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Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

September 17, 2022
2012
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa chöõa 

caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, vest, 

uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh nghieäm, 

chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát löôïng, nhanh vaø 

ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress Rd vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Cha đẻ địa chất học với 
quan điểm ngược đời: "Trái Đất 
già"

Cuối những năm 1700, nhà địa chất 
James Hutton hứng chịu chỉ trích 
khi cho rằng Trái đất không phải 

mới 6.000 tuổi như quan điểm phổ biến thời đó.

Một buổi chiều tháng 6/1788, James 
Hutton đứng trước mỏm đá mang tên Siccar Point 
trên bờ biển phía tây Scotland và nói với những 
người hoài nghi đã cùng mình đi thuyền tới đó rằng 
Siccar Point là minh chứng cho một sự thật gây 
sốc: Trái đất rất già, gần như vượt ngoài tầm hiểu 
biết.

Ý tưởng của ông gây sửng sốt vào thời 
điểm mà hầu hết các nhà triết học tự nhiên (thuật 
ngữ "nhà khoa học" khi đó vẫn chưa xuất hiện) tin 
rằng Trái đất được Chúa tạo ra khoảng 6.000 năm 
trước. 

Quan niệm phổ biến là thế giới đã liên tục 
suy tàn sau khi Vườn Địa Đàng hoàn hảo xuất hiện. 
Vì vậy, Trái đất phải còn trẻ. Kinh thánh King 
James thậm chí ấn định ngày Trái đất ra đời là 
23/10/4004 trước Công nguyên.

Tại Siccar Point, Hutton chỉ ra bằng chứng 
cho "Thuyết Trái đất" của mình: đó là điểm giao 
nhau của hai loại đá hình thành vào thời điểm khác 
nhau và bởi các lực khác nhau. Những lớp đá biến 
chất màu xám vươn lên thẳng đứng, đâm vào 
những lớp đá sa thạch màu đỏ nằm ngang và chỉ 
mới được bồi tích.

Hutton giải thích, phần đá xám ban đầu 
được bồi đắp thành các lớp trầm tích nằm ngang, có 
lẽ khoảng 2,5 cm mỗi năm. Quá trình này diễn ra từ 
cách đây rất lâu. 

Qua thời gian, áp suất và nhiệt dưới lòng 
đất biến trầm tích này thành đá, sau đó một lực tác 
động khiến các địa tầng vênh lên, gấp khúc và trở 
nên thẳng đứng. Hutton nói, đây là bằng chứng 
không thể chối cãi rằng Trái đất cổ xưa hơn nhiều 
so với niềm tin phổ biến vào thời điểm đó.

Stephen Marshak, giáo sư địa chất tại Đại 
học Illinois, Mỹ, đã hai lần ghé thăm Siccar Point. 
"Rất nhiều điều liên quan đến suy nghĩ của chúng 
ta ngày nay về địa chất bắt nguồn từ Hutton", ông 
chia sẻ với tạp chí Smithsonian. Với Marshak, 

Hutton chính là cha đẻ của địa chất học hiện đại.
Nghiên cứu địa chất bằng kinh nghiệm
James Hutton sinh ra trong một gia đình 

khá giả vào năm 1726 tại Edinburgh, Scotland, 
theo ThoughtCo. 10 tuổi, Hutton bắt đầu học tại 
trường trung học Edinburgh. 

Tại đây, ông phát hiện ra niềm đam mê với 
môn hóa và toán. Năm 14 tuổi, Hutton tới Đại học 
Edinburgh để học khoa học nhân văn. Ông trở 
thành người học việc cho một luật sư khi mới 17 
tuổi, nhưng người quản lý cho rằng ông không phù 
hợp với nghề luật sư. Hutton quyết định trở thành 
một bác sĩ để có thể tiếp tục nghiên cứu về hóa.

Kết thúc 3 năm theo học chương trình y 
khoa tại Đại học Edinburgh, Hutton tiếp tục hoàn 
thành chương trình y khoa tại Đại học Paris, sau đó 
nhận bằng tại Đại học Leiden, Hà Lan, vào năm 
1749. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng nghề y không 
thực sự phù hợp với mình.

Đầu những năm 1750, ông chuyển đến một 
khu đất rộng lớn thừa kế từ cha tại Scotland và trở 
thành một nông dân. Tại đây, ông bắt đầu nghiên 
cứu địa chất và nảy ra một số ý tưởng độc đáo. 

Đến năm 1765, bí quyết sản xuất sal 
ammoniac mà ông cùng một cộng sự phát triển từ 
trước mang lại đủ thu nhập để ông từ bỏ nghề nông 
và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê khoa học.

Hutton không có bằng cấp về địa chất, 
nhưng những kinh nghiệm ở trang trại đã giúp ông 
xây dựng lý thuyết về sự hình thành của Trái đất - 
khi đó vẫn hoàn toàn mới lạ. Ông đưa ra giả thuyết 
rằng bên trong Trái đất rất nóng và những quá trình 
làm biến đổi Trái đất từ rất lâu trước đây vẫn diễn ra 
hàng nghìn năm sau. Ông công bố những ý tưởng 
của mình trong cuốn sách The Theory of the Earth 
(Lý thuyết về Trái đất) năm 1795.

Những ý tưởng của Hutton nhận nhiều lời 
chỉ trích từ đa số các nhà địa chất cùng thời. Ông 
cũng bị chế nhạo vì đưa ra quan niệm về cách Trái 
đất hình thành khác với Kinh thánh. Ông qua đời 
ngày 26/3/1797 tại Edinburgh, trong lúc đang viết 
cuốn sách tiếp theo.

Khác với nhiều người cùng thời, Hutton 
không có được danh tiếng tron)g suốt cuộc đời của 
mình. Tuy nhiên, quan niệm của ông về một hành 
tinh luôn biến đổi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Năm 1830, nhà địa chất học Charles Lyell 
diễn đạt lại và tái xuất bản nhiều ý tưởng của 
Hutton trong cuốn Principles of Geology (Các 
nguyên lý địa chất) và gọi chúng là Học thuyết 
đồng nhất. Học thuyết này đã trở thành một nền 
móng quan trọng cho địa chất học hiện đại.

Tác phẩm của Lyell tiếp tục truyền cảm 
hứng cho nhà khoa học lừng danh Charles Darwin 
đưa ra khái niệm về một cơ chế cổ xưa tồn tại từ 
thời Trái đất sơ khai trong cuốn sách nổi tiếng The 
Origin of the Species (Nguồn gốc các loài). Những 
quan điểm của Hutton đã gián tiếp khơi dậy ý 
tưởng về chọn lọc tự nhiên cho Darwin.

Nhà cổ sinh vật Stephen Jay Gould và Jack 
Repcheck - tác giả cuốn sách viết về Hutton với tựa 
đề The Man Who Found Time (Người tìm ra thời 

gian) - ghi nhận công lao của ông trong việc giải 
phóng khoa học khỏi tôn giáo và đặt nền tảng cho 
thuyết tiến hóa của Darwin. ■

Giấy tạo từ phấn hoa có thể 
in và xóa nhiều lần

Các nhà nghiên cứu Singapore thiết 
kế loại giấy mới có thể in và xóa tới 
8 lần mà không ảnh hưởng tới chất 

lượng giấy và hình in.
Vật liệu thử nghiệm đang được phát triển 

tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore sử 
dụng nhiều kỹ thuật khác nhau. Tương tự sản xuất 
xà phòng, quá trình sản xuất giấy bắt đầu bằng việc 
sử dụng kali hydroxide để loại bỏ vỏ ngoài của hạt 
phấn hoa hướng dương. 

Chất mềm bên trong hạt giống tạo thành 
một loại gel. Các nhà nghiên cứu tinh lọc loại gel 
này bằng nước khử ion, sau đó đổ vào khuôn phẳng 
và sấy khô. Sau khi gel khô thành lớp dày 0,03 mm, 
họ xử lý thành phẩm với axit acitic để vật liệu 
không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.

Kết quả nhóm nghiên cứu thu được là một 
loại giấy mềm nhẹ và trong suốt hơn giấy làm từ 
bột giấy truyền thống, nhưng vẫn có thể đưa vào 
máy in laser và in với hộp mực thông thường. Chữ 
và ảnh vẫn lưu trên giấy ngay cả khi dùng băng 
dính dán lên mặt giấy và lột ra, hoặc khi ngâm giấy 
trong nước.

Tuy nhiên, nếu ngâm giấy trong dung dịch 
kiềm và chà nhẹ trong 2 phút, chất gel sẽ phồng lên, 
khiến lớp mực in phân rã và tan ra. Lúc này, tờ giấy 
trắng sẽ được ngâm trong ethanol khoảng 5 phút để 
chất gel trở về trạng thái trước đấy. 

Sau đó, giấy được sấy khô và tái xử lý bằng 
axit acetic. Cuối cùng, vật liệu có thể sẵn sàng để in 
lần nữa mà không ảnh hưởng tới độ dai hoặc chất 
lượng của hình in. Toàn bộ quá trình trên có thể lặp 
lại 8 lần với mỗi tờ giấy.

Theo nhóm nghiên cứu, một lợi thế khác 
của loại giấy mới là trong khi sản xuất giấy truyền 
thống đòi hỏi đốn nhiều gỗ, phấn mà họ sử dụng có 
thể thu thập liên tục từ những cánh đồng hoa hướng 
dương. 

Phấn từ các loại cây như hoa trà và hoa sen 
cũng có thể sử dụng thay thế hoặc kết hợp với phấn 
hoa hướng dương. Nhóm nghiên cứu đứng đầu là 
giáo sư Subra Suresh và Cho Nam-Joon mô tả chi 
tiết sản phẩm trên tạp chí Advanced Materials. ■
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6 phát minh vĩ đại trong 
Thế chiến thứ hai giúp thay đổi 
cuộc sống nhân loại

Radar, máy tính, thuốc kháng sinh 
penicillin và nhiều thứ khác là 
những phát minh đã ra đời trong 

giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai và vẫn được 
ứng dụng đến ngày nay.

Một trong những phát minh khét tiếng nhất 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai là bom nguyên 
tử. Vào tháng 8/1945, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn 
công hạt nhân đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến 
nay) vào Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản), 
khiến khoảng 110.000-210.000 người thiệt mạng.

Trong khi bom nguyên tử là phát minh nổi 
tiếng với sự tàn phá, đã có nhiều sáng kiến phi sát 
thương khác trong chiến tranh về lĩnh vực y tế và 
công nghệ đã định hình lại thế giới.

Dưới đây là 6 phát minh ra đời vào giai 
đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai giúp thay đổi 
cuộc sống do History tổng hợp.

Colossus là máy tính điện tử đầu tiên trên 
thế giới tại Bletchley Park ở Buckinghamshire

1. Vaccine cúm
Đại dịch cúm năm 1918 và 1919 có ảnh 

hưởng lớn đến Thế chiến thứ nhất, và đã thúc đẩy 
quân đội Mỹ phát triển loại vaccine cúm đầu tiên. 
Các nhà khoa học bắt đầu phân lập virus cúm vào 
những năm 1930. Vào những năm 1940, quân đội 
Mỹ đã tài trợ cho việc phát triển một loại vaccine 
ngừa bệnh cúm.

Mỹ đã phê duyệt sử dụng vaccine cúm đầu 
tiên cho quân đội vào năm 1945 và cho người dân 
vào năm 1946. Một trong những nhà nghiên cứu 
chính của dự án phát triển vaccine cúm là Jonas 
Salk, nhà khoa học người Mỹ, người sau này đã 
phát triển vaccine phòng bại liệt.

2. Thuốc kháng sinh penicillin
Trước khi các loại thuốc kháng sinh như 

penicillin được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, ngay cả 
những vết rách và vết xước nhỏ cũng có thể dẫn 
đến nhiễm trùng gây tử vong. Alexander Fleming, 
nhà khoa học người Scotland, đã phát hiện ra 
penicillin vào năm 1928, nhưng phải đến Thế chiến 
thứ hai, Mỹ mới bắt đầu sản xuất hàng loạt loại 
kháng sinh này để điều trị y tế.

Sản xuất penicillin cho binh sĩ là ưu tiên lớn 
của Bộ Chiến tranh Mỹ. Cơ quan này cho rằng, nỗ 

lực sản xuất penicillin là “cuộc chạy đua chống lại 
cái chết”. Các bác sĩ phẫu thuật trong quân đội đã 
vô cùng ngạc nhiên trước những tác dụng của 
Penicillin như giảm đau, tăng cơ hội sống sót và 
giúp các y tá và bác sĩ chăm sóc binh sĩ trên chiến 
trường dễ dàng hơn.

Mỹ coi thuốc penicillin đóng vai trò quan 
trọng trong chiến tranh đến mức để chuẩn bị cho 
Cuộc đổ bộ Normandy (D-Day), nước này đã sản 
xuất 2,3 triệu liều penicillin cho quân Đồng minh. 
Sau chiến tranh, dân thường cũng được tiếp cận với 
loại thuốc này.

3. Động cơ phản lực
Frank Whittle, một kỹ sư người Anh thuộc 

Lực lượng Không quân Anh, đã nộp bằng sáng chế 
đầu tiên cho động cơ phản lực vào năm 1930. Tuy 
nhiên, quốc gia đầu tiên sản xuất máy bay phản lực 
là Đức. Đức đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm 
mô hình máy bay phản lực vào ngày 27/8/1939, chỉ 
vài ngày trước khi nước này xâm lược Ba Lan.

“Cả Đức và Nhật Bản đã sẵn sàng cho Thế 
chiến thứ hai trong khoảng một thập kỷ”, Rob 
Wallace, chuyên gia tại Bảo tàng Thế chiến thứ hai 
ở New Orleans (Mỹ) cho biết.

Khi chiến tranh bùng nổ, chính phủ Anh đã 
phát triển máy bay dựa trên thiết kế của Whittle. 
Máy bay đầu tiên sử dụng động cơ phản lực của 
khối Đồng minh cất cánh vào ngày 15/5/1941. 

Máy bay phản lực có thể bay nhanh hơn 
máy bay cánh quạt, nhưng cũng đòi hỏi nhiều 
nhiên liệu hơn và khó xử lý hơn. Mặc dù không có 
nhiều sự ảnh hưởng đến chiến tranh bởi khi đó 
động cơ phản lực vẫn trong giai đoạn đầu phát 
triển, phát minh này sau đó đã làm thay đổi các 
phương tiện giao thông trong quân sự và dân sự.

4. Truyền huyết tương
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Charles 

Drew, một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ, đã tiêu 
chuẩn hóa việc sản xuất huyết tương để sử dụng 
trong y tế.

“Trong quá trình phát triển sản xuất huyết 
tương, có 2 lọ vô trùng, một lọ chứa nước và một lọ 
chứa huyết tương đông khô. Các nhà khoa học sẽ 
trộn 2 lọ vào với nhau”, ông Wallace nói.

Không giống như máu, huyết tương có thể 
cung cấp cho bất kỳ ai với bất kể nhóm máu nào. 
Điều này giúp việc điều trị trên chiến trường dễ 
dàng hơn.

5. Máy tính điện tử
Vào những năm 1940, từ “máy tính” dùng 

để chỉ những người (chủ yếu là phụ nữ) thực hiện 
các phép tính phức tạp bằng tay. Trong Thế chiến 
thứ hai, Mỹ bắt đầu phát triển các loại máy mới để 
tính toán quỹ đạo bay của đạn. Những người thực 
hiện tính toán bằng tay đã thực hiện lập trình các 
máy này.

C á c  l ậ p  t r ì n h  v i ê n  c ủ a  Đ ạ i  h ọ c 
Pennsylvania (Mỹ) thực hiện quá trình này bao 
gồm Jean Jennings Bartik, người đứng đầu việc 
phát triển bộ nhớ và lưu trữ của máy tính và 
Frances Elizabeth Holberton, người đã tạo ra ứng 
dụng phần mềm đầu tiên trên máy tính. Trung úy 

Grace Hopper cũng đã lập trình máy tính Mark I tại 
Đại học Harvard trong thời kỳ chiến tranh và ông 
cũng tiếp tục phát triển ngôn ngữ lập trình máy tính 
đầu tiên.

Tại Anh, Alan Turing đã phát minh ra máy 
giải mã cơ điện Bombe giúp phá vỡ mật mã 
Enigma trong các tàu ngầm của Đức ở Bắc Đại Tây 
Dương vào Thế chiến thứ hai. 

Mặc dù về mặt kỹ thuật, đây không gọi là 
“máy tính”, nhưng Bombe là tiền thân của máy 
Colossus, một loại máy tính điện tử của Anh. Trong 
chiến tranh, các lập trình viên như Dorothy Du 
Boisson và Elsie Booker đã sử dụng máy Colossus 
để phá các thông điệp được mã hóa bằng mật mã 
Lorenz của Đức.

6. Radar
Phòng thí nghiệm bức xạ của Viện Công 

nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ đã đóng vai trò to 
lớn trong việc phát triển công nghệ radar trong 
những năm 1940. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của 
phòng thí nghiệm là sử dụng bức xạ điện từ như 
một loại vũ khí, không phải là một hình thức dò 
tìm.

“Ý tưởng đầu tiên của phòng thí nghiệm là 
phát một chùm năng lượng điện từ tới một chiếc 
máy bay. Điều này có thể khiến phi công tử vong. 
Tuy nhiên, việc sử dụng bức xạ điện từ làm vũ khí 
đã không thành công. Phòng thí nghiệm đã đưa ra ý 
tưởng có thể sử dụng bức xạ điện từ giống như cách 
sử dụng bức xạ âm thanh trong kỹ thuật lan truyền 
âm thanh. Bởi vậy, họ bắt đầu sáng chế radar”, 
Wallace nói.  

Radar đã giúp lực lượng Đồng minh phát 
hiện tàu và máy bay của đối phương. Sau đó, radar 
được chứng minh là có nhiều mục đích sử dụng phi 
quân sự, bao gồm điều chỉnh hướng đi của tàu dân 
sự và phát hiện các hiện tượng thời tiết như bão. ■

* Định nghĩa
Bố: Một ngân hàng được tự nhiên cung 

cấp.
Ông chủ: Người luôn sớm khi bạn muộn, 

và muộn khi bạn sớm.
Nụ cười: Là hình cong khiến nhiều thứ trở 

nên thẳng băng.
Tin đồn: Tin tức lan truyền bằng tốc độ ánh 

sáng.
Cơ quan: Là nơi thư giãn trước khi về nhà.
Ngáp: Thời điểm hiếm hoi mà những gã 

đàn ông có vợ được phép mở miệng.
v.v...: Ký hiệu để người khác nghĩ rằng bạn 

biết nhiều hơn vốn hiểu biết thật của bạn.
Kinh nghiệm: Là cái tên mà những người 

đàn ông đặt cho thất bại của họ.
Nước mắt: Chất xúc tác khiến sức mạnh 

của đàn ông bị thất bại trước sức mạnh của phụ nữ.

Vui Cöôøi
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William Harvey: Người đầu 
tiên mô tả chính xác hệ tuần 
hoàn

Vào thế kỷ 17, bác sĩ William 
Harvey là người đầu tiên mô tả 
chính xác hoạt động của tim và sự 

lưu thông máu bên trong cơ thể. Ông đã đặt nền 
móng cho sự hiểu biết của chúng ta về cấu trúc và 
chức năng của hệ tuần hoàn.

William Harvey (1578 –1657)
William Harvey sinh ra trong một gia đình 

giàu có tại Folkestone, Anh vào ngày 1/4/1578. 
Năm 1593, ông bắt đầu theo học tại trường Đại học 
Padua ở Ý, nơi ông nghiên cứu giải phẫu và sinh lý 
học dưới sự hướng dẫn của Fabricius – người đã 
khám phá ra các van tĩnh mạch. 

Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia công tác 
giảng dạy tại trường Đại học Y sĩ Hoàng gia và trở 
thành bác sĩ tại Bệnh viện St. Bartholomew ở 
London, Anh.

Harvey là một trong những bác sĩ phẫu 
thuật giỏi nhất ở London lúc bấy giờ. Ông được bổ 
nhiệm làm bác sĩ riêng cho vua James năm 1618 và 
vua Charles năm 1632.

Vào thời điểm đó, sự hiểu biết phổ biến về 
hệ tuần hoàn bắt nguồn từ các tác phẩm của 
Claudius Galen, một bác sĩ nổi tiếng người Hy Lạp 
sống ở thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Galen đề 
xuất rằng cơ thể người tồn tại hai hệ thống vận 
chuyển máu riêng biệt.

Trong hệ thống đầu tiên, gan liên tục 
chuyển hóa thức ăn thành máu, sau đó máu sẽ di 
chuyển trong các tĩnh mạch để cung cấp chất dinh 
dưỡng cho phần còn lại của cơ thể. 

Đây là hệ thống một chiều, nghĩa là máu 
được cơ thể hấp thụ hoàn toàn và gan phải liên tục 
tạo ra nguồn máu mới. Trong hệ thống thứ hai, phổi 
sẽ bơm pneuma (sinh khí) qua các động mạch để 
nâng cao sức sống cho cơ thể. Galen tin rằng hai hệ 
thống riêng biệt này kết nối với nhau trong tim khi 

máu di chuyển từ tâm thất này sang tâm thất kia 
thông qua các lỗ nhỏ giữa chúng.

Harvey đã tiến hành mổ xẻ và khám 
nghiệm tử thi trên người và động vật để hiểu rõ hơn 
về hệ tuần hoàn. Các thí nghiệm của ông cho thấy 
một số điều mâu thuẫn nghiêm trọng với những lý 
thuyết đã được chấp nhận rộng rãi trước đó.

Trái ngược với nhận định của Galen, 
Harvey phát hiện lượng máu lưu thông bên trong 
các mạch máu không được cơ thể hấp thụ hết mà sẽ 
quay trở lại để tái sử dụng. Cơ thể không thể sản 
xuất đủ lượng máu cần thiết nếu quá trình tuần 
hoàn và tái sử dụng máu này không tồn tại.

Harvey cũng tiến hành các nghiên cứu về 
tim. Nhưng khi làm thí nghiệm trên nhiều loài động 
vật khác nhau, ông vẫn cảm thấy khó hiểu về cơ 
chế hoạt động của nhịp tim, bởi vì chuyển động của 
cơ quan này quá nhanh khiến ông không thể phân 
tích nó một cách dễ dàng. Ông chuyển sang làm thí 
nghiệm trên những động vật máu lạnh và sắp chết 
vì tốc độ trao đổi chất và nhịp tim của chúng chậm 
hơn.

Trong suốt một thời gian dài, người ta cho 
rằng ở giai đoạn hoạt động tích cực (tâm thu), tim 
tăng thể tích để hút máu vào. Tuy nhiên, quan sát 
của Harvey cho thấy điều ngược lại. Tim co bóp 
mạnh mẽ trong giai đoạn tâm thu để đẩy máu ra 
ngoài.

Harvey cũng đo đạc sức chứa của tâm thất 
(ngăn dưới của tim), hiệu quả của chúng trong việc 
bơm máu, và nhịp tim mỗi phút. Từ các dữ liệu này, 
ông ước tính lượng máu đi qua tim từ 0,5 lít đến 
một lít máu mỗi phút [giá trị chúng ta biết ngày nay 
là 4 lít mỗi phút trong lúc nghỉ ngơi và 25 lít mỗi 
phút khi tập thể dục].

Nếu máu được cơ thể hấp thụ hoàn toàn và 
gan phải liên tục tạo ra nguồn máu mới giống như 
những gì Galen đã nêu trong lý thuyết của ông thì 
gan cần sản sinh lượng máu mỗi ngày lớn hơn khối 
lượng một người trưởng thành. 

Đây là yêu cầu vượt xa khả năng của gan. 
Ngoài ra, một người trưởng thành trung bình có 
khoảng 5 lít máu. Cơ thể họ không thể sản xuất 
hoặc hấp thụ lượng máu đó quá nhanh. Vì vậy, máu 
trong cơ thể phải trải qua quá trình lưu thông và tái 
sử dụng. Harvey đã chứng minh lý thuyết của 
Galen là sai.

Ngày nay chúng ta cũng biết rằng gan 
không phải cơ quan tạo ra máu. Thay vào đó, các tế 
bào gốc tạo máu chủ yếu nằm ở tủy xương.

Một mảnh ghép khác đã thu hút sự quan 
tâm của Harvey ngay từ đầu, đó là các van tĩnh 
mạch. Ông đã biết đến chúng từ những nghiên cứu 
của người thầy Fabricius.

Các nhà khoa học đương thời cho rằng van 
tĩnh mạch cho phép máu chỉ lưu thông theo một 
hướng nhằm chống lại tác động của trọng lực và 
ngăn máu tích tụ lại. 

Tuy nhiên, thí nghiệm của Harvey cho thấy 
các van tĩnh mạch phân bố ở những vị trí cụ thể, 
làm cho máu chỉ chảy về một hướng duy nhất, dẫn 
đến trái tim. Ví dụ, máu trong tĩnh mạch của một 

người không thể chảy hướng xuống cánh tay. Thay 
vào đó, máu chỉ có thể chảy từ cánh tay về phía 
ngực.

Máu được tim bơm đến các bộ phận khác 
nhau của cơ thể thông qua động mạch và quay trở 
về tim thông qua các tĩnh mạch. Harvey đã chứng 
minh điều này thông qua nhiều thí nghiệm khác 
nhau. 

Nếu ông buộc chặt các tĩnh mạch của một 
con vật, tim của chúng sẽ trống rỗng và không còn 
máu. Nhưng nếu ông buộc chặt động mạch, tim của 
chúng sẽ căng phồng do lượng máu dư thừa.

Mặc dù không chứng minh nhưng Harvey 
đã đề xuất giả thuyết cho rằng động mạch và tĩnh 
mạch kết nối với nhau thông qua những mạch máu 
nhỏ. Hiện tại, chúng ta biết rằng giả thuyết của ông 
hoàn toàn chính xác và những mạch máu nhỏ có 
tên gọi chính thức là “mao mạch”.

Harvey đã công bố các kết quả thí nghiệm 
và khám phá mới trong tác phẩm nổi tiếng 
Practiceitatio Anatomica de Motu Cordis et 
Sanguinis in Animalibus (Thực hành Giải phẫu về 
Chuyển động của Tim và Máu ở Động vật) được 
xuất bản năm 1628. 

Ban đầu, tác phẩm của ông bị chế nhạo là 
bao gồm “những ý tưởng khó hiểu”. Người ta cũng 
lên án ông vì dám chỉ trích quan điểm của Galen, 
người có uy tín lớn đối với cộng đồng y khoa trong 
suốt nhiều thế kỷ.

Vị thế trong xã hội của Harvey ngày càng 
suy giảm. Khám phá của ông về hệ tuần hoàn 
không được đưa vào sách giáo khoa cho đến cuối 
thế kỷ XVII, vài năm sau khi Marcello Malpighi 
phát hiện các mao mạch bằng kính hiển vi (năm 
1661), do đó xác nhận lý thuyết của Harvey.

Harvey qua đời do xuất huyết não vào năm 
1657. Đóng góp cuối cùng của ông là một cuốn 
sách về sự sinh trưởng và phát triển của động vật có 
tựa đề “Exercitationes de generatione animalium” 
được xuất bản năm 1651. Trong đó, ông đã nêu các 
quan điểm về phôi học và giải phẫu học so sánh, đặt 
nền tảng cho lĩnh vực phôi thai học hiện đại. ■

* Tại sao “con bò” không có sừng?
Một cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở thành 

phố. Nghỉ hè năm nay, cô đi về nông thôn một 
chuyến. 

Gặp một con vật ở bên đường, cô ta lấy làm 
thắc mắc và hỏi một em bé:

- Tại sao con bò kia lại không có sừng vậy 
em?

- Có nhiều lý do lắm, nhiều con sinh ra đã 
không có sừng, nhiều con bị gãy hay bị chặt 
sừng… Nhưng lý do xác đáng nhất: con bò này 
không có sừng là vì nó không phải con bò. Nó là 
con ngựa!!!

Vui Cöôøi
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4 vụ mất tích tàu ngầm bí 
ẩn chưa có lời giải đáp sau hơn 
nửa thế kỷ

Năm 1968, từng có 4 tàu ngầm mất 
tích chỉ trong vòng 5 tháng và sau 
hơn nửa thế kỷ, nguyên nhân dẫn 

tới các sự cố này vẫn chưa có lời giải đáp.
Tháng 4/2021, sau cuộc tìm kiếm 5 ngày, 

mảnh vỡ của tàu ngầm Indonesia KRI Nanggala 
được tìm thấy ở độ sâu 838 mét dưới đáy biển Bali. 
Tàu bị vỡ thành 3 mảnh. Toàn bộ 53 thủy thủ trên 
tàu đã thiệt mạng.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn 
chưa được làm rõ. Giới chức Indonesia đã loại trừ 
nguyên nhân do lỗi con người. Hiện chính phủ 
Indonesia đang lên kế hoạch trục vớt tàu ngầm với 
sự trợ giúp của Trung Quốc.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của 
Indonesia

Các vụ chìm tàu ngầm thường ít khi xảy ra, 
nhưng lại luôn dẫn đến cái chết và nguyên nhân của 
các tai nạn này thường khó có thể điều tra cặn kẽ.

Năm 1968, có tới 4 tàu ngầm của 4 nước bị 
mất tích chỉ trong vòng 5 tháng. Hơn 50 năm sau, 
nguyên nhân của cả 4 sự cố này đều chưa được giải 
đáp.

Tàu ngầm INS Dakar của Israel
INS Dakar là tàu ngầm lớp T của Israel, 

được vận hành năm 1943 và từng phục vụ trong 
Hải quân Anh với tên gọi HMS Totem trước khi 
được Israel mua lại năm 1965.

Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm ở 
Scotland, tàu Dakar dự kiến sẽ tới buổi lễ chào đón 
ở Israel vào ngày 29/1/1968. Tàu ngầm Dakar tới 
Gibraltar vào ngày 15/1, báo cáo vị trí của nó ở 
phía đông Crete vào ngày 24/1, và gửi thông điệp 
cuối cùng ngay sau nửa đêm ngày 25/1.

Tàu ngầm INS Dakar của Israel năm 1968
Sau khi xác định tàu ngầm Dakar mất tích, 

các tàu của Anh, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và 
Israel đã tìm kiếm suốt nhiều ngày liền, dù nỗ lực 
này bị làm phức tạp bởi những căng thẳng trong 
khu vực.

Không phát hiện được bất cứ manh mối 
nào, cuộc tìm kiếm chính thức kết thúc vào ngày 
4/2, nhưng phải đến năm 1981, 69 thành viên trên 
tàu mới chính thức được tuyên bố là đã chết. Năm 
1991, xác tàu được phát hiện ở khu vực giữa Crete 
và Cyprus ở độ sâu 2.987 mét dưới đáy biển.

Nguyên nhân tàu ngầm Dakar bị chìm chưa 
bao giờ được xác định. Israel ban đầu tin rằng Liên 

Xô có thể chịu trách nhiệm về vụ việc này nhưng 
sau đó đã loại trừ hành động thù địch. Lý do là vì, 
tàu Dakar không mang ngư lôi và xác tàu gần như 
vẫn còn nguyên vẹn, một vụ nổ bên trong cũng khó 
có khả năng xảy ra.

Các giả thuyết cho rằng lỗi kỹ thuật hoặc 
lỗi do con người đã gây ra thảm họa này hoặc ống 
thông hơi của tàu bị vỡ sau khi va phải một con tàu 
khác trong cơn bão, khiến nước tràn vào bên trong 
tàu.

Tàu ngầm Minerve của Hải quân Pháp
Minerve là tàu ngầm lớp Daphné của Hải 

quân Pháp, vận hành năm 1961. Tàu đóng ở căn cứ 
Toulon, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Ngày 27/1/1968, tàu ngầm Minerve gặp 
phải thời tiết xấu trên đường trở về Toulon sau 
chiến dịch huấn luyện ở Địa Trung Hải.

Khi còn cách bờ biển phía Nam nước Pháp 
48km, tàu Minerve liên lạc với máy bay Pháp và 
thông báo sẽ cập cảng trong khoảng 1 giờ sau đó.

Tuy nhiên, tàu Minerve đã không bao giờ 
cập cảng. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành với 20 
tàu thuyền và máy bay, trong đó có cả tàu sân bay 
Clemenceau, nhưng đã bị đình chỉ vào ngày 2/2. 
Các cuộc tìm kiếm nhiều năm sau đó đều không 
phát hiện được tàu ngầm Minerve.

Đến năm 2019, tàu Minerve được phát hiện 
bởi công ty vẽ bản đồ đáy biển Ocean Infinity của 
Mỹ.

Tàu Minerve nằm ở vị trí cách Toulon 
45km, ở độ sâu 2.377 mét. Con tàu bị vỡ làm 3 
mảnh. Chính phủ Pháp quyết định không trục vớt 
con tàu, đồng nghĩa với việc nguyên nhân khiến 
con tàu gặp nạn sẽ không bao giờ được giải đáp.

Tàu ngầm K-129 của Liên Xô
K-129 là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy 

năng lượng điện-diesel lớp Golf II của Liên Xô, 
được vận hành năm 1959. Tàu K-129 thuộc biên 
chế Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô, thủy 
thủ đoàn gồm 98 người, mang theo 3 tên lửa đạn 
đạo phóng từ tàu ngầm (SMBM) SS-N-5.

Ngày 8/3/1968, gần 2 tuần sau khi bắt đầu 
chuyến tuần tra phía Bắc Thái Bình Dương, tàu K-
129 không gửi tin liên lạc theo lịch trình qua radio. 
Liên Xô ngay lập tức triển khai một chiến dịch tìm 
kiếm quy mô lớn với 36 tàu và hàng chục máy bay.

Sau 2 tháng không phát hiện được manh 
mối gì về tàu K-129, Liên Xô bỏ cuộc. Tuy nhiên 
Hải quân Mỹ thì không.

Trước cuộc tìm kiếm quy mô lớn của Liên 
Xô, người Mỹ cho rằng có thứ gì đó rất giá trị đã bị 
mất, và nhờ các thiết bị dưới nước, Mỹ đã phát hiện 
tàu K-129 vào ngày 20/8.

Xác tàu nằm ở vị trí cách Hawaii 2.414km 
về phía Tây Bắc, ở độ sâu 5.029 mét so với mặt 
nước biển. CIA rất háo hức muốn có được các 
bảng mã, tên lửa SS-N-5 và ngư lôi hạt nhân, nên 
đã thiết lập một kế hoạch có tên Dự án Azorian để 
trục vớt tàu ngầm Liên Xô.

CIA đã thuyết phục tỷ phú Howard 
Hughes sử dụng công ty khai thác biển sâu Global 
Marine Inc. để làm bình phong cho con tàu được 

CIA cấp ngân sách nhằm trục vớt tàu K-129 và đưa 
nó về Mỹ.

Năm 1974, con tàu Hughes Glomar 
Explorer đã trục vớt thành công 1/3 con tàu K-129. 
Ngoài 6 mảnh vỡ (bị vùi dưới đáy biển), CIA chưa 
bao giờ công khai tiết lộ những gì họ phát hiện 
được. Người ta cho rằng, Mỹ đã có được 2 ngư lôi 
hạt nhân và các thiết bị tình báo khác.

Nguyên nhân tàu K-129 gặp nạn chưa bao 
giờ được giải đáp, và do tính tối mật của Dự án 
Azorian, điều đó gần như sẽ không bao giờ được 
biết đến.

Tàu USS Scorpion của Mỹ
Gần 3 tháng sau vụ tàu K-129 mất tích, tàu 

ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân lớp 
Skipjack của Mỹ với 99 người trên tàu đã mất tích 
ở Đại Tây Dương khi trên đường trở về sau chuyến 
tuần tra ở Địa Trung Hải.

Được vận hành năm 1959, tàu Scorpion 
“nổi tiếng” vì những vấn đề kỹ thuật, tới mức thủy 
thủ đoàn gọi nó là “USS Scrapion”. Tàu được sửa 
chữa một cách vội vã vào năm 1967 trước khi thực 
hiện chuyến tuần tra Địa Trung Hải vào ngày 
15/2/1968.

Đến cuối hành trình tuần tra, tàu Scorpion 
được lệnh giám sát các hoạt động hải quân của Liên 
Xô ngoài khơi quần đảo Canary. Ngày 21/5, tàu 
Scorpion liên lạc qua radio rằng tàu đang ở cách 
Azores (Bồ Đào Nha) 80km về phía Nam và dự 
kiến trở về Norfolk vào ngày 27/5.

Nhưng tàu Scorpion đã không thể trở về. 
Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển 
khai với hàng chục tàu nổi, tàu ngầm, máy bay ở cả 
2 bờ Đại Tây Dương, nhưng đến ngày 5/6, tàu 
Scorpion và các thủy thủ đoàn được tuyên bố là “đã 
mất tích”.

Các cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra sau đó, và 
đến ngày 29/10, xác tàu được phát hiện cách 
Azores 643km về phía Tây Nam, ở độ sâu 3.048 
mét. Con tàu đã vỡ làm 3 mảnh.

Hải quân Mỹ chưa bao giờ tìm ra nguyên 
nhân khiến tàu bị đắm. Mỹ nhận định nguyên nhân 
bắt nguồn từ việc một ngư lôi Mark 37 vô tình bị 
kích hoạt, sau đó phóng khỏi tàu USS Scorpion và 
khóa mục tiêu vào chính chiếc tàu ngầm xấu số. 
Một vụ nổ ngư lôi trong khoang chứa cũng là giả 
thuyết được các nhà điều tra đưa ra để giải thích 
cho vụ tai nạn.

Việc không có câu trả lời chính xác cũng 
dẫn đến nhiều thuyết âm mưu, trong đó có cả giả 
thuyết cho rằng Hải quân Liên Xô đã đánh chìm tàu 
ngầm Scorpion để đáp trả vụ mất tàu K-129. Một 
số quan chức Hải quân Liên Xô cho rằng tàu K-129 
bị chìm là do va chạm với tàu ngầm USS 
Swordfish của Mỹ cũng hoạt động cùng thời điểm 
ở Thái Bình Dương.

Scorpion là một trong hai tàu ngầm năng 
lượng hạt nhân mà Hải quân Mỹ bị mất. Con tàu 
còn lại là USS Thresher bị chìm ngoài khơi 
Massachusetts năm 1963. ■ 
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Hoàng đế am hiểu phong 
thủy nhất nhì lịch sử: 14 tuổi đã 
tìm ra long mạch vương triều

Long mạch là một khái niệm quan 
trọng trong Phong thủy học. Long 
mạch có sự liên hệ trực tiếp tới sự 

thịnh suy của vương triều và sự ổn định của giang 
sơn. Các bậc đế vương xưa rất coi trọng phong 
thủy, long mạch và trong lịch sử cũng lưu truyền rất 
nhiều câu chuyện liên quan.

Trong “Tuyết tâm phú chính giải” có viết: 
“Long mạch biểu thị hướng đi, độ nhấp nhô, sự 
chuyển hướng, biến hóa của mạch núi, từ đó suy 
luận bố cục tốt xấu của một vị trí địa lý nào đó”.

Văn hóa Trung Hoa cổ xưa cho rằng, vạn sự 
vạn vật trong vũ trụ sinh ra đều có sự đối ứng, long 
mạch trên mặt đất đối ứng với nhân mạch trên nhân 
gian và thiên mạch trên Trời. Thiên mạch chính là 
“Thiên ý”, quyết định sự biến đổi của thiên tượng. 
Còn long mạch chính là mạch của địa tượng, quyết 
định sự biến hóa của địa tượng.

Bức tranh “Trung Quốc tam đại can long 
tổng giám”, được tuyển chọn từ cuốn “Tinh hiệu 
địa lý nhân tử tu tri”, do Từ Thiện Kế và Từ Thiện 
Thuật thời Minh biên soạn, vẽ ra ba long mạch lớn 
của Trung Quốc cổ đại. Ba long mạch lớn này 
chính là Bắc mạch, Trung mạch và Nam mạch.

Thuận Trị Hoàng đế (1638-1661), tức 
Thanh Thế Tổ, Hãn hiệu Ngạch Da Nhĩ Trát Tát 
Khắc Hãn, họ Ái Tân Giác La, húy Phúc Lâm, là 
Hoàng đế thứ ba và Hoàng đế người Mãn đầu tiên 
của nhà Thanh cai trị Trung Hoa sau khi Đại Thanh 
nhập quan. Ông ở ngôi từ năm 1644 đến năm 1661. 

Cuộc đời của ông mang đầy màu sắc huyền 
thoại. Theo các ghi chép lịch sử, Hoàng đế Thuận 
Trị là người vô cùng tài năng, tư chất thông minh 
thiên bẩm. 

Ông tinh thông Kinh dịch và Phong thủy, 
14 tuổi có thể sử dụng “Ngọc bản chỉ” (Miếng 
ngọc được khắc chữ ở trên hay được khắc điển tịch 
quý hiếm dùng trong thời cổ đại của Trung Quốc) 
tìm ra mảnh đất phong thủy tuyệt vời cho triều đại 
nhà Thanh.

Từ thời cổ đại, phong thủy luôn được người 
Trung Hoa coi trọng. Quân vương trong các triều 
đại đều xây dựng lăng tẩm để lưu giữ sự may mắn, 
hưng vượng của quốc gia. Phong thủy trong việc 
đặt vị trí lăng tẩm vì thế càng được coi trọng. 

Trong cuốn cổ thư “Khiếu đình tạp lục” 
chép rằng Hoàng đế Thuận Trị đã đích thân lựa 
chọn vị trí đặt lăng tẩm. Đó là mảnh đất phong thủy 
mà dù là thầy địa lý giỏi cũng khó có thể tìm ra.

Sau khi Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực 
băng hà, Hội đồng Nghị chính Vương đại thần đã 
đề cử Thuận Trị lên ngôi đại thống, kế vị vào tháng 
9 năm 1643, lúc đó ông mới có 6 tuổi. 

Đồng thời hội đồng cử ra trong tông thất hai 
người đồng Nhiếp chính: Duệ Thân vương Đa Nhĩ 
Cổn (1612-1650), Hoàng thập tứ tử của Thanh 
Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cùng Trịnh Thân vương 

Tế Nhĩ Cáp Lãng (1599-1655), cháu trong họ của 
Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Từ năm 1643 đến năm 1650, quyền lực 
chính trị phần lớn nằm trong tay Đa Nhĩ Cổn. Năm 
1651 khi Hoàng đế Thuận Trị 14 tuổi, ông phụng 
mệnh cùng Hiếu Trang Văn hoàng thái hậu dẫn 
hoàng hậu, phi tần, chư vương đại thần và thầy 
phong thủy cùng xuất cung tới Tuân Hóa. 

Lần này đi Thuận Trị đã có sự chuẩn bị chu 
đáo. Ông nghe nói phong thủy ở Mã Lan Dụ Phong 
Đài của Tuân Hóa rất tốt nên muốn tới kiểm tra 
xem xét. Trong cuốn Tội Duy Lục có một số ghi 
chép về phong thủy của đỉnh Phong Đài. 

Năm Sùng Trinh thứ 13, Hoàng đế Sùng 
Trinh cử Lưu Khổng Chiêu và Trương Chân nhân 
đến Tuân Hóa để tìm đất hợp phong thủy. 

Lựa chọn xong, Lưu Khổng Chiêu nói mặc 
dù đã tìm được đất hợp phong thủy nhưng chưa tìm 
được thời gian khai công tốt. Sau khi bấm đốt ngón 
tay, ông tính được thời gian khai công tốt nhất là 
vào năm Giáp Thân, cũng chính là năm Sùng Trinh 
thứ 17. Tuy nhiên, đây lại đúng là năm triều đại nhà 
Minh bị diệt vong.

Thuận Trị đi bộ lên đỉnh Phong Đài và quan 
sát tứ phía. Phía nam là đồng bằng trải rộng như 
tấm thảm, phía bắc là những dãy núi quanh co nối 
liền cùng với rừng cây rậm rạp. Phía đông và tây, 
đều là có khe nước xanh trong vắt, tạo thành hình 
dáng như bức tranh sơn thủy hữu tình hoàn hảo. 

Thuận Trị Hoàng đế rất lấy làm ưng ý với 
mảnh đất này, nên nói với những đại thần đi cùng: 
“Ngọn núi này vương khí rất hưng vượng, sau này 
có thể làm lăng tẩm của trẫm”. Ông quay người 
xuống ngựa, cung kính quỳ xuống hướng mặt về 
phía mặt trời mà cầu nguyện.

Đại thần Kham Dư và quan Khâm Thiên 
giám đi theo đã căn cứ theo phương vị Bát quái căn 
cứ vào Âm dương Ngũ hành và những cơ lý phong 
thủy để kiểm tra địa thế. 

Họ thấy núi Xương Thụy ở phía bắc là 
“Hậu long”, Ưng Phi Đảo Ngưỡng sơn là Thanh 
long, Hoàng Hoa sơn ở phía tây là Bạch hổ, Kim 
Tinh sơn ở phía Nam là Chiếu sơn. Cảnh Bích sơn 
ở phía xa là Án sơn; sông Mã Lan, sông Tây Đại tạo 
thành hình vòng cung chảy qua, hình thành nên bố 
cục sơn thủy hữu tình “Sơn hoàn thủy nhiễu, phụ 
âm bão dương”. Đây quả thực là mảnh đất có 

phong thủy hiếm có.
Sau khi kiểm tra địa hình, hai vị đại thần đi 

theo Hoàng đế Thuận Trị còn phát hiện long mạch 
từ trên Thái Hàng kéo dài mà tới, khí thế giống như 
hình một con sóng lớn. Từng dãy núi bao quanh tứ 
phía giống như thế tay của Đức Phật đang làm thủ 
ấn đại liên hoa. Không ở đâu có thể tìm được mảnh 
đất phúc địa tốt hơn nơi đây.

Thế là Hoàng đế tháo ngọc bản chỉ trên tay 
ra, ném về hướng nam và nói với cận thần: “Nơi 
ngọc bản chỉ rơi xuống chính là vị trí đặt lăng mộ 
của trẫm trong tương lai”. Mọi người tới vị trí ngọc 
bản được ném xuống, cắm một cây trâm vàng 
xuống đó, dùng bùn đắp lên, trên che bạt phủ lên, 
không để chúng bị ánh sáng mặt trời chói vào.

Sau đó trên mảnh đất này triều đại nhà 
Thanh đã xây dựng lăng mộ cho 5 Hoàng đế, đây 
chính là Thanh Đông Lăng nổi tiếng, có tổng diện 
tích 80 km2, là khu lăng mộ hoàng gia lớn nhất 
trong khuôn viên ba khu lăng mộ của triều Thanh, 
bao gồm: Thế tổ Thuận Trị Hiếu lăng, Thánh tổ 
Khang Hy Cảnh lăng, Cao Tông Càn Long Dụ 
Lăng, Văn Tông Hàm Phong Định lăng, Mục Tông 
Đồng Trị Huệ lăng, Phổ Tường Dục Định Đông 
lăng là mộ của Từ An Thái hậu, Phổ Đà Dục Định 
Đông lăng mộ của Từ Hy Thái hậu. 

Đây cũng là nơi mai táng của 15 hoàng hậu, 
136 phi tần, 3 hoàng tử và 2 công chúa…

Tất cả các lăng mộ hoàng gia tại Thanh 
Đông Lăng đều được dựa theo mô hình được thiết 
lập bởi Hoàng đế Thuận Trị. Bố cục cơ bản gồm 3 
phần: Thần đạo (con đường thần linh), cung điện 
và nhà bếp. 

Thanh Hiếu lăng là lăng mộ có Thần đạo 
phức tạp nhất với các cấu trúc từ nam ra bắc gồm 
cổng vòm đá, bia đá, cổng cung điện, sảnh thay đồ, 
vọng lâu đá, điêu khắc đá, cổng rồng phượng, cầu 
một vòm, cầu bảy vòm, cầu năm vòm, bia đá, cầu 
thẳng. 

Tại cung điện cũng chứa rất nhiều các cấu 
trúc gồm bia tưởng niệm, sảnh, cổng Long Ân, lò 
đốt lễ, Long Ân điện, phòng chôn cất, trụ cổng, bàn 
thờ đá, tháp tưởng niệm…

Rất nhiều hậu duệ người Mãn Châu hiện 
nay tin rằng, vị trí của Thanh Đông Lăng ở phần 
đầu long mạch của Trung Hoa, tráng lệ đẹp đẽ, là 
mảnh đất thực địa kim tỏa ngọc quan. 

Vì rồng là thần thú phân bố mưa cho Trái 
Đất, bởi vậy Thanh Đông Lăng mỗi năm đều có 72 
trận mưa, không sai lệch chút nào.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, mảnh đất 
phong thủy được Thuận Trị Hoàng đế lựa chọn quả 
thực mang lại nhiều may mắn cho nhà Thanh. 

Khang Hy, Ung Chính, Càn Long đều là 
những Hoàng đế tạo ra sự thịnh vượng cho triều đại 
nhà Thanh, lưu danh thiên cổ, nổi tiếng muôn đời.

Năm 1976, trận động đất 7,8 độ richter ở 
Đường Sơn san phẳng hầu như toàn bộ nhà cửa, 
phòng ốc ở khu vực xung quanh. Cũng nằm trong 
tâm chấn nhưng Thanh Đông Lăng không hề mảy 
may tổn hại. Điều này khiến các nhà khoa học 
không khỏi kinh ngạc. 
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Theo ghi chép trong lịch sử, Hoàng đế 
Thuận Trị không những am hiểu nghiên cứu về 
Phong Thủy và Kinh Dịch mà còn nhất tâm hướng 
Phật. Khi Đa Nhĩ Cổn qua đời, Thuận Trị mới 12 
tuổi và bắt đầu trực tiếp quản lý việc triều chính, 
cũng từ đây ông có được cơ duyên với Phật giáo 
khi quen biết với Biệt Sơn pháp sư.

Năm đó Hoàng đế Thuận Trị đi săn và biết 
trên núi có động Tri Chỉ, bên trong có Biệt Sơn 
pháp sư đã tọa thiền tu luyện trong động được 9 
năm thì cảm thấy vô cùng khâm phục, bèn lên núi 
thăm. 

Biệt Sơn pháp sư ra khỏi động Tri Chỉ 
nghênh giá. Sau khi hồi cung, ông lập tức cho mở 
Vạn Thiện điện ở vườn Tây Uyển Tiêu (còn gọi là 
vườn Minh Tiêu). Ông thỉnh Pháp sư đến điện Vạn 
Thiện để tu thân, tham thiền. Nhưng sau khi đến 
theo tính lễ tiết, pháp sư bèn từ chối ý tốt của Hoàng 
thượng và trở về núi Cảnh Trung tu luyện.

Tuy không giữ chân được Biệt Sơn pháp sư 
nhưng đã giúp Thuận Trị khai thông. Ông vui 
mừng phát hiện ra rằng, trên thế giới còn có một số 
thế giới độc lập khác như thế giới của những người 
xuất gia không ăn thức ăn của nhân gian mà tâm 
tĩnh, không tham vọng những ảo mộng nhân gian. 

Cũng từ đó Thuận Trị ngày càng hứng thú 
với Phật giáo. Ông thường xuyên thỉnh các cao 
tăng của Phật giáo đến Vạn Thiện điện. 

Ông bắt đầu tin và cho rằng ngôi cao quyền 
trượng của bản thân chẳng qua cũng chỉ là phù du. 
Kiếp lai sinh ở đâu chưa thể biết, chỉ cần kiếp này 
thành tâm tham thiền ngộ pháp mới có thể thoát 
được bể khổ vô tận của kiếp người.

Đêm mùng 5 sáng mùng 6 tháng 2 năm 
1661, Thuận Trị băng hà vì mắc đậu mùa. Sau khi 
ông mất, cuối cùng Hiếu Trang hoàng thái hậu đã 
chọn Huyền Diệu (Khang Hy) kế vị. ■ 

Đức hạnh đáng nể phục 
của người vợ xấu xí 

Í
t ai ngờ rằng người vợ có dung nhan xấu 
xí ấy, dù phải sống trong cảnh nghèo 
khó, cơ cực nhưng vẫn luôn giữ được 

đức hạnh cao quý khiến người người thán phục. 
Người vợ xấu xí mà đức hạnh nổi tiếng 

trong lịch sử Trung Hoa đó là nàng Mạnh Quang, 
vợ của Lương Hồng. Mạnh Quang sống vào thời 
nhà Hán, bà không chỉ nổi tiếng là một trong 5 
người phụ nữ xấu nhất Trung Hoa mà còn là người 
vợ đức hạnh mẫu mực.

Đời Hậu Hán, ở đất Giang Nam có một 
chàng hàn sĩ tên là Lương Hồng, cha mất sớm, sinh 
ra trong một gia đình nghèo khó nhưng rất ham 
học, chàng vừa phải chăn lợn thuê vừa dành thời 
gian học tập.

Tuy vậy nhưng Lương Hồng là người rất 
khí tiết, giữ đạo thanh bần cao đẹp. Đức hạnh, tài 
năng của chàng được nhiều người khâm phục, nổi 
tiếng khắp nơi nên nhiều gia đình quý tộc muốn gả 
con gái cho. Người thì bảo cô gái nhà Đông xinh 
đẹp, cô gái nhà Tây giàu có. 

Nhưng trong lòng Lương Hồng muốn tìm 
một người con gái có tri thức, có lễ nghĩa. Chàng 
không ham vinh hoa phú quý, chỉ cần một người 
phụ nữ có phẩm hạnh cao thượng, cần cù, chịu khó 
để làm vợ mình. Chính vì vậy, dù được mai mối 
nhiều nhưng Lương Hồng vẫn không hề động lòng 
với ai.

Ở cùng huyện, có nhà họ Mạnh vốn dòng 
nho gia đạo đức, giàu có nhất vùng. Tiểu thư Mạnh 
gia tính nết đoan trang đức hạnh, từ nhỏ đã thông 
Kinh thư, là người dịu dàng, lễ phép, năng nổ làm 
việc, đang ở tuổi kén chồng. 

Đáng nói là nàng nổi tiếng vừa xấu lại vừa 
đen, khỏe đến mức có thể bê được cối đá nên 30 
tuổi vẫn chưa có ai lấy. Nhiều người dạm hỏi, nàng 
trả lời cha mẹ rằng: “Con không cần cao sang, 
không tham phú quý, con chỉ muốn lấy được một 
người đức hạnh cao thượng giống như Lương 
Hồng mà thôi”.

Câu nói của tiểu thư nhà họ Mạnh đến tai 
Lương Hồng, chàng nghĩ đã tìm được người tâm 
đầu ý hợp, chẳng để ý đến dung nhan xấu xí của 
nàng, bèn mời người làm mối đến cầu hôn. 

Được đúng người mình thích đến cầu hôn, 
con gái Mạnh gia rất vui mừng, bèn đi sắm nữ 
trang, áo lụa, hài gai để diện. Khi làm lễ thành hôn, 
nàng vấn tóc cao, mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức 
toàn vàng ngọc cốt làm tăng vẻ đẹp để làm vừa ý 
chồng. 

Lương Hồng thấy vợ như thế không bằng 
lòng cũng không nói gì, nhưng qua bảy ngày đêm 
mà chàng không hề đoái hoài đến người vợ mới 
cưới. Nàng lấy làm lạ, kiểm điểm lại lời nói cử chỉ 
của mình không tỏ vẻ gì vô lễ. 

Thấy vậy, Mạnh Quang bèn hỏi nguyên 
nhân, Lương Hồng nói: “Ta muốn cưới một người 
vợ cùng sống ẩn cư trong núi sâu, nàng trang điểm 
như vậy không giống với những gì ta mong muốn”.

Nghe chồng nói thế, Mạnh Quang bèn đáp: 
“Chẳng qua là thiếp muốn thử chí hướng của chàng 
một chút, trang phục ẩn cư thiếp đã chuẩn bị xong 
từ lâu”. 

Nói xong, nàng lập tức trút bỏ lớp áo quần 
lộng lẫy, vòng vàng, kẹp tóc và cuốn mái tóc dài 
của mình lên, thay trang phục rồi bắt tay vào làm 
việc nhà. Lương Hồng thấy vậy rất vui: 

“Đây mới chính là vợ của ta. Hồng này 
không màng danh lợi, không ham của bạc vàng. 
Hồng chỉ muốn cùng vợ cày ruộng, trồng lúa, dệt 

lấy vải, sinh sống trong cảnh nghèo mà lúc nào 
cũng giữ tròn khí tiết, đạo đức, vợ lúc nào cũng 
kính trọng chồng và chồng lúc nào cũng nể yêu vợ” 
và đặt tên nàng là Mạnh Quang. 

Từ đó, vợ chồng Lương Hồng - Mạnh 
Quang thương yêu nhau ngày một đậm đà hơn. 
Lương Hồng luôn luôn yêu thương vợ mình, còn 
Mạnh Quang cũng hết lòng chăm sóc cho chồng.

Sau đó, hai vợ chồng Lương Hồng - Mạnh 
Quang đã lên núi Bá Lăng cùng nhau sống một 
cuộc sống tự do, tự tại: trồng trọt, đọc sách, chơi 
đàn, viết văn. Mặc dù cuộc sống khốn khó nhưng 
vợ chồng Lương Hồng vẫn giữ được những lễ nghi 
rất đáng khâm phục. 

Mỗi khi Lương Hồng đi lam̀  về, naǹ g Mạnh 
Quang đều đặt thức ăn trên một cái mâm gỗ rồi 
bưng mâm cơm cung kiń h mơì  chồng, naǹ g không 
ngươć  mắt nhiǹ  lên ma ̀mỗi lần đều nâng mâm cơm 
cao ngang mày, Lương Hồng cuñ g rất lễ pheṕ  đưa 
hai tay đơ ̃ lấy mâm cơm. 

Hành động cao quý của Mạnh Quang đối 
với thân phận thấp hèn lúc làm nô bộc khiến người 
ta phải chú ý. Đó chính là cội nguồn của câu nói “cử 
án tề mi” được lưu truyền trong cổ ngữ Trung Hoa 
cho tới tận bây giờ. 

Ý câu nói muốn nhắc tới sự tôn trọng lẫn 
nhau giữa các cặp vợ chồng. Bởi thế, trên cửa 
phòng của nhà trai buổi tân hôn, người ta thường 
dán 4 chữ “Cử án tề mi” để chúc các đức lang quân 
có được vợ đức hạnh như nàng Mạnh Quang.

Thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp của 
cặp vợ chồng đức hạnh đó chẳng kéo dài được bao 
lâu. Một hôm, Lương Hồng có việc phải tới Lạc 
Dương, nhìn cung điện tráng lệ, nguy nga tại kinh 
thành rồi nghĩ tới nhân dân đang phải sống trong 
cảnh màn trời chiếu đất mà thấy đau lòng. 

Lương Hồng bèn viết bài Ngũ ý chi ca. Bài 
thơ này đã truyền tới triều đình khiến nhà vua 
không vui và ra lệnh bắt Lương Hồng.

Lương Hồng không còn cách nào khác phải 
cùng vợ trốn sang nước Tề rồi đi về phía Nam 
xuống đến Tô Châu. Đến nơi đây hai người phải 
giấu tên và đi làm thuê để kiếm sống. Sau đó hai vợ 
chồng làm công cho một địa chủ tên là Phụ Bá 
Thông ở trong một gian nhà rất chật hẹp. 

Một lần Phụ Bá Thông có việc đến nhà tìm 
Lương Hồng vào lúc đang có bữa cơm trưa. Ông 
thấy Mạnh Quang từ dưới bếp bê mâm cơm lên. 

Nàng bưng mâm cơm lên ngang tầm mắt 
của mình ân cần nói với chồng: “Thiếp mời chàng 
dùng bữa”. 

Lương Hồng vội đón nhận bát cơm rất cung 
kính nói rằng: “Nàng vất vả quá. Cám ơn nàng! 
Cám ơn nàng!”. Phụ Bá Thông nhìn thấy cảnh này 
vô cùng cảm động. 

Sau đó thông qua nhiều người ông ta biết 
được rằng vợ chồng Lương Hồng từ trước tới nay 
đều đối xử lễ nghĩa, tôn trọng như vậy, trong lòng 
ông rất khâm phục, mời hai vợ chồng đến nhà mình 
ở. Cuộc sống êm đềm của họ cứ trôi qua như thế 
cho đến ngày Lương Hồng mất, Mạnh Quang mới 
đưa con trai về sống ở quê ngoại. ■ 
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Tác hại của chế độ ăn 
kiêng toàn thịt gà để giảm cân

Thịt gà mang lại nguồn protein và 
vitamin dồi dào nhưng chỉ ăn toàn 
thịt gà trong mọi bữa ăn gây ra 

nhiều tác hại cho cơ thể.
Chế ộ n toàn thịt gà là chế ộ chỉ n thịt đ ă đ ă

gà cho toàn bộ bữa n. ây là một chế ộ n hạn ă Đ đ ă
chế hơn chế ộ n thịt. Bạn chỉ n các sản phẩm đ ă ă
động vật như thịt, trứng và một số sản phẩm từ sữa 
nhất ịnh.đ  Nhiều nguồn tin cho rằng tài tử điện ảnh 
Matt Damon chỉ ăn ức gà để giảm 60 pound 
(khoảng 27,2 kg) cho vai diễn trong bộ phim 
Courage Under Fire (1996). Vì vậy, có thể chế độ 
ăn này bắt nguồn phần nào từ đây.

Ngoài ra, video có tựa ề đ We Ate nothing 
but CHICKEN and BROCCOLI for a week, 
Here's What Happened BUFF Dudes  trên kênh 
(kênh về ẩm thực và thể dục) cũng ề cập ến chế đ đ
đ ăộ n toàn thịt gà.

Hiệu quả giảm cân bằng chế độ ăn toàn 
thịt gà

Chế ộ n toàn thịt gà có thể giúp giảm cân. đ ă
Thực tế, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một 
phần ức gà nặng khoảng 100 g có 160 calo (cộng 
với 32 g protein và chỉ 3 g chất béo).

Nếu giảm cân bằng cách thâm hụt calo, bạn 
dễ dàng tiêu thụ ít calo hơn khi chỉ n thịt gà. ă
Khoảng 100 g ức gà chứa 32 g protein sẽ khiến bạn 
no. Hơn nữa, khi chỉ n một loại thực phẩm, thông ă
thường, bạn khó n số lượng lớn. Việc cắt giảm số ă
lượng thức n trong ngày cũng dẫn ến giảm lượng ă đ
calo dung nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, chế độ ăn giúp giảm cân không 

có nghĩa nó lành mạnh.
“Tôi nghĩ việc áp dụng chế ộ n kiêng đ ă

toàn thịt gà tiềm ẩn nhiều nguy cơ ối với sức khỏe đ
cả ngắn hạn lẫn lâu dài. Chế ộ ó khiến cơ thể đ đ
thiếu hụt dinh dưỡng”, TS Y khoa Melina 
Jampolis, chuyên gia dinh dưỡng tại California, 
Mỹ, nhận ịnh.đ

TS Jampolis nói thêm ưu iểm lớn nhất của đ
chế ộ n kiêng chỉ thu nạp một loại thực phẩm là đ ă
đ đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, ây không phải 
lý do ể mọi người chọn chế ộ chỉ n thịt gà ể đ đ ă đ
giảm cân.

Mặt lợi của chế độ ăn kiêng toàn thịt gà
Livestrong đưa ra 3 lợi ích của chế độ ăn 

kiêng này. Đầu tiên, thịt gà là nguồn cung cấp 

protein dồi dào  Bản thân thịt gà có thể là một phần .
của chế độ ăn uống lành mạnh vì nó là nguồn cung 
cấp protein nạc. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ 
(AHA), thịt gà tốt cho sức khỏe hơn thịt đỏ vì nó 
chứa ít chất béo bão hòa hơn. Chế độ ăn nhiều chất 
này tăng nguy cơ suy tim, bệnh tim mạch, đột quỵ.

AHA cũng nói rằng n nhiều thịt không ă
phải là cách tốt ể giảm cân, ặc biệt khi bạn bị đ đ
bệnh tim. Ngoài ra, thịt gà góp phần kiểm soát cân 
nặng lành mạnh. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí 
Food and Nutrition Research hồi tháng 6/2015 cho 
thấy tiêu thụ gia cầm như một phần trong chế độ ăn 
nhiều rau giúp giảm nguy cơ thừa cân hoặc béo phì. 
Chế độ ăn này cũng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim 
mạch hoặc bệnh tiểu đường loại 2.

Bên cạnh ó, nghiên cứu ánh giá thịt trắng đ đ
có tác dụng vừa phải trong việc phòng tránh ung 
thư. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra thịt, không 
chỉ thịt gà, là nguồn cung cấp vitamin B12 lý 
tưởng. Vitamin trong thịt gà không bị thâm hụt 
trong quá trình nấu nướng.

Thịt gà còn cung cấp lượng niacin (vitamin 
B3) tốt và là nguồn cung cấp selen dồi dào. Thịt nạc 
cũng chứa các chất hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng.

Nhược điểm của chế độ ăn toàn thịt gà
Bên cạnh ưu iểm, chế ộ n kiêng toàn thịt đ đ ă

gà cũng có nhược iểm. Nhìn chung, bạn khó duy đ
trì chế độ ăn này trong thời gian dài. Do đó, đây 
không phải là phương pháp giảm cân lâu dài. Một 
khi bạn bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, bạn có 
thể trở về số cân ban ầu trước khi thực hiện n đ ă
kiêng.

“Chỉ n thịt gà có thể dẫn ến thiếu hụt một ă đ
số chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B (rất quan 
trọng ể sản xuất n ng lượng), vitamin C cho chức đ ă
n ng miễn dịch khỏe mạnh cũng như cho da và ă
nướu r ng, magie và chất xơ” , TS Jampolis nói ă
thêm về hạn chế của chế ộ n kiêng này.đ ă

Ngoài ra, chế ộ n kiêng toàn thịt gà có thể đ ă
dẫn ến tình trạng cơ thể thiếu n ng lượng. Vị đ ă
chuyên gia nhận ịnh việc không n gì ngoài thịt gà đ ă
khác với chế độ ăn keto (nhiều chất béo và protein 
vừa phải).

TS Jampolis giải thích trong chế ộ n đ ă
keto, cơ thể thích nghi ể não có thể hoạt đ động 
bằng ketone - lớp hợp chất hữu cơ được tạo ra khi 
cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng - sau 
khoảng 5-7 ngày. Chế độ ăn kiêng chỉ có protein sẽ 
không tạo ra sự thích ứng keto đó dẫn đến cơ thể 
thiếu năng lượng để hoạt động bình thường.

Việc n kiêng toàn thịt gà còn có thể gây hại ă
cho sức khỏe đường ruột. Tác dụng phụ khác bao 
gồm táo bón nghiêm trọng do thiếu chất xơ.Hệ vi 
sinh vật đường ruột cũng mất cân bằng. TS 
Jampolis cho biết tình trạng này xảy ra chỉ trong 
vài ngày. Vì vậy, bạn nhanh chóng cảm thấy kinh 
khủng, khó tiếp tục ăn kiêng.

Ngoài ra, chế ộ n kiêng toàn thịt gà gây ra đ ă
một loạt vấn ề sức khỏe khác.đ  Cụ thể, chế độ ăn 
thiếu canxi, vitamin K, về lâu dài, ảnh hưởng xấu 
đến xương. TS Jampolis cho biết thêm nếu không 
có vitamin C, bạn có nguy cơ mắc bệnh Scorbut - 

bệnh do thiếu hụt vitamin C.
Ngoài ra, chế ộ n uống không có chất đ ă

chống oxy hóa chống lại các gốc tự do gây bệnh có 
thể làm t ng nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim và ă
bệnh tiểu ường loại 2.đ

Vì vậy, bạn không nên thử chế ộ n toàn đ ă
thịt gà, dù chỉ trong thời gian ngắn. Thay vào ó, đ
bạn có thể ưa loại thịt này với chế ộ n kiêng lành đ đ ă
mạnh, ầy ủ, bao gồm nhiều loại thực phẩm khác đ đ
như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại ậu, đ
quả hạch và hạt. Chọn thịt gà thay vì các loại 
protein khác, như thịt đỏ, cũng là lựa chọn thông 
minh vì nó có hàm lượng calo và chất béo thấp 
hơn.■  

Ký sinh trùng lây từ mèo 
giúp con người hấp dẫn hơn?

Toxoplasma gondii là loại ký sinh 
trùng chủ yếu trong cơ thể mèo. Khi 
ký sinh trong cơ thể con người, 

chúng lại mang lại một tác ộng bất ngờ về mặt thể đ
chất và sinh lý.

Theo một nghiên cứu mới ây ng trên tạp đ đă
chí khoa học bình duyệt  (Mỹ), nam giới có PeerJ
ký sinh trùng Toxoplasma gondii (thường được gọi 
là T.gondii) đtrong cơ thể thường có gương mặt ối 
xứng hơn người khác. Trong khi ó, đ T.gondii cũng 
khiến nữ giới có những thay đổi về mặt thể chất và 
sinh lý giảm chỉ số BMI và tăng độ , bao gồm việc 
tự tin về cơ thể hơn.

Nghiên cứu trên ược thực hiện bởi nhóm đ
các nhà khoa học do nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ 
Javier Borráz-León thuộc H Turku (Phần Lan) Đ
chủ trì. Ngoài ra, một số trường ại học ở Phần đ
Lan, Latvia, Estonia và Mexico cũng thực hiện 
đồng thời thí nghiệm này.

Nhóm ã tiến hành khảo sát bằng cách so đ
sánh các bức ảnh của 200 người có và không có ký 
sinh trùng T.gondii trên toàn thế giới. Kết quả, 
những người có ký sinh trùng này khỏe mạnh và có 
bề ngoài thu hút hơn. Các nghiên cứu trước đây về 
ký sinh trùng T.gondii cho thấy mối liên hệ giữa 
chuột và độ testosterone tăng cao trong cơ thể con 
người. Borráz-León cho biết để sinh sôi, ký sinh 
trùng T.gondii phải dựa vào hoạt động giao phối 
của mèo.

“Vì vậy, chúng phải tìm mọi cách để cơ thể 
mà mình ký sinh trông trở nên hấp dẫn hơn trong 
mắt đồng loại. Trên thực tế, dưới tác động của 
T.gondii, lượng hormone testosterone của chuột 
đực tăng cao bất ngờ” - ông Borráz-León lý giải.

Các nhà khoa học ang nghiên cứu sâu hơn đ
về tác ộng của T.gondii trên cơ thể con người.đ

Ông Borráz-León khẳng ịnh nghiên cứu đ
này chỉ trong giai oạn ầu và ang lên kế hoạch đ đ đ
nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm ra nguyên lý tác  động
lên hormone và các chất truyền dẫn thần kinh.

Theo ước tính, có khoảng 1/2 dân số thế 
giới có T.gondii ký sinh và phần lớn trong số này 
không nhận thức ý sinh trùng được họ đang có k
trong cơ thể. ■ 
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764-2012/1580

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm Design, Part 

time/Full time. Bao $150/ngaøy. Vaø 

cuõng caàn Chaân Tay Nöôùc. Tieâm ôû 

Bellaire.

Xin lieân laïc Lieân: 

281-876-7788
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990

783-2014/1582

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc Full Services. Caàn thôï toùc 

bieát laøm Chaân Tay Nöôùc caøng toát. Laøm 

Full Time hoaëc Part Time. Tieäm vuøng 

249, 1960 (Jones & Grant Rd)

Xin lieân laïc Loan (Ñeå laïi tin nhaén): 

832-419-7170 * 281-890-4173
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Laøm vieäc ôû khu North West 

Freeway 290. Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952

841-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï tay chaân nöôùc, aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Xin lieân laïc: 

713-468-9999
__________________________________________

840-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

Fu l l  t ime ,  va ø  Pa r t  t ime .  Khu 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû 

Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882 

Cell: 713-894-0983
__________________________________________

829-2020/1588

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng. Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 

phuùt, Hong Kong III 12 phuùt.

Xin lieân laïc Haân: 

832-614-5612 * 281-736-6091
__________________________________________

808-2017/1585

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS - 

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803 * 

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi 

Tröôøng Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät 

vaø hai ngöôøi laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123
__________________________________________

771-2013/1581

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700-$1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refill. Coøn caàn thôï Chaân Tay Nöôùc 

môùi bieát laøm. Nhaän Full Time/Part 

Time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fort Bend Toll, 

giöõa Hk2 & 4.

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 

281-431-4499

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baø 87 

tuoåi ôû Bellaire & ñi du lòch caùc tieåu 

bang. Bao aên ôû, $3,000/thaùng, laøm toát 

ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
__________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi 

hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù 

baèng laùi xe vaø kinh nghieäm giöõ treû. 

Nhaø khu Beltway 8 & I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
__________________________________________

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo 

Phaät, khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu 

aên, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên. Bao aên ôû, 

öu tieân cho ngöôøi khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baøn 87 

ôû Bellaire & ñi du lòch caùc tieåu bang. 

Bao aên ôû, $3,000/thaùng, laøm toát ñöôïc 

taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
__________________________________________

836-2021/1589

CAÀN NGÖÔØI - GAÀN KHU BELLAIRE

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát naáu aên, doïn 

deïp, laùi xe ñoùn vaø giöõ em. Gaàn khu 

Bellaire. $2,000/thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-560-6895

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 

1 phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

phoøng lôùn (Master) $850, phoøng nhoû 

($400). Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng 

maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc anh Hai:

832-526-3566

Nghóa:

571-355-6669

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

828-2020/1588

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän 

nghi. Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

826-2020/1588

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh 

nöõ thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, 

gas, wifi. Khu yeân tónh, coù coång saét 

baûo veä. Khu vöïc Westheimer & Synott 

77082, gaàn shopping center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330
__________________________________________

65-2012/1580

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191 
__________________________________________

834-2021/1589

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
__________________________________________

814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù 

phoøng cho share $330 moät thaùng. Bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081

281-558-7460
__________________________________________

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ 

Hoa, HEB, Fiesta, coù phoøng cho 

share, coù saún giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, 

Giaët Saáy, Internet. Giôø giaác thoaûi maùi. 

Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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795-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet. $380/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát:

346-378-8333
__________________________________________

793-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø goùc Synott & Bissonnet. Dö 2 

phoøng cho Nam ñoäc thaân share. 

Phoøng lôùn coù Bathroom saùt cöûa 

$400/thaùng. Phoøng vöøa $350/thaùng. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $350/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn 

Hong Kong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806
__________________________________________

781-2014/1582

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù 

theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, 

Internet. Öu tieân: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng Text/Voice : 

832-310-7699
__________________________________________

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy 

+ internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

821-2020/1588

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø 

gaàn chôï HK III, Thaéng Höng, Taân 

Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and 

Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
__________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn 

Fm1464 & Beechnut Richmond. Nhaø 

roäng coù phoøng cho treû. Hai ngöôøi troâng 

nom, coù License coi treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280
__________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ 

CoÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc 

chu ñaùo. Nhaø ngay Freeway 59 South, 

gaàn Brazos Town Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814
__________________________________________

763-2012/1570

NHAÄN GIÖÕ TREÛ 

COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, 

saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu thöông treû, 

chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
__________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Bò xe taûi khoâng ngöôøi laùi ñaâm

Vôï laûo ñaûo böôùc vaøo nhaø, reân ræ:

– Anh ôi, thaät khuûng khieáp. Moät chieác 

xe taûi ñoà soä ñaõ ñaâm thaúng vaøo xe cuûa 

em, laøm noù beïp ruùm roù roài!

– OÂi! Khoâng sao, em coøn laønh laën laø 

toát. Theá em coù kòp daïy cho haén moät baøi 

hoïc veà toác ñoä khoâng?

– Khoâng kòp… Haén ñeå xe ôû ñaáy vaø 

chuoàn ñi töø tröôùc khi xe ñaâm nhau cô.

Rao Vaët
Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bác sĩ: Sau 60 tuổi, 
c h ớ  b a o  g i ờ  l à m 
những điều này!

Tuổi 60 có thể trải qua 
nhiều năm tuyệt vời và 
khỏe mạnh, nhưng cần 

phải có kỷ luật và nỗ lực để có một 
cuộc sống chất lượng.

Tuổi 60 có thể giúp xác định tuổi 
thọ của mình bằng cách cắt bỏ 
những thói quen xấu và thực hành 
những lựa chọn tích cực, các bác sĩ, 
chuyên gia sức khỏe cho biết, theo 
Eat This, Not That!

Ảnh minh họa
1. Vấn đề tư duy của bạn
T i ế n  s ĩ ,  b á c  s ĩ  J a c o b 

Hascalovici,  Giám đốc Y tế 
Clearing (Mỹ), nói: “Việc chăm sóc 
cơ thể và trí óc ngày càng trở nên 
quan trọng khi chúng ta già đi”.

Mặc dù “sống lành mạnh“ 
thường được mô tả như một tập hợp 
những điều “không nên”, nhưng 
việc rèn luyện sức khỏe tốt thường 
là vấn đề hoán đổi những thói quen 
xấu bằng những thói quen tốt, phù 
hợp với lứa tuổi”.

“Nếu bất kỳ thói quen nào dưới 
đây đúng với bạn và bạn đang bước 
vào độ tuổi 60 trở đi, hãy nghĩ về 
cách bạn có thể loại bỏ thói quen đó 
và đặt một thói quen khác lành 
mạnh hơn vào vị trí của nó”, tiến sĩ 
Hascalovici cho biết.

2. Hút thuốc
Tiến sĩ Hascalovici nói: “Hút 

thuốc có thể là cách bạn chọn để thư 
giãn hoặc chỉ là một thói quen ã đ ăn 
sâu… dù thế nào, nó cũng gây chết 
người.

Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc 
nhiều bệnh mạn tính và có thể khiến 
bạn khó lành hơn sau bất kỳ vết 
thương nào, điều này chỉ khiến bạn 
khó khăn hơn khi bạn già đi.

Ngay sau khi bạn bỏ hoặc giảm 
tốc độ hút thuốc, cơ thể sẽ bắt đầu 
hồi phục. Lúc này, bạn có thể làm gì 
để thư giãn?”.

3. Ngồi quá nhiều
Tiến sĩ Hascalovici giải thích: 

“Ngồi quá nhiều làm tăng nguy cơ 
chết người! Nó có thể dẫn đến nhiều 
vấn đề hơn đối với sức khỏe tim 
mạch, làm mất khối lượng cơ bắp, 
xương yếu hơn, tăng cân và rối loạn 
tâm trạng.

Mặc dù có vẻ như ngồi sẽ được 
thư giãn, nhưng việc ngồi một chỗ 
quá lâu hoặc ít vận động thực sự 
khiến chúng ta bị tổn thương rất 
nhiều.

Nó làm mất đi các hormone 
nâng cao tâm trạng tự nhiên và 
khiến cơ thể chúng ta suy yếu.

Câu trả lời là di chuyển, vận 
động nhiều hơn. Bạn sẽ thực hiện 
điều này như thế nào?”.

4. Ăn thừa đường
Tiến sĩ Hascalovici giải thích: 

“Trong số các quyết định tồi về thực 
phẩm được đưa ra, đường nằm 
trong top đầu của danh sách. Đường 
hấp dẫn, rất hấp dẫn và đáng buồn là 
không có dinh dưỡng.

Theo thời gian, đường có thể dẫn 
đến tâm trạng kém, bệnh tiểu đường 
và sức khỏe tổng thể kém.

Nên tránh các loại nước ngọt có 
đường, nhiều đồ uống có cồn và 
thậm chí một số loại nước trái cây. 
Thay vào đó bạn có thể uống gì?”.

5. Tập squat sâu
Barbara Bergin, bác sĩ phẫu 

thuật chỉnh hình, nói: “Tập squat 
sâu là điều mà những người trên 60 
tuổi nên tránh. Khi chúng ta già đi, 
sụn chêm và sụn chêm ở đầu gối của 
chúng ta bắt đầu mòn và yếu đi. 
Chúng không thể chịu được những 
loại áp lực mà chúng có thể chịu 
đựng khi chúng ta còn trẻ.

Ngồi xổm gây áp lực rất lớn lên 
đầu gối, và thường có thể gây rách 
sụn chêm và làm bong sụn khớp 
ngay trên bề mặt đầu gối của chúng 
ta. Điều này có thể dẫn đến sự bắt 
đầu của bệnh viêm khớp.

Sau 60 tuổi, hãy thử những bài 
tập thể dục khác như: đi bộ, nâng 
chân thẳng, bơi lội, đạp xe”, theo 
Eat This, Not That! ■
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NEW

773-2013/1581

Caàn Gaáp Thôï Toùc

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, 

bieát tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

NEW

777-2013/1581

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, Full 

time vaø Part time. 

Gaàn Wilcrest & Beechnut. 

Wilcrest & Beechnut

Xin lieân laïc Lan: 281-988-6743

NEW

842-2021/1589

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 
caàn phuï beáp, chaïy baøn, server. 
Moâi tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

782-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn tuyeån 

nhaân vieân Nam ñoùng thuøng ñeå göûi haøng ñi.

Ñòa chæ: Unlimited Custom Emboridery

10507 Fallstone Road, Houston TX, 77099

Vuøng Southwest

713-306-1354Xin nhaén tin hoaëc goïi cho Höông:

New

775-2013/1581

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

August 2022

797-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

NEW

809-2018/1586

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

Tieäm lôùn, khu traéng, tip cao $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu 

thôï Nails bieát laøm Fullset, boät maøu, Sôn 

Shellac, Eyebrow, Eyelash. Giaù cao, income 

oån ñònh. Laøm vieäc 6 ngaøy.

Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

Myõ Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa 

Chuû Nhaät vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h 

chieàu. Tieäm caùch Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû 

ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû Imperial caàn ngöôøi phuï beáp vaø 

chaïy baøn. Phaûi noùi ñöôïc tieáng Anh. Tieäm 

ôû khu vöïc Fry Rd & S.W Little York.

Xin lieân laïc: 346-377-6380
832-606-1399

780-2014/1582

Nhaø haøng Vieät Nam môû 24 giôø ôû 

MGM Casino, MD vaø Falls Church, VA. 

Caàn tuyeån nhieàu nhaân vieân.

ÔÛû nhieàu vò trí, vaø giôø laøm vieäc linh hoaït.
QUAÛN LYÙ NHAØ BEÁP/NHAÂN VIEÂN NHAØ BEÁP

(Ñaàu beáp - Phuï Beáp - Röûa Cheùn)

QUAÛN LYÙ NHAØ HAØNG

NHAÂN VIEÂN NHAØ HAØNG

(Phuïc Vuï - Expo - Thu Ngaân - Pha Cheá)

VAØ NHIEÀU VÒ TRÍ KHAÙC.

Löông traû cao nhaát trong vuøng.

Baûo Hieåm Söùc Khoûe

401K

Chuyeân Nghieäp - Ñaúng Caáp

Lieân heä tröïc tieáp:

Mr. Gene: 571-233-5001

NEW Caàn Tuyeån
MGM Casino, MD & Falls Church, VA

NEW

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân 

phuï vieäc (seõ ñöôïc training). Nôi laøm vieäc: 6055 

South Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 

59). Caùch Pearland 10 phuùt & caùch Hwy 610 - 10 

phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:

NEW

846-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 50 tuoåi, naáu aên gia ñình 

vaø chaêm soùc 1 cuï baø khoâng beänh taät. Caàn ôû 

laïi nhaø. Löông $5,200/thaùng. Nhaø gaàn 

Galleria, zip code 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

769-2013/1581

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi troâng treû khu Pearland. Coâng vieäc 

bao goàm: Troâng treû, phuï chuùt doïn deïp vaø naáu 

aên. Yeâu caàu phaûi bieát laùi xe. Noùi ñöôïc ít tieáng 

anh hoaëc tieáng Hoa laø moät lôïi theá.

Vuøng Pearland

713-493-9988Xin lieân laïc: 

NEW

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, 

khoâng naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät 

thaø, tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. 

Nhaø Southwest Sugar Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M

838-2021/1589

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.
                                                              QH

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

794-2016/1584

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, 

saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. 

Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï 

Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû treân ñöôøng North Fry & Little 

York khu Katy, tuyeån Beáp tröôûng vaø 

nhaân vieân phuïc vuï.

Cell:
Xin lieân laïc Tel: 346-377-6380

832-606-1399

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ 

Tóc/ Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 42 NĂM NAY

Nhà, Nhận Giữ Trẻ, Cho Share 

Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả 

các báo Thương Mại Việt Nam, 

Thương Mại Cuối Tuần, The Vietnam 

Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012
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Thiên nhiên có thể giúp 
chữa lành chấn thương?

Có rất nhiều lợi ích khi dành thời gian 
ở ngoài trời. Nó rất tốt cho tâm 
trạng, tăng cường sự đồng cảm, 

giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung...
Bên cạnh những ưu điểm như đã nói - tốt 

cho tâm trạng, t căng ăng cường sự đồng cảm, giảm 
thẳng, cải thiện khả năng tập trung - thì dành thời 
gian ở ngoài trời nhiều còn có thể giảm nguy cơ rối 
loạn tâm thần. Nhưng nó có thể giúp bạn vượt qua 
chấn thương không? Chúng ta có thể nói “có lẽ” 
thận trọng trong một số tình huống nhất  định và đôi
khi khi “chữa bệnh bằng thiên nhiên” được thực 
hiện kết hợp với các phương pháp điều trị khác. 

Thiên nhiên có thể khiến chúng ta cảm thấy 
dễ chịu hơn, nhưng điều đó khác nhiều so với việc 
chữa lành bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc chấn 
thương.

Trước khi đi sâu vào và tìm hiểu xem liệu 
việc ở ngoài trời và trải nghiệm thiên nhiên có thể 
giúp chữa lành chấn thương hay không, hãy nói rõ 
về một số điều. Đó là phục hồi sau chấn thương 
không phải là một công việc đơn giản. Những 
người đang đối phó với ảnh hưởng của chấn 
thương thường được hưởng lợi từ các buổi trị liệu 
với chuyên gia tư vấn hoặc thuốc. Liệu pháp tập 
trung vào chấn thương là một kỷ luật cụ thể được 
xây dựng dựa trên sự hiểu biết về cách các sự kiện 
và trải nghiệm đau thương có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe và tình cảm, tinh thần và thể chất và hạnh 
phúc của một người.

Ảnh minh họa
Chấn thương là gì?
Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ định nghĩa chấn 

thương là một phản ứng cảm xúc trước một sự kiện 
khủng khiếp như tai nạn, hiếp dâm hoặc thiên tai.

Ngay sau sự kiện, sự sốc và từ chối là điển 
hình. Các phản ứng lâu dài bao gồm những cảm 
xúc không thể đoán trước, hồi tưởng, các mối quan 
hệ căng thẳng và thậm chí là các triệu chứng thể 
chất như đau đầu hoặc buồn nôn. Ví dụ về các sự 
kiện gây ra chấn thương bao gồm cái chết của một 
người thân yêu, ly hôn hoặc chia tay, lạm dụng tình 
cảm hoặc thể chất, trải qua một thảm họa thiên 
nhiên như lốc xoáy, tai nạn ô tô, triển khai quân sự, 
tai nạn ô tô hoặc máy bay. Khi bạn cảm thấy bị tổn 
thương về mặt tinh thần hoặc cảm xúc bởi một điều 
gì đó xảy ra, đó chính là chấn thương. Nó có thể tồn 
tại trong thời gian ngắn hoặc có thể mất nhiều năm 

để khắc phục.
Có ba loại chấn thương chính:
- Chấn thương cấp tính là kết quả của một 

sự kiện hoặc sự cố đơn lẻ.
- Chấn thương mãn tính kéo dài hoặc các sự 

kiện lặp đi lặp lại, như trong trường hợp lạm dụng 
hoặc bạo lực gia đình.

- Chấn thương phức tạp xảy ra khi tiếp xúc 
với nhiều sự kiện chấn thương khác nhau gây ra 
cảm giác kinh hoàng, bất lực hoặc sợ hãi liên tục 
trong một khoảng thời gian.

Những người đang phải đối mặt với những 
trải nghiệm đau thương có thể cảm thấy không an 
toàn trong cơ thể của họ và trong các mối quan hệ 
của họ với những người khác. Với liệu pháp thích 
hợp, việc lấy lại cảm giác an toàn hoặc tin tưởng có 
thể mất vài ngày hoặc vài tuần đối với những người 
bị tổn thương nặng. Đối với những người đã từng 
bị lạm dụng liên tục/mãn tính, có thể mất nhiều 
năm hoặc lâu hơn.

Để phục hồi tốt nhất sau chấn thương, vốn 
được coi là rối loạn phân ly, mọi người cần kết nối 
với những người khác. Ảnh hưởng của chấn 
thương thường không cải thiện một cách cô lập. 
Điều quan trọng là phải quan tâm đến bản thân và 
những người đã trải qua chấn thương. 

Nếu không được chăm sóc, chấn thương 
không được giải quyết có thể gây ra các bệnh về thể 
chất như huyết áp cao, đột quỵ hoặc đau tim. Chấn 
thương chưa được giải quyết cũng khiến mọi người 
có nguy cơ cao bị trầm cảm, lo lắng hoặc PTSD.

Nếu bạn đang nỗ lực để vượt qua chấn 
thương tâm lý, xin chúc mừng. Điều đó cần sự rèn 
luyện. Tuy nhiên, nếu một vài tháng đã trôi qua, 
hãy tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ một 
chuyên gia chấn thương.

Làm thế nào thiên nhiên có thể giúp đỡ 
chấn thương?

Hãy bắt “bản chất” đầu bằng cách xác định 
cho các mục đích của chúng ta. Thiên nhiên có thể 
có nghĩa là rừng hoặc không gian xanh như công 
viên, bãi biển, đầm lầy hoặc núi tuyết. Con chó, 
con chim, con cá hoặc con mèo của bạn được coi là 
tự nhiên. Nó cũng có thể có nghĩa là cây trên vỉa hè 
thành phố, sân của bạn hoặc thậm chí là ô cửa sổ 
hoặc chậu cây trong nhà. Tất cả đều được coi là tự 
nhiên.

Có một phương thức trị liệu được gọi là liệu 
pháp sinh thái, liệu pháp thiên nhiên hoặc liệu pháp 
xanh. Một học giả tên Theodore Roszak, người 
nghiên cứu về văn hóa phản văn hóa của Mỹ những 
năm 1960, viết tiểu thuyết, đã nhận bằng Tiến sĩ. 
trong lịch sử từ Princeton và giảng dạy tại Đại học 
Stanford, trong số những nơi khác, đ đưa ra một ã 
khái niệm mà ông gọi là “tâm lý học sinh thái”.

Tâm lý học sinh thái học xem sức khỏe tâm 
lý của con người được kết nối với thế giới tự nhiên, 
sinh thái học AKA. Anh không phải là người duy 
nhất tin rằng sức khỏe có thể được cải thiện bằng 
cách tương tác có chủ đích với thiên nhiên. Trước 
Roszak, khái niệm tâm lý học sinh thái học bắt đầu 
từ một người tên là Robert Greenway, người có ý 

tưởng rằng “tâm trí là bản chất, và bản chất là tâm 
trí”. Để mang những khái niệm này đến gần hơn 
với gia đình, hãy nghĩ về nó: ai trong chúng ta 
không cảm thấy tốt hơn một chút khi ngồi dưới 
bóng cây, ngắm nhìn đại dương bao phủ bờ biển 
hoặc thậm chí chỉ ngắm những con chim ở sân sau?

Dưới đây là một số cách để nhúng ngón 
chân của bạn vào liệu pháp sinh học:

Nối đất giúp bạn tiếp xúc với các electron 
trên bề mặt Trái đất.

- : Còn “nối đất”, thực Tiếp đất được gọi là 
hành này có nghĩa là kết nối vật lý với Trái đất. Đi 
bộ chân trần chẳng hạn. Một nghiên cứu do NIH 
công bố cho biết điều này: Nghiên cứu đa ngành đã 
tiết lộ rằng sự tiếp xúc dẫn điện của cơ thể con 
người với bề mặt Trái đất (nối đất hoặc tiếp đất) tạo 
ra những tác động hấp dẫn đến sinh lý và sức khỏe. 
Những tác động như vậy liên quan đến chứng 
viêm, phản ứng miễn dịch, chữa lành vết thương, 
ngăn ngừa và điều trị các bệnh viêm mãn tính và tự 
miễn dịch.

Các nghiên cứu khác cho thấy rằng tiếp đất 
có thể cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, giảm 
đau, giảm thời gian chữa bệnh và bình thường hóa 
nhịp điệu cortisol ban ngày và ban đêm của chúng 
ta. Bạn có thể thử tiếp đất bằng cách làm bất cứ điều 
gì cho phép cơ thể kết nối với mặt đất, chẳng hạn 
như đứng chân trần hoặc nằm trên cỏ, bơi hoặc 
tắm, làm vườn hoặc sử dụng thảm tiếp đất trong 
nhà.

- : Liệu pháp Liệu pháp làm vườn (HT)
làm vườn là một thực hành cổ xưa, được định nghĩa 
là việc sử dụng các hoạt động dựa trên thực vật để 
chữa bệnh và phục hồi. Vào đầu thế kỷ 19, một bác 
sĩ tên là Benjamin Rush, được coi là bác sĩ tâm thần 
đầu tiên, đã quan sát và lập biểu đồ những lợi ích 
mà bệnh nhân trải qua khi làm việc với thực vật. 
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phương thức trị liệu 
này, bởi vì thực vật không phân biệt đối xử. Chúng 
sẽ đáp lại bất kỳ ai quan tâm đến chúng bất kể khả 
năng, trạng thái tinh thần, trí tuệ hay tuổi tác của 
người đó. Thôi buông đi. Nhổ một ít cỏ dại, trồng 
một thứ g đó dễ chịu hoặc tạo ra một nghi thức ì 
xung quanh việc chăm sóc cây trồng trong nhà.

- : Là Các liệu pháp hỗ trợ động vật (AAT)
các phương thức chăm sóc sức khỏe tâm thần đưa 
động vật vào hình ảnh. Động vật, chẳng hạn như 
chó trị liệu, có thể mang lại cảm xúc nuôi dưỡng ở 
con người và chăm sóc cho một sinh vật khác là 
điều mà nhiều người đang tìm kiếm sự trợ giúp 
phản hồi tốt. Chuyển à phục đổi tâm lý tích cực v
hồi cảm xúc thường xảy ra khi mối quan hệ giữa 
động vật trị liệu và bệnh nhân phát triển.

- : Tham gia Tập thể dục trong tự nhiên
một lớp học yoga trong công viên hoặc tự tập một 
số động tác. Chạy bộ hoặc đi bộ ngoài trời. Dữ liệu 
từ một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 đã 
suy ra rằng hoạt động thể chất và tiếp xúc với thiên 
nhiên mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của con 
người. Tập thể dục ngoài trời có thể cải thiện tâm 
trạng, giảm căng thẳng, tiếp thêm sinh lực cho tâm 
trí và tăng khả năng tập trung. ■  
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Ngủ nhiều để hạnh phúc 
hơn

Hạn chế uống rượu, tập luyện thể 
thao, khám sức khỏe thường 
xuyên,... có thể giúp bạn có một 

cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh hơn.
“Có nhiều bằng chứng về những điều 

chúng ta có thể chủ động làm để giúp cải thiện tuổi 
thọ cũng như chất lượng sống”, Leana Wen, bác sĩ 
cấp cứu, giáo sư thỉnh giảng về chính sách và quản 
lý y tế tại Đại học George Washington, cho biết.

“Hoạt động thể chất đầy đủ và thăm khám 
bác sĩ thường xuyên là một khởi đầu tốt”, theo lời 
khuyên của tiến sĩ Leana Wen, nhà phân tích y tế 
của .CNN

Khám sức khỏe thường xuyên
Người trẻ thường ít mắc các bệnh mạn tính 

hơn những người lớn tuổi, nhưng phòng ngừa 
trước vẫn tốt hơn.

“Kiểm tra sức khỏe hàng năm giúp bạn và 
bác sĩ hiểu nhau hơn. Thời điểm tốt nhất để gặp bác 
sĩ không phải là khi bạn đã có các triệu chứng và 
cần giúp đỡ. Thường xuyên xây dựng và tạo lập 
quan hệ với bác sĩ để họ nắm rõ về tình hình bệnh lý 
của bạn”, bà Wen cho biết.

Duy trì tập luyện thể chất
Bà Wen nói: “Vận động thể chất đầy đủ có 

thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như 
tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp, bệnh tim và đột 
quỵ”.

Tiến sĩ Nieca Goldberg, Giám đốc y tế của 
Atria New York City, phó giáo sư y khoa tại 
Trường Y Grossman của Đại học New York, cho 
biết: “Có rất nhiều nghiên cứu ủng hộ tập thể dục 
nhịp điệu thường xuyên. Vì nó không chỉ giúp sống 
lâu mà còn ì chức nđể duy tr ăng nhận thức lâu 
hơn”.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người 
trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút hoạt động 
thể chất từ   mức độ trung bình đến mạnh hàng tuần. 
C điệu òn phụ nữ mang thai nên tập thể dục nhịp 
vừa phải ít nhất 150 phút và tăng cường mỗi tuần.

Duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 

Dịch bệnh (Mỹ), chỉ số khối cơ thể là phép đo 
lượng mỡ trong cơ thể để đánh giá loại cân nặng và 
nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy, duy trì 
chỉ số BMI khỏe mạnh có thể kéo dài tuổi thọ hơn 
một thập kỷ và có thể giảm nguy cơ tử vong do 
bệnh tim mạch và ung thư. Hoạt động thể chất 
thường xuyên và ăn uống lành mạnh cũng giúp bạn 
đạt được mục tiêu này.

Dinh dưỡng hợp lý
Goldberg cho biết, ăn nhiều thực phẩm có 

nguồn gốc thực vật cung cấp nhiều chất chống oxy 
hóa. Theo một nghiên cứu trên tạp chí PLOS 
Medicine, bạn có thể kéo dài tuổi thọ bằng cách ăn 
ít thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Đồng thời, bạn nên 
ăn nhiều trái cây, rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và 

các loại hạt. Ở độ tuổi 20, phụ nữ bắt đầu ăn uống 
tối ưu có thể tăng tuổi thọ hơn 10 năm một chút, 
còn nam giới có thể tăng thêm 13 tuổi.

Bà Goldberg cho biết, mỗi bữa ăn, ít nhất 
một nửa đĩa của bạn nên có trái cây và rau. Ngoài 
ra, điều quan trọng là “không chỉ những gì trên 
thực phẩm, mà còn là cách bạn chế biến. Vì vậy, 
nướng sẽ tốt hơn chiên”.

Chú ý đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe tinh thần thường là “một phần bị 

bỏ quên trong sức khỏe tổng thể nhưng lại đóng 
một vai trò rất quan trọng”, bà Wen nói.

Các chuyên gia cho biết chỉ cần dành ra 15 
phút để giữ gìn sức khỏe tinh thần là có thể giúp 
cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy thử hít thở sâu khi 
thức dậy, thưởng thức ly cà phê sáng, đi dạo, viết 
nhật ký và tạm gạt bỏ thiết bị điện tử.

Thói quen này mang đến nhiều lợi ích tinh 
thần vì nó có thể làm giảm mức độ cortisol, 
hormone căng thẳng có liên quan đến các biến 
chứng sức khỏe. 

Ngoài ra, các hoạt động điều chỉnh cảm xúc 
tốt hơn như thiền định có liên quan đến khả năng 
phục hồi sức khỏe ở tuổi già.

Ngủ nhiều
Bà Goldberg cho biết những người ngủ ít 

hơn 7 giờ mỗi đêm thường có mức độ hormone 
căng thẳng, lượng đường trong máu và huyết áp 
cao hơn.

Bạn có thể cải thiện chất lượng và số lượng 
giấc ngủ bằng cách thường tập thể dục và duy trì 
thói quen giấc ngủ tốt. òng ngủ tối, yên tĩnh Để ph
và lạnh vào ban đêm. Nhớ là chỉ giữ như vậy khi 
ngủ và quan hệ tình dục.

Hạn chế uống rượu
Bà Goldberg cho biết: “Uống nhiều rượu 

mạnh có khả năng gây độc trực tiếp đến cơ tim và 
dẫn đến suy tim. Nó cũng làm tăng lượng đường 
trong máu và gây tăng cân”.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy việc 
tránh uống nhiều rượu có thể kéo dài thêm ít nhất 
vài năm tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh 
tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh 
mạn tính khác.

Không hút thuốc
Bà Wen nói: “Hút thuốc là nguyên nhân 

chính làm tăng khả năng mắc ung thư phổi và nhiều 
loại ung thư khác kể cả ung thư vú. Nó cũng làm 
tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các tình 
trạng khác làm rút ngắn tuổi thọ”.

Bà Wen nói thêm, nếu bạn là người thường 
xuyên hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá để kéo dài tuổi 
thọ.

Xây dựng mối quan hệ bền chặt
Các chuyên gia cho biết, xây dựng nhiều 

mối quan hệ tích cực sẽ giúp giảm căng thẳng, sống 
hạnh phúc và thoải mái hơn. 

Theo Harvard Health, các nghiên cứu chỉ 
ra rằng những người có mối quan hệ tốt với gia 
đình, bạn bè và cộng đồng có ít vấn đề về sức khỏe 
hơn, sống lâu hơn và ít bị trầm cảm cũng như suy 
giảm nhận thức hơn sau này. ■  

Uống trà giúp giảm nguy 
cơ tử vong

Những người uống 2 tách trà đen 
mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp 
hơn những người không uống. 

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y 
khoa nội bộ, những người mỗi ngày uống 2 tách trà 
trở lên có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9% đến 13% 
những người không uống, dù họ có pha thêm 
đường, sữa, hay uống ở mọi nhiệt độ. Tốc độ 
chuyển hóa caffeine khác nhau trong cơ thể mỗi 
người cũng không ảnh hưởng đến kết quả nghiên 
cứu.

Các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia 
Anh đã xem xét báo cáo của Ngân hàng Sinh học 
Anh về 85% trong 500.000 đàn ông và phụ nữ độ 
tuổi 40-69 thường xuyên uống trà. Trong số đó, 
89% nói rằng họ hay uống trà đen. Nghiên cứu 
được thực hiện từ năm 2006-2010 và theo dõi kết 
quả trong hơn một thập kỷ.

Fernando Rodriguez Artalejo, giáo sư Y tế 
dự phòng và Sức khỏe cộng đồng tại Đại học Tư 
thục Madrid, gọi nghiên cứu này là “một bước tiến 
đáng kể”.

“Báo cáo cho thấy việc thường xuyên uống 
trà đen (loại trà được tiêu thụ rộng rãi nhất ở châu 
Âu) có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt là tử 
vong do bệnh tim mạch ở người trung niên, chủ yếu 
người da trắng và người trưởng thành”, GS 
Artalejo cho hay.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng không loại trừ 

việc tỷ lệ tử vong thấp cũng phụ thuộc vào các yếu 
tố sức khỏe khác bên cạnh việc uống trà.

Vào tháng 11, tờ ã Guardian đ đưa tin uống 
cà phê hoặc trà có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và 
sa sút trí tuệ.

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y 
Thiên Tân (Trung Quốc) phát hiện những người 
tiêu thụ 2-3 tách cà phê hoặc 3-5 tách trà mỗi ngày, 
hoặc kết hợp 4-6 của cả hai loại đồ uống có nguy cơ 
đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ thấp nhất với 28%. 
Những người uống 2-3 tách cà phê hoặc 2-3 tách 
trà mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32%.

Tuy nhiên, một người có mức tiêu thụ cà 
phê lên đến 7-8 tách/ngày sẽ có nguy cơ đột quỵ 
cao hơn những người không uống cà phê và cao 
hơn nhiều so với những người chỉ uống 2-3 
tách/ngày. ■ 
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Bốn cách hoạt động ngoài 
trời giúp phục hồi sức khỏe tâm 
thần

Trong hàng thiên niên kỷ, con người 
đã viết về những niềm vui khi hòa 
mình vào thiên nhiên.

Nưng giờ ây, thiên nhiên không còn là đ
một phần trong cuộc sống của chúng ta như trước 
đây nữa. Rõ ràng là con người, theo một cách nào 
đó, có nghĩa là tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã và 
lối sống hiện đại của chúng ta, nói một cách nhẹ 
nhàng, tàn phá sức khỏe tinh thần của chúng ta.

Ngày nay, các nhà quy hoạch ô thị ều đ đ
hiểu rằng tầm nhìn ra không gian xanh, vùng nước 
và các ặc iểm tự nhiên khác có thể giúp cải thiện đ đ
không gian và “cảm giác” của một không gian. Tuy 
nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy 
hòa mình vào thiên nhiên và thực hiện các hoạt 
động trong khung cảnh tự nhiên cũng có thể giúp 
tâm trí của chúng ta lành lại.

Ví dụ, người ta nhận thấy rằng những bệnh 
nhân bị c ng thẳng sau chấn thương (PTS) và rối ă
loạn c ng thẳng sau chấn thương (PTSD) có khả ă
n ng ược hưởng lợi từ việc tiếp xúc thường xuyên ă đ
ngoài trời, thông qua i bộ ường dài tự nhiên hoặc đ đ
bằng cách thực hiện các buổi trị liệu thường xuyên 
ngoài trời.

Vì PTS và PTSD thường góp phần vào 
chứng rối loạn sử dụng chất kích thích (SUD) và 
các vấn ề sức khỏe tâm thần khác như rối loạn lo đ
âu tổng quát, loại can thiệp này có khả n ng giảm ă
tải áng kể cho hệ thống ch m sóc sức khỏe tâm đ ă
thần quá tải của chúng ta.

Dưới ây là một số cách liệu pháp thiên đ
nhiên có thể có lợi cho chấn thương. 

Các liệu pháp ngoài trời có thể xây dựng 
khả n ng phục hồi cảm xúc ở cả trẻ em và người ă
lớn.

1. Tập thể dục 
Những người bị chấn thương và các tình 

trạng sức khỏe tâm thần khác thường sẽ ược đ
hưởng lợi từ một số hình thức tập thể dục thường 
xuyên. Tập thể dục có thể giúp ốt cháy n ng lượng đ ă
lo lắng thường gặp ở những người ã trải qua chấn đ
thương. Nó cũng làm cho cơ thể của bạn tiết ra các 
hormone tự nhiên có thể giúp ổn ịnh tâm trạng của đ
bạn và cải thiện giấc ngủ - một vấn ề mà những đ
người bị PTS và PTSD thường gặp phải.

Mặc dù tập thể dục ở các khu vực thành thị 
chắc chắn là một lựa chọn tốt, nhưng thiên nhiên 
cũng mang lại những ặc quyền khác mà chúng ta đ
sẽ thảo luận ở phần sau. Nếu một người có thể tiếp 
cận bãi biển, rừng an toàn hoặc những con đường 
m đặc điểm tự nhiên phù òn trên sa mạc, hoặc các 
hợp khác, rất có thể những điều này mang lại cơ hội 
tập thể dục thú vị cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Đi bộ đường dài, bơi lội, chèo thuyền 
kayak và đi xe đạp chỉ là một số hoạt động ngoài 
trời có tác động vừa phải phổ biến hơn có thể giúp 
những người đang phục hồi sức khỏe có được bài 

tập cần thiết. Nếu chấp nhận được thử thách, họ 
cũng có thể thử các hoạt động vất vả hơn như leo 
núi, trượt tuyết băng đồng, lướt sóng và chạy 
đường mòn.

Ngoài lợi ích giảm c ng thẳng và lo lắng, ă
các bài tập này cho phép người tham gia ở trong 
trạng thái tập trung, thiền ịnh, bản thân nó có lợi đ
ích trực tiếp ể giảm tác ộng của chấn thương tinh đ đ
thần.

2. Tận hưởng thiên nhiên có thể giúp xây 
dựng và cải thiện khả năng phục hồi cảm xúc

Mặc dù cần nhiều hơn một chuyến i ến đ đ
thiên nhiên ể chữa lành những người ã từng bị đ đ
chấn thương nặng, ngày càng có nhiều bằng chứng 
cho thấy liệu pháp ngoài trời có thể xây dựng khả 
n ng phục hồi cảm xúc ở cả trẻ em và người lớn. ă

Khả n ng phục hồi cảm xúc thường ược ă đ
đ ă định nghĩa là khả n ng tiếp tục hoạt ộng bình 
thường sau khi trải qua chấn thương. ó là khả Đ
n ng của chúng ta ể thích ứng và vượt qua khi ă đ
phải ối mặt với một sự kiện ặc biệt nghiêm trọng.đ đ

Thật không may, chấn thương có cách thể 
hiện theo những cách mà nạn nhân hoặc những 
người quan sát bên ngoài không thấy rõ. Những 
người sống sót sau chấn thương có thể hoạt ộng đ
hiệu quả hoặc bề ngoài trong khi cũng có những 
hành vi tự hủy hoại bản thân như sử dụng ma túy, 
ă ăn uống c ng thẳng, cờ bạc hoặc mua sắm bốc 
đ ăồng. Có khả n ng phục hồi tốt hơn có thể giúp 
ng n chặn những hành vi tiêu cực này xảy ra.ă

Các hoạt ộng ngoài trời theo nhóm nhỏ đ
đ ăặc biệt có lợi cho việc cải thiện khả n ng phục hồi 
cảm xúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Ảnh minh họa
3. Chúng ta có xu hướng hạnh phúc hơn 

và ít lo lắng hơn khi gần gũi với thiên nhiên
Các nghiên cứu trên các nhóm người bị 

PTSD ( ặc biệt là các cựu chiến binh và những đ
người gặp phải những trải nghiệm au thương liên đ
tục) dường như cho thấy rằng ở trong tự nhiên hoặc 
ở những nơi mô phỏng thiên nhiên như công viên 
và vườn có thể cải thiện áng kể các triệu chứng đ
PTS và PTSD. Tham gia vào các bài tập thể dục và 
thực hành chánh niệm trong những môi trường này 
sẽ cải thiện thêm hiệu quả này.

Với những lợi ích, việc gần gũi với tự nhiên 
có thể là chìa khóa cho các can thiệp chấn thương 
hiệu quả về chi phí trong một hệ thống ch m sóc ă
sức khỏe ngày càng quá tải.

4. Mang lại cơ hội liên kết xã hội và hỗ 

trợ đồng nghiệp
Ngày nay, có nhiều bằng chứng ủng hộ liệu 

pháp ngoài trời ã khiến nó trở thành một biện đ
pháp can thiệp bổ sung ngày càng phổ biến - cho tất 
cả các loại vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm 
PTSD, trầm cảm, lo âu và thậm chí là rối loạn sử 
dụng chất kích thích. Trong bối cảnh phục hồi chấn 
thương, liệu pháp ngoài trời và thiên nhiên thường 
được thực hiện trong một nhóm, mang lại nhiều lợi 
ích cho các cá nhân đang hồi phục.

Có vẻ như hòa mình vào thiên nhiên không 
chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn có thể giúp 
chúng ta chữa lành những vết sẹo tinh thần vô hình. 
Đối với những người bị chấn thương tâm lý 
nghiêm trọng, tiếp xúc với thiên nhiên có thể là 
chìa khóa để cho phép các liệu pháp thông thường 
như liệu pháp nhận thức - hành vi và liệu pháp hỗ 
trợ bằng thuốc thực hiện tốt công việc của mình.

Như với bất kỳ phương pháp bổ sung nào, 
liệu pháp thiên nhiên không thể thay thế cho can 
thiệp tâm thần thông thường. Tuy nhiên, bởi vì liệu 
pháp thiên nhiên rất linh hoạt và tương ối dễ thực đ
hiện, nên hầu như ai cũng có thể thử áp dụng nó, 
không mất gì và còn nhiều hơn thế nữa. ■ 

Não bộ sẽ hoàn toàn bị 
thay đổi sau ngụm rượu đầu 
tiên

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng chỉ cần 
một ngụm rượu đầu tiên cũng có 
thể làm nên những thay đổi vĩnh 

viễn của tế bào và làm mất đi tác dụng của các khớp 
thần kinh.

Một nghiên cứu của Đức mới đây đã cho 
thấy sự thay ão bộ sau khi uống rượu, dù đổi của n
chỉ là một ngụm nhỏ. Theo đó, việc uống rượu có 
thể gây ra những tác hại vĩnh viễn tới hệ thần kinh 
của con người. Khi tiếp tục uống rượu, cơ thể con 
người sẽ phản ứng lại và dần rơi và trạng thái 
nghiện. 

Thí nghiệm trên chuột cho thấy ở lần sau 
rượu đầu tiên, các tế bào thần kinh đã ngay lập tức 
thay òng nđổi, phá vỡ d ăng lượng được tạo ra ban 
đầu. Những thay đổi tương tự này cũng được nhìn 
thấy ở ruồi giấm và cả hai loài đều có khả năng tiếp 
tục tăng mức tiêu thụ rượu theo thời gian, dần dần 
tái phát sau nhiều lần uống.

Theo tờ New York Post, nghiên cứu này có 
vai trò ìm ra phương pháp điều đặc biệt trong việc t
trị hiệu quả nhất với chứng nghiện rượu cũng như 
cho việc lạm dụng các chất kích thích khác. Những 
thay đổi xảy ra trong quá trình nghiên cứu liên 
quan đến quá trình học tập và trí nhớ, sự hình thành 
các mối liên hệ tích cực với chất kích thích.

“Xác định những thay đổi lâu dài phụ thuộc 
vào ethanol là bước đầu tiên và quan trọng để hiểu 
cách uống rượu cấp tính có thể chuyển thành việc 
lạm dụng rượu mãn tính”, tiến sĩ của nghiên cứu 
này cho biết thêm. ■
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Bí ẩn đằng sau những 
người song trùng trên thế giới

Bạn hoàn toàn có thể gặp những 
người giống hệt về ngoại hình dù 
cả hai không phải anh em sinh đôi. 

Nhưng điều đặc biệt là khi so sánh bộ gene, họ có 
rất nhiều điểm chung.

Charlie Chasen và Michael Malone gặp 
nhau tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ, vào năm 1997. 
Lúc này, ông Malone làm ca sĩ khách mời cho ban 
nhạc của ông Chasen. Họ nhanh chóng trở thành 
bạn của nhau nhưng không hề để ý một điều mà ai 
cũng để ý. Trông họ như thể anh em sinh đôi.

Theo ông Malone và New York Times, 
Chasen là những người doppelgängers (kẻ song 
trùng). Họ giống nhau đến mức đáng kinh ngạc 
nhưng lại không hề liên quan về mặt huyết thống. 
Tổ tiên trực tiếp của họ thậm chí đến từ các khu vực 
khác nhau trên thế giới. Như trường hợp của cặp 
Malone - Chasen, tổ tiên ông Chasen đến từ 
Lithuania và Scotland, trong khi cha mẹ ông 
Malone đến từ Cộng hòa Dominica và Bahamas.

Hàng trăm cặp có ngoại hình giống nhau dù 
không cùng huyết thống ã tham gia dự án nhiếp đ
ảnh mang tên “I'm not a look-alike” của nhiếp ảnh 
gia người Canada François Brunelle. Dự án đã gây 
được tiếng vang trên mạng xã hội. Và nó cũng thu 
hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu về mối quan hệ 
di truyền.

Kết quả bất ngờ
Tiến sĩ Manel Esteller, Viện nghiên cứu 

bệnh bạch cầu Josep Carreras ở Barcelona,   Tây 
Ban Nha, trước đó từng nghiên cứu sự khác biệt về 
thể chất của những cặp song sinh giống hệt nhau. 
Và giờ đây ông muốn xem xét điều ngược lại: Lời 
giải thích cho những cặp giống nhau nhưng không 
có quan hệ huyết thống là gì?

Trong nghiên cứu được công bố ngày 23/8 
trên tạp chí Cell Reports, tiến sĩ Esteller và cộng sự 
đã tuyển chọn 32 cặp tương đồng về ngoại hình từ 
bộ ảnh của nhiếp ảnh gia François Brunelle. Sau 
đó, họ xét nghiệm DNA và khảo sát về lối sống của 
họ. Các nhà nghiên cứu sử dụng phần mềm nhận 
dạng khuôn mặt để định lượng sự tương đồng giữa 
khuôn mặt của những người tham gia. Kết quả, 
16/32 cặp có điểm tổng thể tương tự những cặp 
sinh đôi giống hệt nhau.

Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh DNA 
của 16 cặp doppelgängers để xem DNA của họ có 
cho kết quả như ngoại hình hay không.

Điều bất ngờ nhất chính là bộ gene của 16 
cặp trên chia sẻ rất nhiều điểm chung, nhiều hơn 
đáng kể so với 16 cặp còn lại.

Ông Esteller nói: “Những người này rất 
giống nhau vì có chung những phần quan trọng của 
bộ gene hoặc trình tự DNA”. Tuy nhiên, chỉ DNA 
cũng không thể nói lên toàn bộ câu chuyện. Kinh 
nghiệm sống của chúng ta và tổ tiên, ảnh hưởng 
đến gene nào còn được gọi là gene biểu sinh. Hệ 
sinh vật của con người được tạo thành từ vi khuẩn, 

nấm và virus cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi 
trường sống.

Tiến sĩ Esteller phát hiện bộ gene của 
những “người song trùng” tương tự nhau nhưng 
các gene biểu thể và vi sinh vật của họ lại khác 
nhau. Ông nói: “Di truyền học tập đã hợp nhất 
chúng lại với nhau nhưng biểu sinh và hệ vi sinh 
vật đã kéo chúng ra xa”.

Sự khác biệt này chứng minh các cặp đôi 
giống nhau như đúc thường do DNA hơn là môi 
trường sống của họ. Nói cách khác, sự phổ biến của 
những “người song trùng” nhiều hơn là do chia sẻ 
các gene chung thay vì kinh nghiệm sống. Ở mức 
độ nào đó, sự tương đồng của họ chỉ là may rủi, 
được thúc đẩy bởi quá tr ăng dân số.ình gia t

Hy vọng cho ngành y
Theo tiến sĩ Esteller, rất nhiều người trên 

thế giới có bộ gene lặp lại của nhau dù không có 
mối liên hệ huyết thống. Do đó, không có gì vô lý 
khi bạn có thể có ngoại hình giống hệt ai đó hoàn 
toàn xa lạ. Vị chuyên gia hy vọng những phát hiện 
của mình sẽ giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật 
trong tương lai. Nếu mọi người có đủ gene giống 
nhau, họ cũng có thể chia sẻ những dự đoán về 
bệnh tật.

Ông Olivier Elemento, Giám đốc Viện Y 
học Chính xác Anh tại Weill Cornell Medicine, 
New York, Mỹ, cho biết: “Dường như có điều gì đó 
khá mạnh mẽ về mặt di truyền đang khiến hai cá thể 
trông giống nhau cũng có cấu trúc giống nhau trên 
toàn bộ bộ gene. Sự khác biệt giữa DNA dựa trên 
dự đoán và thực tế có thể cảnh báo bác sĩ những vấn 
đề”.

Tiến sĩ Esteller cũng cho rằng các đặc điểm 
trên khuôn mặt và kiểu hành vi có mối liên hệ nào 
đó với nhau. Kết quả này có thể hỗ trợ khoa học 
pháp y bằng cách cung cấp cái nhìn thoáng qua về 
khuôn mặt của các nghi phạm chỉ cần mẫu DNA. 
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Daphne Martschenko, 
Trung tâm Đạo đức Y sinh Stanford, người không 
tham gia vào nghiên cứu, khuyến cáo chúng ta nên 
thận trọng khi áp dụng những phát hiện này vào 
ngành pháp y. Đây là vấn đề rất quan trọng, cần 
phải cân nhắc về mặt đạo đức.

Bất chấp những cạm bẫy tiềm ẩn trong việc 
liên kết ngoại hình với DNA hoặc hành vi, ông 
Malone và ông Chasen cho rằng dự án về những 
cặp song sinh bí mật là phương tiện để họ gắn kết 
với nhau. Cả hai vẫn làm bạn trong 25 năm.

Cách đây một tuần, ông Chasen kết hôn và 
Malone là người đầu tiên ông gọi để thông báo.

Không phải mọi cặp đôi có DNA giống 
nhau đều có mối liên kết như vậy. Nhưng với ông 
Malone, dự án của nhiếp ảnh gia Brunelle là “cách 
khác để kết nối mọi cá thể loài người”. ■  

Tập thể dục thường xuyên 
giúp giảm tác hại của Covid-19

Hoạt động thể chất thường xuyên có 
thể giảm nguy cơ mắc Covid-19, 
mức độ nghiêm trọng, nhập viện 

và tử vong vì căn bệnh này.
Đây là kết quả được đưa ra trong nghiên 

cứu công bố trên tạp chí British Journal of Sports 
Medicine. Theo Guardian, nghiên cứu cho thấy 
hoạt động thể chất 150 phút cường độ trung bình 
hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần sẽ mang lại 
hiệu quả như trên.

Nhóm các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha 
viết: “Hoạt động thể chất thường xuyên có thể 
giảm nguy cơ gặp bất lợi với Covid-19. Phân tích 
của chúng tôi cho thấy những cá nhân tham gia 
hoạt động thể chất thường xuyên ít khả năng bị 
nhiễm SARS-CoV-2, nhập viện, bệnh nặng và tử 
vong do Covid-19 hơn so với nhóm không tập 
luyện”.

Nhóm chuyên gia tổng hợp 16 nghiên cứu, 
dựa trên cơ sở dữ liệu của 1,8 triệu người trưởng 
thành, trong đó, 54% là phụ nữ. Độ tuổi trung bình 
của những người tham gia là 53. Hầu hết nghiên 
cứu là quan sát và được thực hiện ở Hàn Quốc, 
Anh, Iran, Canada, Anh, Tây Ban Nha, Brazil, 
Palestine, Nam Phi và Thụy Điển.

Phân tích cho thấy những người hoạt động 
thể chất hàng tuần thường xuyên có nguy cơ nhiễm 
nCoV thấp hơn 11%. Họ cũng có nguy cơ nhập 
viện thấp hơn 36%, nguy cơ mắc bệnh nghiêm 
trọng thấp hơn 44% và nguy cơ tử vong thấp hơn 
43%.

Hoạt động thể chất thường xuyên cũng liên 
quan hàng loạt lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy 
cơ bị béo phì, tiểu đường type II. Đây là những yếu 
tố nguy cơ cho người mắc Covid-19. Nghiên cứu 
trước đây cho thấy hoạt động thể chất có thể làm 
giảm cả nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của 
nhiễm trùng đường hô hấp nhờ tăng cường hệ miễn 
dịch. Ngoài hoạt động thể chất, các yếu tố như 
chuyển hóa, môi trường cũng góp phần.

Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng cho biết 
những phát hiện này cần được giải thích một cách 
thận trọng vì điểm hạn chế của nó là chỉ gồm các 
nghiên cứu quan sát, đánh giá chủ quan về mức độ 
hoạt động thể chất và chỉ quan tâm đến các biến 
chủng Beta, Delta, không phải Omicron.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra lời giải thích 
sinh học cho kết quả này là tập thể dục thường 
xuyên có thể giúp tăng cường phản ứng chống 
viêm của cơ thể cũng như hô hấp và cơ bắp. Tất cả 
đều có thể giải thích lợi ích của nó trong việc giảm 
mức độ nghiêm trọng của Covid-19. ■ 
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RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail
Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, 
khu mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 
45 North gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Saép veà höu (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch 

vuï: Toùc, Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû 

coù theå laø cuûa baïn vôùi giaù $150k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch 

vuï vaø cho thueâ choã laøm. Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå 

sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït 

ñoäng laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 

sqft. Toïa laïc 59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy 

laïnh, siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, 

granite beáp. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû 

tieàn HOA haøng thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft 

lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

NEW

803-2017/1585

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny

832-853-4823
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NEW

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn 

haøng. Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng 

vieäc ít giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 

S Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, 

good location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

Dấu hiệu cảnh báo bệnh 

tiểu đường ở trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ mắc tiểu đường có thể gặp 
phải các vấn đề như thay đổi cân 
nặng, mệt mỏi, sụt giảm năng 

lượng, thị lực mờ hay vết loét lâu lành.
Tiểu đường là căn bệnh nguy hiểm có thể 

ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ. Đây là tình 
trạng tác động đến cách cơ thể sử dụng đường, 
hoặc glucose, để tạo ra năng lượng. Khi không 
được điều trị, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến một 
số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Điều quan trọng là cha mẹ phải nhận thức 
được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tiểu 
đường ở trẻ để tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần 
thiết. Chẩn đoán và điều trị sớm là điều quan trọng 
trong việc quản lý bệnh tiểu đường và ngăn ngừa 
các biến chứng xảy ra.

Ảnh minh họa
Nguyên nhân gây tiểu đường ở trẻ
Theo Johns Hopkins Medicine, có hai loại 

bệnh tiểu đường, type I và II. Bệnh tiểu đường loại 
I, còn được gọi là bệnh tiểu đường vị thành niên, là 
dạng bệnh tiểu đường phổ biến nhất ở trẻ em vì nó 
là tình trạng di truyền.

Đây là chứng rối loạn tự miễn dịch khiến hệ 
thống miễn dịch tấn công các tế bào trong tuyến 
tụy, làm ngừng sản xuất insulin tự nhiên. Insulin rất 
quan trọng vì nó giúp òn đường (c được gọi là 
glucose) trong máu đi vào các tế bào của cơ thể, nơi 

nó được sử dụng để tạo năng lượng.
Đường có thể tích tụ trong máu khi không 

có insulin dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Mỹ (CDC), bệnh tiểu đường type I phổ biến 
hơn ở trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên. 
Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường type I chưa rõ 
ràng, nhưng di truyền và các yếu tố môi trường có 
thể đóng vai trò nhất định nào đó.

Bệnh tiểu đường loại II, phổ biến hơn ở 
người lớn, cũng có thể xảy ra ở trẻ em. Dù không 
phổ biến với trẻ em, bệnh tiểu đường type II gia 
tăng ở trẻ bị béo phì. Theo CDC, ở trẻ béo phì, cơ 
thể không sử dụng tốt insulin và không thể giữ 
lượng đường trong máu ở mức bình thường.

Bên cạnh thừa cân, các yếu tố nguy cơ khác 
của bệnh tiểu đường type II bao gồm lười vận 
động, tiền sử gia đình, tiền tiểu đường được chẩn 
đoán,... Trái ngược với type I, bệnh tiểu đường loại 
II chủ yếu liên quan lối sống và phát triển theo thời 
gian.

Các triệu chứng phổ biến
Nhiều dấu hiệu của bệnh tiểu đường type I 

và type II ở trẻ em giống nhau. Khác biệt chính liên 
quan đến sự xuất hiện của các triệu chứng. Theo 
CDC, bệnh tiểu đường type I có thể phát triển 
nhanh chóng (trong vài tuần hoặc vài tháng) và dễ 
diễn biến nặng.

Tiến sĩ Larry Deeb, Cựu chủ tịch Hiệp hội 
Tiểu đường Mỹ đồng Giám đốc Trung tâm Tiểu 
đường của Tallahassee Memorial HealthCare, ở 
Florida, cho biết trong khi đó, bệnh tiểu đường type 
II có xu hướng phát triển chậm theo thời gian và 
nhiều trẻ em không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Nó 
chỉ được chẩn đoán khi trẻ đi khám bệnh khác 
không liên quan.

Thay đổi thói quen ăn uống: Theo Hiệp 
hội Tiểu đường Mỹ, trẻ mắc tiểu đường có xu 
hướng uống nhiều nước hơn bình thường. Tình 
trạng sức khỏe có thể khiến trẻ cảm thấy rất khát 
hoặc đói - bất kể ăn bao nhiêu.

Thay đổi trọng lượng: Theo Mayo Clinic, 
thay đổi cân nặng thường xảy ra trước khi được 

chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường - đặc biệt là giảm 
cân đáng kể ở bệnh tiểu đường type I hoặc tăng cân 
chậm và quá mức ở type II.

Đột ngột mệt mỏi và kiệt quệ: Quá mệt 
mỏi và thay đổi mức năng lượng là dấu hiệu phổ 
biến của bệnh tiểu đường, đặc biệt nếu trẻ cảm thấy 
chậm chạp và uể oải hơn bình thường.

“Về các triệu chứng của tiểu đường, chúng 
thực sự có thể giống với người lớn, vì vậy, cha mẹ 
có thể nhận thấy trẻ lờ đờ hơn một chút và mệt mỏi, 
sụt giảm mức năng lượng hàng ngày , tiến sĩ Maya ”
Feller, Trợ giảng giáo sư dinh dưỡng tại Đại học 
New York (Mỹ), nói.

Vấn đề về dạ dày: Theo CDC, trẻ mắc 
bệnh tiểu đường cũng có thể bị buồn nôn, nôn mửa 
hoặc đau dạ dày. Các triệu chứng tiêu hóa này có xu 
hướng phổ biến hơn với bệnh tiểu đường type I.

Tầm nhìn mờ: Lượng đường trong máu 
cao có thể khiến thủy tinh thể mắt sưng lên, dẫn đến 
mờ mắt. Kết quả là trẻ có thể bị mất thăng bằng và 
không thể tập trung rõ ràng.

Tê hoặc ngứa ran: Lượng đường trong 
máu cao có thể gây ra bệnh thần kinh tiểu đường, là 
dạng tổn thương thần kinh. Nó có thể biểu hiện 
dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả cảm 
giác “kim châm” ở bàn tay hoặc bàn chân.

Vết loét lâu lành: Nếu trẻ bị đau, vết 
thương hoặc nhiễm trùng lâu hơn bình thường, đó 
có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường type II. 
Nguyên nhân có thể là lượng đường trong máu cao, 
bệnh thần kinh tiểu đường và giảm tuần hoàn.

Da sạm: Trẻ bị tiểu đường có thể xuất hiện 
những vết thâm ở các vùng nếp gấp da như nách, 
cổ,... Triệu chứng này, được gọi là acanthosis 
nigricans, không nhất thiết giống vết bầm, và khi 
sờ vào có cảm giác mịn. Triệu chứng này chủ yếu 
xảy ra với tiểu đường type II.

Hơi thở có mùi hoa quả: Trẻ em bị tiểu 
đường có thể phát triển tình trạng hơi thở có mùi 
hoa quả giống kẹo cao su loại trái cây. Triệu chứng 
này có thể đe dọa tính mạng trẻ và là dấu hiệu của 
nhiễm toan ceton do tiểu đường. Nó thường chỉ 
xuất hiện ở bệnh tiểu đường type I. ■

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH
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H ộ i  c h ứ n g  W o l f -
Hirschhorn là gì? Có nguy hiểm 
không?

Hội  chứng Wolf -Hi rschhorn 
(WHS) là một rối loạn gen ảnh 
hưởng đến nhiều bộ phận của cơ 

thể. Các đặc điểm chính bao gồm vẻ ngoài đặc 
trưng trên khuôn mặt, chậm tăng trưởng và phát 
triển, khuyết tật trí tuệ, lực cơ thấp (giảm lực cơ) và 
co giật...

1. Vì sao gọi là Hội chứng Wolf-
Hirschhorn?

Hội chứng Wolf-Hirschhorn (WHS), còn 
gọi là hội chứng 4p. Đây là một rối loạn di truyền 
hiếm gặp do sự mất đoạn xảy ra trên đoạn gần cuối 
của cánh ngắn (p arm) trên nhiễm sắc thể (NST) số 
4. Kích cỡ của đoạn bị mất không cố định, mỗi 
bệnh nhân có thể mất đoạn khác nhau. NST bị mất 
càng nhiều, thì bệnh nhân sẽ gặp nhiều triệu chứng 
thiểu năng trí tuệ, các bệnh khác ảnh hưởng sức 
khỏe nặng hơn so với người chỉ mất đoạn ngắn 
hơn. Tỷ lệ mắc phải hội chứng này thấp, khoảng 
1/50000 trường hợp. Số bệnh nhân nữ mắc phải hội 
chứng này có tỷ lệ cao gấp đôi so với bệnh nhân 
nam.

2. Nguyên nhân gây hội chứng Wolf-
Hirschhorn

Nguyên nhân của hội chứng Wolf-
Hirschhorn là sự đứt đoạn, mất NST trên nhánh 
ngắn của nhiễm sắc thể 4 (4p). Sự phát sinh này khá 
ngẫu nghiên và xác suất rất nhỏ trong quá trình 
phát triển phôi thai.

Quá trình sắp xếp lại các NST rất phức tạp. 
Sự đột biến này khiến cho bộ nhiễn sắc thể không 
được di truyền nguyên vẹn dẫn đến các sai sót 
trong quá trình phát triển thai nhi. Bệnh Wolf - 
Hirschhorn có thể được phát hiện sớm trong những 
tháng đầu thai kỳ.

3. Liệu có phải bệnh di truyền?
Khoảng 85% đến 90% các trường hợp mắc 

bệnh Wolf - Hirschhorn là ngẫu nhiên, không phải 
di truyền.

Tỷ lệ đột biến mắc hội chứng Wolf - 
Hirschhorn là khá hiếm. Vì thế các bà mẹ trẻ không 
cần phải quá lo lắng, hãy theo dõi trong suốt thai kỳ 
của mình .để kiểm soát sức khỏe mẹ và bé

Ở các trường hợp còn lại, bệnh Wolf - 
Hirschhorn được di truyền từ bộ gen có nhiễm sắc 
thể 4p không hoàn thiện. Sự mất cân bằng trong bộ 
nhiễm sắc thể này gây ra hiện tượng khiếm khuyết, 
khuyết tật không mong muốn.

4. Dấu hiệu hội chứng Wolf - Hirschhorn
Điểm đặc trưng nổi bật của người mắc hội 

chứng Wolf - Hirschhorn là có khuôn mặt điển   
hình: Khu vực gốc mũi giữa hai lông mày rộng và 
nổi bật (glabella), hai mắt lồi, cách xa nhau, lông 
mày cong hình vòng cung, hở vòm miệng. Điều 
này làm cho sống mũi là tâm điểm của khuôn mặt.

Các triệu chứng thường gặp khác:
- : là một triệu chứng điển hình Động kinh

của hội chứng Wolf - Hirschhorn.
- Có vấn đề về tăng trưởng (cân nặng và 

chiều cao thấp) ngay từ trước khi sinh.
- Thiểu năng trí tuệ: có thể khác nhau ở mỗi 

cá nhân, nhưng thường khá rõ rệt.
- Trương lực cơ thấp (hypotonia).
- Dị tật tim bẩm sinh là triệu chứng phổ 

biến ở những người mắc WHS, nhưng thường đơn 
giản: khuyết tật vách tâm nhĩ hoặc ASD

- Những dấu hiệu phổ biến khác bao gồm 
đầu nhỏ, mắt khác biệt so với bình thường (sụp mí 
mắt, dị tật mắt); sứt môivà vòm miệng; bất thường  
dương vật, tinh hoàn hoặc âm đạo; bất thường thận; 
gặp vấn đề với xương, răng…

- Bệnh nhân mắc WHS có thể bị tăng nguy 
cơ nhiễm trùng. Một số bị suy giảm miễn dịch, hay 
gặp nhất là giảm khả năng tạo kháng thể.

Với một số bệnh nhân vấn đề cho ăn có thể 
khá khó khăn. Đa số phải bổ sung dinh dưỡng bằng 
ống tại một số thời điểm thậm chí phụ thuộc suốt 
đời. Một số bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm trọng với 
đường ruột: malrotation (ruột quay và cố định bất 
thường), rối loạn chức năng ruột hoặc kém hấp thụ 
chất dinh dưỡng. Nhìn chung bệnh nhân phải cố 
gắng trong nhiều lĩnh vực: giao tiếp, kỹ năng vận 
động thô… Nhiều người cần các thiết bị hỗ trợ nói 
hoặc ngôn ngữ ký hiệu để có thể thuận lợi giao tiếp.

5. Chẩn đoán thế nào?
Hội chứng Wolf - Hirschhorn có thể được 

chẩn đoán bằng siêu âm khi bà mẹ mang thai hoặc 
do ngoại hình sau khi sinh bởi biểu hiện: trên 
khuôn mặt, chậm phát triển và động kinh.

Một số xét nghiệm xác định mất đoạn trên 
nhánh ngắn nhiễm sắc thể 4:

- Karyotyping (Công thức nhiễm sắc thể).
- FISH (Lai huỳnh quang tại chỗ) sử dụng 

đầu dò WHSCR có tỷ lệ phát hiện tốt hơn nhiều so 
với Karyotype và phát hiện hầu hết được mất đoạn 
ở hầu hết bệnh nhân.

- Array-CGH (Lai so sánh hệ gen) phát 
hiện tất cả các mất đoạn của WHSCR và kích 
thước của đoạn bị mất.

6. Điều trị Hội chứng Wolf - Hirschhorn
Đây là bệnh gây ra bởi việc mất những 

đoạn gen ngẫu nhiên trên nhiễm sắc thể, vì thể chưa 
thể xác định nguyên nhân chính xác cũng như cách 
phòng ngừa, chữa trị.

- Với các triệu chứng của bệnh nhân, cần 
phải khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ đưa ra cách 
xử lý điều trị.

- Đối với trẻ sơ sinh bị nhược cơ, dẫn đến 
cử động bú mẹ kém, nên có chế độ dinh dưỡng 
riêng để bổ sung dưỡng chất cho trẻ.

- Với trẻ gặp khó khăn không thể đi đứng 
bình thường được cần phải có các biện pháp vật lý 
trị liệu để cải thiện dần. Nên kiểm tra xương khớp 
của trẻ định kỳ để phát hiện sớm bệnh vẹo cột sống, 
hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế.

- Với trường hợp trẻ bị động kinh, cần sử 
dụng thêm thuốc hỗ trợ chống động kinh và được 
chỉ định bởi bác sĩ chuyên môn.

- Các trẻ mắc phải hội chứng này gặp khó 

khăn khi giao tiếp và phát triển trí thông minh. Bố 
mẹ cần tương tác, trò truyện cùng con nhiều hơn, 
đưa con tham gia các hoạt động để hòa nhập.

- Phụ nữ nên có con trước 35 tuổi, tốt hơn là 
trước 30 tuổi để phòng tránh nguy cơ rối loạn, đột 
biến gen phát sinh khi mang thai cần giữ sức khỏe 
tốt và đi khám thai định kỳ nhằm phát hiện sớm 
bệnh; cần phải thực hiện các xét nghiệm sàng lọc 
trước sinh để sớm phát hiện các bệnh lý di truyền 
có liên quan như bệnh Down, Patau, Edwards, 
Turner,.... ■ 

Nhật Bản thúc đẩy tiêm 
chủng phòng biến thể mới

Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh tiêm 
phòng vaccine cho người dân với 
việc đưa vào tiêm chủng vaccine 

đặc hiệu với biến thể Omicron, biến thể chủ yếu 
đang gây ra làn sóng dịch tại nước này, bên cạnh 
đó, mũi vaccine thứ 3 cho trẻ em cũng sẽ bắt đầu 
được thực hiện.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản 
cho biết, bắt đầu từ giữa tháng 10, nước này sẽ tiêm 
chủng vaccine đặc hiệu với biến thể Omicron cho 
người dân, đối tượng tiêm chủng là những người 
trên 18 tuổi và đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Đây là 
giải pháp mới nhất của Nhật Bản để đối phó với làn 
sóng dịch COVID-19 đang lây lan mạnh mẽ, như 
trong ngày 30/8, số người mắc mới là hơn 152 
nghìn người và có đến 319 ca tử vong.

Bên cạnh việc tiêm chủng cho người lớn, 
Nhật Bản cũng thúc đẩy tiêm chủng mũi 3 vaccine 
ngừa COVID-19 cho trẻ em ở lứa tuổi từ 5-11 tuổi. 
Theo đó, vaccine của Pfizer sẽ được sử dụng, liều 
lượng bằng 1/3 so với người lớn, điều kiện tiêm 
mũi ba ở lứa tuổi này là đã tiêm mũi 2 ít nhất là 5 
tháng.

Trong những ngày gần đây, khi mà học sinh 
các cấp tại Nhật Bản bắt đầu trở lại trường học và 
xu hướng lây nhiễm đã bắt đầu tăng lên so với 
trước đây, giải pháp tiêm chủng cho trẻ em được 
xem là cần thiết giúp nâng cao khả năng miễn dịch 
trong nhóm tuổi trên và ngăn chặn nguy cơ bệnh 
chuyển nặng khi trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ủy ban chuyên gia tư vấn của Chính phủ 
Nhật Bản đã đưa ra những bằng chứng khoa học 
cho thấy vaccine đảm bảo an toàn và hiệu quả, 
Chính phủ Nhật Bản cũng đã ký một sắc lệnh 
khuyến khích người dân tiêm chủng, coi tiêm 
chủng là nghĩa vụ để đảm bảo an toàn trong dịch 
COVID-19. ■ 
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Khi bạn đói, não bộ có thể 
bật "chế độ tiết kiệm pin" và 
giảm độ phân giải thị giác của 
bạn xuống

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ ngoan 
cố sử dụng một chiếc máy tính, 
hay điện thoại di động chỉ còn vài 

% pin? Chúng chắc chắn sẽ sập nguồn - một hiện 
tượng được gọi là "cái chết kỹ thuật số", trong đó, 
các dữ liệu quan trọng, các thao tác và công việc 
mà bạn đang thực hiện trên máy sẽ không được lưu 
lại.

Để tránh điều này xảy ra, các thiết bị điện tử 
ngày nay thường được lập trình sẵn một trạng thái 
hoạt động gọi là "chế độ tiết kiệm pin". Chế độ này 
sẽ được tự động kích hoạt khi mức pin của thiết bị 
xuống thấp, dưới 10%, hoặc có thể được chọn thủ 
công theo ý định của người dùng.

Một chiếc điện thoại thông minh trong chế 
độ tiết kiệm pin sẽ tắt một số chương trình chạy 
nền, giảm độ sáng màn hình, tần số quét và thậm 
chí cả độ phân giải. Nó buộc phải làm vậy để ưu 
tiên năng lượng cho các hoạt động cơ bản hơn, ít 
nhất là cho đến khi chiếc điện thoại được sạc trở lại.

Bây giờ, trong một nghiên cứu mới đăng 
trên tạp chí Neuron, các nhà khoa học cho biết não 
bộ cũng có một chế độ tiết kiệm năng lượng tương 
tự. Nó sẽ được bật từ khi bạn đói, đến lúc thức ăn 
được nạp vào cơ thể và cung cấp năng lượng trở lại 
cho bạn.

Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, nhiều 
hiện tượng kỳ lạ cũng sẽ diễn ra bên trong não, đặc 
biệt là ở vùng vỏ não xử lý tín hiệu vào từ các giác 
quan. Tuy nhiên, mọi người hiếm khi để ý đến 
chúng, vì những sự thay đổi này thường diễn ra một 
cách hết sức tinh tế, khiến chúng ta coi đó là điều 
hiển nhiên.

Chúng ta biết bộ não là cơ quan tiêu thụ 
nhiều năng lượng nhất trong cơ thể. Dù chỉ nặng 
tương đương 2% trọng lượng, não bộ tiêu tốn tới 
20% tổng năng lượng và lượng oxy mà bạn hấp thụ 
vào.

Mọi tế bào não đều cần một nguồn cung 
cấp đường glucose ổn định, thứ mà chúng sẽ 
chuyển đổi thành adenosine triphosphate (ATP), 
đồng tiền năng lượng mà các neuron sử dụng để xử 

lý thông tin.
Khi chúng ta chớm đói, não bộ vẫn hoạt 

động hết công suất và tiêu thụ mức năng lượng mà 
nó được phân bổ. Nhưng do con người và các loài 
động vật khác trong lịch sử tiến hóa đã nhiều lần 
phải đối mặt với nguy cơ chết đói trong thời gian 
dài, đôi khi là theo mùa. Do đó, các nhà khoa học 
tin rằng bộ não cũng phải phát triển các cơ chế "tiết 
kiệm pin" cho những tình huống khẩn cấp như thế.

Bằng chứng về giả thuyết này vừa được 
phát hiện bởi các nhà thần kinh học tại phòng thí 
nghiệm Nathalie Rochefort, Đại học Edinburgh. 
Với các nghiên cứu của mình, họ đã quan sát thấy 
khi những con chuột bị thiếu thức ăn trong nhiều 
tuần - đủ lâu để chúng giảm 15% -20% trọng lượng 
cơ thể - các tế bào thần kinh trong vỏ não thị giác đã 
làm giảm một lượng đáng kể ATP được sử dụng tại 
các khớp thần kinh.

Mức độ suy giảm này lên tới 29%, kéo theo 
một cái giá phải trả cho quá trình nhận thức: Bởi 
các tế bào thần kinh ở chế độ năng lượng thấp xử lý 
tín hiệu thị giác kém chính xác hơn, nó đã làm suy 
yếu độ phân giải hình ảnh mà lũ chuột nhìn được từ 
thế giới bên ngoài.

Ngay sau khi được công bố, công trình này 
đã nhận được sự quan tâm và khen ngợi rộng rãi từ 
cộng đồng các nhà thần kinh học quốc tế. Phát hiện 
được cho là có ý nghĩa quan trọng cho hiểu biết của 
chúng ta về cách não bộ hoạt động, sự ảnh hưởng 
của tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thậm chí một số 
hình thức ăn kiêng đến nhận thức của chúng ta về 
thế giới.

Nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu các thí 
nghiệm thần kinh học được thực hiện trên động vật 
từ trước đến nay có cho kết quả chính xác hay 
không, khi các nhà khoa học thiết kế chúng bằng 
cách bỏ đói những con vật và không cho chúng ăn 
một chế độ ăn có năng lượng tối ưu?

1. Những bằng chứng đầu tiên về chế độ 
tiết kiệm năng lượng của bộ não

Điều đó có thể phủ nhận các kết quả nghiên 
cứu khoa học thần kinh từ trước đến nay. Và nếu 
điều đó là sự thật thì đây sẽ là một bước ngoặt của 
khoa học nghiên cứu não bộ.

Nếu bạn từng cảm thấy mình không thể tập 
trung làm việc khi đói - hoặc tất cả những gì bạn 
làm được chỉ là ngồi thừ ra và nghĩ đến thức ăn - thì 
đúng vậy, các bằng chứng khoa học cũng ủng hộ 
bạn. Hóa ra đó là một hiện tượng hết sức bình 
thường.

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh 
học đã xác nhận đói (trong thời gian ngắn) có thể 
làm thay đổi các quá trình xử lý thần kinh trong 
não. Nó làm phân tán sự tập trung của chúng ta, 
khiến chúng ta hướng sự chú ý của mình đến việc 
tìm kiếm đồ ăn, thay vì tiếp tục làm điều mà mình 
đang làm.

Christian Burgess, một nhà thần kinh học 
tại Đại học Michigan, và các đồng nghiệp của ông 
đã làm một thí nghiệm trên chuột. Họ cho hai nhóm 
chuột no và chuột đói xem một hình ảnh liên quan 
đến thức ăn. Kết quả là một vùng vỏ não thị giác 

của những con chuột đã bị kích thích nhiều hơn khi 
chúng đói.

Sau khi những con chuột đói được ăn no, sự 
kích thích này lại giảm xuống. Tương tự, các 
nghiên cứu trên người cũng phát hiện, thức ăn sẽ 
gợi lên phản ứng mạnh mẽ hơn ở một số vùng não 
khi các tình nguyện viên bị bỏ đói so với sau khi họ 
ăn no.

Nhưng về bản chất vật lý, Burgess cho biết 
dù bạn có đói hay không, "các photon đập vào võng 
mạc của bạn vẫn đều giống hệt nhau. Duy chỉ có sự 
tái trình hiện chúng trong não của bạn là rất khác, 
bởi vì [[khi đói] bạn đã có sẵn cho mình mục tiêu 
[là thức ăn]. Đó là thứ cơ thể bạn biết rằng bạn cần 
tới, và nó sẽ hướng sự chú ý của bạn theo cách giúp 
đáp ứng nhu cầu đó".

Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu bạn không chỉ 
đói một vài tiếng đồng hồ, mà còn lâu hơn thế? Các 
nhà nghiên cứu nhận ra não bộ lúc này có thể "quay 
xe". Nó sẽ giảm hoạt động, tắt các quá trình tiêu tốn 
nhiều năng lượng nhất để đi vào trạng thái "tiết 
kiệm pin".

Bằng chứng đầu tiên về hiệu ứng này được 
quan sát thấy trong một nghiên cứu trên não bộ của 
loài ruồi. Hai nhà khoa học Pierre-Yves Plaçais và 
Thomas Preat thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa 
học Quốc gia Pháp và ESPCI Paris đã phát hiện 
khi ruồi đói, chúng sẽ tắt một đường dẫn trong não. 
Các vùng này bình thường có nhiệm vụ giúp ruồi 
hình thành trí nhớ dài hạn, và hoạt động đó tiêu tốn 
rất nhiều năng lượng.

Nếu các nhà khoa học can thiệp vào não 
ruồi để buộc con đường ký ức này kích hoạt trở lại, 
những con ruồi sẽ chết đói rất nhanh so với khi 
chúng tắt quá trình đó để bảo toàn năng lượng – và 
có lẽ là cả mạng sống.

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo mà các nhà 
khoa học đặt ra là: Liệu những bộ não lớn hơn, có 
nhận thức cao hơn như của động vật có vú, bao 
gồm con người có làm được điều tương tự hay 
không?

Họ cũng không rõ liệu còn có chế độ tiết 
kiệm năng lượng nào mạnh hơn nữa, thứ sẽ được 
kích hoạt trước khi động vật chết đói? Và còn một 
nghịch lý nữa: Nếu năng lượng tới não bộ bị cắt 
giảm quá sớm, nó có thể ảnh hưởng tới khả năng 
nhận biết và tìm kiếm thức ăn của động vật.

Tất cả những câu hỏi này bây giờ đã được 
giải quyết trong nghiên cứu mới của phòng thí 
nghiệm Nathalie Rochefort. Bài báo đăng trên tạp 
chí Neuron của họ lần đầu tiên cung cấp một cái 
nhìn vào biên giới của hai quá trình, khi não bộ vừa 
thích ứng để tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo 
sinh vật sẽ tìm thấy thức ăn mà chúng cần trong 
thời gian dài.

Cụ thể, với một thí nghiệm kéo dài 3 tuần, 
các nhà nghiên cứu đã hạn chế lượng thức ăn với 
một nhóm chuột, cho đến khi chúng giảm được 
15% trọng lượng cơ thể.

Điều đặc biệt là chúng không bị đói: Trên 
thực tế, các nhà nghiên cứu đã cho lũ chuột của 
mình ăn no ngay trước khi thí nghiệm bắt đầu, để 
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Số phận của những người 
mang dòng máu quý nhất thế 
giới

Sở hữu dòng máu hiếm, những người 
này đối mặt hàng loạt nguy hiểm đe 
dọa tính mạng khi sinh con hay gặp 

tai nạn giao thông.

Ông James Harrison và những đứa trẻ 
mình đã cứu giúp

Theo Hội Chữ thập đỏ Mỹ, máu con người 
được chia làm nhiều nhóm dựa theo một số chất 
cacbohydrat và protein đặc thù trên hồng cầu. Thế 
giới hiện có khoảng 40 nhóm máu khác nhau với 
hơn 600 loại kháng nguyên.

Bề mặt của mỗi tế bào hồng cầu có tới 342 
kháng nguyên, trong đó, khoảng 160 loại là phổ 
biến. Sự hiện diện hay thiếu khuyết của một số 
kháng nguyên nào đó sẽ quyết định nhóm máu.

Thông thường, các kháng nguyên được 
phân chia, nằm trong 35 hệ thống nhóm máu. Hệ 
thống Rhesus được xem là đa dạng nhất, với 61 
kháng nguyên. Trong đó, 5 kháng nguyên D, C, c, 
E và e đóng vai trò quan trọng.

Trên thế giới, Rh-null được ví là nhóm máu 
hiếm số một. Bởi đây là nhóm máu duy nhất không 
chứa bất kỳ kháng nguyên nào trong hệ Rh. Chính 
vì thế, nhân loại thường ví nó là “máu vàng” hay 
“dòng máu quý hơn vàng”.

Ở nhiều nơi trên thế giới, huyết thanh của 
những người mang nhóm máu hiếm được bảo quản 
trong ngân hàng riêng. Nhiều người mang máu 
hiếm được ca ngợi, nhưng cũng có trường hợp trở 
thành “nô lệ máu”.

Chọn cống hiến cho y khoa
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí của 

Hiệp hội Y khoa Pakistan, nhóm máu Rh-null lần 
đầu được phát hiện vào năm 1961.

Người đầu tiên được xác định có nhóm 
máu Rh-null là một phụ nữ thuộc tộc người thổ dân 
Aboriginal ở Australia. Thời điểm đó, người này 
sống một mình nên các bác sĩ không thể tìm ra dấu 
vết huyết hệ của bà.

Trải qua hơn 50 năm, thế giới ghi nhận tổng 
cộng 43 người mang nhóm máu Rh-null. Tuy 
nhiên, chỉ 9 người đồng ý hiến tặng. Họ sống rải rác 
ở Brazil, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Ireland.

Thomas (59 tuổi, ở Thụy Sỹ) là một trong 

số đó. Tình cờ trong một tai nạn khi nhỏ, Thomas 
được phát hiện mang trong mình nhóm máu hiếm 
nhất thế giới Rh-null. Điều đó khiến cuộc sống của 
ông thay đổi hoàn toàn.

Ví của Thomas luôn có chiếc thẻ tên kèm 
thông tin nhóm máu Rh-null phòng trường hợp ông 
phải nhập viện. Các bác sĩ khuyên Thomas không 
nên có con.

Mang trong mình dòng máu quý hơn vàng, 
Thomas chọn cách cống hiến cho y khoa. Người 
đàn ông này đi đến những nơi xa xôi như Pháp, Tây 
Âu hay một số quốc gia châu Âu để hiến máu. 
Nhiều lần trong số đó, Thomas không được tài trợ 
chi phí đi lại nhưng ông đều rất sẵn lòng.

Những lần hiến máu khiến Thomas đối mặt 
thêm tình trạng thiếu hồng cầu nhẹ. Vì vậy, ông chỉ 
được hiến máu 2 lần/năm để đảm bảo sức khỏe. 
Người đàn ông này chia sẻ mang trong mình dòng 
máu quý hiếm là đặc ân và việc dùng nó để cứu 
người khiến Thomas thấy hạnh phúc.

“Người đàn ông có cánh tay vàng”
Đây là biệt danh mà nhiều người dùng để 

gọi ông James Harrison (59 tuổi, ở Australia), bởi 
ông đã hiến máu hơn 1.000 lần trong cuộc đời từ 
năm 18 tuổi.

Nhóm máu của người đàn ông đến từ 
Australia chứa thành phần đặc biệt chữa được bệnh 
Rhesus. Bệnh Rhesus (hay huyết tán trẻ sơ sinh) là 
tình trạng người mẹ có nhóm máu âm nhưng mang 
thai đứa con có nhóm máu dương.

Ông James là một trong 50 người Australia 
có loại kháng thể đặc biệt này trong máu. Trung 
bình 3 tuần ông hiến máu một lần, liên tục hơn 60 
năm. Theo Dịch vụ máu của Hội Chữ thập đỏ 
Australia, lượng máu này ước tính đã được sử dụng 
để cứu sống hơn 2 triệu trẻ sơ sinh còn trong bụng 
mẹ khỏi căn bệnh trên.

Năm 14 tuổi, James phải cắt bỏ phổi và cần 
truyền 13 lít máu. Giọt máu của những người mà 
James không biết tên đã cứu sống người đàn ông 
này. Kể từ đó, James quyết định sẽ hiến máu cứu 
người khi tròn 18 tuổi. Năm 2015, Guinness World 
Records ghi nhận ông là “người đàn ông có cánh 
tay vàng”.

Bị bắt cóc, trở thành “nô lệ máu”
Li Yayuanlun bị bắt cóc và rút máu trong 6 

tháng vì anh mang trong mình nhóm máu hiếm.
Đây là tình huống đáng tiếc mà Li 

Yayuanlun (gọi tắt là Li Ya), 31 tuổi, quê ở Giang 
Tô, Trung Quốc, gặp phải.

Li Ya cho biết tháng 6/2021, anh bị bắt cóc 
và đưa sang Campuchia khi đang tìm việc. Khi bị 
bán sang Campuchia, Li sống như “nô lệ máu” 
trong suốt 6 tháng trước khi được giải cứu. Từ 
tháng 8/2021, Li bị rút máu tổng cộng 7 lần. Mỗi 
lần cách nhau 1 - 1,5 tháng và bị rút tới 1,5 lít máu.

Số máu này được tổ chức lừa đảo đem bán 
ở chợ đen bởi Li mang nhóm máu gấu trúc Rh (-).

Theo Beijing Youth Daily, khi trốn thoát 
khỏi nơi bắt cóc, Li nhập viện trong tình trạng tiên 
lượng rất xấu. Bệnh nhân không thể ngẩng đầu, 
phải ngồi xe lăn, thở khó nhọc, cơ thể sưng tấy, 

không thể đứng và thiếu máu trầm trọng. Người 
bệnh còn bị xơ gan và nhiều biến chứng nội tạng 
khác. Các dấu vết của việc lấy máu cũng xuất hiện 
dày đặc trên cánh tay, đầu người bệnh.

Để cứu bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy 
kịch, các bác sĩ đã truyền 8 túi máu, tương đương 
2,8 lít. Hiện tại, Li vẫn phải nằm viện trong thời 
gian dài để chờ hồi phục.

Gặp nguy hiểm vì dòng máu hiếm
Những người mang dòng máu hiếm thường 

dễ bị đe dọa tính mạng khi họ sinh nở, gặp tai nạn. 
Vì nhóm máu của họ không có sẵn.

Một trong 4 nhóm máu quý hiếm nhất thế 
giới là Boombay, được tiến sĩ Bhende tại Ấn Độ 
phát hiện lần đầu tiên vào năm 1952. Đặc trưng của 
kiểu hình nhóm máu này là thiếu các kháng nguyên 
A, B và H.

Những người mang loại máu hiếm này chỉ 
có thể chấp nhận máu từ một cá nhân nhóm máu 
Bombay khác. Trong xét nghiệm lâm sàng hàng 
ngày, các nhóm máu hiếm như Bombay cũng dễ bị 
xét nghiệm nhầm thành nhóm máu O. Nếu xét 
nghiệm sai và truyền nhóm máu O cho bệnh nhân 
có thể gây ra phản ứng truyền máu tán huyết 
nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

Ước tính, chỉ 1/10.000 người Ấn Độ và 
1/1.000.000 người châu Âu sở hữu nhóm máu này. 
Tại Trung Quốc mới phát hiện 100 người có nhóm 
máu hiếm nói trên.

Trường hợp khác là nhóm máu Rh (-) hay 
Rh âm tính. Đây là bí ẩn khoa học. Không ai có thể 
giải thích được những người có nhóm máu âm tính 
Rh nguồn gốc từ đâu. Nhiều nhà nghiên cứu về yếu 
tố máu cho rằng những người này là kết quả của 
một đột biến ngẫu nhiên, nếu không phải là hậu duệ 
của một tổ tiên khác.

Trong cuộc sống, những người có nhóm 
máu này khi cần truyền máu gấp (bị tai nạn, phẫu 
thuật cấp cứu) có nguy cơ đối mặt nhiều nguy hiểm 
vì ngân hàng dự trữ không có sẵn.

Trường hợp mẹ có nhóm máu Rh (-), cha có 
nhóm máu Rh (+) có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng 
do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con. Nó có thể 
gây sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc đứa trẻ sinh 
ra bị thiểu năng trí tuệ. ■ 

* Cho nghỉ việc
Một công ty làm n thua lỗ, ông Giám ốc ă đ

liền quyết ịnh sa thải bớt nhân viên ể cải tổ bộ đ đ
máy, vực lại công ty. Ông ta bàn với vợ:

- Này em, nếu em chịu khó nấu n ược tàm ă đ
tạm cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng 
nghỉ việc.

Bà vợ gật ầu ồng ý và nói với chồng:đ đ
- Còn nếu anh chịu khó êm êm ngủ với đ đ

em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc...

Vui Cöôøi
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