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Nhũ hương, hay còn gọi là hương trầm 

Châu Phi (Theo tiếng  Rập:  ,بلٌنا lubbān), một 
lo i nhựa thơm được chiết xu t từ cây thuộc 
chi Boswellia, cụ thể là Boswellia sacra (syn. 
B.carteri, B. thurifera), B. frereana, và B. 

bhaw-dajiana (Họ Tràm). Được dùng làm 
nhang và nước hoa.  

Có bốn loài chính thuộc chi Boswellia s n xinh 
ra nhũ hương và nhựa theo nhiều ch t lượng. 
Ch t lượng phụ thuộc vào th i gian thu ho ch, 
và nhựa được phân lo i bằng tay nhằm đ m 
b o yếu tố này. 

Mô tả 

Nhũ hương được l y từ cây Boswellia thô cứng bằng cách khía lớp vỏ cây, cho 
phép nhựa rỉ ra và cô đặc l i. Nhựa cô đặc được gọi là mủ. Có r t nhiều loài và 
giống cây nhũ hương, mỗi loài s n sinh ra lo i nhựa khác nhau. Sự khác biệt về đ t 
và khí hậu t o ra sự đa d ng về nhựa, thậm chí ngay cùng một loài. 

Cây nhũ hương được xem là khác thư ng với kh  năng phát triển trong môi trư ng 
khắc nghiệt mà đôi khi chúng ph i mọc trực tiếp từ đ t đá. Sự giúp đỡ gắn kết ban 
đầu với đá chưa được biết đến nhưng được hoàn thành bằng cách thân cây phồng 
lên giống hình đĩa. Sự phát triển thành hình đĩa bên dưới cây giúp cây không bị 
cuốn đi khỏi đá trong những trận bão dữ dội thư ng có  khu vực cây mọc. Những 
đặc tính này thư ng hiếm hoặc không có  những loài cây phát triển trên sỏi đá. Mủ 
từ những cây sống sót cứng cáp được xem là vượt trội b i mùi thơm của chúng. 

Cây bắt đầu s n sinh ra nhựa khi nó đ t 8-10 
tuổi. [1] Thu ho ch diễn ra từ 2 tới 3 lần một 
năm, lần thu ho ch cuối mang l i mủ ch t 
lượng cao nh t b i vì chúng có hàm lượng 
tecpen (terpene), sesquiterpene và diterpene 
thơm cao hơn. Nhìn chung, các lo i nhựa có 
màu đục hơn có ch t lượng tốt nh t. Nhũ 
hương Dhofari (có trong cây Boswellia sacra) 
[1]  được cho là có ch t lượng cao nh t thế 
giới, mặc dù nhựa ch t lượng tốt cũng được 
s n xu t rộng rãi t i Yemen và dọc b  biển 
đông Somalia, là nơi mà Giáo hội Công giáo 
Rôma dựa vào để l y nguồn cung c p. [2] 

Các nghiên cứu gần đây cho th y rằng số 
lượng cây nhũ hương đang suy gi m do khai 

Nhũ hương từ Yemen 

 

Hoa và cành cây Boswellia sacra, 

phần lớn nhũ hương bắt nguồn từ 
loài này 
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thác quá mức. Những cây được l y nhựa nhiều lần, được phát hiện rằng cây t o ra 
lượng h t giống có kh  năng n y mầm chỉ có 16%, trong khi h t giống  cây chưa 
được l y nhựa bao gi  có tỉ lệ n y mầm hơn 80%. 

Lịch sử 

Nhũ hương đã được buôn bán trên bán đ o  
Rập và Đông Phi trong hơn 5000 năm.[3] Một 
bức tranh trang trí tư ng  ngôi đền của nữ 
hoàng Ai Cập cổ đ i Hatshepsut, ngư i đã chết 
vào năm 1458 trước công nguyên,[4] miêu t  một 
túi nhũ hương được buôn bán  xứ Punt. 

Nhũ hương được giới thiệu l i đến Châu Âu b i 
quân thập tự chinh ngư i Frank. Mặc dù, nó 
được biết đến là "hương trầm" đối với ngư i 
phương tây, nhưng nhựa cũng được biết với 
một tên gọi khác nhũ hương, bắt nguồn từ tiếng 

 Rập al-lubān (t m dịch: "kết qu  từ vắt sữa"), 
điều này ám chỉ đến nhựa trắng đục l y từ cây 
Boswellia. Một số ngư i mặc nhiên công nhận 
rằng tên gọi đến từ cụm từ  Rập "Dầu cho Li-băng" kể từ khi Li-băng là nơi mua 
bán và trao đổi nhũ hương với Châu Âu. So sánh với sách Exodus 30:34, cho th y 
nó tên levonah, đều mang nghĩa "trắng" hay "tiếng Li-băng" trong tiếng Hebrew. 

Thành phố m t tích Ubar, đôi khi được xác định với Irem, hiện t i là thị tr n Shisr  
Oman, được cho là trung tâm buôn bán nhũ hương trong quá khứ, thông qua những 
khám phá l i gần đây về "Con đư ng hương liệu". Ubar được tái khám phá vào đầu 
những năm 1990 và hiện đang được khai quật kh o cổ. 

Nhà sử gia Hy L p Herodotus không l  gì với nhũ hương và ông biết nó được khai 
thác từ những cây  phía nam Arabia. Tuy nhiên, ông nói, ch t nhựa đó r t nguy 
hiểm khi khai thác vì có rắn độc sống trong cây. Ông tiếp tục mô t  phương pháp 
được ngư i  Rập sử dụng để gi i quyết v n đề này, đó là đốt nhựa của cây bồ đề 
để có khói đuổi rắn đi.[5] Nhựa cây cũng được đề cập đến b i nhà thực vật học 
Theophrastus, và Pliny the Elder trong cuốn sách Naturalis Historia của ông. 

Chất lượng 

Nhũ hương có r t nhiều ch t lượng khác nhau, ch t lượng phụ thuộc vào màu sắc, 
độ tinh khiết, hương thơm và độ tuổi. Silver và Hojari nhìn chung được đánh giá là 
có ch t lượng cao nh t trong nhũ hương. B n thân ngư i Oman vẫn thư ng coi 
Silver có ch t lượng cao hơn Hojari, mặc dù phần lớn những ngư i am hiểu phương 
Tây nghĩ ngược l i. Điều này có thể do điều kiện khí hậu mà Hojari có mùi thơm 
nh t trong khí hậu tương đối l nh, khí hậu ẩm ướt của Châu Âu và Bắc Mỹ, trong 
khi Silver có vẻ phù hợp hơn với khí hậu khô nóng  Arabia.  

 

Đốt nhũ hương gián tiếp 
trên than nóng 
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Thông tin thị trư ng địa phương t i Oman cho 
th y, cụm từ Hojari bao gồm một lo t các s n 
phẩm nhũ hương cao c p bao gồm Silver. Giá 
trị của nhũ hương không chỉ được quyết định 
b i hương thơm mà còn màu sắc và độ kết 
khối, với màu sang hơn và khối to hơn sẽ được 
đánh giá cao hơn. Nhũ hương Hojari quý giá 
nh t có t i quốc gia Oman thậm chí còn đắt 
hơn nhiều lần so với nhũ hương Maydi của 
Somalia, bắt nguồn từ cây B. frereana (xem 
bên dưới). Phần lớn nhũ hương B.sacra cao 
c p được mua b i đức vua Sultan Qaboos bin 
Said, ngư i cai trị Oman, và nổi tiếng là khó 
cho những ngư i mua phương tây để xác định 
và mua một cách chính xác. 

Công dụng 

Nhũ hương được sử dụng trong nước hoa và 
trị liệu hương thơm. Tinh dầu nhũ hương 
được thu bằng cách chưng c t hơi nước từ 
nhựa khô. Một số mùi của khói nhũ hương là 
do nhiều s n phẩm của quá trình nhiệt phân 
t o thành. Trong cuốn sách Exodus in the Old 
Testament, nhũ hương là một nguyên liệu để 
làm nhang (Ex 30:34); theo phúc âm 
Matthew 2:11, vàng, nhũ hương, và một dược 
là món quà của Biblical Magi (ba vị vua) “từ 
phía đông” tặng chúa Giê-su. 

Ngư i Ai Cập xay nhựa cây cháy thành bột 
với tên gọi kohl. Kohl được dùng để làm chì kẻ 
mắt đặc biệt, được th y trên r t nhiều pho 
tượng trong nền mỹ thuật Ai Cập. Mùi thơm 
của nhũ hương được cho là đ i diện cuộc 
sống và ngư i Do Thái, Hồi Giáo và Cơ Đốc 
thư ng sử dụng nhũ hương trộn với dầu để 
thoa cho những đứa trẻ mới sinh và những cá thể được xem là chuyển mình sang 
một giai đo n mới trong đ i sống tinh thần của họ. 

Sự phát triển của đ o Cơ Đốc kìm hãm thị trư ng nhũ hương trong suốt 4 thế kỷ 
công nguyên. Hoang m c hóa khiến tuyến đư ng lữ hành qua hoang m c Rub' al 
Khali hay "Empty Quarter"  Arabia tr  nên khó khăn hơn. Hơn nữa, số lượng các 
cuộc t n công của du mục Parthia  Cận Đông đã khiến việc trao đổi nhũ hương 
biến m t sau kho ng 300 năm công nguyên. 

Thuốc dân gian 
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 Cây Boswellia sacra, t o ra nhũ     
hương, phát triển bên trong hệ 

sinh thái kín Biosphere 2 
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Nhựa nhũ hương có thể ăn được và thư ng được sử dụng trong nhiều lo i thuốc 
dân gian cho hệ tiêu hóa và làn da khỏe m nh  Châu Á. 

Nhũ hương ăn được ph i tinh khiết vì đưa vào bên trong cơ thể, có nghĩa nó ph i 
trong suốt, không có t p ch t màu đen hay nâu. Nó thư ng có màu vàng nh t, và 
một ít màu xanh lục. Nhũ hương thư ng được nhai như kẹo cao su, nhưng dính 
hơn b i vì nó là nhựa. 

Nhũ hương trong nền y học cổ truyền n Độ (có từ cây Boswellia serrate), thư ng 
được gọi là “dhoop”, được sử dụng trong hàng trăm năm để điều trị viêm khớp, 
chữa lành vết thương, tăng cư ng hệ thống nội tiết tố nữ, và thanh lọc không khí 
khỏi mầm bệnh không mong muốn. Việc sử dụng nhũ hương trong y học cổ truyền 

n Độ gọi là “dhoopan”.  nền văn hóa n Độ, ngư i ta cho rằng đốt nhũ hương 
trong nhà mỗi ngày đem l i sức khỏe tốt.[6] 

Đốt nhũ hương xua đuổi muỗi và từ đó b o vệ con ngư i và động vật khỏi các bệnh 
lây truyền do muỗi gây ra, ví dụ như sốt rét, sốt xu t huyết, virút tây sông Nile.[7] 

Tinh dầu nhũ hương 

Tinh dầu nhũ hương được s n xuât bằng cách 
chưng c t hơi nước từ nhựa cây. 

Thành phần hóa học của dầu là 75% 
monoterpenes, sesquiterpenes, monoterpenoles, 
sesquiterpenols, và ketones. Nó có hương thơm 
dịu ngọt, trong khi dầu nhũ hương n Độ có mùi 
r t tươi. 

Nước hoa 

Nhũ hương đặc trưng với mùi thơm, vị cay, hơi 
giống chanh, pha lẫn mùi hương của nhang, và 
có một ít màu nh t của thông. Nó được sử dụng 
trong nước hoa cũng như trong ngành công 
nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm. 

Nghiên cứu y khoa 

Nhựa nhũ hương 
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Các chế phẩm từ nhũ hương n Độ từ cây 
Boswellia serrata được tiêu chuẩn hóa, đang 
được kh o sát trong nghiên cứu khoa học như 
một phương pháp điều trị các bệnh viêm như 
bệnh Crohn, viêm đ i tràng và viêm xương khớp. 
Kết qu  nghiên cứu lâm sàng ban đầu cho th y 
hiệu qu  của nhũ hương đối với bệnh Crohn. Đối 
với các liệu pháp thử nghiệm trên viêm loét đ i 
tràng, hen suyễn, và viêm khớp mãn tính, chỉ có 
nhiều báo cáo biệt lập và nghiên cứu sơ bộ dẫn 
đến chưa đủ bằng chứng về độ an toàn và hiệu 
qu . Tương tự, các nh hư ng lâu dài và tác 
dụng phụ của việc sử dụng nhũ hương vẫn chưa 
được nghiên cứu một cách khoa học. Axit 
Boswellic trong ống nghiệm kìm hãm phân chia 
tác dụng lên các tuyến tế bào ung thư (như khối u ác tính, khối u não, ung thư gan) 
đều dựa trên yếu tố gây ra chết rụng tế bào. Một tác dụng tích cực đã được tìm th y 
khi sử dụng nhũ hương trên các mẫu khối u não, mặc dù trong thử nghiệm lâm sàng 
với quy mô nhỏ hơn. Một số nhà khoa học nói các kết qu  là do sai về phương pháp 
luận. Ho t ch t chính trong nhũ hương n Độ được xem là axit Boswellic. 

Tính đến tháng 5 năm 2008 t p chí FASEB thông báo rằng đ i học Johns Hopkin và 
đ i học Hebrew t i thủ đô Jerusalem đã xác định khói nhũ hương là một lo i thuốc 
thức thần giúp gi m trầm c m và lo lắng  chuột.[8] Các nhà nghiên cứu tìm th y 
hợp ch t hóa học incensole acetate[9] chịu trách nhiệm cho các tác dụng.[8] 

Trong một nghiên cứu khác, chiết xu t "nhũ hương Ǟn Độ " (thư ng có  cây 
Boswellia serrata) dồi dào được sử dụng cho bệnh nhân viêm xương khớp trong 
nghiên cứu ngẫu nhiên, gi  dược, "mù kép". Bệnh nhân tiếp nhận chiết xu t cho 
th y sự c i thiện đáng kể  bệnh xương khớp trong ít nh t 7 ngày. Hợp ch t không 
gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào, và theo tác gi  nghiên cứu, nó an toàn cho 
con ngư i và mục đích sử dụng lâu dài.[10] 

Nghiên cứu được tài trợ b i một công ty s n xu t chiết xu t nhũ hương,[4] và kết qu  
vẫn chưa bị lặp l i b i nghiên cứu khác. 

Trong một nghiên cứu khác được công bố vào tháng 3 năm 2009 b i đ i học 
Oklahoma Health Sciences Center, nghiên cứu báo cáo rằng "dầu nhũ hương tách 
biệt tế bào ung thư khỏi bàng quang bình thư ng và ngăn chặn sự phát triển của tế 
bào ung thư.”[11] 

Thành phần hóa học 

Nhũ hương 
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Dưới đây là những hợp ch t hóa học có trong 
nhũ hương : 

• "acid resin (56%), tan trong rượu và có công 
thức C20H32O4"

[12] 

• gum (similar to gum arabic) 30–36%[12] 

• 3-acetyl-beta-boswellic acid (Boswellia 
sacra)[13] 

• alpha-boswellic acid (Boswellia sacra)[13] 

• 4-O-methyl-glucuronic acid (Boswellia 
sacra)[13] 

• incensole acetate 

• phellandrene[12] 

Xem thêm 

• Desi Sangye Gyatso 

• Frankincense Trail 

• Incense (nhang) 

• Incense Route (con đư ng hương liệu) 

• Myrrh (một dược) 

• Nabataeans 

• Pliny the Elder 

• Resin (nhựa) 

• Theophrastus  

Tài liệu tham khảo

C u trúc của axit β-boswellic, 
một trong những ho t ch t 

chính của nhũ hương 
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