other herbs, avoiding confusion and using it more effectively. 

This article presents some initial studies of phytochemical composition, features, microsurgery and 

botanical powder of Vernonia amygdalina being grown in Danang, Vietnam.   
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