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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Trong kho tàng y học dân tộc Việt Nam, nhiều vị thuốc quý có tác dụng mạnh mẽ 

trong việc tạo miễn dịch cơ thể, tăng sức đề kháng, chữa trị các loại bệnh nguy hiểm. 

Một trong số đó là Địa long (hay còn gọi là giun đất). Từ xưa, Địa long đã được sử dụng 

nhiều trong các bài thuốc cổ phương1 bởi những vị danh y như Ngài Hải Thượng Lãn 

Ông (Đại Danh y), Ngài Tuệ Tĩnh (Tiên Thánh của Ngành thuốc Nam). Trong thời chiến 

tranh, nơi rừng núi khắc nghiệt, bộ đội ta đã sử dụng Địa long để vượt qua những cơn sốt 

độc để tiếp tục chiến đấu. Đến tận ngày nay, ta vẫn còn nghe ông cha dùng bài thuốc Địa 

long để trị sốt rét, hen suyễn, suy dinh dưỡng, ... 

Với vẻ ngoài đơn giản nhưng bên trong cơ thể nhỏ bé của Địa long lại chứa nguồn 

dược tính phi thường. Từ xưa đến nay, Địa long trở thành đề tài của rất nhiều nghiên cứu 

khoa học. Tuy nhiên, nguồn tư liệu về Địa long vẫn còn rải rác và chưa có tài liệu nào hệ 

thống lại một cách đầy đủ. Vì thế chúng tôi xin phép được giới thiệu quyển “Sổ tay Địa 

long” với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về vị thuốc quý này. Mặc dù đã 

hết sức cố gắng nhưng quyển sổ tay này không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong 

nhận được sự góp ý từ Quý đọc giả để “Sổ tay Địa long” được hoàn thiện hơn. 

“Sổ tay Địa long” gồm 05 phần chính: 

- Phần A: Đặc điểm chung về giun đất 

- Phần B: Tác dụng dược lý, các bài thuốc Y học cổ truyền và các nghiên cứu khoa 

học trên thế giới về Địa long 

- Phần C: Trường hợp khỏi bệnh nhờ giun đất 

- Phần D: Phụ lục tham khảo 

- Phần E: Tài liệu tham khảo 

Hy vọng quyển sổ tay này hữu ích phần nào cho những ai đang muốn tìm hiểu về 

Địa long, cũng như giới thiệu Địa long đến với mọi người. “Sổ tay Địa long” góp phần 

nhỏ bé trong việc giữ gìn bài thuốc quý của cha ông, giúp ai ai cũng có sức khoẻ thật tốt 

để tiếp tục cống hiến, mang những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời. 

                                                
1 Cổ phương (phương thuốc cổ) là thuốc cổ truyền được ghi trong các sách về y học cổ truyền của Việt Nam và 

Trung Quốc từ trước thế kỷ 19, trong đó có ghi số vị thuốc, hàm lượng của từng vị, phương pháp bào chế, tác dụng, 

chỉ định, đường dùng, liều dùng, cách dùng và chỉ định của phương thuốc. (Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 

21/2018/TT-BYT) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-21-2018-tt-byt-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-396302.aspx?_ga=2.252713673.173234494.1630667330-671850984.1630667330
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-21-2018-tt-byt-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-396302.aspx?_ga=2.252713673.173234494.1630667330-671850984.1630667330
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A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ GIUN ĐẤT 

I. Mô tả giun đất  

● Tên thường gọi: Địa long, Trùn đất 

● Tên gọi khác: Khâu dẫn, Giun khoang, Thổ long, Trùn hổ 

● Tên khoa học: Pheretima asiatica Michaelsen  

● Tên nước ngoài: Earthworm  

● Ngành: Giun đốt. 

● Chi, họ: Giun đất thuộc nhiều chi. Tại châu Âu chủ yếu là Lumbricus thuộc họ Đới 

dẫn Lumbricidae. Tại khu vực châu Á (nước ta) chủ yếu thuộc họ Cự dẫn 

Megascolecidae. 

II. Đặc điểm 

● Hình dạng: Giun đất có thân hình trụ, tròn và dài khoảng 10-30cm, đường kính 

khoảng 5-10mm, có khoang cổ và nhiều vòng đốt sít nhau. 

● Tính vị: Tính bình, vị mặn. 

● Nơi sinh sống: Ở nước ta, chúng sống phổ biến tại vùng đồng bằng, ở những nơi đất 

ẩm, xốp và có nhiều mùn. Khi trời mưa, giun sẽ bò lên mặt đất để hô hấp.  

● Nguồn thức ăn: Thức ăn của giun là những chất mùn hữu cơ thối rữa lẫn trong đất, 

cũng ăn đất, lọc lấy chất mùn rồi thải bã và đất ra ngoài. 

III. Phân loại 

Trên thế giới hiện có khoảng 4.400 loài giun đất khác nhau đã được định danh. 

Dựa vào kích thước và tập tính loài, phân loại thành 4 nhóm chính: EPIGEIC, 

ENDOGEIC, ANECIC và COMPOST [1]. 

● EPIGEIC (trùn đỏ, hay trùn ăn chất phân huỷ) 

Gồm các loài như Eisenia foetida, Eudrilus eugeniae (nigerian), Perionyx excavatus (trùn 

quế) thường dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, xử lý chất thải nông nghiệp, công 

nghiệp.  
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●  ANECIC (trùn mồi câu hay trùn đào đất - Địa long trong nhóm này) 

Gồm các loài như Lumbricus, Polypheretima elongata, Lampito maruti… có lợi cho việc 

cải tạo đất, làm mồi câu cá, chữa bệnh. 

 

● ENDOGEIC (trùn ăn khoáng) 

Gồm các loài như Pentoscolex sps. Eutopeius sps. Drawida sps… loại giun này thường 

dùng để xử lý đất, nhưng không tốt bằng Aneceic. 
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● COMPOST (trùn ủ phân compost) 

Được tìm thấy trong môi trường sống vi mô có hàm lượng chất hữu cơ cao, như đống ủ 

mục nát, phân chuồng và thùng ủ phân. Các loài này hoạt động rất tích cực và thường có 

kích thước trung bình [1] 
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B. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ, CÁC BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐỊA LONG 

I. Tác dụng chữa bệnh của Địa long theo Y học cổ truyền 

Tuệ Tĩnh Thiền sư (1330 – 1400) từng có câu: "Nam dược trị Nam nhân" thể hiện quan 

điểm đầy biện chứng về mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống xung 

quanh. Đặc biệt, Ông đã để lại 2 bộ sách Y Dược: “Hồng Nghĩa giác tư y thư” và bài 

“Phú thuốc Nam” sau này được tổng hợp lại trong bộ “Tuệ Tĩnh Toàn Tập”. Trong đó 

có nhiều bài thuốc nói về công dụng của Địa long (trùn đất).  

Về sau Lương y Nguyễn An Định cũng đã để cuốn sách “Thần dược cứu mệnh”. Mở đầu 

sách có câu: "Con người dẫm lên thuốc thần mà không biết, nên vẫn chết". Vị thuốc thần 

đó chính là vị thuốc có tên "Địa long" - con rồng trong đất – hay là giun đất. Ngoài công 

dụng ngắt cơn sốt nhanh, phương thuốc chứa giun đất còn điều trị được nhiều dạng bệnh 

lý như: Tai biến mạch máu não, phong xù, phong đơn, tiểu đường, huyết áp, ung thư, suy 

nhược cơ thể …  

Ngoài ra, trong quyển “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS. Đỗ Tất Lợi 

được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thời Đại (Hà Nội) vào năm 2015 cũng có kể thêm một 

số tác dụng khác của Địa long như chữa sốt nặng (đại nhiệt), tác dụng hạ huyết áp, ức 

chế sự co bóp của ruột non, tác dụng giãn khí quản, tác dụng kháng histamin2 và tác dụng 

phá huyết. 

Còn rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả phi thường của Địa long. Trong đó, 

phải kể đến một số công dụng tiêu biểu như: 

- Tác dụng giải nhiệt, hạ sốt, an thần [2] 

- Đại giải nhiệt độc, hành thấp bệnh3 (theo Bản Thảo Giảng Nghĩa Bổ Di) 

- Thanh Thận, khứ nhiệt, thấm thấp, hành thủy, trừ thấp nhiệt ở Tỳ Vị, thông đại 

tiện thủy đạo (theo Y Lâm Toản Yếu) 

- Trừ phong thấp, đờm kết, khử trùng tích, phá huyết kết (theo Đắc Phối Bản Thảo) 

                                                
2

 Histamin có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh giấc ngủ và một số chức năng khác, là chất trung gian có mặt trong tình trạng sốc phản 

vệ, phản ứng dị ứng hay quá trình bài tiết dịch vị. Trong tình trạng bình thường, Histamin sẽ tồn tại dưới dạng phức hợp protein và không gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ thể bị dị ứng như gặp phải tác dụng phụ của thuốc, phấn hoa, hóa chất,  thực 

phẩm,…phức hợp protein lập tức giải phóng Histamin và gây ra các phản ứng với mức độ khác nhau. Đối với những tình huống phức tạp, người 

bệnh cần được điều trị bằng cách sử dụng thuốc kháng Histamin. 
3

 Bệnh phong thấp (tê thấp) là thuật ngữ thể hiện cho tình trạng đau nhức ở gân, xương khớp và bắp thịt, thường gặp ở những người có độ tuổi 

trung niên và người cao tuổi. Theo Đông y, bệnh xảy ra khi vệ khí cơ thể suy giảm khiến phong, hàn và thấp xâm nhập qua nang lông, da, đến 

kinh lạc và di chuyển khắp cơ thể. Theo Tây y, bệnh xảy ra do ảnh hưởng của tuổi tác, di truyền, tính chất công việc… 

Nguồn: https://ihr.org.vn/phong-thap-4866.html 
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- Thanh nhiệt, trấn kinh, lợi niệu, giải độc, có tác dụng hạ huyết áp chậm mà lâu dài 

(theo Trung Dược Học) 

II. Một số bài thuốc tham khảo 

Đã từ lâu, nhân dân Việt Nam đã áp dụng nhiều bài thuốc Đông Y trong điều trị bệnh, 

bài thuốc “Thần dược cứu mệnh” là một trong những bài thuốc nổi bật với thành phần 

chính là Địa long. Bài thuốc này được xuất hiện từ khoảng đầu thế kỷ trước, được in lại 

trong quyển sách “Hai trăm bài thuốc quý” của ông Lê Văn Tĩnh vào năm 1940 với ghi 

chú là “chủ trị làm ban, ôn dịch và các bệnh nan y, công hiệu như thần, bệnh lui sau 60 

phút”. Sau này, bài thuốc đã được ông Nguyễn An Định, trưởng nam của cụ Nguyễn An 

Ninh cho phổ biến lại trên một số tờ báo. Bài thuốc cũng được ghi trong cuốn “Những 

cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của giáo sư Đỗ Tất Lợi.  

Cuối năm 1969, ở Hà Nội có đợt dịch bệnh gọi là sốt xuất huyết, được xác định xuất hiện 

lần đầu tiên ở nước ta với tỷ lệ tử vong rất cao. Lương y Nguyễn An Định đã đề xuất bài 

thuốc “Thần dược cứu mệnh” gửi lên Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ là bác sĩ Nguyễn 

Văn Hưởng. Bài thuốc đã góp phần đẩy lùi được bệnh sốt xuất huyết lúc bấy giờ với 

nhận định sau: “Trong cuộc chống dịch sốt xuất huyết vừa qua, Bộ có sử dụng bốn bài 

thuốc Nam do nhân dân đóng góp. Nói chung, thuốc Nam trị bệnh này đạt hiệu quả rõ 

ràng và nhanh chóng hơn Tây y. Trong các bệnh nhân dùng ba bài thuốc kia, vẫn có 

những ca tử vong. Duy chỉ có bài “trùn đất” của đồng chí là cứu sống 100%, không có 

ca tử vong nào mặc dù bài thuốc đó đã dùng cho tất cả các bệnh nhân nặng nhất… Ngoài 

bệnh sốt xuất huyết, thuốc còn trị được các bệnh khác.” Điều này là minh chứng cho 

hiệu quả phi thường của Địa long, cứu người trong lúc nguy kịch. 

Chi tiết bài thuốc như sau: 

● Thần dược cứu mệnh, cứu người sau 4 khắc: Đơn thuốc này dùng chữa những 

trường hợp cửu khiếu xuất huyết, ngũ tạng lục phủ xuất huyết, não bộ xuất huyết, 

hôn mê bất tỉnh kéo dài nhiều ngày, phù thận, phù toàn thân, phù tim, đột ngột 

phát điên không rõ nguyên do (có sốt hoặc không sốt), bí đại tiểu tiện, bí trung 

tiện, bụng báng trướng nước, bạch đới khí hư nặng, ngày đêm đáy quần ướt sũng 

hôi hám, người gầy xanh xao,... 

Đơn thuốc gồm các vị:  
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Địa long 50g khô, tương đương với 50 con giun đất tươi (liều dùng cho người lớn và trẻ 

từ 15-16 tuổi trở lên), 30g khô hay 30 con tươi cho trẻ từ 5-6 tuổi đến 13-14 tuổi), 20g 

khô hay 20 con tươi (cho trẻ 1-2 tháng đến 4-5 tuổi). Đậu đen, đậu xanh, mỗi thứ 100g. 

Rau bồ ngót bằng 2-3 mớ bán ở chợ (tương đương 200-300g), băm nhỏ cả cành cả lá. 

Giun đất còn tươi rạch ra, rửa sạch, sao thơm giòn, giã nhỏ. Đậu và rau sao thơm. Tất cả 

cho vào nồi hay siêu đất hoặc nồi nhôm gang đều được. Cho vào 4 chén nước (tương 

đương với hơn 1,2 lít nước), sắc còn nửa chén hoặc 1/3 (100-150ml), cho người bất tỉnh 

phải cậy răng đổ. Thuốc này thường chỉ dùng một thang cũng hết bệnh, nhưng tác giả 

bài viết thường dùng 3 thang, trong 3 ngày (tối nước nhất, sáng nước nhì). Hai thang sau 

để trừ căn và trừ các di chứng như méo mồm, mắt xếch,... cho nên khi uống thang thứ 2, 

thứ 3 bệnh nhân đã tỉnh táo. Thuốc có thể pha với đường cho dễ uống. Bồ ngót sao thật 

khô giòn, thuốc sẽ có mùi vị thơm ngon. Nếu bồ ngót để tươi không sao, nước thuốc 

giống chè đậu đen, pha đường. 

 

Ngày 20/07/2021, trong công văn “Hướng dẫn sử dụng y học cổ truyền phòng chống ôn 

dịch COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-COV-2)” của Hội Đông Y Việt Nam 

do chủ tịch TTND. PGS. TS Đậu Xuân Cảnh ký quyết định, nêu rõ bài thuốc dành cho 

bệnh nhân nhiễm COVID-19 với các triệu chứng: sốt, mệt mỏi, toàn thân đau nhức, ho, 

khạc đờm, tức ngực khó thở, ăn uống kém, buồn nôn, nôn, đại tiện nhiều lần trong ngày, 

chất lưỡi bệu có dấu răng, lưỡi sắc nhạt hoặc hồng, rêu lưỡi trắng dày, nhớt hoặc trắng 

nhớt, mạch hoạt hoặc nhu.  

● Bài thuốc đề nghị như sau: Xuyên tâm liên 12g, sinh thạch cao 15g, khương hoạt 

15g, đình lịch tử 15g, quán chúng 9g, Địa long 15g, hoắc hương 15g, thương truật 

15g, phục linh 15g, sinh bạch truật 20g, mạch nha, son tra, thần khúc mỗi loại 9g, 

hậu phác 15g, tiêu binh lang 9g, thảo quả 9g, sinh khương 15g. Cách dùng: sắc 

uống ngày 01 thang, đổ 900ml sắc còn 600ml, chia 3 lần uống trong ngày, sáng 

trưa chiều, uống trước khi ăn. 

 

Ngoài ra, một số bài thuốc khác có thành phần Địa long cũng đang được áp dụng trong 

các toa thuốc y học cổ truyền, đem lại hiệu quả rõ rệt: 



 

 

10 | Trang 

 

● Bổ dương hoàn ngũ thang (bài thuốc kinh nghiệm ghi trong Y lâm cải thác 

phương): Dùng trong các trường hợp bán thân bất toại, mồm miệng và mắt méo 

lệch, không nói được, miệng sùi bọt mép, bí đại tiện, đi tiểu tiện nhiều lần:  

Hoàng kỳ 15g, đương quy vĩ 8g, xích thượng 6g, Địa long, xuyên khung, đào nhân, hồng 

hoa mỗi vị 4g. Thêm 600ml nước, sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày.  

Khi mới bị thì thêm vào thang thuốc này 4g phòng phong. Uống trong vòng 4-5 lần thì 

bỏ vị phòng phong đi. 

● Tác dụng giải nhiệt, hạ sốt, an thần: Uống 12g bột Địa long cho tác dụng hạ sốt, 

xuất hiện sau nửa giờ đến 3 giờ, từ 2-5 giờ thì hết sốt, trở lại bình thường. 

● Cấp cứu người bệnh: Trong trường hợp người bệnh không thể nuốt tươi Địa long 

do họ đã quá yếu, ta có thể xay Địa long tươi và trộn với mật ong. Vì khi để tươi 

xay thì chất nhờn của Địa long ra nhiều, dạ dày hấp thu nhanh, rất có ích cho các 

ca cấp cứu. Cách này phối hợp được các dược tính quý cả hai vị thuốc nên tăng 

tính tác dụng của Địa long lên nhiều lần. Vị ngọt của mật ong làm bớt mùi tanh 

của Địa long tươi khi xay nhuyễn. Cách làm chi tiết: 

Địa long đào lên rửa sạch đất bên ngoài. Rạch dọc theo thân Địa long, làm sạch đất bên 

trong. Sau đó cho xay nhỏ bằng máy hoặc dã nát bằng cối, lấy Địa long: 5 thìa, mật ong: 

01 thìa vừa đủ (đong bằng thìa ăn cơm). 

III. Theo nghiên cứu về Địa long tại Việt Nam và trên thế giới 

1. Tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, Địa long đã được sử dụng như một phương thuốc dân gian lâu đời. 

Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến gian khổ, bộ đội ta nhờ nuốt giun đất mà vượt qua sốt 

rét, suy dinh dưỡng để tiếp tục chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Điều này đã được nhắc đến trên 

Nguyệt san của Báo quân đội nhân dân (ngày 14/02/2019). Thiếu tướng, GS.TS - Anh 

hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tụ đã kể rằng những năm tháng tại Mặt trận Tây Nguyên, 

ông chứng kiến bộ đội ta đã lấy Địa long rửa sạch rồi nuốt sống để chữa sốt rét và suy 

dinh dưỡng. 

Để giải đáp những nghi ngờ về dược tính của Địa long, khi quay về Bộ tư lệnh 

559, ông cho xưởng dược bào chế thành viên rồi gửi ra Bắc kiểm nghiệm. Kết quả báo 

về khiến ông bần thần vui sướng. Đó là loại thuốc mới này có đầy đủ các thành phần axit 



 

 

11 | Trang 

 

amin không tự tổng hợp được và các vitamin ngang với viên đạm Moriamin quý hiếm 

mà nước bạn viện trợ cho ta lúc đó. Thế là Địa long được dùng rộng rãi, giúp thương 

binh, bệnh binh hồi phục nhanh sức lực. [3] 

Thêm một minh chứng nữa, đó là Lương y Nguyễn Công Đức - Nguyên giảng 

viên Khoa Y học cổ truyền, ĐH Y dược TP.HCM cũng từng viết trong bài báo cáo của 

mình: “Giun đất chứa hàm lượng axit linoleic rất cao, cùng khoáng chất vi lượng chống 

oxy hóa selen giúp tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng trong cơ thể”. 

Ngoài ra, theo công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao cùng các 

cộng sự về giun quế cho thấy loài giun này có chứa enzyme, chúng có thể thủy phân đặc 

hiệu sỏi fibrin với hoạt tính xúc tác rất cao, có triển vọng khai thác được để làm thuốc. 

Đồng thời Tiến sĩ đã chia sẻ về thuốc chiết xuất từ một loại giun đất (tên khoa học là 

Lumbricus rubellus) có chứa enzym fibrinolytic (một loại protein trong máu), có tác dụng 

làm tan các cục máu đông trong các chứng đột quỵ.[4]  

 

Nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Thị Hồng Thúy năm 2006  

Theo luận án tiến sĩ y học năm 2006 của tác giả Trần Thị Hồng Thúy với đề tài là 

“Nghiên cứu tác dụng điều trị Tăng huyết áp nguyên phát của Địa long”. Nghiên cứu 

được tiến hành qua 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn nghiên cứu trên động vật thực nghiệm (chuột cống trắng, chuột 

nhắt trắng, thỏ New Zealand và chó). Kết quả cho thấy:  

● Địa long dung dịch 2% và 4% làm giãn mạch tai thỏ, làm giảm nhiều 

tác dụng co mạch của adrenalin;  

● Địa long liều 0,45g/100g cân nặng làm lợi tiểu và tăng thải Na+, 

K+, Cl- trên chuột cống trắng;  

● Địa long liều 3g/kg cân nặng làm giảm 31,6% huyết áp trên chó.  

● Địa long liều 0,03g/10g cân nặng không gây ngủ trên chuột nhắt 

trắng. 

- Giai đoạn nghiên cứu lâm sàng trên những bệnh nhân có huyết áp tâm thu 

từ 140-179 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương từ 90-109 mmHg. Kết quả thu 

thập trên 97 bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ và vừa, tuổi trung bình 60, được điều 
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trị bằng Địa long (dưới dạng viên nang MĐ) với liều 2,5g/ngày trong 30 ngày 

cho thấy: 

● Địa long làm giảm huyết áp ở: 89,7% số bệnh nhân với huyết áp 

tâm thu, 70,1% số bệnh nhân với huyết áp tâm trương, 88,7% số 

bệnh nhân với huyết áp trung bình, 38,1% số bệnh nhân đáp ứng 

đầy đủ với điều trị. Trên máy ghi huyết áp lưu động, huyết áp giảm 

cả ban ngày lẫn ban đêm.   

● Địa long có hiệu lực ở cả ba thể bệnh YHCT: thể can dương thượng 

cang, can thận âm hư và thể đàm thấp.  

● Địa long làm giảm 84,7% triệu chứng đau đầu; 92,8% hoa mắt 

chóng mặt, 95,5% cơn bốc hỏa. Tác dụng hạ áp êm dịu, từ từ và kéo 

dài, tỷ lệ đáy-đỉnh trên 79%. Hiệu quả điều trị: loại tốt 25,7%; khá 

38,2%; trung bình 24,8%.  

● Địa long được dung nạp tốt, bệnh nhân dễ chịu khi dùng thuốc, 

không có phản ứng phụ, không gây biến đổi các thông số huyết học, 

hóa sinh và chức năng gan thận và điện giải máu.  

Như vậy, Địa long với liều 2,5g/ngày có tác dụng tốt, an toàn và phù hợp trong 

điều trị bệnh tăng huyết áp nhẹ và vừa.[5] 

2. Trên Thế giới 

Hiện nay việc sử dụng Địa long (giun đất) trong phòng và hỗ trợ điều trị 

bệnh nhân đã có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới. Nhiều công trình nghiên cứu 

chỉ ra rằng trong giun đất có chứa các thành phần vô cùng lợi ích đối với cơ thể 

con người. Dưới đây là liệt kê một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trên thế 

giới giúp chúng ta hiểu hơn về lợi ích khi sử dụng giun đất như một loại dược 

phẩm. Qua các nghiên cứu cho thấy Địa long có một số công dụng nổi bật như 

sau: 

- Chất nhầy trong giun đất có tính kháng khuẩn, chống viêm phổi, chống oxy hóa 

99%, ức chế bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra còn có tác dụng hạ sốt, chống viêm, 

chống khối u.  

- Các chất chống oxy hóa như glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), 

catalase (CAT) và superoxide dismutase (SOD) làm giảm tiết acid dạ dày, kháng 

viêm.  
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- G-90 cùng một chiết xuất glycolipoprotein có khả năng chống ung thư và kháng 

khuẩn.  

- Lumbrokinase được chiết xuất và tinh chế từ giun đất đem đến những tác dụng có 

lợi như: Làm tan cục máu đông và bảo vệ chống lại các rối loạn do thiếu máu cơ 

tim và đột quỵ; Giảm nồng độ fibrinogen ở bệnh nhân ung thư và những bệnh 

nhân đang hóa trị liệu, làm giảm đáng kể nguy cơ di căn, làm chậm sự phát triển 

của khối u và nâng cao thể trạng của người bệnh; Kháng khuẩn, kháng nấm; Điều 

hòa quá trình đông máu. 

- Dịch chiết xuất từ giun đất giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ 

nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.   

- Erythrocruorin (LtEc) là một loại Hemoglobin có khả năng vận chuyển Oxy một 

cách hiệu quả và có thể được sử dụng trong truyền máu để ngăn ngừa tình trạng 

thiếu oxy mô do thiếu máu nặng.  

- Chiết xuất giun đất (Pheretima aspergillum) có tác dụng hữu ích trong việc nuôi 

cấy tế bào xương, là một nhân tố tiềm năng có thể được sử dụng trong quá trình 

tái tạo xương.  

- Nước sắc của giun đất (Pheretima aspergillum) có chứa 20 oligopeptide, những 

chất này có hoạt tính chống hen suyễn.  

- Chứa hoạt chất giúp ức chế hoạt động nhân lên của virus cúm (influenza viruses) 

và adenovirus bằng đặc tính kháng virus không đặc hiệu.  

- Protease được tinh chế từ giun đất được phát hiện có chức năng như một 

fibronectinase (FNase). Chất này cho thấy khả năng ức chế sự lây nhiễm HBV 

trong tế bào gan.  

- Giun đất cũng có khả năng cung cấp một lượng đáng kể khoáng chất và vi lượng 

các nguyên tố cần thiết cho con người, đặc biệt là canxi và sắt.  

Sau đây là những nghiên cứu tiêu biểu về dược tính Địa long của nhiều nhà 

khoa học trên khắp thế giới:  

2.1. Nghiên cứu khoa học về dược tính có trong chất nhầy của giun đất của 

Phó giáo sư Tiến sĩ Saiqa Andleeb từ Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học 

vi sinh vật (Khoa Động vật học, Đại học Azad Jammu và Kashmir, 

Muzaffarabad, Pakistan) năm 2016.  
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Theo nghiên cứu của PGS TS Saiqa Andleeb Khoa Động vật học, Đại học 

Azad Jammu and Kashmir, Pakistan Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học vi sinh 

vật (được đăng tải trên tạp chí Khoa học Dược Phẩm Pakistan - số 29, mục 3, 

5/2016), chất nhầy của giun đất có dược tính quý giá. Đó là tính kháng khuẩn, 

chống viêm phổi, chống oxy hóa 99%, ức chế bệnh truyền nhiễm... Ngoài ra còn 

có tác dụng hạ sốt, chống viêm, chống khối u. [6] 

2.2. Nghiên cứu về tác dụng của chất chống oxy hóa, G-90 và Lumbrokinase 

có trong giun đất của Tiến sĩ sinh học Edwin L. Cooper tại Phòng thí nghiệm 

miễn dịch học so sánh (Viện Quốc Tế UCLA, Mỹ) năm 2013. 

Trong một bài tổng hợp từ các nghiên cứu của Tiến sĩ sinh học Edwin L. 

Cooper có tên là “Trình bày về ứng dụng trong thực phẩm và y học” đã chỉ ra rằng 

các mô của giun đất có chứa nồng độ lớn các chất chống oxy hóa như glutathione 

(GSH), glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT) và superoxide dismutase 

(SOD) làm giảm tiết acid dạ dày, kháng viêm. Bên cạnh đó G-90 cùng một chiết 

xuất glycolipoprotein có khả năng chống ung thư và kháng khuẩn. Đặc biệt 

Lumbrokinase được chiết xuất và tinh chế từ giun đất đem đến những tác dụng có 

lợi như sau: 

- Làm tan cục máu đông và bảo vệ chống lại các rối loạn do thiếu máu cơ tim 

và đột quỵ;  

- Giảm nồng độ fibrinogen ở bệnh nhân ung thư và những bệnh nhân đang 

hóa trị liệu, làm giảm đáng kể nguy cơ di căn, làm chậm sự phát triển của khối 

u và nâng cao thể trạng của người bệnh;  

- Kháng khuẩn, kháng nấm; 

- Điều hòa quá trình đông máu. [7] 

2.3. Nghiên cứu về tác dụng của dịch chiết xuất từ giun đất của Zhen-Han 

Deng từ Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xiangya (Đại học Trung 

Nam, Trung Quốc) năm 2018. 

Một nghiên cứu của Zhen-Han Deng từ Khoa chấn thương chỉnh hình, 

Bệnh viện Xiangya (Đại học Trung Nam, Trung Quốc) cho thấy dịch chiết xuất từ 

giun đất giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ mô hoại tử và các dị vật bằng cách tăng 

tốc độ tạo Interleukin-6, bạch cầu và tiểu cầu. Do đó, nó giúp tăng cường khả năng 
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miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. 

[8] 

2.4. Nghiên cứu về khả năng vận chuyển oxy có trong máu trùn hổ của Phó 

Giáo sư Jacob Elmer thuộc Đại học Villanova, Mỹ năm 2012. 

Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư Jacob Elmer ( Đại học Villanova) cho 

thấy trong máu của trùn hổ (Lumbricus terrestris) có erythrocruorin (LtEc), đây là 

một loại Hemoglobin có khả năng vận chuyển Oxy một cách hiệu quả và có thể 

được sử dụng trong truyền máu để ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy mô do thiếu máu 

nặng. [9]  

2.5. Nghiên cứu về khả năng nuôi cấy tế bào xương có trong dịch chiết xuất từ 

giun đất của tác giả Yuan-Tsung Fu làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, Đại 

học Y Trung Quốc năm 2014. 

Yuan-Tsung Fu hiện đang làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y 

Trung Quốc đã đưa ra kết luận rằng chiết xuất giun đất (Pheretima aspergillum) có 

tác dụng hữu ích trong việc nuôi cấy tế bào xương, là một nhân tố tiềm năng có thể 

được sử dụng trong quá trình tái tạo xương. [10]  

2.6. Nghiên cứu về khả năng chống hen suyễn trong nước sắc từ giun đất của 

Phó giáo sư Qingxin Shi ở Đại học North China Electric Power, Trung Quốc 

năm 2019. 

Vào năm 2019, nghiên cứu của Qingxin Shi cho thấy trong nước sắc của 

giun đất (Pheretima aspergillum) có chứa 20 oligopeptide, những chất này có hoạt 

tính chống hen suyễn. [11]  

2.7. Nghiên cứu về khả năng ức chế hoạt động nhân lên của virus cúm của 

Zhizhen Liu thuộc Khoa Hóa sinh và Sinh học phân tử, Đại học Y Sơn Tây, 

Taiyuan, Sơn Tây, Trung Quốc năm 2012.  

Vào năm 2012, Zhizhen Liu thuộc Khoa Hóa sinh và Sinh học phân tử, Đại 

học Y Sơn Tây, Taiyuan, Sơn Tây, Trung Quốc đã công bố rằng trong giun đất có 

chứa hoạt chất giúp ức chế hoạt động nhân lên của virus cúm (influenza viruses và 

adenovirus) bằng đặc tính kháng virus không đặc hiệu. [12] 

2.8. Nghiên cứu về khả năng điều trị viêm gan từ giun đất của Xue-Qing Wang 

từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về não và nhận thức thuộc Institute of 

Biophysics, Trung Quốc năm 2018. 



 

 

16 | Trang 

 

Một nghiên cứu của Xue-Qing Wang từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về 

não và nhận thức thuộc Institute of Biophysics, Trung Quốc cho thấy vai trò hỗ trợ 

điều trị viêm gan từ giun đất. Cụ thể Protease được tinh chế từ giun đất được phát 

hiện có chức năng như một fibronectinase (FNase). Chất này cho thấy khả năng ức 

chế sự lây nhiễm HBV trong tế bào gan. Điều này làm cho FNase trở thành một 

ứng cử viên trong việc điều trị virus viêm gan. [13] 

2.9. Nghiên cứu về hàm lượng dinh dưỡng của giun đất tiêu thụ bởi người dân 

Ye’Kuana Amerindians of the Alto Orinoco tại Venezuela năm 2002.  

Chúng ta không ngờ tới giun đất còn có thể được sử dụng rộng rãi như một 

thực phẩm ở các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Bắc 

Mỹ, Nam Mỹ, Úc, New Zealand.  

Trong báo cáo nghiên cứu về hàm lượng dinh dưỡng của giun đất tiêu thụ bởi người 

dân Ye’Kuana Amerindians of the Alto Orinoco tại Venezuela năm 2002 (Trang 

254), Paoletti và các cộng sự kết luận rằng:  

Chất lượng dinh dưỡng của giun đất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế độ 

ăn của người bản địa Alto Orinoco của miền nam Venezuela. Các hàm lượng 

protein trong mô cơ thể của giun đất là cao cả về số lượng (64,4-72,9%) và chất 

lượng. Trên thực tế, thành phần axit amin của những protein này chỉ ra rằng chúng 

phù hợp với dinh dưỡng của con người. Giun đất của Alto Orinoco cũng có khả 

năng cung cấp một lượng đáng kể khoáng chất và vi lượng các nguyên tố cần thiết 

cho con người, đặc biệt là canxi và sắt. [14] 

3. Dược tính của Địa long trong phòng và hỗ trợ điều trị những triệu chứng 

cho người nhiễm Covid-19 

Virus Corona là một họ vi rút lớn được tìm thấy ở cả động vật và người. 

Một số virus có thể gây bệnh cho người từ cảm lạnh thông thường đến các bệnh 

nghiêm trọng hơn như Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô 

hấp cấp tính nặng (SARS). Các triệu chứng thường gặp do Covid gây ra: Sốt, ho 

khan, mệt mỏi. Một số triệu chứng ít gặp hơn như đau nhức, đau họng, tiêu chảy, 

viêm kết mạc, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, da nổi mẩn hay ngón tay hoặc 

ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái. Các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, đau 

hoặc tức ngực, mất khả năng nói hoặc cử động. 
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Đây là một chủng virus gây bệnh mới, chưa từng xác định được ở người 

trước đây. Chính vì thế chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh hiệu quả của 

việc sử dụng giun đất trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid. Tuy nhiên, đã có rất 

nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng tích cực của giun đất trong điều trị những triệu 

chứng do Covid gây ra. Đặc biệt, dùng Địa long rất an toàn, không có tác dụng phụ. 

Hơn nữa, chúng cũng có tác dụng trong việc chữa trị nhiều bệnh nền trước đó. Địa 

long có bề dày hiệu quả lâm sàng trong điều trị bệnh từ hàng nghìn năm nay. Chúng 

cũng đã có hiệu quả lâm sàng trong dân gian khắp thế giới, đã có hiệu quả lâm sàng 

trong cộng đồng từ khi dịch bệnh Covid xuất hiện. Dưới đây là liệt kê một số dẫn 

chứng: 

- Covid gây sốt, Địa long trị sốt, bất kể sốt cấp tính. Năm 1915, Điền Trung và 

Ngạch Điền, 2 nhà nghiên cứu người Nhật, qua thí nghiệm trên động vật đã xác 

định được hoạt chất làm hạ sốt trong giun đất là Lumbrifebrin. Kết luận từ nghiên 

cứu của Phó giáo sư Tiến sĩ Saiqa Andleeb [6] ở mục 2.1 cũng đã đề cập đến công 

dụng này. 

- Covid gây đông máu làm tắc nghẽn tuần hoàn, Địa long chuyên trị đông máu. Từ 

năm 1911, các nhà khoa học người Nhật đã tìm được hoạt chất Lumbritin trong 

giun đất có tác dụng phá ứ huyết. Ở Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dao đã 

có công trình nghiên cứu khoa học về giun quế và cho biết các loại giun đều có 

chứa enzym fibrinolytic - một loại protein trong máu có công dụng làm tan các 

cục máu đông trong các chứng đột quỵ. Đồng thời ở mục 2.2 Nghiên cứu của Tiến 

sĩ sinh học Edwin L. Cooper [7] cũng đề cập đến công dụng này. 

- Covid gây viêm phổi, khó thở, Địa long chuyên bảo vệ phổi thậm chí chữa được 

cả ung thư phổi. Nghiên cứu của Phó giáo sư Tiến sĩ Saiqa Andleeb [6] tại mục 

2.1 cũng đã đề cập đến tác dụng chống viêm phổi của giun đất. 

- Covid tấn công làm cơ thể mệt mỏi, Địa long tăng sức đề kháng của cơ thể để tiêu 

diệt virus. Theo lương y Nguyễn Công Đức, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ 

truyền, ĐH Y dược TP.HCM cho biết: “Giun đất chứa hàm lượng axit linoleic rất 

cao, cùng khoáng chất vi lượng chống oxy hóa Selen giúp tăng cường miễn dịch, 

nâng cao sức đề kháng trong cơ thể. Đông y còn kê vị thuốc này để trị sốt rét, co 

giật, giải độc. 
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- Covid gây viêm đau họng, Địa long xử lý viêm đau họng rất nhanh. Từ nghiên 

cứu của Tiến sĩ sinh học Edwin L. Cooper [7] tại mục 2.2 cho thấy các chất có 

trong giun đất như glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), catalase 

(CAT) và superoxide dismutase (SOD) làm giảm tiết acid dạ dày, kháng viêm. 

- Hoạt tính kháng virus trong ống nghiệm của chiết xuất mô thô (CTE) từ giun đất 

Eisenia fetida thể hiện các đặc tính kháng virus không đặc hiệu, có thể qua trung 

gian của sự kết hợp của các protease, nuclease và lysozyme. Các nuclease có thể 

tham gia vào quá trình kháng virus, và làm suy giảm bộ gen của virus, do đó ngăn 

cản sự nhân lên của virus. Tại mục 2.7 Nghiên cứu của nhà khoa học Zhizhen Liu 

[14] cũng đã đề cập đến dược tính này. 

 

C. TRƯỜNG HỢP KHỎI BỆNH NHỜ ĐỊA LONG 

Trong quá trình tìm hiểu về Địa long, thật may mắn khi chúng tôi được gặp nhiều 

người đã sử dụng Địa long để trị bệnh và có được kết quả ngoài mong đợi, trong mục 

này chúng tôi xin kể lại để Quý độc giả hiểu rõ hơn về công dụng của Địa long một cách 

rõ nét, chi tiết và có thể áp dụng trong cuộc sống của bản thân hoặc giới thiệu cho người 

thân, bạn bè dùng khi cần thiết. 

Trong phần này, có thể những câu chuyện của chúng tôi đưa ra chưa thể hiện hết 

được những công dụng tuyệt vời của Địa long, rất mong nhận được thêm nhiều hơn nữa 

những câu chuyện trải nghiệm thực tế từ Quý độc giả. 

I. Sử dụng Địa long trong điều trị bệnh 

1. Bệnh viêm họng mãn tính 

❖ Câu chuyện 1: 

Chú Sao (40 tuổi) – Dược sĩ Y học Cổ truyền chia sẻ chú đã bị căn bệnh viêm 

họng hạt mãn tính hơn 20 năm. Cứ mỗi khi trái gió trở trời hay khi uống nhiều nước đá 

là lại bị ho. Chú thường xuyên bị rát cổ, đau thắt ngực, có khi ho ra máu vì căn bệnh đã 

nhiễm vào phổi rồi. 
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Dù đã sử dụng nhiều loại thuốc đông - tây y kết hợp, liều cao thấp đủ cả và hơn 

hết bản thân chú là người làm ngành Y mà bệnh chữa mãi không khỏi, chú cũng rất bất 

an. Nghĩ là căn bệnh này sẽ không bao giờ được chữa khỏi nên chú chỉ còn cách là giữ 

ấm cổ khi thời tiết rét buốt và uống ít nước đá lạnh. Nhưng thực tế thì những cách này 

cũng chỉ hạn chế được phần nào căn bệnh mà thôi. 

May mắn chú biết đến Địa long và bắt đầu sử dụng nhằm tăng sức đề kháng để 

chiến đấu với căn bệnh của mình. Sau vài ngày sử dụng Địa long đều đặn, chú thấy người 

khỏe hẳn ra, hết ho. Vào lúc thời tiết nắng nóng hơn 40°C, chú ăn kem, uống nước đá 

vẫn thấy cổ họng mình bình thường, không bị đau rát như ngày trước.  

Câu chuyện của chú cho thấy tác dụng tuyệt vời của Địa long đối với việc chữa 

căn bệnh mãn tính là viêm họng. Là kinh nghiệm để mọi người có thể áp dụng cho chính 

mình và người thân, vừa ít tốn kém lại lành tính, góp phần tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

Dưới đây là một số thông tin của chú: 

Họ và tên: Trần Đình Sao 

Năm sinh: 8/8/1984 

Nghề nghiệp: Dược sĩ tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nghệ An 

❖ Câu chuyện 2: 

Vợ chồng anh Tài cùng dùng địa long tươi (rửa sạch, rồi để vào li nước ấm uống) 

vì được khuyên uống dạng tươi sẽ giúp chữa các bệnh mãn tính trong cơ thể. Miệng anh 

thường bị khô và đau cổ họng, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm họng mãn tính và viêm đa 

xoang vì có nước mũi chảy từ trên xoang xuống họng suốt cả ngày. Vợ anh còn hơi sợ 

nên anh là người xung phong uống trước. Kỳ lạ là sau khi uống 3 con địa long tươi, cổ 

họng anh luôn mát, dễ chịu, có cảm giác khoan khoái, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng. Sáng 

hôm sau thức dậy, anh thấy chột bụng, dù đêm ngủ rất ngon. Anh vào nhà vệ sinh thì đi 

phân lỏng như đang xổ. Anh cũng sợ mình bị tiêu chảy do uống tươi giun hôm trước. 

Nhưng không phải, mà là xổ gì đó trong bụng anh. Suốt ngày hôm đó anh không khó 

chịu tiêu chảy nữa, mà bụng luôn nhẹ nhàng, không bị no hơi, chướng hơi như mọi ngày. 

Thế rồi vợ anh cũng tin và uống theo. Sau khi uống xong, vợ anh đi nghỉ trưa. Đến chiều 

tầm 4-6 tiếng sau khi uống, vợ anh bảo ‘em không thấy bị hụt nhịp tim như mọi ngày 



 

 

20 | Trang 

 

(Vợ anh vốn hay bị loạn nhịp tim và có tiền sử viêm tuyến giáp), và thấy trong người dễ 

chịu, thoải mái hơn nhiều. Thế là vợ chồng anh tiếp tục uống địa long tươi, khi anh viết 

bài này thì đã uống được 2 lần địa long tươi. Cơ thể anh và vợ thấy rất nhẹ nhàng, mũi 

anh thông thoáng, không thấy khó chịu như trước nữa.   

Những câu chuyện chia sẻ của vợ chồng anh đã cho thấy tác dụng và hiệu quả 

nhanh chóng của Địa long trong việc chữa trị các bệnh mãn tính, hoặc những bệnh mà 

thuốc tây chỉ có tác dụng chặn đứng tức thời, không trị dứt được. Anh hy vọng rằng câu 

chuyện của mình sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về công dụng của Địa long và có thêm 

kinh nghiệm áp dụng vị thuốc Đông y này trong việc trị các căn bệnh như anh và vợ đã 

trải qua. 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Tài 

Quê quán: Trà Vinh 

Nghề Nghiệp: Giảng viên đại học  

2. Bệnh hở van tim 

❖ Câu chuyện 1:  

Chị Linh thuộc thể trạng hàn, bàn tay và chân dễ nhiễm lạnh, khi bước chân vào 

phòng điều hòa sẽ cảm thấy lạnh, phải mặc thêm áo khoác ngoài mới cảm thấy dễ chịu. 

Cơ thể chị thường bị nhiễm lạnh, có lúc nóng sốt lên đến 38,5 độ C, đầu đau nhức và 

choáng. Chị được bạn bè giới thiệu thuốc Doragon4 (sản phẩm dược của Domesco) được 

bào chế dạng viên con nhộng, được chế xuất từ Địa long và các thành phần thảo dược. 

Khi bị mệt và sốt, chị Linh đã dùng liều lượng 5 – 10 viên thuốc Doragon mỗi lần. Chị 

cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể hạ dần xuống bình thường và tầm 30 phút sau, đầu không 

còn đau nhức và có thể ngồi dậy đi đứng, ăn uống được như cũ, triệu chứng cảm sốt do 

thời tiết cũng giảm, tối ngủ ngon giấc và sáng sớm dậy khỏe khoắn hơn. 

                                                
4Thuốc DORAGON có nguồn gốc từ những dược liệu đến từ thiên nhiên (cao Địa long, cao sinh khương) xuất xứ 

Việt Nam. Được phân phối bởi Nhà sản xuất Dược DOMESCO 
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Ngoài ra, chị còn có tiền sử bệnh phổi di truyền, hở van tim. Lúc nói chuyện dễ 

bị hụt hơi, khó thở nhất là lúc làm việc nặng hoặc thức khuya. Từ khi chị dùng 

Hollywork5 (chiết xuất từ Địa long, thành phần Địa long nguyên chất hơn), chị cảm nhận 

rõ sức làm việc bền bỉ hơn, sự tỉnh táo tăng và cơ thể không còn dễ bị nhiễm lạnh như 

trước. Đặc biệt, những lúc mệt, chị kết hợp việc uống viên hoàn Hollywork với tập thể 

dục, chị không còn bị triệu chứng tức ngực hay khó thở nhiều nữa. Và dưới đây là một 

số thông tin của chị: 

Họ và tên: Phạm Ngọc Thùy Linh 

Năm sinh: 1988 

Quê quán: Tiền Giang 

❖ Câu chuyện 2: 

Anh Kiên cao 1,87m, nhưng chỉ cân nặng 61kg, người khá gầy. Khi anh đi khám 

tổng quát sức khỏe thì phát hiện bị hở van tim ¼. Người anh gầy gò, xanh xao, anh rất 

hay bị mệt khi làm việc, thường bị đau đầu do viêm xoang. Khi làm việc căng thẳng, hay 

thiếu ngủ thì anh sẽ bị nhức đầu  

Khoảng hơn một năm trở lại đây (từ năm 2019), anh đã thử dùng một số sản phẩm 

của Địa long như Doragon của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Domesco hay viên hoàn 

Hollywork (có chiết xuất từ Địa long) của Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam.  

Về Doragon, anh dùng trung bình 1 tuần khoảng 1 vỉ (10 viên con nhộng). Còn 

viên hoàn Hollywork, mỗi ngày anh dùng khoảng 5g (khoảng 30 viên hoàn). Sau đó anh 

đã mạnh dạn thử dùng giun đất tươi thì thấy sức khỏe mình cải thiện rõ rệt. Từ ngày sử 

dụng các dạng của Địa long, anh cảm thấy trong người khỏe mạnh, khoan khoái khi làm 

việc, ít mệt. Có ngày anh làm việc tới gần 1 giờ sáng, hôm sau phải dậy sớm lúc 5 giờ 

nhưng anh vẫn không cảm thấy mệt và làm việc bình thường. Anh cũng không còn đau 

đầu như trước đây dù cuộc sống và lịch trình làm việc vẫn vậy. 

                                                
5Viên hoàn HOLLYWORK - Với thành phần chính là Địa long, cùng các vị thuốc quý khác như: đương quy, ngưu 

tất, đinh lăng, viên hoàn HOLLYWORK giúp thông lạc, hoạt huyết, mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp do 

phong thấp xuất xứ Việt Nam. Được phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sumas. 
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Câu chuyện của anh cho thấy công dụng tuyệt vời của Địa long - vị thuốc Đông y 

từ ngàn xưa trong việc chữa các bệnh mà thuốc tây khó có thể dứt hẳn được, đồng thời 

cải thiện sức khỏe rõ rệt cho người dùng. Dưới đây là một số thông tin của anh Kiên: 

Họ và tên: Ngô Trung Kiên 

Năm sinh: 1991 

Quê quán: 11/3 ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

3. Bệnh cảm sốt - sốt rét 

❖ Câu chuyện 1: Sốt độc li bì 

Cách đây 6 tháng, chị Hiếu từng bị một cơn sốt độc li bì 1 ngày 1 đêm, nhiệt độ 

cơ thể khi đó tăng dần từ 38 đến gần 40 độ, kèm với triệu chứng đau cổ, mê man, đầu 

đau nhức như não bị động. Với lời khuyên từ một người quen mà chị tin tưởng, chị đã 

mua và để sẵn trong tủ thuốc một loại thuốc được chiết xuất từ địa long tên là Doragon. 

Sau khi tìm hiểu kỹ, chị biết rằng thành phần trong địa long vô cùng lành tính và có nhiều 

tác dụng tuyệt vời, mà lại không gây ra bất kỳ phản ứng phụ nào. Vì vậy, khi bị bệnh chị 

đã không ngần ngại uống liền 10 viên Doragon, cơn sốt của chị giảm dần một cách rõ rệt 

mà không cần dùng thêm bất cứ loại thuốc nào khác. Chị bắt đầu bớt sốt, cơ thể trở nên 

nhẹ nhàng, đầu bớt đau và chị cũng dần tỉnh táo lại. Từ đó đến nay, bất cứ khi nào người 

thân bị sốt, đau họng hay mệt mỏi, chị đều khuyên họ dùng địa long như một cách để 

tăng đề kháng tự nhiên cho cơ thể, mà lại lành tính không có bất kì biến chứng nào. 

Họ và tên: Dương Ngọc Hiếu 

Năm sinh: 1994. 

Địa chỉ: Thành phố Nha Trang. 

❖ Câu chuyện 2: Cảm, sốt lúc giao mùa 

Mỗi khi thời tiết giao mùa, chị Huân thường hay bị cảm cúm hoặc sốt virus, nhiều 

lần sốt nặng phải dùng kháng sinh kết hợp truyền dịch. Chị thường có các triệu chứng 

như chảy nước mũi, đau đầu. 

Có lần trở bệnh, chị uống liền 30 viên Hollywork có chiết xuất từ Địa long. Kết 

quả chị thấy người nhẹ nhõm, không còn các triệu chứng mệt mỏi. Chị cũng dùng 
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Hollywork khi bị sổ mũi, đau họng, nhức đầu thì đều khỏi nhanh chóng. Hơn một năm 

nay chị đã không sử dụng kháng sinh hay thuốc hạ sốt. Khi hết Hollywork chị chuyển 

sang dùng viên nang Doragon cũng được chiết xuất từ Địa long với thành phần thấp hơn 

nhưng vẫn rất hiệu quả. 

Họ và tên: Nguyễn Thị Huân 

Ngày sinh꞉  06/11/1987 

Nghề nghiệp: Kế toán 

Nơi ở hiện tại: Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình 

4. Dị ứng 

❖ Câu chuyện 1: Viêm mũi dị ứng, đau bụng hành kinh 

Chị Nhung thường gặp phải các triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi, sổ mũi, 

hắt hơi, ngứa mũi, đỏ mũi. Chị đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm mũi dị ứng 

và được cấp thuốc tây để điều trị. 

Tuy nhiên sau khi đã khỏi hẳn và dừng thuốc tây thì chị lại có dấu hiệu bệnh trở 

lại. Chị lại tiếp tục tái khám và dùng thuốc tây để điều trị. Cứ mỗi lần tiếp xúc với môi 

trường bị ô nhiễm hoặc các mùi hương là bệnh viêm mũi dị ứng của chị lại tái phát, và 

cứ phải dùng đến thuốc tây để điều trị. 

Đến tháng 4/2021, chị được biết đến một số công dụng của Địa long - thành phần 

trong viên hoàn Hollywork giúp tăng sức đề kháng cơ thể nên chị có đặt mua hai hộp 

dùng thử và kết quả làm chị thật sự bất ngờ và vui mừng. Chị sử dụng với liều dùng 10 

viên hoàn/2 lần/ngày. 

Sau 3 ngày dùng, mũi và mắt chị cảm giác dễ chịu hơn, đặc biệt mũi có dấu hiệu 

chuyển biến tốt dần lên trong các ngày tiếp theo. Kiên trì trong một tháng chị đã điều trị 

dứt điểm bệnh và chấm dứt được nỗi lo lắng hằng mấy năm qua về bệnh này. Mũi chị 

không còn tiết ra dịch nhờn, lúc nào cũng khô thoáng sạch sẽ khi tiếp xúc với các chất 

gây dị ứng trong không khí. Cùng với đó trong quá trình dùng viên hoàn, chị cảm thấy 

cơ thể khỏe hơn, sức đề kháng tốt lên, ngủ ngon giấc hơn, ăn ngon miệng hơn.  
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Ngoài ra, chị còn thường xuyên bị đau quặn bụng, đau lưng mỗi khi đến chu kỳ 

kinh nguyệt. Nhưng sau khi dùng thuốc có thành phần từ Địa long, tháng chu kỳ kinh 

nguyệt tiếp theo và đến bây giờ, tình trạng đau lưng và đau bụng đã giảm hẳn. Chu kỳ 

kinh nguyệt điều hòa đúng và sức khỏe tốt lên rất nhiều.  

Câu chuyện của chị cho thấy công dụng tuyệt vời của vị thuốc Địa long trong việc 

chữa trị dứt điểm bệnh viêm mũi dị ứng, đau bụng khi hành kinh và hỗ trợ tăng cường 

sức khỏe. Câu chuyện này chắc hẳn có ích cho rất nhiều người, đặc biệt khi những bệnh 

này khá phổ biến trong cuộc sống ngày nay. 

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Nhung 

Năm sinh: 1999 

Quê quán: Đăk Lăk 

❖ Câu chuyện 2: Dị ứng nổi mề đay khá nặng 

Năm 2016 chị Như mắc bệnh dị ứng nổi mề đay nặng. Nguyên nhân là sau một 

lần dùng thuốc hạ sốt dạng viên sủi, chị bị dị ứng dẫn tới việc bị nổi mẩn ngứa và đỏ 

khắp người.  

Từ đó, chỉ cần trời nóng một chút là cơ thể sẽ nổi mề đay, có khi sưng cả môi. Chị 

điều trị bằng thuốc tây hơn 1 năm nhưng tình trạng này vẫn không dứt, cứ tái đi tái lại.  

Khi phát mề đay chị uống thuốc tây thì hết ngay nhưng những lần tái phát sau sẽ 

nặng hơn. Bác sĩ nói rằng chị bị dị ứng, cơ địa chị đã thay đổi thành bệnh mãn tính và 

không chữa được nữa. 

Có một người quen thấy chị chia sẻ căn bệnh của mình, đã giới thiệu cho chị chế 

phẩm từ Địa long với tên gọi là Doragon, chị đã dùng liên tục trong 3 ngày. Dù làm việc 

nặng nhọc và liên tục từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối mỗi ngày trong môi trường nóng, tiếp 

xúc liên tục với nước, nhưng rất lạ chị không bị nổi mề đay như trước mà còn cảm thấy 

khỏe hơn bình thường. Sau đó, chị có mua và sử dụng tiếp Địa long thì căn bệnh dị ứng 

của chị đã hoàn toàn khỏi hẳn. 



 

 

25 | Trang 

 

Vậy là lại thêm một căn bệnh mà thuốc Tây không trị dứt điểm được nhưng Đông 

y - cụ thể vị thuốc Địa long lại trị dứt hẳn, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe góp 

phần làm cho công việc đạt hiệu quả năng suất hơn. 

Họ và tên: Lê Vũ Như 

Năm sinh: 1992 

Quê quán: Đồng Tháp 

5. Thoái hoá khớp, ngủ không ngon giấc 

Cách đây mấy năm về trước, Cô Khiêm thường xuyên bị đau mỏi hai chân nhiều 

hơn vào buổi tối nên hầu như cô không ngủ được ngon giấc, việc đi lại rất khó khăn, đặc 

biệt là vào mùa đông. Sau đó, cô đi khám và được kết luận thoái hóa khớp gối hai bên. 

Cô đã từng đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. 

Cách đây gần 1 năm cô được con gái đang làm việc ở Sài Gòn gửi về cho hộp 

thuốc Hollywork có thành phần từ Địa long và một số thảo dược khác. Sau khi dùng 

được 2 ngày, cô cảm nhận được việc đi lại dễ dàng hơn, buổi tối ngủ ngon hơn. Với các 

hiệu quả tích cực mà vị thuốc quý mang lại, cô tin tưởng và quyết định tiếp tục dùng đều 

đặn mỗi ngày. Kết quả bất ngờ, sau 1 tháng sử dụng cô đã đi lại dễ dàng hơn. Hơn thế 

nữa, cô còn có thể bưng bê được một số đồ vật hay xách nước.  

Câu chuyện của cô cho thấy những hiệu quả tích cực mà Hollywork - có thành phần đặc 

biệt là Địa long mang lại. Mong rằng niềm hạnh phúc sẽ không dừng lại tại đây mà còn 

được lan tỏa đến nhiều nơi, nhiều người biết đến và tin dùng hơn nữa. Và dưới đây là 

một số thông tin của cô: 

Họ và tên: Thái Thị Khiêm 

Năm sinh: 1958 

Quê quán: Xuân Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh 

6. Viêm xung huyết dạ dày nặng 

Khoảng tháng 5 năm 2020, chị Tâm bị đau bụng dữ dội, chị có ra sử dụng thuốc 

tây nhưng không khỏi, cơn đau vẫn kéo dài hàng ngày. Sau đó, chị đi khám, kết quả nội 

soi là bị viêm xung huyết dạ dày nặng. Bác sĩ cho chị uống thuốc kháng sinh nhưng uống 

thuốc mà vẫn đau, khiến chị lo lắng, căng thẳng cơn đau cũng vì vậy mà tăng thêm. Có 

khi vô tình ăn phải một món ăn không hợp với dạ dày, dạ dày chị liền bị đau, và mỗi lần 
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đau là cả ngày mới giảm. Chị điều trị trong gần sáu tháng, vừa uống thuốc, vừa kiêng ăn, 

vừa nghỉ ngơi, không làm việc thì bệnh có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn chưa khỏi 

hẳn.  

Vào khoảng tháng 01 năm 2021, chị thường xuyên bị đau đầu, nhất là sáng khi 

ngủ dậy, có hôm đau cả ngày không khỏi, người rất mệt mỏi. Chị đi khám bệnh và kết 

quả bị viêm mũi vận mạch, viêm mũi dị ứng và viêm xoang. Bác sĩ có cho chị uống các 

loại thuốc như: Auclanityl, Desloratadine, Dextromethorphan, Vitamin C. Chị uống 5 

ngày liên tục và khỏi nhưng sau 2-3 tuần lại bị tái bệnh đau đầu, nhất là khi ngủ trong 

máy lạnh. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy cơ thể cực kỳ mệt mỏi. 

Sau đó chị Tâm dùng thử thuốc có chiết xuất từ Địa long vì nghe nói thuốc có thể 

hạ sốt, chữa sốt rét và giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Mới đầu chị uống Doragon, có 

thành phần là Địa long dạng viên con nhộng. Bình thường những ngày khỏe thì chị uống 

2-4 viên. Còn hôm nào làm việc nhiều, phải thức khuya cơ thể mệt hay bệnh thì chị uống 

nhiều hơn, khoảng 5-10 viên. Một tháng gần đây chị có dùng địa long khô, cứ khoảng 2-

3 ngày, chị lại ăn 2-3 con đã chế biến. Và gần đây nhất, chị có uống thử địa long tươi 2 

lần, mỗi lần 2-3 con. 

Hiện tại, sức khỏe của chị tốt hơn hẳn, mỗi sáng ngủ dậy chị không còn bị đau mũi và 

mệt mỏi như trước, dù vẫn ngủ trong máy lạnh. Những ngày chị phải làm việc nhiều, nhờ 

uống Địa long nên cơ thể ít mệt và nhanh lấy lại sức. Đặc biệt, chị cảm thấy dấu hiệu 

bệnh dạ dày thuyên giảm, dù ăn phải những thức ăn dễ gây đau dạ dày chị cũng không 

còn đau như trước. 

Câu chuyện của chị Tâm cho chúng ta thấy rõ những lợi ích tuyệt vời từ Địa long 

- vị thuốc đã được ông cha ta dùng từ xưa trong việc chữa các bệnh mà hiện nay thuốc 

tây khó có thể dứt hẳn được. Dưới đây là một số thông tin của chị Tâm: 

Họ và tên: Võ Tuyết Tâm 

Năm sinh: 1994 

Quê quán: Dương Minh Châu-Tây Ninh 

7. Bệnh tiểu cầu thấp 

Thời gian vừa qua, Lan Anh cảm thấy trong người không được khỏe, mệt mỏi 

nhiều ngày liền, không ăn được cơm. Em đi khám tại bệnh viện 7/5 ở Điện Biên, khi nhìn 
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kết quả xét nghiệm, bác sĩ đưa ra kết luận bị bệnh tiểu cầu thấp không rõ nguyên nhân, 

giảm 9% so với bình thường.  

Sau khi uống thuốc chiết xuất từ Địa long, cụ thể là Hollywork, Lan Anh cảm thấy 

trong người không còn mệt mỏi, sức khỏe tốt hơn và ăn uống được nhiều hơn,… Đặc 

biệt, em dùng kết hợp thêm Địa long tươi được 8 ngày, sau đó đi khám lại ở Bệnh viện 

Đa khoa Thanh Hải tỉnh Điện Biên thì nhận được kết quả bệnh của em có chiều hướng 

tốt lên, tiểu cầu đã tăng lên và ở trạng thái bình thường.  

Đây là dấu hiệu tích cực, mang đến niềm vui không chỉ cho bản thân và còn cả gia đình 

của Lan Anh. Qua đó thấy được tác dụng to lớn mà Địa long mang lại, góp phần tăng 

sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Và dưới đây là một số thông tin của em: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh 

Năm sinh: 8/6/2006 

Học sinh trường: THPT Thành Phố Điện Biên Phủ 

Quê quán: Đội 11 Xã Thanh Chăn, Điện Biên 

8. Bệnh ngoài da 

Câu chuyện: Mụn nhọt sưng tấy 

Trước đây, mỗi khi bị mụn nhọt sưng to, khối mủ đặc cứng, chị Huân đi lại, ngồi 

xuống rất khó khăn, vùng quanh nhọt nóng ran, chị dùng thuốc Tây y uống và dán cao 

tan nhưng phải hơn 2 tuần mới hết. 

Sau khi dùng Hollywork 3 ngày, chỗ bị nhọt hết mưng mủ, không đau nhức nữa 

mà tự xẹp xuống, cảm giác rất dễ chịu. 

Qua câu chuyện của chị Huân đã cho mọi người thấy được tác dụng nhanh chóng 

trong việc chữa trị các triệu chứng, bệnh thường gặp, mà lại rất an toàn và lành tính của 

Địa long. Đồng thời, cung cấp thêm kinh nghiệm cho mọi người trong việc sử dụng Địa 

long - vị thuốc quý từ ngàn xưa. Dưới đây là một số thông tin về chị:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Huân 

Giới tính: Nữ 
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Ngày sinh꞉  06/11/1987 

Nghề nghiệp: Kế toán 

Nơi làm việc/học tập: Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Thái Nam, tổ 3, 

phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình 

Nơi ở hiện tại: Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình 

9. Rối loạn tiền đình 

Chị Thoa bị rối loạn tiền đình, trung bình mỗi tháng phải đi cấp cứu một lần. 

Không chỉ bị tiền đình chị còn bị khàn tiếng, viêm họng, không nói thành tiếng. Người 

mệt mỏi, đau nhức, chân bị suy tĩnh mạch, không còn sức khỏe để làm việc. Để điều trị 

những bệnh này, chị đã phải dùng rất nhiều thuốc tây, đeo vớ suy tĩnh mạch và dùng cả 

thuốc đông y, phương pháp bấm huyệt nhưng bệnh chỉ thuyên giảm một thời gian rồi lại 

tái phát chứ không hết hẳn. Bị nhiều chứng bệnh hành hạ nên công việc giảng dạy của 

chị đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.  

Mệt mỏi và bế tắc không biết làm sao, lúc này, chị được bạn bè đồng nghiệp chia 

sẻ về tác dụng kỳ diệu của Địa long có thể điều trị rất nhiều bệnh nên chị quyết định dùng 

để chữa bệnh của mình. Mỗi ngày chị uống 30 viên, chia làm hai lần, duy trì đều đặn 

trong khoảng năm tháng. Điều kỳ diệu là chỉ trong khoảng năm đến sáu tháng sử dụng 

Địa long, chị đã cảm nhận được hiệu quả ngoài mong đợi đối với sức khỏe của mình. 

Trước tiên, là bệnh thiếu máu đã không còn nữa, chị đã thực hiện được ước mơ tham gia 

hiến máu nhân đạo mà chị ấp ủ bấy lâu nay. Không chỉ hết thiếu máu, bệnh tiền đình 

cũng khỏi hoàn toàn. Đặc biệt là bệnh suy tĩnh mạch chân đã thuyên giảm rất nhiều, chị 

không còn phải đeo vớ chân và uống thuốc tây như trước. Thấy được tác dụng kỳ diệu 

của Địa long chị tiếp tục uống kéo dài cho đến nay. Nhờ uống duy trì nên tất cả các bệnh 

của chị đã thuyên giảm và sức khỏe gần như bình phục hoàn toàn. Chị không còn viêm 

họng và khàn tiếng mãn tĩnh như nhiều năm về trước. Hiện nay, sức khỏe của chị rất ổn 

và không còn phải dùng bất cứ một loại thuốc tây nào ngoài Địa long.  

Qua câu chuyên trên, cho thấy tác dụng thần kỳ của Địa long đối với những căn 

bệnh nan y, mãn tính nói riêng và đối với sức khỏe nói chung. Điều thật sự ấn tượng 

chính là việc chị Thoa thực hiện ước mơ mà chị đã ấp ủ gần hơn 15 năm - một khoảng 

thời gian dài đối với một đời người cho hành động vô cùng nhân văn: “Hiến máu nhân 

đạo”. Và dưới đây là một số thông tin của chị: 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa 

Năm sinh: 1979 

Quê quán: Xã Thụy Hưng – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình. 

Hiện nay đang sinh sống tại số nhà 162 – đường Phạm Ngọc Thạch – Phước Nguyên – 

TP Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

10. Huyết áp 

 

❖ Câu chuyện 1: Tăng huyết áp  

 

Mẹ của Bác sĩ Uyên năm nay 62 tuổi – bị tăng huyết áp nhiều năm nay.  Vì thường 

xuyên xuất hiện những cơn đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, vã mồ hôi nên ảnh hưởng rất 

lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Khi đi khám, Bác sĩ kết luận là tăng huyết áp nguyên phát, 

ngoài ra không có bệnh lý nào khác.  

Hai năm trở lại đây, sau khi biết đến Địa long cụ thể là Doragon, chị đã mua cho 

mẹ dùng thử. Cứ kiên trì như vậy, mẹ chị chỉ uống ngày 1 viên Doragon và ngày nào 

cũng uống kèm với thuốc huyết áp. Thỉnh thoảng chị hỏi, Mẹ nói những cơn tăng huyết 

áp bắt đầu thưa dần và ổn định, khỏe hơn rất nhiều, làm việc ít mệt.  

Đến một độ tuổi nhất định tùy và cơ địa mỗi người mà xuất hiện một số “bệnh của 

người già” không tránh khỏi. Và thật sự cô đơn và khó khăn khi họ chỉ sống một mình, 

không có người thân bên cạnh. Những lúc này đây, bên cạnh tình thân, có lẽ thứ họ cần 

nhất là vẫn là sức khỏe - yếu tố quyết định nhiều thứ. Qua đó, ta thấy được việc chia sẻ 

Địa long không nên có bất kỳ giới hạn nào. 

Và dưới đây là một số thông tin của Bác sĩ Uyên: 

Họ và tên: Bế Thị Uyên - Bác sĩ 

Giới tính: Nữ 

Ngày sinh꞉  05/01/1994 

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa Cẩm Xả, Quảng Ninh 

Nơi sinh: Hữu Sản, Sơn Động, Bắc Giang 

Nơi ở hiện tại: 371 Cẩm Thành, Cẩm Xả, Quảng Ninh  
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❖ Câu chuyện 2: Huyết áp thấp, đau lưng, đau mỏi vai gáy 

 

Cách đây 4 năm, khi đó Mai Trang đang học lớp 11 thì có vấn đề về sức khỏe. 

Trang bị huyết áp thấp, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu, ốm và sốt cao, Trang 

thường phải sử dụng thuốc kháng sinh và các loại thuốc đi kèm khác. Tình trạng đó kéo 

dài suốt những năm cấp 3. Sau khi học tập 1 thời gian tại trường Đại học, Trang phát 

hiện mình gặp thêm các vấn đề sức khỏe:  đau mỏi vai gáy, đau lưng kéo dài. 

Sau 2 tháng dùng chiết xuất từ Địa long cụ thể là Hollywork, sức khỏe Trang được 

cải thiện, không bị ốm vặt, đỡ đau mỏi vai gáy. Nhận được các dấu hiệu tích cực, Trang 

tin dùng suốt 1 năm tiếp theo thì cảm nhận sức khỏe thay đổi rõ rệt,  không còn cảm giác 

bị đau đầu, chóng mặt và ngất xỉu nữa, tình trạng đau mỏi vai gáy cũng giảm đi rất nhiều. 

Có những lần do thay đổi thời tiết Trang có bị ốm và sốt cao, nhờ sử dụng thuốc 

chiết xuất từ Địa long và chỉ sau một đêm, nhiều lắm thì hai ngày sau sức khỏe đã ổn 

định lại bình thường. 

Việc học tập thật vất vả và khó khăn hơn khi gặp các vấn đề sức khỏe, đặc biệt 

đối với những bạn sinh viên đi học xa nhà và không có người thân bên cạnh. Và thật 

tuyệt vời khi các bạn sinh viên cũng giống Mai Trang đã tìm và kết được “tình bạn diệu 

kỳ” với “người bạn” luôn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mình. Dưới đây là một số 

thông tin của Mai Trang: 

Họ và tên: Vũ Thị Mai Trang 

Giới tính: Nữ 

Ngày sinh: 12/12/2000 

Nghề nghiệp: Sinh viên 

Nơi học tập: Đại học Văn Hóa Hà Nội 

Nơi sinh: 235A, khẩu 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

Nơi ở hiện tại: Số nhà 31, ngõ 189 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 

11. Khí phế thủng  

Anh Lập có tiền sử bị hen phế quản, do lúc nhỏ điều trị không đúng cách, từ một 

bệnh viêm phế quản thông thường mà trở thành mãn tính rồi thành hen suyễn. Mỗi khi 

thời tiết thay đổi hoặc sức khỏe kém, bệnh lại tái phát, làm anh cứ ngứa họng, ho khan 

và cảm giác khó thở xuất hiện thường xuyên. 
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Gần đây nhất khi bệnh tái phát, anh đã không đi khám và điều trị đúng cách. Đến 

khi các triệu chứng ho kéo dài, khó thở thường xuyên hơn, anh mới đi khám và biết mình 

bị khí phế thủng (một dạng bệnh tổn thương các túi phế nang trong phổi, là loại bệnh lý 

tiến triển, không có khả năng hồi phục, không có thuốc đặc trị, chỉ có thuốc cắt cơn và 

giảm tình trạng khó thở). Lúc chụp hình phổi xong, bác sĩ bảo anh mới tầm này tuổi mà 

phổi như của một ông già 70 tuổi. 

Biết được sự lành tính và công dụng của Địa long, anh sử dụng thuốc chiết xuất 

từ Địa long cụ thể là Hollywork đều đặn mỗi ngày 3 nắp khoảng 2 tuần thì anh hoàn toàn 

hết ho, người nhẹ nhõm và các triệu chứng khó thở giảm hẳn. 

Câu chuyện của anh Lập đã cho thấy được tác dụng tuyệt vời của Địa long trong 

việc chữa những căn bệnh mà Tây y và thuốc tây chưa thể trị dứt điểm. Cũng là kinh 

nghiệm quý báu cho mỗi người để có thể sử dụng Địa long tăng cường sức khỏe, sức đề 

kháng, ai có bệnh nặng thì chữa được bệnh nặng, tuyệt vời nhất là ngăn ngừa bệnh ngay 

khi bệnh chưa kịp xuất hiện hay ngăn cho bệnh đừng diễn biến nặng lên.  

Dưới đây là một số thông tin của anh: 

Họ và tên: Đinh Công Lập 

Năm sinh: 1987 

Quê quán: Ấp 8, xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

12. Sỏi thận 

Trong cuộc sống hiện nay, bệnh sỏi thận cũng khá phổ biến, và nguy cơ mắc sỏi 

thận là khá cao bởi công việc bận rộn nên việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân không đảm 

bảo làm hại đến thận. Người bệnh sẽ gặp phải những biến chứng nếu không điều trị kịp 

thời. Tuy nhiên, phương pháp uống thuốc tây cũng chỉ hạn chế phần nào để sỏi đừng phát 

triển thêm. Đặc biệt là bệnh cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, cuộc sống học tập và 

làm việc của người bệnh. Chị Hiếu - một người tiền sử bị sỏi thận 2 bên (chính xác là từ 

năm 2012), đã thử dùng cháo địa long liên tiếp trong một thời gian ngắn, đã giúp chị 

đánh tan sỏi 1 bên thận trái. Hiện thận trái của chị chỉ còn cặn vôi, điều mà từ trước đến 

nay chị chưa bao giờ thấy được dù có uống các loại thuốc khác nhiều năm liền. Trước 

đó, việc uống thuốc theo đơn chỉ giúp chị khống chế sỏi thận, không để sỏi gia tăng thêm 
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kích thước chứ không hề giúp sỏi tan đi như tác dụng của địa long mà chị đang dùng hiện 

tại. 

Đến tháng 12/2020 chị đã đi siêu âm vùng ổ bụng và 2 thận, bác sĩ nói chị vẫn 

còn sỏi 2 bên thận với kích thước trung bình từ 4 đến 6mm. Sau đó, chị đã uống địa long 

liên tiếp trong vòng 6 tháng và mới đây vào tháng 05/2021 chị đã đi tái khám và phát 

hiện sỏi bên thận trái đã tan thành cặn vôi, còn thận phải thì còn vài viên với kích thước 

4 đến 5mm. 

Qua câu chuyện trên, lại một lần nữa cho chúng ta thấy được tác dụng của Địa 

long trong việc chữa trị sỏi thận - một căn bệnh rất khó chữa và thậm chí có thể phải 

phẫu thuật nếu không giảm được kích thước sỏi. Đây sẽ là dẫn chứng sinh động thuyết 

phục để mọi người hiểu rõ thêm về công dụng của vị thuốc quý mà rất đỗi gần gũi - Địa 

long. 

Họ và tên: Dương Ngọc Hiếu 

Năm sinh: 1994 

Địa chỉ: Thành phố Nha Trang. 

II. Hỗ trợ điều trị những triệu chứng do Covid-19 gây ra 

Trong thời gian 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021, dịch bệnh Covid đã diễn biến 

ngày càng phức tạp với nhiều biến chủng mới, cấp độ ngày càng nguy hiểm, tốc độ lây 

lan ngày càng nhanh. Trước tình hình đó, hưởng ứng chủ trương sử dụng kết hợp Đông 

Tây Y trong hỗ trợ điều trị triệu chứng do Covid gây ra, nhiều người đã sử dụng Địa 

long như một phương thuốc lành tính để cắt cơn sốt, chống đông máu, hỗ trợ tăng sức 

đề kháng. Sau đây là một số ví dụ điển hình: 

❖ Câu chuyện 1: 

Chị Nhung hiện đang sống trong vùng dịch ở đường Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7. 

Chị đã từng là F0, đã sử dụng vị thuốc Đông Y là Địa long để trị một số triệu chứng của 

Covid trong những ngày ở khu cách ly và đã có những kết quả rất tốt. Chị đã chia sẻ lại 

câu chuyện của mình với hy vọng mọi người có thêm kinh nghiệm khi bị dương tính với 

Covid. 
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Ngày 10/07/2021 toàn bộ khu nhà trọ của chị đang test nhanh và phát hiện 50 

người dương tính với biểu hiện: sốt và khó thở. Tất cả đều được đi cách li tập trung ở 

Trường tiểu học Phú Thuận - Quận 7.  Ngày 11/07/2021 chị bắt đầu sử dụng Địa long để 

cắt cơn sốt. Sau 2 ngày, chị đã hoàn toàn hết sốt, có vị giác và khỏe mạnh bình thường 

trở lại. Tuy vậy, chị vẫn tiếp tục sử dụng trong 10 ngày liên tiếp. 

Đến ngày 22/07/2021, chị xét nghiệm lại thì nhận được kết quả âm tính và được 

Bác sĩ cho về nhà theo dõi. Dưới đây là một số thông tin của chị: 

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Nhung 

Sinh năm: 1993 

Nghề nghiệp: lao động tự do 

Địa chỉ: 7/10C Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. HCM. 

❖ Câu chuyện 2: 

Cô Thu Hà đang ở TPHCM, gửi đến câu chuyện về quá trình từ dương tính chuyển sang 

âm tính với COVID trong một tuần. Sau khi tiêm Vaccine lần một cô phát hiện bản thân 

có các triệu chứng: ho khan, đau đầu, đau bả vai. Ba ngày kế tiếp cô có súc miệng bằng 

nước muối thường xuyên nhưng không khỏi. Đêm trằn trọc khó ngủ, cô hoang mang nghi 

mình bị nhiễm cho nên test (loại Humasis) thì nhận kết quả dương tính COVID.  

Cô bắt đầu uống Hollywork chiết xuất từ Địa long từ 6 giờ tối ngày 28/7/2021 khoảng 

40 viên. Hôm sau, (29/7/2021) cô uống Hollywork với lượng nhiều hơn là 60 viên. 

Ngày thứ 3 (30/7/2021), cô tiếp tục tăng liều dùng với 80 viên, cô cảm thấy trong người 

rất khoẻ, không còn các triệu chứng ho, mệt nhưng khi test lại vẫn dương tính. 

Sau 5 ngày tin dùng thuốc địa long và tập thở đúng cách. Ngày 2/8/2021, cô đã hết tất cả 

các triệu chứng, rất khỏe mạnh, chỉ còn phần ngực khi nằm ngửa vẫn còn bị khó thở. Cô 

bắt đầu tập thở khoảng 10 phút thì ổn định trở lại. 

Ngày 4/8/2021, Cô Hà xét nghiệm lại và nhận được kết quả Âm tính.  

Câu chuyện trên cho thấy được tác dụng của địa long trong việc hỗ trợ điều trị những 

triệu chứng mà những người nhiễm Covid thường gặp phải. Cô Thu Hà là một trong 

những chiến sĩ dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện thực tế của mình. Và dưới 

đây là một số thông tin của cô: 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà 

Sinh năm: 1959 

Địa chỉ: 192 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TP. HCM 

❖ Câu chuyện 3: 

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, thì có người dương tính 

và đã khiến cho cả nhà cùng là F0. Và gia đình chị Nhẫn cũng là một gia đình trong số 

ấy. Chị đã kể lại câu chuyện của gia đình mình trong những ngày chiến đấu với Covid 

19. Chồng chị đi cách ly tập trung, còn chị xin phép được cách ly tại nhà để chăm sóc 

bốn người con. Được giới thiệu về công dụng của Địa long - một vị thuốc Đông y từ 

ngàn xưa với việc cắt cơn sốt nhanh, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chị đã dùng dạng tươi và 

ghi chú lại thời gian, liều dùng và tình hình bệnh để sau này nếu cần có thể chia sẻ với 

mọi người:  

➢ Ngày 31/7: Chị dùng Địa long tươi hai lần, mỗi lần ba con Địa long tươi kết quả 

là đỡ mệt mỏi, đỡ sốt nhưng đờm vẫn còn nhiều. 

➢ Ngày 1/8: Chị dùng một lần năm con Địa long tươi, kết quả là ho nhiều hơn, đờm 

đặc hơn, trường hợp này là virus đã đánh tới phổi, nhưng nhờ có Địa long nên 

không có cảm giác mệt mỏi. 

➢ Ngày 2/8: Chị dùng một lần năm con Địa long tươi kết quả là dứt hẳn triệu chứng 

sốt, cơn ho và đờm giảm hẳn, cơ thể khoẻ hơn. 

➢ Ngày 3/8: Chị uống năm con Địa long tươi, cảm thấy cơ thể khỏe hơn, không còn 

đau họng và dễ thở hơn. 

Đây là câu chuyện hết sức chi tiết của chị Trần Thị Nhẫn (sinh năm 1990) về 

quá trình dùng Địa long mà cụ thể là dạng tươi để hỗ trợ trong việc điều trị các triệu 

chứng của Covid.  

❖ Câu chuyện 4: 

Anh Đức Phương đã từng là F0 với những triệu chứng rõ rệt đã chia sẻ quá trình 

hồi phục sức khỏe nhờ sử dụng thuốc thiên nhiên và hiện đại kết hợp bằng chuỗi nhật ký 

được ghi lại qua từng ngày. 

➢ Tối 4/8, anh bắt đầu có triệu chứng cụ thể: sốt cao 39 độ C, nôn ói. Anh uống 5 

con Địa long tươi, 60 viên Hollywork. 
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➢ Ngày 5/8 anh cố gắng giữ vững tinh thần, ăn cháo để không bỏ bữa và uống thuốc 

hạ sốt. Thêm vào đó, anh kết hợp các phương pháp từ thiên nhiên bao gồm: uống 

3 con Địa long tươi, cách 30 phút uống 10 viên Hollywork, uống nước rau má 

thay nước cả ngày. Đến trưa, lúc 12h00 anh đã hạ sốt, đo nhiệt độ: 37.5 độ C. 

➢ Ngày 6/8: Nhiệt độ đã giảm ở mức bình thường, anh cảm thấy khỏe hơn, mặc dù 

còn ít đờm ở cổ. Lúc này anh tiếp tục uống nước rau má, ăn cháo bột Địa long và 

cách 3 tiếng uống thêm 30 viên Hollywork. 

➢ Ngày 7/8: Anh cảm thấy đỡ mệt rất nhiều, còn hơi đau họng và đờm nhiều hơn 

hôm trước. 

➢ Ngày 8/8: Anh cảm thấy khỏe hẳn, không còn sốt, ít ngứa họng mặc dù đờm vẫn 

còn nhiều và hay buồn ngủ. 

➢ Ngày 9/8: Anh đã hết sốt hoàn toàn và chỉ còn ít đờm ở cổ. 

Nhật ký được anh Phương chia sẻ thật chi tiết và hữu ích. Qua đó cũng thể hiện 

rõ tác dụng thần kỳ của Địa long. Và nếu mỗi F0, đều biết đến và tin dùng thì tình hình 

dịch bệnh hiện tại sẽ khả quan hơn hoặc ít nhất mỗi người đều là một chiến sĩ tự đấu 

tranh và bảo vệ sức khỏe bản thân. Những chiến sĩ ấy sẽ mang trọng trách bảo vệ sức 

khỏe cho mọi người và lan tỏa tinh thần vững vàng đó lan xa hơn. 

Và dưới đây là một số thông tin của anh Phương: 

Họ và tên: Phan Hữu Đức Phương 

Địa chỉ: 451/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 

❖ Câu chuyện 5:  

Anh Hiếu đã kể lại câu chuyện anh và vợ bị dương tính với Covid 19 và đã áp 

dụng phương pháp đông y cổ truyền để trị các triệu chứng của Covid 19. Anh đã ghi chép 

lại những mốc thời gian triệu chứng và liều dùng tương ứng: 

➢ Ngày 12/08: vợ anh sốt, rất mệt đã bị hơn 10 ngày rồi và anh thì ho, mệt mới bắt 

đầu dùng Địa long. 

➢ Ngày 14/08 vợ anh cũng dùng tầm 6-7 muỗng bột Địa long, và tình hình sức khỏe  

đỡ mệt và sốt.  

Và vợ chồng anh dùng liên tục như vậy thì đến ngày 26/08 sức khỏe của vợ chồng 

anh đã ổn rồi, và vẫn tiếp tục dùng có dùng Doragon và bột Địa long. 
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Qua đó ta thấy nhờ có địa long đã góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể để 

chiến đấu với dịch bệnh. Và dưới đây là một số thông tin của anh Hiếu Người đã chia sẻ 

câu chuyện. 

Họ và tên: Nguyễn Chí Hiếu 

Địa chỉ: 135 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, TP. HCM. 

❖ Câu chuyện 6 

COVID tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Hầu hết những người 

nhiễm virus sẽ có triệu chứng bệnh từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không 

cần nhập viện nếu giữ vững tinh thần và các biện pháp bảo vệ sức khỏe đúng. Dưới đây 

là câu chuyện và những bí quyết cô Hảo - một người từng là F0 chia sẻ. 

➢ Ngày 3/8: Dương tính. 

➢ Ngày 6/8: Dùng viên hoàn Hollywork + 100gr bột Địa long, tình trạng lúc này Cô 

bị mệt nhưng không sốt cao.  

➢ Ngày 7/8: Duy trì uống địa long và đã đỡ nhiều, ít mệt, tinh thần khá hơn, cổ họng 

đỡ đau, ho không còn kéo dài như trước. 

➢ Ngày 10/8: Vẫn uống địa long đều, ăn uống cũng bình thường, không còn sốt, sức 

khỏe cũng dần trở lại ổn định bình thường. 

Và dưới đây là một số thông tin của cô Hảo: 

Cô Hảo 

Địa chỉ: Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP. HCM. 

❖ Câu chuyện 7 

Anh Đức sống trong vùng dịch ở Quận 5, TP. HCM đã kể lại câu chuyện gia đình 

anh và gia đình chiến đấu với virus Covid 19 nhờ việc kết hợp y học hiện đại và y học 

cổ truyền mà cụ thể là Đông y.  

Gia đình anh có 8 người lớn tuổi và 1 thanh niên 34 tuổi. 

➢ Từ ngày 15/7 cả nhà anh đã có dấu hiệu ho, khó thở, tuy nhiên anh Đức thì không 

có biểu hiện gì cả. Mỗi ngày anh uống 4 viên Doragon. 

➢ Ngày 20/7 Anh phát hiện mình dương tính và đi cách ly ở Bệnh viện Dã chiến 

Quận 2, kèm biểu hiện ho, sốt, mất vị giác, mệt mỏi. 
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Anh đã sử dụng thuốc chiết xuất từ Địa long cụ thể là Doragon mỗi ngày uống 5 

lần và mỗi lần 4 viên kết hợp vitamin B&C, khi sốt có dùng thêm thuốc hạ sốt, sau 2 

ngày sử dụng kết hợp thuốc cổ truyền và hiện đại nên đã hết sốt, có vị giác trở lại, và vẫn 

tiếp tục sử dụng như vậy thêm 14 ngày nữa.  

➢ Đến ngày 31/7 anh không còn triệu chứng và được Bác sĩ cho về nhà để cách ly 

và tự theo dõi sức khỏe.  

Câu chuyện của anh cung cấp những bài học kinh nghiệm trong việc kết hợp y học cổ 

truyền và hiện đại, đặc biệt là sử dụng vị thuốc Đông Y Địa long trong việc hỗ trợ cắt 

cơn sốt, tăng sức đề kháng cho người bệnh. Dưới đây là một số thông tin về anh: 

Họ và tên: Tạ Anh Đức 

Sinh năm: 1988 

Sống trong vùng dịch ở Quận 5, TP. HCM 
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Lời kết 

Trên đây là một số câu chuyện tiêu biểu về hiệu quả của Địa long trong việc hỗ 

trợ điều trị nhiều loại bệnh. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp sử dụng Địa long hỗ trợ 

tăng cường sức đề kháng, từ đó, tình trạng sức khoẻ cũng được cải thiện rõ rệt. 

Địa long - một loài động vật tuy nhỏ bé nhưng luôn là đề tài nghiên cứu của các 

danh y, các nhà nghiên cứu khoa học từ cổ chí kim. Dường như Y học phát triển đến đâu 

thì càng nhiều công dụng tuyệt vời của Địa long được phát hiện thêm. Đặc biệt là hiệu 

quả trong việc hỗ trợ điều trị các căn bệnh nan y mà bao lâu khoa học chưa tìm ra lời giải 

đáp. 

Địa long là phương thuốc có tác dụng nhanh, hiệu quả và hết sức lành tính. Từ kết 

quả của nghiên cứu khoa học và hiệu quả thực tế trong việc sử dụng Địa long, loài giun 

đất nhỏ bé được điều chế thành các chế phẩm như thuốc hay thực phẩm chức năng. Địa 

long tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khoẻ con người, kết hợp cùng với những vị 

thuốc khác làm tăng thêm dược tính, theo hình thức phù hợp với nhu cầu hiện đại. 

Thời chiến tranh khốc liệt, điều kiện thiếu thốn mọi bề, các chiến sĩ Trường Sơn 

đã dùng Địa long để điều trị sốt rét. Ngày nay, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn 

biến phức tạp, Địa long đã thể hiện vai trò hỗ trợ điều trị các triệu chứng của Covid-19 

như sốt cao, đông máu,… tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp tình trạng sức khỏe nhanh 

chóng chuyển biến tốt, sớm vượt qua được dịch bệnh. 

Mong rằng những câu chuyện thực tế trên sẽ giúp ích phần nào trong việc chứng 

minh hiệu quả phi thường của Địa long, là bằng chứng sống động để mọi người càng 

thêm yên tâm đối với kinh nghiệm của cha ông, với kết quả của bao công trình nghiên 

cứu khoa học. Hy vọng quyển “Sổ tay Địa long” này trở thành người bạn thân thiết, giúp 

Quý độc giả thêm hiểu và trân trọng giun đất – loài vật nhỏ bé, quen thuộc nhưng vô 

cùng hữu ích đối với trái đất này. 

“Nếu ai đã tin hiểu Địa long 

Xin chớ lặng im giữ trong lòng 

Cố gắng cho nhiều người biết 

Cùng qua dịch bệnh thoát tử vong.” 
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D. PHỤ LỤC THAM KHẢO 

I. CÁCH NUÔI GIUN ĐẤT 

Giun đất với các dược tính tuyệt vời của mình vừa là nguồn dược liệu quý, vừa là 

nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe. Giun đất sống trong tự nhiên và có rất nhiều loại, mỗi 

loại lại có đặc tính khác nhau và môi trường sống cũng có một số khác biệt. Hiện nay, 

tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, giun đất cũng đã được nuôi trong các trang 

trại, các hộ gia đình để cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau.  

Nếu hiểu được đặc tính cũng như cung cấp một môi trường sống phù hợp cho giun 

đất, chúng ta vẫn cho thể nuôi giun tại nhà vì cách nuôi giun rất đơn giản, không tốn kém. 

Nguồn thức ăn cho giun đất có thể tận dụng từ nguồn rác hữu cơ nhà bếp, một cách giúp 

giảm thiểu lượng rác thải. Đồng thời, phân trùn dùng bón cho cây trồng giúp cây phát 

triển rất tốt. Bên cạnh đó, nuôi giun tại nhà là nguồn dự phòng lúc cần thiết và cũng là 

một cách để có nguồn giun đất phóng sinh lại tự nhiên, giúp cải tạo môi trường đất. 

Với phạm vi Quyển sổ tay này, chúng tôi xin giới thiệu cơ bản về cách nuôi 

giun tại nhà đối với các hộ gia đình: 

1. Chuồng giun 

Chuẩn bị thùng xốp/ nhựa sạch: 

- Nếu nuôi hoàn toàn trong nhà, không bị mưa nắng thì KHÔNG đục lỗ thoát 

nước, thùng kín nước hoàn toàn để nuôi trong nhà được sạch sẽ. 

- Nếu nuôi ngoài trời, thì cần đục lỗ thùng xốp để tránh nước mưa lọt vào làm 

ngập úng. Đục lỗ to và ở góc thùng, có thể lót một mảnh lưới nhỏ để sinh khối 

không rơi ra. Kê thùng dốc về góc có lỗ thoát nước, để một hộp nhựa hứng nước 

chạy ra. 

2. Thức ăn 

- Nguồn rác bếp (các loại vỏ rau củ, trái cây,...) được cắt nhỏ. Nếu ủ hoai thì tốt 

hơn vì giun dùng được ngay. 

- Tránh những thực phẩm chua, cay (vỏ cam, chanh, ớt,...) dễ làm giảm pH (tăng 

độ acid). Lưu ý đặc biệt: lá cây ngải cứu sẽ làm giun chết. 

- Lượng thức ăn cho vào tùy vào sức tiêu thụ của giun. Nếu cho quá nhiều gây 

nóng môi trường sống vì quá trình phân hủy rau, củ, quả. 
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- Cho thức ăn theo từng luống để giun có khoảng trống chui lên thở. 

3. Cách che chắn và đậy nắp 

- Thùng giun cần bóng tối nhưng thông thoáng và an toàn khỏi các động vật, sinh 

vật có thể gây hại cho giun. 

- Nếu nuôi thùng trên ban công, sân thượng, cần đề phòng chim chóc sa xuống 

bươi giun ăn (vì giun là món rất khoái khẩu của chim). 

- Nếu nuôi trong nhà, không bị nắng mưa chúng ta cần tìm hai thanh cây gác lên 

miệng thùng rồi đậy nắp lại. Nắp sẽ cách miệng thùng một khoảng để không khí 

thông thoáng nhưng đảm bảo là giun tránh được ánh sáng chiếu trực tiếp vào 

thùng. 

4. Lưu ý 

- Khi mở ra thăm trùn, nếu các bạn thấy có nhiều con giòi, sâu bọ đủ các hình 

dạng và màu sắc thì đó là các sinh vật giúp phân hủy thức ăn, không có gì bất 

thường. 

- Giun hô hấp qua da nên nếu ngập úng giun sẽ chết. 

- Nhiệt độ thích hợp cho trùn là 20-35 độ. Mùa hè nóng cần để chúng chỗ mát. 

- Độ ẩm: trùn cần độ ẩm khoảng 60-70%, nếu khô cần tưới thêm nước. 

II. ĐỊA LONG - NGUỒN THỰC PHẨM GIÀU DINH DƯỠNG 

Giun đất rất giàu protein và bổ dưỡng. Các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học 

thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Latvia ở thành phố Riga (Latvia) đang nghiên cứu 

để tận dụng tiềm năng dinh dưỡng từ thịt giun đất, theo Reuters. 

Một trong những người dẫn đầu nghiên cứu là nhà khoa học thực phẩm Ilga 

Gedrovica. Bà và các cộng sự đã thử dùng thịt giun đất để chế biến chung với bánh mì, 

mì ống và bánh nướng. 

Trong nghiên cứu của Zhejun Sun and Hao Jiang (2017), tác giả cho biết tại các 

địa phương ở Trung Quốc, người ta đã sử dụng giun đất như một loại thực phẩm trong 

hàng thế kỷ. Trong thời xa xưa, người dân các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông Trung Quốc 

có thói quen ăn giun đất. Ngay cả bây giờ, ở Đài Loan và các tỉnh Hà Nam và Quảng 

Đông, một số người dân địa phương chế biến các món ăn đặc biệt với nguyên liệu cơ bản 

là giun đất.  
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Ngoài ra, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã chế biến món giun thành đặc sản như 

ở Ý có món pate thơm ngon từ giun quế, ở Úc thì làm món ốp lết cũng cho vào một ít 

giun. Ở Nhật Bản rất gần chúng ta thì họ ăn bánh quy giun đất. Còn qua Hàn Quốc cũng 

rất thu hút du khách với món cháo giun. 

III. CÁC SẢN PHẨM THUỐC CÓ CHỨA THÀNH PHẦN ĐỊA LONG 

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm thuốc có chứa thành phần Địa long đã có 

mặt tại Mỹ, Nga, Kazakhstan, Việt Nam: 

➢ Treasure of the East (Kho báu phương Đông): DI LONG - 地龙 - EARTHWORM 

- Pheretima - xuất xứ: Trung Quốc. Treasure of the East là thương hiệu của Hoa 

Kỳ liên kết với công ty dược Tianjiang của Trung Quốc để sản xuất. 

➢ Dr. K's Earthworm Powder (Bột Địa long): có thể Dr. K tự làm. Tiến sĩ K (L. 

Thomas Kolodziej) là người Ba Lan. Từ nhỏ ông đã say mê với các phương pháp 

chữa bệnh từ thiên nhiên. 

➢ EARTHWORM PROTEIN - xuất xứ: Trung Quốc. 

➢ DORAGON - xuất xứ: Việt Nam. Đang được phân phối bởi Công Ty Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco. 

➢ DEGULAM - xuất xứ: Việt Nam. Được nghiên cứu và phát triển từ bài thuốc gia 

truyền của Ths. Hoàng Văn Lâm nguyên giảng viên Bộ môn Thực Vật Học 

Trường Đại học Dược Hà Nội. Được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Y Dược 

ELIPHA. 

➢ Viên hoàn HOLLYWORK - xuất xứ Việt Nam. Được phân phối bởi Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm Sumas. 
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