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KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

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

October 29, 2022
2018
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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 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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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Kình lạc - bài ca bất tận của 
đại dương: Không hề biết cái 
chết của cá voi lại ý nghĩa đến 
thế!

Cá voi là động vật có vú lớn nhất 
hành tinh. Chúng sở hữu cơ thể to 
lớn, “tiếng hát” vang vọng khắp đại 

dương, thỉnh thoảng lại cứu giúp tàu thuyền lạc lối 
trên biển khơi. Vẻ đẹp của cá voi không chỉ là thân 
hình khổng lồ bên ngoài, mà còn ở sự cống hiến vĩ 
đại của chúng dành cho đại dương bao la.

Con người chúng ta thường nói: “Chết thì 
về với đất mẹ”. Cá voi cũng vậy! Sau khi chết đi, cơ 
thể của chúng sẽ trở về với mẹ thiên nhiên. 

Cái chết tự nhiên của cá voi có một tên gọi 
vô cùng xinh đẹp: Kình lạc.

Kình lạc - sự cống hiến to lớn dành cho 
đại dương

Kình lạc (Whale fall) là một thuật ngữ để 
chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống 
đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1.000m, và khi chạm 
xuống đáy, những cái xác này trở thành thức ăn cho 
các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm.

Người ta quan sát được hiện tượng này vào 
những năm cuối của thập niên 1970 vì công nghệ 
để khám phá biển sâu phát triển hơn trước. Từ đó, 
nhà nghiên cứu tiếp tục quan sát những xác cá voi 
này bằng tàu ngầm và nhiều thiết bị khác để hiểu rõ 
hơn về các kiểu của diễn thế sinh thái nơi biển sâu.

Những xác cá voi ở vùng nước không sâu 
lắm, thậm chí là nổi lên mặt nước hay dạt vào bờ 
thường bị các loài ăn xác chết “xử gọn” trong tích 
tắc. 

Ảnh minh họa 
Bạn cũng thấy nhiều xác cá voi nổi lên mặt 

nước là vì phổi của chúng chứa đầy không khí. Như 
vậy thì không thể xảy ra hiện tượng Kình lạc. 

Xác cá voi chìm xuống dưới biển sâu có thể 
xảy ra ở vùng nước mở vì nhiệt độ thấp và áp suất 
cao. Nếu xác chìm ở vùng nước nông hơn thì nhiệt 
độ sẽ thúc đẩy vi khuẩn phân hủy cái xác kết hợp 
với các loài ăn xác chết. 

Kình lạc diễn ra, cũng tức là thời khắc cá 
voi rời khởi thế gian này. Nhưng nó không cứ thế 
đi. Máu thịt, xương cốt trở thành thức ăn của các 
loài động vật dưới đại dương, được dòng nước sâu 
cuốn đi nơi xa, trôi đến mọi ngóc ngách của biển 
khơi sâu thẳm. Đại dương ban tặng sự sống cho cá 

voi, chúng cống hiến cả thân mình cho đại dương 
bao la.

Bốn giai đoạn của Kình lạc
Hệ sinh thái Kình lạc diễn ra với 4 giai đoạn 

liên quan mật thiết đến sự phân hủy của xác cá voi.
Giai đoạn 1 - “thợ dọn rác di động”: Đây 

là giai đoạn đầu tiên của hiện tượng Kình lạc. Các 
loài động vật đến xâu xé mô mềm xác cá voi. Giai 
đoạn này kéo dài từ vài tháng đến tối đa 1,5 năm, 
90% cơ thể cá voi bị động vật ăn hết. 

Giai đoạn 2 - “những kẻ cơ hội”: Các sinh 
vật khác như động vật thân mềm, sâu biển sẽ ở 
trong xương và trong chất nền quanh bộ xương để 
tìm những mô mềm còn sót lại hay những mảnh 
vụn hữu cơ. Giai đoạn này kéo dài hàng tháng và 
lên đến 4,5 năm.

Giai đoạn 3 - vi sinh vật tế bào phân giải: 
Các sinh vật hóa dưỡng bẻ gãy các liên kết trong 
các lipid ở xương. Thay vì tạo ra oxi, chúng tạo ra 
Hydro sulfide. Các màng vi khuẩn này là thức ăn 
cho các loài trai, sò, sao sao, ốc biển. Trong xương 
cá voi chứa nhiều lipid, lượng chất này là khoảng 
từ 4 đến 6% trọng lượng cơ thể. Giai đoạn này kéo 
dài khoảng 50 năm và có thể lên đến 100 năm.

Giai đoạn 4 - trở về với cát bụi: Đương 
nhiên, những gì còn lại của xác cá voi chỉ là bộ 
xương trắng trống rỗng, hay nói đúng hơn là các 
chất khoáng như Can-xi, trở thành chất nền cứng 
dưới đáy biển.

Kình lạc - sự dịu dàng cuối cùng của cá 
voi

“Kình ngư lạc, vạn vật sinh”. Cá voi chìm 
xuống đáy biển, vô số loài sinh vật nhờ đó sinh sôi 
nảy nở, phát triển lên tầm cao hơn.

Bạn có thể thấy Kình lạc là một sự tàn nhẫn 
đối với thân xác của cá voi. Nhưng sự tàn nhẫn này 
đã đổi lại sự sống của rất nhiều loài động vật trong 
đại dương.

Có một quan điểm “thân thương” hơn để lý 
giải cho hiện tượng này đó là: Cá voi có lẽ biết rằng 
bản thân rồi cũng trở về với tự nhiên, nên chúng 
chọn cách chết đi đầy giá trị như vậy!

Cá voi, loài vật to lớn lặn ngụp nơi biển cả, 
đã mang lại hy vọng cho nhiều loài động vật bằng 
cả tấm thân của mình. Trở về với biển theo vòng 
tuần hoàn vật chất là sự cống hiến của chúng để 
biến cái chết trở nên đẹp đẽ hơn.

Kình lạc chính là sự dịu dàng cuối cùng của 
cá voi dành cho đại dương. Khi còn sống, chúng cất 
tiếng hát trong trẻo vang vọng, chẳng mấy ai nghe 
thấy. Cá voi chết đi, Kình lạc diễn ra, trở thành linh 
hồn hòa vào biển cả để tiếng hát còn vang mãi. ■

Giải độc đắc vượt tỷ đô, 
công ty mua vé số cho 50.000 
nhân viên

Công ty đồ ăn nhanh Raising Cane 
mua vé số cho toàn bộ 50.000 nhân 
viên, khi giá trị giải độc đắc Mega 

Millions đã lên đến gần 1,1 tỷ USD.
Hai đồng giám đốc điều hành Todd Graves 

và AJ Kumaran của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh 
Raising Cane gây chú ý hôm 25/7 khi thông báo 
mua 50.000 vé số Mega Millions và hứa sẽ chia 
đều giải độc đắc 810 triệu USD cho toàn bộ nhân 
viên công ty nếu trúng thưởng.

“Mua 50.000 vé số khó hơn bạn tưởng 
nhiều! Hy vọng có thể chia sẻ giải độc đắc cho toàn 
bộ 50.000 nhân viên Raising Cane”, Graves viết 
trên Twitter kèm video quay cảnh vé số đang được 
in ra.

Tuy nhiên, kỳ mở thưởng ngày 26/7 của 
Mega Millions không tìm ra được người chiến 
thắng. Giải độc đắc hiện lên tới gần 1,1 tỷ USD, 
quay thưởng vào đêm 29/7. Hai CEO Raising 
Cane tiếp tục chi thêm 100.000 USD để mua vé số 
cho nhân viên. Kumaran cho biết anh đã đặt mua và 
mất khoảng 8 giờ để điểm bán in 50.000 vé.

“Cuộc sống ngoài kia ngày càng khó 
khăn”, Kumaran nói với CNN. “Các nhân viên 
thấy điều đó ở trạm xăng, trên giá hàng hóa. Mọi 
thứ không còn dễ dàng nữa. Do đó, chúng tôi muốn 
tạo không khí vui vẻ và nếu may mắn, giúp họ có 
thêm một khoản tiền”.

Thu ngân cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở 
Chino Hills, bang California, cầm trên tay các 
phiếu mua vé số Mega Millions ngày 27/7 

Người trúng độc đắc hôm nay có thể chọn 
nhận thưởng một lần 648,2 triệu USD trước thuế, 
hoặc chọn nhận đầy đủ, lĩnh tiền hàng năm trong 
vòng 30 năm. Nếu có nhiều người trúng, giải 
thưởng sẽ chia đều.

Mega Millions được chơi tại 44 bang, 
Washington D.C và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. 
Người chơi chọn 5 số không trùng nhau từ 1 đến 70 
và số thứ sáu (mega ball) chọn từ 1 đến 25. Kết quả 
được công bố vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Vé 
trúng độc đắc cần trùng cả 6 số. Xác suất để điều 
này xảy ra là 1 trong 302.575.350.

Mega Millions có các giải thưởng khác cho 
trường hợp trùng ít số hơn. Hiện chưa rõ Graves sẽ 
xử lý thế nào nếu trúng giải thưởng thấp hơn.

Đây là lần thứ ba giải độc đắc vượt 1 tỷ 
USD và lớn thứ hai trong lịch sử 20 năm của Mega 
Millions. Giải độc đắc lớn nhất lịch sử Mega 
Millions là 1,537 tỷ USD cho người chiến thắng ở 
bang South Carolina tháng 10/2018.

Mega Millions năm nay đã trao giải độc 
đắc 4 lần cho vé trúng thưởng tại các bang 
California, Minnesota, New York và Tennessee.■  
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Gia đình sống tối giản ở 
Thượng Hải: 14 năm không mở 
điều hòa

Thật ra, Sherry cho rằng dịch bệnh 
làm con người ta yêu thiên nhiên 
hơn, thích hướng về những nơi tươi 

mát trong lành, hòa mình cùng ất trời.đ
Năm 2018, trang tin Yitiao phỏng vấn cô 

Sherry Poon tại nhà riêng ở Thượng Hải (Trung 
Quốc). Cô và chồng cùng 3 đứa con sống trong một 
căn nhà kiểu cũ 80m2.

Khi sửa chữa lại căn nhà, hai vợ chồng đã 
cố gắng tận dụng thiên nhiên để cấp sáng, thông 
gió, giữ ấm. Nhờ vậy mà hai mùa hè và đông đều 
rất ít mở điều hòa, mỗi tháng tiền điện không quá 
100 NDT.

Tháng 7 năm nay,  Thượng Hải hứng chịu 
đợt nắng nóng 40 độ C liên tiếp 1 tuần. Phóng viên 
Yitiao một lần nữa đến nhà của Sherry.

Liệu căn nhà lúc nào cũng giữ 20 độ C khi 
xưa giờ đây có nóng đến “tàn nhẫn” như ngoài trời 
không? Hay vẫn mát rượi như xuân sang? Hai năm 
dịch bệnh trôi qua, liệu họ còn sống với quan niệm 
bảo vệ môi trường nữa không?

Ảnh minh họa 
“Xương cốt” của nhà chúng tôi rất khỏe
Sherry và Raefer là người Canada, sống ở 

Thượng Hải đã 21 năm. Từ tháng 12/2007, cả hai 
chuyển đến căn nhà cũ kỹ 80m2. Đến nay, căn nhà 
đã đông vui hơn, trở thành tổ ấm 5 người và 1 chú 
mèo. Ở 14 năm, căn nhà không bị tu sửa quá nhiều, 
vì “xương cốt” của nó dưới bàn tay của vợ chồng 
Sherry vô cùng chắc chắn và khỏe mạnh. 

Sherry và chồng đều học kiến trúc, nên đã 
bỏ ra rất nhiều công sức cho đợt tu sửa lúc mới 
nhận nhà. Tất cả cửa sổ trong nhà đều được đổi 
thành loại kính 2 tầng càng kín càng tốt. Ngoài ra, 
trên mái nhà, phòng tắm và phòng ngủ áp mái của 
hai đứa con gái đều được lắp 5 cửa sổ lộ thiên để 
cấp sáng tự nhiên cho toàn bộ căn nhà.

Tường bên ngoài đều được sơn chất liệu 
cách nhiệt để giảm thiểu ảnh hưởng bởi những 
ngày nắng nóng hoặc đông rét.

Cứ thế, những vấn đề của căn nhà cũ đơn sơ 
như thông gió, cấp sáng, cách nhiệt, giữ ấm đều 
được giải quyết. Do đó, tổ ấm của Sherry, hè không 
cần mở điều hòa, đông không cần cấp ấm, trong 
nhà lúc nào cũng giữ mức 20 độ C.

Thời gian gần đây, Thượng Hải hứng chịu 
đợt nắng nóng kinh khủng 40 độ C mấy ngày liền. 
Ban ngày, Sherry mở điều hòa ở phòng khách, cả 

nhà chủ yếu sinh hoạt tại đây. Đến giờ ngủ thì tắt 
điều hòa phòng khách, mở điều hòa ở phòng ngủ áp 
mái. Tóm lại, chỉ có thể mở một điều hòa duy nhất!

Mái nhà có lắp thái dương năng, thiết bị lọc 
nước trong nhà nhờ đó ít tiêu hao điện năng hơn.

Vì để vừa tạo thẩm mỹ vừa tiết kiệm 
nguyên liệu gỗ, vợ chồng Sherry đã thiết kế vật 
dụng theo cách đặc biệt, cố gắng tạo khoảng trống 
hết mức có thể để “bụi bẩn không chốn dung thân”.

Bàn ghế dùng hơn 10 năm, chỉ thay mỗi lớp 
đệm da bên trên. Sàn, dụng cụ gỗ đều được gia 
công từ các loại gỗ ép. Giá thành rẻ, đảm bảo tính 
mỹ quan, có thể tháo dỡ lắp ráp dễ dàng, bảo vệ môi 
trường. Nhiều năm trôi qua, căn nhà tuy cũ đi một 
chút nhưng không bị thay đổi quá lớn. Cùng lắm 
chỉ mài nhẵn lại những chỗ sàn gỗ, góc tường bị 
bong tróc; đổi chiếc tủ lạnh và máy giặt đã dùng 
mười mấy năm. Đợi sau khi dịch bệnh ở Thượng 
Hải được kiểm soát, vợ chồng Sherry sẽ tu sửa lại 
bồn cầu và ống nước trong nhà vệ sinh.

Hơn 30 ngày thành phố phong tỏa vì dịch 
bệnh, 5 người và 1 con mèo sống trong căn nhà 
80m2. Ba đứa con học online, Raefer tham gia 
cuộc họp qua điện thoại, Sherry cũng phải làm 
việc. Cả 5 người cùng nói chuyện nên nhà cửa hơi 
ồn ào. Đa số điều hòa trong nhà đều mở. Chỉ có 2 
phòng ngủ và nhà vệ sinh được lắp đặt cửa. Sherry 
thỉnh thoảng lại trốn trong nhà vệ sinh để tìm kiếm 
một chút yên tĩnh.

Về sau, Sherry nói với chồng rằng nếu 
quyết định sống ở căn nhà này lâu dài thì phải lắp 
thêm một vài cánh cửa, hơn nữa lũ trẻ cũng đã lớn, 
chúng cần không gian riêng tư. Nhà của Sherry 
nằm gọn trong con hẻm nhỏ. Muốn lên đến căn hộ 
của cô, phóng viên phải đi qua nhà bếp chung của 3 
hộ dân hàng xóm. Ban đầu, hai vợ chồng quyết 
định ở đây vì muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, 
làm quen với xóm giềng nên không tìm đến khu 
dân cư hiện đại. 

Bình thường đi ngang qua nhà bếp chung, 
Sherry thường bắt chuyện với hàng xóm vài ba câu. 
Cứ thế đôi bên dần trở nên thân thiết.

Nếu đổi nhà ở Thượng Hải, vợ chồng 
Sherry vẫn sẽ chọn khu dân cư kiểu như vậy, tiếp 
tục dùng những chất liệu bảo vệ môi trường.

Dịch bệnh phong tỏa, liệu còn sống theo 
phong cách bảo vệ môi trường nữa không?

Raefer lớn lên tại một vùng nông thôn ở 
Canada. Đất đai rộng rãi, anh chưa từng biết đến sự 
tồn tại của những ngôi nhà chật chội, đã quen với 
việc mỗi lần nhìn ra cửa sổ đều là phong cảnh thiên 
nhiên tươi đẹp. Về sau, anh còn tham gia vào dự án 
kiến trúc xanh hóa. Do đó, tư tưởng hòa hợp với 
thiên nhiên và bảo vệ môi trường luôn xuất hiện 
trong cuộc sống lẫn công việc của vợ chồng Sherry.

Dịch bệnh phong tỏa, Sherry được nhiều 
bạn bè hỏi rằng còn duy trì thói quen sống bảo vệ 
môi trường không? Bởi lẽ bất kể người Trung Quốc 
hay người nước ngoài đều phải chịu áp lực và khó 
khăn như nhau.

Bình thường Sherry đi chợ đều tự mang 
theo túi đựng, lựa chọn thực phẩm có bao bì ít nhựa 

nhất có thể. Nhưng sau khi thành phố chính thức 
phong toả, mỗi sáng 5 giờ bắt đầu mở điện thoại 
mua thực phẩm online, không thể kiểm soát được 
việc sử dụng bao bì nhựa.

Đồng thời, hai vợ chồng cũng có mối lo 
trong vấn đề công việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 
Ba đứa con ở nhà học online. Sherry luôn hỏi han, 
quan tâm vì sợ chúng phát sinh các vấn đề tâm lý.

Do đó, gia đình Sherry bắt buộc phải sử 
dụng đồ nhựa dùng một lần như khẩu trang, túi 
nhựa… Đặc biệt trong giai đoạn này, bảo vệ sức 
khỏe và duy trì tinh thần lạc quan mới là chuyện 
cần quan tâm hàng đầu. Nhiều thói quen sống bảo 
vệ môi trường thật sự không thể duy trì.

Thế nhưng theo Sherry, chúng ta có thể 
sống bảo vệ môi trường theo cách chủ động hơn. Ví 
dụ, túi thực phẩm hằng ngày đều được Sherry giữ 
lại, hiện tại có thể được ra ngoài thì tận dụng để 
mua sắm.

Nhiều người hỏi Sherry hãy cho họ một vài 
tips về phong cách sống. Sherry đều nói: 

“Bạn phải chọn được phong cách sống cho 
riêng mình. Thu chi mỗi ngày bao nhiêu, quen mua 
đồ ở đâu, có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, sở thích 
gì… Nếu ngày nào cũng bận rộn công việc thì việc 
chăm chút cho cuộc sống sẽ khó hơn. Hãy bắt đầu 
từ việc nhỏ như dùng xà phòng cục thay vì bình 
nhựa… Hành động nhỏ nhưng tác động lớn”.

Sherry tự làm sữa chua, dùng vỏ trái cây và 
vụn rau xanh làm phân bón, tự làm bánh xà phòng, 
thậm chí rảnh rỗi hơn còn may quần áo cho con.

Nhưng nhịp sống ở Thượng Hải càng lúc 
càng nhanh, phải nỗ lực thật nhiều mới mang lại 
cuộc sống hợp lý cho gia đình. Giai đoạn dịch bệnh 
khó khăn, cắt bỏ những lãng phí nhỏ nhặt, ăn uống 
lành mạnh, không đặt đồ ăn online, đồng thời mua 
sắm đúng thời điểm, đúng mùa, đủ dùng và cần 
thiết. Hai, ba năm trước, Sherry thường dẫn con 
đến nông trường làm tình nguyện, ăn uống ngủ 
nghỉ tại chỗ, tỉnh dậy lại đi ra đồng làm việc, học 
làm nông dân.

Thật ra, Sherry cho rằng dịch bệnh làm con 
người ta yêu thiên nhiên hơn, thích hướng về 
những nơi tươi mát trong lành, hòa mình cùng đất 
trời. Vợ chồng Sherry hy vọng cách sống hiện tại 
có thể gieo vào lòng con cái một hạt giống. Sherry 
may đồ cho con, hai đứa con gái thấy mẹ thì cũng 
hứng thú làm theo, nên chúng đã tự may quần áo 
cho búp bê từ nhỏ, bây giờ còn dùng vải cũ may túi 
đeo.

Dịch bệnh hoành hành, ai cũng muốn sống 
tối giản hơn. Cả nhà 5 người của Sherry đã sống tối 
giản rất nhiều và bây giờ càng tối giản hơn nữa.

Có thể bạn cho rằng căn nhà quá mức “xịn 
xò” như vậy thì không phải tối giản. Nhưng bạn đã 
sai về định nghĩa thật sự của tối giản. 

Hãy nhìn c ủa vợ chồng Sherry ăn nhà c
xem! Mọi ngóc ngách đều cực kỳ ngăn nắp, hòa 
hợp với thiên nhiên, đầy nắng ấm và cây xanh. 
Ngay cả tâm thái của 2 người trưởng thành và 3 đứa 
trẻ vị thành niên cũng hướng về sự tối giản đúng 
nghĩa. ■
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Bí quyết sống của người 
dân ngôi làng trường thọ nhất 
thế giới: Không hề khó nhưng 
không phải ai cũng làm được

Theo thống kê, cứ 3.000 người dân 
làng Ogimi (Nhật Bản) thì có 15 
người sống trên 100 tuổi, 171 người 

sống trên 90 tuổi.
Ngôi làng Ogimi nằm ở phía bắc đảo 

Okinawa, Nhật Bản nhìn chung cũng giống như 
mọi ngôi làng biển đảo khác. Thế nhưng nó có một 
danh hiệu vô cùng đáng nể, đó là “ngôi làng trường 
thọ nhất thế giới”.

Danh hiệu này được thống kê bởi khoa học. 
Cứ 3.000 người dân Ogimi thì có 15 người sống 
trên 100 tuổi, 171 người sống qua tuổi 90. Bản thân 
người Nhật vốn đã nổi tiếng là sống lâu với hơn 
70.000 người từ 100 tuổi trở lên và tuổi thọ trung 
bình ở làng Ogimi còn cao hơn đáng kể. Vậy đâu là 
bí kíp sống lâu của họ?

Không chỉ vậy, tỷ lệ mắc bệnh tim, đột quỵ 
và ung thư ở cư dân làng Ogimi là thấp nhất trên thế 
giới. Các bác sĩ đã kiểm tra thể chất của người 
Okinawa, đặc biệt là làng Ogimi và nhận ra mức 
cholesterol của họ thấp hơn đáng kể so với người 
Nhật nói chung. 

Craig Willcox, giáo sư sức khỏe cộng đồng 
và lão khoa tại Đại học Quốc tế Okinawa cho biết 
tuổi thọ của người Ogimi cao nhờ 3 yếu tố chính 
kết hợp: chế độ ăn uống, thói quen sống và di 
truyền.

Lấy thực phẩm làm thuốc
Có một cụm từ tiếng Okinawa là nuchi 

gusui, có thể dịch là 'hãy để thức ăn làm thuốc của 
bạn'. Người Ogimi thích ăn nhiều khoai lang, 
mướp đắng, thực phẩm biển giàu carotenoid như 
rong biển, rau lá màu xanh và trái cây. Chúng đều 
có tác dụng chống lão hóa. Thậm chí cho đến 
những năm 1960, khoai lang chứ không phải gạo 
trắng mới là lương thực chính ở Okinawa.

Để ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch, 
chế độ ăn uống của người Okinawa nhiều trái cây 
và rau. Họ cũng ăn nhiều cá hơn thịt. Thói quen ăn 
mỗi bữa của người Ogimi là chỉ ăn no 80%, thay vì 
ăn đến mức no căng. Điều này giúp họ duy trì cân 
nặng và thể trạng tốt.

Nghiên cứu cũng đã chứng minh việc hạn 
chế ăn đồ nhiều calo đem lại tuổi thọ lâu hơn cho 
động vật có vú. Lý do là vì sự thiếu hụt năng lượng 
kéo dài sẽ kích hoạt các enzym thúc đẩy tuổi thọ.

Thái độ sống lạc quan, cuộc sống thanh 
bình

Cuộc sống trên các hòn đảo như Okinawa 
khác với phần lớn phần còn lại của Nhật Bản. Khí 
hậu ở vùng này là cận nhiệt đới, có mùa đông ôn 
hòa. Người Okinawa sống giữa vẻ đẹp của hòn đảo 
xinh đẹp và nổi tiếng là hiền hòa. 

Bên cạnh đó, xã hội được thiết lập để 
những cư dân lớn tuổi giữ được niềm vui, động lực 
cuộc sống ngay cả khi đã về hưu, hay còn gọi là 

ikigai. Họ vẫn sẽ làm việc ngay cả khi đã già, ví dụ 
như làm nghề dệt vải basho-fu của địa phương. 
Việc lao động không chỉ là một cách để duy trì hoạt 
động xã hội mà còn mang lại cho họ thêm thu nhập 
và đóng góp vào kinh tế gia đình. 

Một trong những lý do ít ai ngờ giúp người 
dân Ogimi sống lâu là họ có lối sống rất chan hòa. 
Người quen, làng xóm trong cộng đồng luôn hỗ trợ 
lẫn nhau và được tạo cơ hội để kết nối. Trong làng 
có những hội, nhóm cộng đồng được gọi là moai, 
quy tụ những người có chung sở thích, tương tự 
như các câu lạc bộ.

Takashi Inafuku, một người dân Ogimi cho 
biết: “Tôi luôn có bạn bè để trao đổi thông tin, giải 
tỏa căng thẳng mỗi ngày. Tôi nghĩ việc sống vui 
cũng giúp tăng tuổi thọ, vì cô đơn cũng tệ như khi 
bạn hút thuốc vậy”. ■

Phá vụ án bế tắc gần 50 
năm nhờ chiếc cốc trong thùng 
rác

Giới chức Lancaster sử dụng công 
nghệ phân tích ADN để bắt nghi 
phạm giết người trong vụ án bế tắc 

từ năm 1975, sau khi thu được chiếc cốc ông ta vứt 
đi.

Hồi tháng hai, David Sinopoli, 68 tuổi, 
thong thả nhâm nhi ly cà phê cùng vợ tại Sân bay 
Quốc tế Philadelphia, Mỹ, trong khi chờ chuyến 
bay sáng sớm mà không hay biết các thám tử đang 
âm thầm theo dõi. Sau khi Sinopoli vứt chiếc cốc 
giấy vào thùng rác, các thám tử nhanh chóng thu 
thập bằng chứng.

Cuối năm 1975, Lindy Sue Biechler, 19 
tuổi, bị sát hại tại căn hộ riêng ở hạt Lancaster, bang 
Pennsylvania. Thi thể cô gái mới cưới được tìm 
thấy tại phòng khách với 19 vết đâm trên cơ thể, 
quần bò không cài cúc.

Giới chức thành lập tổ công tác đặc biệt, 
thẩm vấn tới 300 người, tham vấn các chuyên gia 
tội phạm, thậm chí tham khảo ý kiến của các nhà 
tâm linh, nhưng lời giải cho vụ án lâu đời nhất hạt 
Lancaster vẫn là ẩn số.

Sinopoli từng sống trong cùng khu căn hộ 
với Biechler vào năm 1974 nhưng các nhà điều tra 
ban đầu không coi Sinopoli thuộc dạng tình nghi, 
cho đến khi CeCe Moore, chuyên gia tại Parabon 
Nano Labs, công ty sử dụng công nghệ phân tích 
ADN và phả hệ di truyền để hỗ trợ cơ quan hành 
pháp phá án, xác định hung thủ sát hại Biechler có 
dòng dõi từ Gasperina, thị trấn nhỏ của Italy. Bà 
cho rằng Sinopoli nhiều khả năng là nghi phạm.

Sau chiến dịch thu thập cốc giấy của các 
thám tử tại sân bay hồi tháng hai, mẫu ADN trích 
xuất từ chiếc cốc được xác định trùng khớp với 
mẫu được tìm thấy trên đồ lót của Biechler. Cơ 
quan hành pháp ngày 17/7 bắt Sinopoli. Ông ta 
không được tại ngoại và đối mặt với cáo buộc giết 
người.

“Một cuộc chiến để đời”, công tố viên hạt 
Lancaster Heather Adams nói trong cuộc họp báo 

hồi đầu tuần. “Vụ án được giải quyết bằng công 
nghệ ADN và phả hệ ADN. Thành thật mà nói, nếu 
không có công nghệ này hỗ trợ, vụ án có thể không 
bao giờ có lời giải. David Sinipoli chưa từng nằm 
trong diện tình nghi trước đó”.

“Tôi cầu nguyện hàng đêm trong suốt hàng 
chục năm, rằng một ngày nào đó công lý sẽ đến”, 
Eleanor Geesey, mẹ của Biechler, nói. “Chúa ơi, 
điều này đang thành hiện thực”. ■  

Máy bay không người lái 
cứu thiếu niên khỏi chết đuối

Dịch vụ cứu hộ bằng máy bay không 
người lái (UAV) ở Valencia đã thả 
áo phao để cứu một thiếu niên 14 

tuổi khỏi sóng dữ.
Một cậu bé 14 tuổi bị đuối nước tháng này 

được UAV giải cứu khỏi những con sóng “tử thần” 
ở bãi biển tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Phi 
công điều khiển UAV đã thả áo phao xuống biển, 
giúp cậu không bị nhấn chìm, trước khi đội cứu hộ 
tiếp cận bằng môtô nước.

“Khi chúng tôi đến hiện trường, tình trạng 
của cậu bé rất xấu, hầu như không còn sức để giữ cơ 
thể nổi, nên tôi đã thả chiếc áo phao xuống”, 
Miguel Angel Pedrero, điều khiển chiếc máy bay 
của hãng General Drone, nói với Reuters ngày 
25/7. “Đây là một thao tác phức tạp do sóng lớn”.

Sau khi được giải cứu, cậu bé được đưa đến 
bệnh viện địa phương và xuất viện trong ngày. 
Danh tính cậu bé không được tiết lộ.

Nhân viên chuẩn bị UAV cứu hộ tại 
Valencia, Tây Ban Nha

Gereral Drones, công ty công nghệ chuyên 
chế tạo UAV, có trụ sở tại Valencia, Tây Ban Nha, 
đã bắt đầu hỗ trợ các nhân viên cứu hộ nước này kể 
từ năm 2017. Hiện có hơn 30 UAV và phi công 
điều khiển làm việc chặt chẽ với các nhóm cứu hộ 
tại 22 bãi biển ở quốc gia này, nhằm hỗ trợ phản 
ứng nhanh trước khi các nhân viên có thể tiếp cận 
hiện trường.

“Trong một số trường hợp, tính mạng của 
nạn nhân được quyết định bằng giây”, ông Pedrero 
nói. “Ngoài ra, phương pháp này cũng cho phép 
đội cứu hộ tiếp cận nạn nhân một cách thận trọng 
và bình tĩnh hơn”.

Trong nửa đầu năm 2022, Tây Ban Nha ghi 
nhận 140 người chết đuổi, nhiều hơn 55% so với 
cùng kỳ năm ngoái, theo Liên đoàn Cứu hộ và Cứu 
nạn Hoàng gia (RFESS). ■ 
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Sự nghiệp vĩ đại của nhà 
vật lý 84 lần trượt giải Nobel

Là một trong những nhà vật lý học lỗi 
lạc nhất trong lịch sử nhưng Arnold 
Sommerfeld lại chưa một lần giành 

giải Nobel dù ông được đề cử tới tận 84 lần.

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld 
sinh ngày 5 tháng 12 năm 1868 tại Konigsberg, 
thuộc Đông Phổ (nay là Kaliningrad, Nga) trong 
một gia đình có cha là nhà vật lý học, đây cũng là 
động lực thôi thúc ông theo đuổi những nghiên cứu 
sau này.

Thời thơ ấu và con đường học vấn của 
Arnold Sommerfeld

Từ năm 1875-1886, Sommerfeld hoàn 
thành chương trình giáo dục từ tiểu học tới trung 
học tại thành phố Königsberg, nơi ông tốt nghiệp 
với thành tích xuất sắc. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông ghi danh 
vào Đại học Albertina với chuyên ngành Toán học. 
Bằng trí thông minh tuyệt vời của mình, 
Sommerfeld đã nhận được tấm bằng tiến sĩ Toán 
học vào năm 1891 khi mới chỉ ở tuổi 23.

“Việc cha tôi là một nhà vật lý học với niềm 
đam mê thu thập những vật chất trong tự nhiên 
cũng như theo đuổi khoa học dĩ nhiên là một niềm 
cảm hứng lớn. Nhưng năng lượng tích cực và trí 
thông minh của tôi được di truyền từ mẹ của mình, 
tôi nợ bà một món nợ không thể trả” – Sommerfeld 
viết trong cuốn tự truyện của mình năm 1917.

Những dấu mốc trong sự nghiệp
Sau khi có bằng tiến sĩ, Sommerfeld tham 

dự kì thi lấy chứng chỉ giảng dạy vào năm 1892 
trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào 
năm 1893.

Vào năm 1894, ông có cơ hội trở thành trợ 
lý của Felix Klein – một nhà toán học nổi tiếng 
người Đức về hình học Euclid. 

Trong thời gian làm trợ lý cho Klein, ông 
đã tiếp thu ảnh hưởng và hoàn thành luận văn Lý 
thuyết toán học về nhiễu xạ (Mathematical theory 
of diffraction), đây cũng là bài luận giúp ông trở 
thành một giảng viên chính thức. Những năm sau 
đó, ông cùng với người thầy của mình đã cùng biên 
soạn 4 cuốn sách về lý thuyết con quay hồi chuyển 
từ năm 1897-1910.

“Klein là người đã thu hút tôi vào các vấn 
đề vật lý trong toán học một cách lôi cuốn và logic. 
Với tôi, ông ấy là người thầy tuyệt vời nhất, không 
chỉ trong toán học, mà trong cả vật lý lẫn cơ học” - 
Sommerfeld viết trong cuốn tự truyện của mình 
năm 1917.

Vào năm 1906, Sommerfeld vinh dự trở 
thành Giám đốc Viện Vật lý của Đại học Munich. 
Tại đây, ông đã dành 32 năm để truyền đạt kiến 
thức cho rất nhiều thế hệ các nhà khoa học về cơ 
học, quang học, nhiệt động lực học, phương trình 
vi phân trong vật lý và điện động lực học.

Trong khoảng thời gian này, Sommerfeld 
đã tạo ra một trong những thành tựu lớn nhất của 
mình, thuyết quỹ đạo elip Sommerfeld. Nghiên 
cứu của ông dựa trên mô hình nguyên tử Bohr 
trước đó nhưng được hoàn thiện và bổ sung. 

Theo Sommerfeld, electron không chỉ 
chuyển động trên một quỹ đạo xác định mà các quỹ 
đạo này có hình dạng khác và quỹ đạo có thể 
nghiêng khi có mặt từ trường. 

Điều này đã thêm vào một số trạng thái cho 
phép có thể có nhiều vạch phổ khác nhau xuất hiện. 
Chính vì thế, mô hình nguyên tử này đã mang đến 
các kết quả gần sát với các giá trị thực nghiệm.

Một điểm nhấn đáng nhớ khác trong cuộc 
đời của Sommerfeld là những liên hệ với bộ óc 
được cho là vĩ đại nhất lịch sử - Albert Einstein. 
Thời điểm đó, thuyết tương đối của Einstein vẫn 
chưa được chấp nhận rộng rãi, nhưng những đóng 
góp về mặt toán học của Sommerfeld đã giúp 
thuyết này dần được công nhận. 

Vào năm 1918, Sommerfeld lại trở thành 
người kế nhiệm của Einstein làm chủ tịch tại 
Deutsche Physikalische Gesellschaft (Cộng đồng 
vật lý nước Đức) – đây là tổ chức lâu đời nhất của 
những nhà vật lý học.

Là người đào tạo ra nhiều nhà khoa học cho 
thời đại mới của ngành vật lý cũng như là người 
đưa ra hằng số α (hằng số cấu trúc tinh tế) cho vật lý 
lượng tử, Sommerfeld đã nhận được vô số giải 
thưởng danh giá như: Huy chương Vàng Lorentz, 
Huân chương Planck, Huân chương Oersted…

Tuy vậy, Sommerfeld dường như không có 
duyên với giải thưởng Nobel khi chưa một lần 
chiến thắng dù được đề cử tận 84 lần trong hơn 30 
năm. Vào năm 1951, ông qua đời ở tuổi 82 trong 
một tai nạn giao thông tại Munich, để lại niềm tiếc 
nuối vô hạn cho giới vật lý. ■ 

Mối đe dọa từ các siêu núi 
lửa

Các nhà khoa học tại Đại học Curtin 
(Australia) thuộc nhóm nghiên cứu 
quốc tế đã tìm hiểu về một ngọn núi 

lửa cổ đại ở Indonesia. Các vụ phun trào có thể xảy 
ra dù không có magma lỏng dưới núi lửa. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện, núi lửa vẫn 
hoạt động và nguy hiểm trong hàng nghìn năm sau 
một vụ phun trào. Đây được coi là dấu hiệu cho 
thấy, các nhà khoa học cần suy nghĩ lại về cách dự 

đoán những sự kiện thảm khốc tiềm tàng này.
Theo Phó Giáo sư Martin Danisik - tác giả 

chính của nghiên cứu, thuộc Trung tâm John de 
Laeter, Đại học Curtin, các siêu núi lửa thường 
phun trào sau khoảng thời gian hàng chục nghìn 
năm. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không biết 
chuyện gì đã xảy ra trong thời gian núi lửa ngừng 
hoạt động.

“Hiểu biết về những khoảng thời gian 
không hoạt động đó sẽ xác định những gì chúng ta 
tìm kiếm ở các siêu núi lửa trẻ đang hoạt động. Từ 
đó, giúp chúng ta dự đoán các vụ phun trào trong 
tương lai”, Phó Giáo sư Danisik cho biết.

Cũng theo ông Danisik, siêu núi lửa phun 
trào là một trong những sự kiện thảm khốc nhất lịch 
sử Trái đất. Hiện tượng này giải phóng lượng 
magma khổng lồ. Chúng có thể tác động đến khí 
hậu toàn cầu đến mức khiến Trái đất rơi vào trạng 
thái “mùa đông núi lửa” - thời kỳ lạnh giá bất 
thường.

“Tìm hiểu cách thức hoạt động của các siêu 
núi lửa là rất quan trọng để hiểu được mối đe dọa 
trong tương lai của một vụ siêu phun trào không thể 
tránh khỏi, xảy ra khoảng 17.000 năm một lần”, 
chuyên gia này nhận định.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về magma 
sau vụ phun trào của núi lửa Toba 75.000 năm 
trước.

“Sử dụng dữ liệu thời gian địa lý, suy luận 
thống kê và mô hình nhiệt, chúng tôi đã chỉ ra rằng, 
magma tiếp tục chảy ra bên trong miệng núi lửa, 
hoặc vùng lõm sâu được tạo ra bởi sự phun trào của 
magma, trong 5.000 - 13.000 năm sau vụ phun 
trào. Sau đó, lớp vỏ của magma còn sót lại đã đông 
đặc và bị đẩy lên trên như một chiếc mai rùa khổng 
lồ”, Phó Giáo sư Danisik cho biết.

Theo chuyên gia này, những phát hiện mới 
đã thách thức kiến thức hiện có cũng như nghiên 
cứu về các vụ phun trào. Bởi, các nhà khoa học 
thường liên tục tìm kiếm magma lỏng dưới núi lửa 
để đánh giá mối nguy hiểm trong tương lai.

Tuy nhiên, hiện tại, nhóm nghiên cứu nhận 
định, cần xem xét đến khả năng các vụ phun trào có 
thể xảy ra ngay cả khi không có magma lỏng bên 
dưới núi lửa. Ông Danisik nhấn mạnh, việc tìm 
hiểu thời điểm và cách thức magma phun trào tích 
tụ, trạng thái của magma trước - sau vụ phun trào là 
vô cùng quan trọng. ■ 
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Đây là lý do vì sao các hành 
tinh có màu sắc khác nhau!

Theo Cool Cosmos, một trong những 
yếu tố tác động đến màu sắc của 
mỗi hành tinh là vật chất được tìm 

thấy trên bề mặt của chúng.

Bầu khí quyển của hành tinh cũng góp 
phần tạo nên màu sắc riêng biệt

Màu sắc đóng một phần quan trọng trong 
cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Từ cửa đôi mắt 
của mình, nhân loại có thể nhìn thấy rất nhiều sắc 
thái khác nhau. 

Vô số màu sắc bao quanh chúng ta từ 
những chiếc lá màu cam cháy đến những bông hoa 
màu đỏ thẫm, từ màu trắng như tuyết đến màu bê 
tông đen như mực...

Nhưng khi chúng ta nhìn Trái Đất từ bên 
ngoài không gian, nó sẽ lấp lánh như một quả cầu 
với hai tông màu xanh lam và xanh lục. Điều này là 
do Trái Đất có 71% là nước và trên mặt đất lại có 
những cây xanh. Không chỉ hành tinh của chúng ta, 
mà mọi hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời đều 
mang màu sắc độc đáo của riêng nó.

Khi chúng ta nghĩ về màu sắc, chúng ta 
thấy nó chỉ đơn thuần là một manh mối trực quan. 
Tuy nhiên, trong thực tế, màu sắc không phải là 
một đối tượng hữu hình vì nó là một thông điệp 
được truyền giữa não và mắt của con người.

Theo Pantone, nhận thức màu sắc là cách 
bộ não của chúng ta dịch khả năng hấp thụ ánh 
sáng. 

Vì vậy, trong khi chúng ta cảm nhận một 
quả táo là có màu "đỏ" thì thực chất đây chỉ là 
thông điệp mà mắt chúng ta nói với não của chúng 
ta rằng vật thể - trong trường hợp này là một quả táo 
- đang phản chiếu một bước sóng ánh sáng cụ thể. 

Mỗi vật thể được bộ não của chúng ta nhận 
dạng với một màu khác nhau như một cách ghi 
nhãn lượng ánh sáng mà vật thể đó phản chiếu. 
Trên Trái Đất, các tế bào thụ cảm ánh sáng của 
chúng ta có thể dịch khoảng một triệu màu xung 
quanh chúng ta ở mọi phía.

Theo Cool Cosmos, một trong những yếu 
tố tác động đến màu sắc của mỗi hành tinh là vật 
chất được tìm thấy trên bề mặt của chúng. 

Ví dụ, địa hình của Sao Thủy chủ yếu bao 
gồm vật liệu giàu carbon mà cụ thể là than chì, do 
đó thông qua kính thiên văn, chúng ta có thể thấy 

được hành tinh này có màu xám. Thế nhưng màu 
xám này lại hoàn toàn khác biệt so với màu xám 
của Mặt Trắng, bởi màu xám của Mặt Trăng là kết 
quả của sắt, không phải than chì.

Theo các nhà khoa học, các mảng than chì 
của Sao Thủy không chỉ được tìm thấy trên bề mặt 
hành tinh. Chúng cũng có khả năng nằm bên dưới 
lớp vỏ hành tinh, một manh mối để chúng ta có thể 
tìm hiểu hành tinh này trông như thế nào trong quá 
khứ.

Giống như vật liệu bề mặt, khí quyển cũng 
tác động đến sự phản xạ và hấp thụ ánh sáng. Điều 
này cũng góp phần tạo ra màu sắc của hành tinh. 

Ví dụ, các thuộc tính màu cam cháy và màu 
vàng nhạt mà chúng nhìn thấy trên Sao Kim, thực 
chất là các lớp carbon dioxide và axit sulfuric dày 
đặc trong bầu khí quyển của hành tinh này.

NASA báo cáo rằng Sao Thiên Vương có 
màu xanh lam dịu mát bởi nó một lượng khí mêtan 
nhất định trong bầu khí quyển. Điều thú vị là khí 
mêtan trên Sao Thiên Vương hấp thụ ánh sáng đỏ 
nhưng phản xạ lại vào không gian thành màu xanh 
lam.

Nhắc đến màu đỏ, chúng ta không thể 
không nhắc tới Sao Hỏa, hành tinh nổi tiếng với vẻ 
ngoài màu đỏ rực lửa. 

Theo Space, Sao Hỏa có nhiều sắt từ bề mặt 
đến lõi của nó, điều mà nhiều nhà khoa học tin rằng 
đó là kết quả của kích thước nhỏ hơn và lực hấp dẫn 
yếu hơn khi so với Trái Đất. 

Trong những hoàn cảnh khác nhau, tất cả 
lượng sắt đó sẽ khiến hành tinh có màu xám. Tuy 
nhiên, Sao Hỏa lại có bầu khí quyển, tuy khá mỏng 
nhưng nó cũng chứa một lượng oxy nhất định, và 
điều này khiến cho sắt bị oxy hóa, sau đó biến hành 
tinh này trở thành màu đỏ.

Những cơn bão cũng có thể làm thay đổi 
màu sắc của hành tinh

Khi chúng ta nghĩ về màu sắc của một hành 
tinh, chúng ta thường cho rằng màu sắc của chúng 
là cố định và không đổi. 

Tuy nhiên, bởi vì màu sắc được coi là ánh 
sáng bị phản xạ hoặc hấp thụ, điều này có nghĩa là 
các cơn bão dữ dội trên hành tinh có thể thay đổi 
màu sắc của hành tinh khi gió di chuyển qua bầu 
khí quyển. 

Nói cách khác, màu sắc của một hành tinh 
sẽ không cố định hoàn toàn, đặc biệt là khi hành 
tinh đó có một số hiện tượng thời tiết kỳ lạ đang 
diễn ra.

Theo Universe Today, đây chính xác là 
những gì đang xảy ra trên Sao Mộc. Một hành tinh 
khí khổng lồ trong Hệ Mặt Trời và cũng là hành 
tinh có số cơn bão diễn ra tương đối nhiều. 

Theo đó, hành tinh này có rất nhiều màu 
sắc và không hề cố định. Business Insider đưa tin, 
một số phần của Sao Mộc luôn bị ảnh hưởng bởi 
những cơn bão và biến động về màu sắc, chuyển từ 
đỏ sang trắng tùy thuộc vào nhiệt độ của lõi bão.

Độ dày của mây che phủ và sương mù 
cũng ảnh hưởng đến màu sắc của hành tinh

NASA báo cáo rằng các hành tinh có thể có 

các thuộc tính giống nhau đến kinh ngạc nhưng vẫn 
có thể có màu sắc khác nhau, ví dụ là Sao Thiên 
Vương và Sao Hải Vương. Hai hành tinh này có 
ngoại hình gần như giống nhau về vật chất, khối 
lượng, bầu khí quyển và thậm chí cả kích thước.

Theo đó, chúng buộc phải có màu sắc 
giống nhau khi được quan sát từ không gian. Tuy 
nhiên, chúng lại có các sắc thái khác nhau với Sao 
Hải Vương có màu xanh lam và Sao Thiên Vương 
có màu xanh dương. 

Nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt là do 
Sao Thiên Vương tạo ra một lớp mây mù dày hơn 
bao trùm toàn bộ hành tinh và khiến màu xanh của 
nó có vẻ xỉn hơn, ít nhất là đối với mắt người.

Trên thực tế, khả năng nhận thức ánh sáng 
của chúng ta bị hạn chế do đặc điểm sinh học của 
nhân loại, điều đó khiến chúng ta mù trước nhiều 
màu sắc trong vũ trụ. 

Theo NASA , kính thiên văn của chúng ta 
được thiết kế để thu các phần nhỏ của bước sóng 
hồng ngoại và tia cực tím không thể nhìn thấy bằng 
mắt người nhưng có thể nhìn thấy đối với các sinh 
vật Trái Đất khác như chim, ễnh ương và bướm.

Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến này 
cũng không thu được toàn bộ quang phổ ánh sáng, 
có nghĩa là tất cả các hành tinh có thể có màu sắc 
hoàn toàn khác với những gì chúng ta chỉ nhìn 
thấy... ■

* Đối thoại giữa biển
Một nhà thơ loại ba đi du ngoạn ngoài biển 

khơi trên một chiếc tàu thủy. 
Mặt trời vừa lặn, mặt biển ngả màu tím 

sẫm, gió lồng lộng đưa về mát rượi… tức cảnh sinh 
tình, nhà thơ khẽ ngâm một bài thơ. 

Có một người thủy thủ đi ngang qua, nhà 
thơ bèn bắt chuyện:

- Này anh, anh đã đọc bài thơ này chưa?
- Thưa ngài, chưa ạ!
- Ồ, thế thì anh đã mất một phần ba cuộc 

đời! Thế tập thơ Vườn Hồng của Sadi anh đã xem 
chưa?

- Thưa ngài, tôi được nghe tên ấy lần đầu.
- Ồ, thế thì anh lại mất thêm một phần ba 

cuộc đời nữa rồi!
Vừa lúc ấy gió bỗng chuyển mạnh, biển 

cuồn cuộn nổi sóng, con tàu chòng chành. Người 
thủy thủ hỏi nhà thơ:

- Thưa ngài, ngài có biết bơi không ạ?
- Tôi làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện 

bơi với lội!
- Thế thì lát nữa ngài có thể sẽ mất ba phần 

ba cuộc đời!!!

Vui Cöôøi
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Francis Thomas Bacon: 
Cha đẻ của pin nhiên liệu hydro

Nhà khoa học người Anh Francis 
Thomas Bacon là người ủng hộ 
nhiệt thành ý tưởng sử dụng nhiên 

liệu hydro cho giao thông đường bộ. Ông đã chế 
tạo pin nhiên liệu hydro thực tế đầu tiên trên thế 
giới, tạo tiền đề cho tàu Apollo của Mỹ đưa người 
lên Mặt trăng.

Francis Thomas Bacon đứng bên pin nhiên 
liệu hydro trong phòng thí nghiệm vào năm 1959

“Khi không còn dầu mỏ và khí đốt” là tiêu 
đề của một bài báo được đăng trên tờ New Scientist 
vào tháng 8/1972. 

Nội dung bài báo vẽ nên bức tranh tương lai 
với nhiều dự đoán chính xác một cách đáng ngạc 
nhiên, cho thấy thế giới có thể đạt “đỉnh dầu” trong 
giai đoạn từ năm 1990 - 2010 và con người sẽ tìm ra 
nguồn nhiên liệu tổng hợp để thay thế dầu mỏ. 
Đỉnh dầu là điểm giả thuyết mà tại đó sản lượng 
dầu thô khai thác toàn cầu đạt mức tối đa, sau đó 
sản lượng bắt đầu giảm.

 “Nguồn nhiên liệu tổng hợp thay thế chỉ có 
thể là hydro”, tác giả bài báo Francis Thomas 
Bacon cho biết. Tuy nhiên, có một dự đoán cho đến 
nay đã không xảy ra là “hydro được sản xuất từ 
  nước bằng cách sử dụng điện do các lò phản ứng 
hạt nhân tạo ra”. 

Vào thời điểm đó, Bacon đã không lường 
trước những rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà máy điện 
hạt nhân và ông cho rằng con người trong tương lai 
sẽ sử dụng điện hạt nhân một cách phổ biến.

Dù vậy, đề xuất thay thế dầu bằng nhiên 
liệu hydro của Bacon cho đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị. Các chuyên gia ước tính đến năm 2050, pin 
nhiên liệu hydro sẽ cung cấp năng lượng cho 
khoảng một phần ba số phương tiện giao thông trên 
thế giới.

Với niềm tin vào một tương lai tươi sáng 
cho pin nhiên liệu hydro, Bacon đã dành toàn bộ 
cuộc đời để nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau nhiều 
nỗ lực, ông đã chế tạo thành công pin nhiên liệu 
hydro thực tế đầu tiên trên thế giới.

Bacon sinh ra tại Anh vào năm 1904. Ông 
theo học ngành cơ khí tại Đại học Eton và Đại học 
Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành nhân 
viên của công ty CA Parsons chuyên sản xuất 

tuabin hơi nước. 
Trong quá trình làm việc, ông cảm thấy 

hứng thú với một số bài báo đăng trên tạp chí 
Engineering, trong đó mô tả ý tưởng điện phân 
nước bằng nguồn điện và sử dụng các sản phẩm tạo 
thành bao gồm hydro và oxy để cung cấp năng 
lượng cho một chiếc xe.

“Tôi ngay lập tức nhận thấy ứng dụng tiềm 
năng của việc tạo ra năng lượng điện hóa từ hydro 
và oxy, thay vì đưa chúng vào trong các động cơ”, 
Bacon cho biết. Ý tưởng về pin nhiên liệu đã có từ 
lâu. Nguyên lý hoạt động của nó lần đầu tiên được 
luật sư William Grove đưa ra vào năm 1839, nhưng 
lý thuyết này chưa bao giờ được ứng dụng vào thực 
tiễn. 

Với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm làm 
việc với các lò phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao, 
Bacon đã cố gắng thuyết phục ông chủ tại công ty 
CA Parsons ủng hộ việc nghiên cứu và phát triển 
pin nhiên liệu hydro. Đáng tiếc là lời đề nghị này bị 
từ chối vì nó không liên quan đến công việc kinh 
doanh của công ty.

Không hề nao núng trước sự thiếu quan tâm 
của ông chủ, Bacon đã tiến hành các thử nghiệm tại 
nhà. Ông sáng chế ra một tế bào pin nhiên liệu 
hydro có thể đảo ngược. Ông sử dụng các điện cực 
niken hoạt hóa được ngăn cách bởi một tấm vải 
amiăng nguyên chất. 

Chất điện phân là dung dịch kali hydroxit 
hoạt động ở áp suất cao và nhiệt độ trên 100°C. 
Trước tiên, tế bào pin nhiên liệu sẽ phân tách nước 
thành khí hydro và oxy. Sau đó, các khí trong cùng 
một tế bào tái kết hợp lại với nhau để tạo ra dòng 
điện.

Không lâu sau, Bacon đã sửa đổi thiết kế 
của mình thành một hệ thống pin nhiên liệu gồm 
hai ngăn. Điện được tạo ra trong một ngăn riêng 
biệt với ngăn sản xuất hydro.

Tuy nhiên, các thí nghiệm thường xuyên 
phải sử dụng đến hóa chất ăn mòn cũng như phải có 
thiết bị duy trì áp suất và nhiệt độ cao nên không thể 
thực hiện tại nhà. 

Vì vậy Bacon, đã lén lút chuyển các dụng 
cụ thí nghiệm đến văn phòng làm việc. Khi bị công 
ty phát hiện ra điều này, họ đã yêu cầu Bacon 
ngừng sản xuất pin nhiên liệu hoặc rời đi. Cuối 
cùng, ông đã quyết định xin nghỉ việc.

Trong những năm tiếp theo, dự án phát 
triển pin nhiên liệu hydro của Bacon nhận được sự 
hỗ trợ của nhiều công ty và các trường đại học bao 
gồm King's College London và Đại học 
Cambridge.

Công việc chế tạo pin nhiên liệu là một 
nhiệm vụ gian khổ. Trong điều kiện nhiệt độ cao và 
áp suất lên tới 600 psi, các miếng đệm và màng 
ngăn amiăng thường xuyên bị hỏng. 

Những năm sau này, các kỹ sư của công ty 
Pratt & Whitney nói một cách cường điệu rằng 
“nếu một chiếc tuốc nơ vít được thả vào bình chứa 
chất điện phân nóng trong một tế bào pin nhiên liệu 
của Bacon, nó sẽ tan ra trước khi chạm đáy”.

Một trong những vấn đề cần giải quyết là 

việc thiết lập một mặt phân cách ổn định giữa 
hydro, oxy và chất điện phân. 

Theo gợi ý của giáo sư Eric Rideal, Bacon 
đã phát triển một loại màng đặc biệt chứa những lỗ 
nhỏ li ti để thay thế màng ngăn amiăng. Từ đó, hiệu 
suất của các tế bào pin nhiên liệu được cải thiện 
đáng kể. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng vẫn rất 
ngắn, bởi vì các điện cực niken bị ăn mòn.

Vấn đề ăn mòn cuối cùng đã được khắc 
phục một vài năm sau đó, khi Bacon hợp tác với 
khoa Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Cambridge. 
Ông phát hiện điện cực bị ăn mòn bởi vì lớp oxit 
hình thành trong quá trình điện phân bị vỡ ra. 

Giải pháp là oxy hóa trước điện cực – tương 
tự như cách mà nhôm được anode hóa – nhưng oxit 
niken [màu xanh] là chất cách điện nên điện cực 
ngừng hoạt động. 

Cuối cùng, ông trộn lẫn oxit niken với liti 
để biến nó thành một chất bán dẫn màu đen. Từ đó, 
điện cực có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt 
trong pin nhiên liệu mà không bị ăn mòn.

Bacon đã giới thiệu loại pin gồm sáu tế bào 
nhiên liệu tại một buổi triển lãm ở London. Mỗi tế 
bào có khả năng tạo ra hiệu điện thế 3V và cường 
độ dòng điện 230 mA/cm2. 

Khi Mỹ thực hiện sứ mệnh đưa người lên 
Mặt trăng, họ đã cần đến công nghệ của Bacon để 
cung cấp năng lượng cho tàu Apollo. “Nước từ sản 
phẩm phụ có thể được sử dụng để uống và làm ẩm 
bầu không khí của khoang tàu vũ trụ”, Pratt & 
Whitney, công ty được giao nhiệm vụ phát triển 
nguồn điện thực tế cho sứ mệnh Apollo, cho biết.

Kết quả là Neil Armstrong đã thực hiện 
thành công chuyến bay tới Mặt trăng trên tàu 
Apollo 11. 

“Ba nhà máy pin nhiên liệu hydro hoạt 
động hoàn hảo và cung cấp khoảng 400 kWh năng 
lượng điện trong suốt nhiệm vụ. Những lỗ lực tiên 
phong của bạn đã khiến dự án lên Mặt trăng trở nên 
khả thi và có thể thực hiện được”, kỹ sư Dick Foley 
tại Pratt & Whitney viết trong một lá thư cảm ơn 
gửi tới Bacon.

Trong suốt quãng đời còn lại, Bacon đã 
theo dõi rất chặt chẽ sự phát triển của pin nhiên liệu 
hydro. Ông thường tham gia các dự án phát triển 
với tư cách là một nhà tư vấn. Có lẽ ông sẽ cảm thấy 
hài lòng khi những chiếc xe chạy bằng pin nhiên 
liệu hydro đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, 
bởi vì chúng có hiệu suất hoạt động cao và không 
gây ô nhiễm môi trường. ■

* Mũi đẹp
Hai đứa bé nói chuyện với nhau: 
- Mũi của cậu giống như quả cà chua, xấu 

lắm. Phải mũi dọc dừa như tớ mới đẹp!
- Ừ, đúng rồi... nhưng nước dừa đang chảy 

kìa!!!

Vui Cöôøi
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Kamerlingh Onnes: Người 
khám phá hiện tượng siêu dẫn

Heike Kamerlingh Onnes, nhà vật 
lý người Hà Lan, đã tình cờ khám 
phá ra hiện tượng siêu dẫn trong 

lúc nghiên cứu các vật liệu ở nhiệt độ thấp vào năm 
1911. Ông nhận thấy điện trở của một số kim loại 
đột nhiên biến mất ở nhiệt độ gần với độ không 
tuyệt đối.

Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926)
Heike Kamerlingh Onnes sinh ra tại 

Groningen, Hà Lan vào ngày 21/9/1853. Cha của 
ông sở hữu một công ty kinh doanh gạch ngói. 
Năm 1870, ông bắt đầu theo học trường Đại học 
Groningen, sau đó trải qua hai năm ở Đại học 
Heidelberg và quay trở lại Đại học Groningen để 
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vật lý năm 1879.

Trong suốt sự nghiệp, Onnes đã có nhiều 
công trình nghiên cứu nổi bật liên quan đến việc 
đạt đến nhiệt độ ngày càng thấp và khám phá các 
đặc điểm của vật chất trong môi trường siêu lạnh. 
Ông bắt đầu nghiên cứu các chất khí ở nhiệt độ thấp 
khi làm giảng viên tại Đại học Leiden vào năm 
1882.

Năm 1898, một nhà khoa học người 
Scotland tên là James Dewar đã đánh bại Onnes 
trong cuộc đua hóa lỏng khí hydro. Kể từ đó, 
Onnes chuyển sang mục tiêu mới là hóa lỏng khí 
heli, và lần này ông đã vượt qua Dewar trong 
nhiệm vụ tạo ra heli lỏng đầu tiên vào tháng 
7/1908. 

Mặc dù ông chỉ hóa lỏng một lượng nhỏ 
heli, nhưng đây là thực nghiệm cho thấy việc làm 
lạnh các chất đến nhiệt độ thấp gần bằng độ không 
tuyệt đối là hoàn toàn khả thi. 

Độ không tuyệt đối là trạng thái nhiệt động 
học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển 
động nhiệt đều ngừng. Theo các kết quả tính toán 
lý thuyết, trạng thái này đạt được đối với mọi hệ vật 
chất ở nhiệt độ khoảng -273°C, hay 0°K (độ 
Kelvin).

Sau nhiều nỗ lực, Onnes đã làm lạnh heli 
lỏng xuống khoảng một độ so với độ không tuyệt 

đối, và đây cũng là nhiệt độ lạnh nhất mà nhân loại 
đạt được tính đến thời điểm đó. Ông đã dành ba 
năm tiếp theo để phát triển các thiết bị lưu trữ heli 
lỏng nhằm mục đích sử dụng trong các nghiên cứu 
sâu hơn. 

Thay vì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đạt đến 
nhiệt độ ngày càng thấp, ông chuyển sự chú ý của 
mình sang việc sử dụng heli lỏng để nghiên cứu các 
đặc tính của vật chất khi tiến đến gần độ không 
tuyệt đối.

Vào mùa xuân năm 1911, Onnes bắt đầu 
nghiên cứu tính dẫn điện của kim loại ở nhiệt độ 
thấp. Khi đó, các nhà vật lý biết rằng điện trở 
thường giảm khi một mẫu kim loại được làm lạnh, 
nhưng họ không biết điều gì sẽ xảy ra khi nhiệt độ 
đạt đến mức cực thấp, gần bằng độ không tuyệt đối. 

Một số người đề xuất giả thuyết điện trở sẽ 
tiếp tục giảm từ từ, và cuối cùng đạt đến không khi 
nhiệt độ về không [0°K], hoặc điện trở sẽ chững lại 
ở một giá trị không đổi nào đó. 

Những người khác, bao gồm Lord Kelvin, 
suy đoán rằng các electron trong kim loại ngừng 
chuyển động ở mức nhiệt độ gần với độ không 
tuyệt đối, và điện trở sẽ trở nên lớn vô hạn. Onnes 
quyết định sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Do Onnes tin rằng bất kỳ tạp chất nào trong 
kim loại cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả thí 
nghiệm nên ông đã lựa chọn thủy ngân (Hg) cho 
nghiên cứu của mình, bởi vì ông có thể tạo ra các 
mẫu kim loại thủy ngân cực kỳ tinh khiết. 

Trước đó, ông cũng tiến hành một số thí 
nghiệm với vàng (Au), nhưng sau đó ông chuyển 
sang thủy ngân. Đây là một sự thay đổi có phần 
may mắn, vì nếu mắc kẹt với vàng ông sẽ không thể 
phát hiện ra hiện tượng siêu dẫn.

Onnes giữ thủy ngân trong một ống hình 
chữ U có dây dẫn ở hai đầu, sau đó, ông cho dòng 
điện chạy qua thủy ngân trong ống và đo điện trở 
khi hạ thấp nhiệt độ. 

Lúc đầu, khi nhiệt độ giảm xuống, điện trở 
cũng giảm từ từ. Khi nhiệt độ giảm còn 4,19°K, 
điện trở đột nhiên biến mất. Onnes cảm thấy bị sốc, 
vì hiện tượng này trái ngược với những các nhà 
khoa học từng dự đoán trước đây.

Ban đầu, Onnes không tin những gì mình 
nhìn thấy. Ông nghĩ rằng có thể bộ dụng cụ thí 
nghiệm đã gặp vấn đề hoặc xảy ra hiện tượng đoản 
mạch. Ông lặp lại thí nghiệm cho đến khi xác nhận 
hiệu ứng đáng kinh ngạc này thực sự có thật. 

Cuối tháng 4/1911, ông xuất bản bài báo 
đầu tiên của mình với tựa đề “Điện trở của thủy 
ngân tinh khiết ở nhiệt độ heli hóa lỏng” trên tạp 
chí Communications from the Physical Laboratory 
của Đại học Leiden. 

Đến tháng 11/1911, ông xuất bản một bài 
báo khác có tựa đề “Sự thay đổi đột ngột tại thời 
điểm điện trở của thủy ngân biến mất”.

Ngay sau khi phát hiện ra hiện tượng siêu 
dẫn ở thủy ngân, Onnes chứng minh rằng thiếc và 
chì cũng trở nên siêu dẫn ở nhiệt độ thấp. Ông 
nhanh chóng nhận ra tiềm năng thương mại của 
khám phá này. Bài thuyết trình của ông về hiện 

tượng siêu dẫn tại một hội nghị khoa học diễn ra 
vào năm 1912 đã khiến các nhà khoa học hứng thú. 
Ông dự đoán một ngày nào đó dây siêu dẫn sẽ 
truyền tải điện đến người tiêu dùng, cung cấp 
nguồn điện rẻ và gần như không giới hạn.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngắn 
Onnes đã cảm thấy thất vọng, khi ông phát hiện 
ngay cả một từ trường nhỏ cũng có thể phá huỷ một 
đường điện siêu dẫn.

Năm 1913, Onnes lần đầu tiên sử dụng 
thuật ngữ “supraconductivity” để mô tả hiệu ứng 
do mình khám phá ra, sau đó ông đổi tên nó thành 
“superconductivity” (siêu dẫn). 

Đến năm 1914, ông phát hiện một hiện 
tượng thú vị khác. Ông cho một dòng điện chạy 
trong dây dẫn ở điều kiện môi trường tạo ra hiện 
tượng siêu dẫn. Một năm sau, ông nhận thấy dòng 
điện vẫn đang truyền đi mà không có bất kỳ sự thay 
đổi đáng chú ý nào.

Onnes đoạt giải Nobel Vật lý năm 1913, 
chỉ hai năm sau khám phá đáng kinh ngạc của 
mình. Ông được vinh danh vì công trình nghiên 
cứu vật lý ở nhiệt độ thấp, đặc biệt là sự hóa lỏng 
của khí heli.

Onnes mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời 
vào năm 1926. Trong nhiều thập kỷ sau phát hiện 
ban đầu của ông, không ai có thể giải thích hiện 
tượng siêu dẫn hoạt động như thế nào. Bản thân 
ông tin rằng cơ học lượng tử có thể giải thích nó, 
nhưng ông không thể đưa ra lý thuyết cuối cùng.

Phải đến năm 1957, ba nhà khoa học 
Bardeen, Cooper và Schrieffer mới xây dựng thành 
công một lý thuyết giúp giải thích hiện tượng siêu 
dẫn. 

Năm 1986, Bednorz và Mueller đã tạo ra 
chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao đầu tiên, một bước đột 
phá dẫn đến sự bùng nổ của các nghiên cứu sâu 
hơn. Các chất siêu dẫn ngày nay được sử dụng rộng 
rãi trong tàu hỏa, thiết bị chụp cộng hưởng từ 
(MRI), trong vật lý năng lượng cao và một số ứng 
dụng năng lượng điện. ■

* Kiếp con lừa
Một con lừa gõ cửa nhà trời, vị thần giữ cửa 

mở cổng cho nó và hỏi: 
- Con mong ước điều gì nhất?
- Kiếp sau con muốn trở thành một cầu thủ 

bóng đá ngôi sao - Con lừa nói.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì yêu một cô gái xinh đẹp và cưới 

cô ta làm vợ.
Vị thần tỏ vẻ thương hại:
- Thế thì con vẫn làm thân lừa thôi chứ có 

khác gì kiếp này!!!

Vui Cöôøi
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856-2022/1590

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

867-2024/1592

CAÀN NGÖÔØI CHAÊM EM BEÙ - KATY

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông 2 em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn HMART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân laïc: 

337-849-6122
__________________________________________

849-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 5 thaùng) 

ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston/ 

Pearland, 6 ñeán 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi Coâ Chaâu: 

714-310-5936

890-2027/1595

CAÀN THÔÏ NAILS NÖÕ

Tieäm vuøng Northwest 290. Antoine & 

Tidwell, caàn laøm Fulltime or Parttime, 

bieát ñaép boät vaø chaân tay nöôùc, bao 

löông $600-$700 1 tuaàn, hoaëc aên chia 

6/4. Nôi laøm vieäc thoaûi maùi.
Xin lieân laïc Kim: 

713-688-2489 (W)

281-919-5124 ©
__________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùi bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

878-2025/1593

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm design part 

time/full time. Bao löông $1,200 ñeán 

$1,500. Vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. Môùi 

ra tröôøng Ok.

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
__________________________________________

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: 713-894-1983
__________________________________________

863-2023/1591

CAÀN NHIEÀU THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn tröôøng hoïc 

raát ñoâng khaùch, caàn nhieàu thôï toùc bieát 

laøm Nails caøng toát. Bao löông töø $650-

$800 moät tuaàn, hôn aên chia.

Xin lieân laïc: 

832-973-9690 * 832-973-2786
__________________________________________

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

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi 

hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ 

laïi hoaêc veà trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù 

phoøng rieâng, löông haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

__________________________________________

848-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn Caregiver, chaêm soùc ngöôøi giaø, 

doïn deïp, lau chuøi, naáu aên, giaët ñoà, taém 

röûa. Ñi veà hoaëc ôû laïi qua ñeâm. Khoûe 

maïnh, thaät thaø, kyõ löôõng, caån thaän. Coù 

kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh.

Xin lieân laïc: 

832-971-3344

(Thaønh phoá Richmond & Houston)

__________________________________________

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

__________________________________________

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

__________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baø 87 

tuoåi ôû Bellaire. Bao aên ôû (ñoâi khi caàn ñi 

tieåu bang), löông $5,000/thaùng, laøm 

toát ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

888-2027/1595

SHARE PHOØNG

Nhaø roäng, saïch seõ, yeân tònh, chuû nhaø 

1 ngöôøi caàn cho ngöôøi ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm möôùn 2 phoøng nguû, giaù 

$450 bao ÑIEÄN, NÖÔÙC, INTERNET, 

GIAËT SAÁY. 

Xin lieân laïc Coâ Hoàng: 

281-777-2225 * 713-405-9839
__________________________________________

880-2025/1593

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
__________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, 

nöôùc, giaët saáy + internet + naáu aên. 

Gaàn chôï Myõ Hoa. 

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959
__________________________________________

875-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $350/thaùng, 

Northwest. 

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân 

laïc sau 9h toái: 

832-964-6168

832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)
__________________________________________

874-2025/1593

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät 

phoøng cho thueâ, khu Aliana, West 

Belfort vaø FM 1464, $400/thaùng, moät 

ngöôøi. Bao ñieän nöôùc, naáu aên, giaët 

saáy, internet. Öu tieân cho phaùi nöõ ñoäc 

thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343

408-759-1752

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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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

891-2031/1599

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. 

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
__________________________________________

869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù 

phoøng cho thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän 

nghi, bao ñieän nöôùc vaø Internet 

Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932

832-273-9783
__________________________________________

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, dö hai phoøng ñeïp, roäng 

raõi, saïch seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày 

ñuû tieän nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít 

naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688

669-285-8701
__________________________________________

826-2020/1588

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän 

nghi. Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880

896-2028/1596

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
__________________________________________

821-2020/1588

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Kiểm soát bệnh viêm 
khớp

Viêm khớp là bệnh khó 
chữa khỏi. Thay vì thay 
khớp, các chuyên gia 

khuyên người bệnh nên kiểm soát 
bằng việc dùng thuốc kết hợp với vận 
động, giảm cân và sinh hoạt đúng 
cách.

Viêm khớp không phải là một 
bệnh đơn lẻ. Theo Hiệp hội Viêm khớp 
Mỹ, hơn 100 tình trạng bệnh liên quan 
đến đau khớp hoặc bệnh khớp, trong 
đó phổ biến nhất là viêm khớp hay 
thoái hóa khớp.

Một số bệnh lý và nguyên nhân 
viêm khớp

Bác sĩ chỉnh hình David Cosman 
(Hong Kong, Trung Quốc), chỉ ra vị trí 
tổn thương chủ yếu của thoái hóa khớp 
là sụn khớp. Theo thời gian, cùng với 
sự hao mòn của xương, các khớp có thể 
bị sử dụng quá mức, bị thương và 
không ổn định, dẫn đến các thành phần 
chính của khớp bị hư hỏng. Lúc này, 
sụn bị phá vỡ, khớp mất đi lớp mô bao 
bọc các đầu xương, khi cử động sẽ dẫn 
đến những cơn đau do ma sát.

Ảnh minh họa
Viêm khớp dạng thấp cũng là 

bệnh lý phổ biến. Đây là bệnh liên 
quan đến hệ thống tự miễn của cơ thể, 
xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công 
nhầm vào các mô. Hệ quả là khớp bị 
tổn thương dẫn tới viêm, gây ra tình 
trạng đau và thoái hóa mô khớp, xói 
mòn xương.

Khớp gối và hông là hai vị trí dễ 
tổn thương nhất do phải hoạt động 
nhiều và chịu nhiều lực tác động. Các 
nghiên cứu cho thấy với mỗi kg cân 
nặng, đầu gối sẽ cảm nhận được sức ép 
của 3 kg áp lực với mỗi bước đi. Vì 
vậy, thừa cân sẽ làm trầm trọng thêm 
tình trạng thoái hóa khớp.

Viêm khớp tấn công mọi người ở 
mọi lứa tuổi, nhưng có xu hướng khởi 
phát ở tuổi trung niên. Phụ nữ cũng có 
nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. 
Điều này có thể lý giải bởi các khớp 

của phụ nữ kém ổn định hơn so với 
nam, khiến họ dễ bị chấn thương, dẫn 
đến thoái hóa khớp.

Kiểm soát
Mới đây, một nghiên cứu của ĐH 

Sydney, Australia, cho thấy cách 
chúng ta đi bộ cũng có thể khiến đầu 
gối và hông bị viêm khớp, hoặc bảo vệ 
chúng khỏi bệnh khớp.

Theo đó, các nhà khoa học đã phát 
hiện một số kiểu đi bộ có thể làm tăng 
gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh viêm 
khớp ở đầu gối. Nhất là khi bạn đi bộ 
với trọng lượng quá nặng, điều này 
càng tạo thêm áp lực lên phần khớp.

Tuy nhiên, nếu đi bộ đúng cách và 
duy trì tốc độ, bạn có thể ngăn ngừa và 
giảm bớt các bệnh lý về khớp. SCMP 
chỉ ra nên chọn giày đi bộ chuyên 
dụng, kích thước phù hợp và có lớp lót 
hấp thụ sốc. Tránh giày cao gót mũi 
nhọn cũng là một lưu ý.

Thoái hóa khớp là tình trạng đau 
đớn, hạn chế khả năng vận động mà 
không có cách chữa trị, ngoại trừ việc 
thay khớp. Khi nó đã phát triển, bạn 
phải ngăn chặn nó xấu đi bằng một số 
cách như giảm cân, tập vật lý trị liệu, 
uống thuốc giảm đau hoặc bơi lội - các 
bài tập thể dục mà khớp không phải 
chịu sức nặng.

Chế độ ăn uống cũng rất quan 
trọng trong việc hỗ trợ và duy trì sức 
khỏe khớp. Bà Michelle Lau, người 
sáng lập và chuyên gia dinh dưỡng 
chính của Nutrilicious, Hong Kong, 
khuyến nghị nên ăn các loại thực phẩm 
giàu canxi, không chỉ bơ, sữa mà bao 
gồm cả rau xanh như cải thìa, mù tạt, 
củ cải, cải xoăn, rau bina, đậu.

Bà Lau cho biết thêm các loại cá 
biển sâu và các loại hạt giàu omega-3 
sẽ giúp giảm viêm. Các loại rau họ cải 
có  chứa  một  hợp  chấ t  gọ i  l à 
sulforaphane, giúp bảo vệ khớp khỏi 
chứng viêm - nguyên nhân chính gây 
ra viêm khớp. Vitamin D cũng rất cần 
thiết với sức khỏe xương và các sụn.

Lưu ý, nhận thức về sức khỏe 
xương khớp là điều quan trọng, ngay 
cả ở những người trẻ tuổi. Thoái hóa 
khớp bắt đầu như một căn bệnh âm 
thầm, lén lút. 

Bạn sẽ không biết các khớp của 
mình đang chịu áp lực hoặc nhận biết 
được lớp sụn đang bị mài mòn. Có thể 
phải mất tới 20 năm, khi các triệu 
chứng đã phát triển, bạn mới phát hiện 
ra nó.■ 
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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

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

859-2023/1591

Caàn Gaáp Thôï Toùc Nöõ 

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

October 2022

887-2025/1594

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

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

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

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

NEW

809-2018/1586

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø 
t a y  c h a â n  n ö ô ù c .  B a o  l ö ô n g 
$1,500/tuaàn. Tieäm lôùn, khu traéng, tip 
cao $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

NEW

861-2023/1581

Caàn Thôï Hair, Nail, Massage

Caàn thôï Hair, Nail, Massage, Full time or Part 

time. Tieäm khu HWY 6 & FM 529. Tieäm lôùn, 

roäng ñeïp, khu Mix, good tips, laøm vieäc gia 

ñình, bao löông up to $120

HWY 6 & Fm 529

Anh Trí:
Xin lieân laïc Mai:281-673-0454

832-782-4690

NEW

864-2023/1591

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

Houston 1h45’ laùi xe. Bao aên ôû. Löông 

$1,300 - $1,500/thaùng (tuøy theo kinh 

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

Xin lieân laïc Mai:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

New

870-2024/1592

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: 

NEW

868-2024/1592

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm 

gaàn Sugarland South 59/99. Khaùch 99% 

Myõ Traéng. Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng 

cöûa Chuû Nhaät. Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

881-2025/1593

Caàn Thôï Toùc 

Caàn thôï toùc Nöõ hay Nam, bieát laøm Bald 

Fade vaø Taper Fade. Bao löông tuøy 

theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip 

cao, choã laøm thoaûi maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071

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

t.m
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NEW

850-2022/1590

Now Hiring
Manufacturer of surgical instruments is looking for a surgical instruments 

repair and maintenance specialist. Metail Smith/Metal Worker. Required 

Skills:

  - High attention to details in handling, measuring, shaping, cutting, sharpening

  - Ability to read and follow product specification and drawings

  - Good understanding of metal finishes, ability to refurbish small instruments

  - Ability to use Tungsten Carbide coating/inserting equipment

No less than 2 years experience in assembly, repair or precision metal working 

Contractor with a possibility of employment

Compensation Depends on experience

Please email HR2@wexlersurgical.com

or call 832-260-0967 (leave message)

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coøm 

theå laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa 

laøm ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø 

giao ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính 

trong naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. 

Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

852-2022/1590

Caàn Thôï Maùy
New! New! New!

Xin lieân laïc:

713-433-0250 * 713-505-9169

Caàn thôï maùy, bieát laøm thaéng + 
thay nhôùt + alignment. Neáu caàn seõ 
training theâm.

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa 

Lieân Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

NEW

866-2024/1592

Caàn Ngöôøi Laùi Xe

Caàn ngöôøi laùi xe giao haøng cho Coâng Ty 

Jasmine Foods.

Vui loøng noäp ñôn tröïc tieáp taïi: 2401 Mckinney 

St, Houston TX, 77003

Houston, TX

713-228-1909Xin lieân laïc: 

NEW

872-2025/1593

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn xuaát 
vaø caàn ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

NEW

877-2025/1593

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800

Khu Southwest

Xin lieân laïc:

281-933-1647 * 832-419-9118

NEW

885-2026/1594

Caàn Ngöôøi

Experienced housekeeper needed, Mon-Sat 9AM-

8PM. Help with kids too. Must be clean, organized, 

high salary.

Caàn quaûn gia coù kinh nghieäm. Laøm töø 9AM - 8PM vaø 

troâng treû em. Phaûi saïch seõ, ngaên naép. Löông cao

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kim: 281-853-4493

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/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc 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

NEW

889-2027/1595

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch, giaù $900/thaùng.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978
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Nỗi buồn có thể khiến con 
người già nhanh hơn hút thuốc

Các tác động tâm lý có thể thúc đẩy 
quá trình lão hóa nhanh hơn so với 
việc hút thuốc.

Các nhà khoa học trên thế giới đang cố 
gắng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một loại 
“ ồng hồ” mới có thể ổi sinh học thực sự của đ  đo tu
con người.

Gần đây, các yếu tố tâm lý đã được đưa vào 
đánh giá và nó tạo ra một số dự đoán hấp dẫn. Thử 
nghiệm ban đầu cho thấy tác động của sức khỏe 
tâm thần đôi khi có thể lớn hơn tác động của các 
vấn đề thể chất và thói quen, bao gồm cả hút thuốc.

Hai người có cùng số lần sinh nhật không 
có nghĩa là họ khỏe mạnh như nhau.

Bằng cách đo lường các khía cạnh nhất 
định của sức khỏe thể chất như hệ vi sinh vật trong 
ruột hoặc các dấu hiệu viêm nhiễm trong máu, các 
nhà nghiên cứu hy vọng sẽ dự đoán được con người 
“trẻ” hay “già” theo tuổi sinh học.

Nếu dự đoán chính xác, nó có thể giúp các 
chuyên gia hiểu tại sao một số người già đi nhanh 
hơn và những yếu tố nào trong lối sống góp phần 
vào quá trình lão hóa đó.

Nhưng có một yếu tố quan trọng của sức 
khỏe mà họ quên đánh giá trước đó: Trạng thái tinh 
thần và cảm xúc của con người.

Vào năm 2021, một nghiên cứu kéo dài 
hàng thập kỷ với 2,3 triệu người New Zealand đã 
phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa rối loạn tâm 
thần với sự khởi phát của bệnh tật và tử vong.

Một nghiên cứu khác cùng năm cho thấy 
các vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến quá 
trình lão hóa nhanh ở tuổi trung niên. Hơn nữa, dấu 
hiệu lão hóa này xảy ra nhiều năm trước khi các 
bệnh khác liên quan đến tuổi tác xuất hiện.

Ảnh minh họa
Với những phát hiện này, các nhà nghiên 

cứu ở Mỹ và Hong Kong (Trung Quốc) đã thiết kế 
thuật toán máy tính để tạo ra một đồng hồ lão hóa 
mới kết hợp một số yếu tố sức khỏe tâm lý và dấu 
ấn sinh học trong máu.

Họ tạo thuật toán dựa trên dữ liệu của gần 
5.000 người trưởng thành khỏe mạnh (từ 45 tuổi 
trở lên) trong bộ dữ liệu của China Health and 
Retirement Longitudinal Study (CHARLS), sau 
đó thử nghiệm nó trên dữ liệu từ 7.000 người khác.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu thiết 
kế đồng hồ lão hóa độc quyền trên nhóm người 
Trung Quốc với quy mô lớn như vậy (hầu hết 
nghiên cứu được thực hiện với người phương Tây) 
và đây cũng là một trong những nghiên cứu đầu 
tiên kết hợp các yếu tố gây căng thẳng cho sức khỏe 
tinh thần.

Cuối cùng, các tác giả đã tìm thấy các yếu 
tố tâm lý, như cảm thấy không hạnh phúc hoặc cô 
đơn, làm con người già đi 1,65 tuổi theo tuổi sinh 
học. Tác động này vượt qua các đặc điểm nhân 
khẩu học khác, bao gồm giới tính sinh học, khu vực 
sinh sống, tình trạng hôn nhân và mức độ hút 
thuốc.

Các tác giả viết: “Chúng tôi kết luận rằng 
yếu tố tâm lý không nên bị bỏ qua trong các nghiên 
cứu về lão hóa do tác động đáng kể của nó đến tuổi 
sinh học”.

Nghiên cứu mới nhất này kết hợp thêm 
thông tin vật lý về 16 yếu tố trong máu, bao gồm 
mức cholesterol cũng như chỉ số BMI, vòng eo và 
huyết áp.

Dữ liệu về sức khỏe tâm lý của những 
người tham gia dựa trên 8 trạng thái: Buồn bực, cô 
đơn, không hạnh phúc, không tập trung, bồn chồn, 
chán nản, tuyệt vọng hoặc sợ hãi.

Mặc dù đây chỉ là một phiên bản đơn giản 
hóa của sức khỏe tinh thần, nó sẽ giúp các dự đoán 
của đồng hồ sinh học trở nên chính xác hơn.

Khi đồng hồ được thử nghiệm với những 
bệnh nhân, bao gồm bệnh nhân ung thư, bệnh nhân 
mắc các bệnh về tim, gan, phổi hoặc bị đột quỵ, nó 
đã dự đoán chính xác họ già hơn những người khỏe 
mạnh khác.

Nhưng ảnh hưởng của những yếu tố này 
không vượt quá 1,5 tuổi. Theo thuật toán, con số 
này thấp hơn một chút so với tác động tổng hợp của 
tất cả yếu tố tâm lý, vốn đẩy nhanh quá trình lão 
hóa thêm 1,65 năm. Trong khi đó, hút thuốc làm 
tăng thêm 1,25 tuổi.

Điều này không có nghĩa là thuật toán cho 
thấy hút thuốc ít có nguy cơ đối với sức khỏe hơn là 
trầm cảm hoặc cô đơn. Hút thuốc vẫn là một trong 
những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư và 
bệnh tim.

Các tác giả cho biết kết quả của họ chứng 
minh “tác hại của sức khỏe tâm lý thấp có mức độ 
tương đương với tác động của các bệnh nghiêm 
trọng và hút thuốc”.

Do đó, họ kết luận “thúc đẩy sức khỏe tinh 
thần có thể được coi là một can thiệp chống lão hóa 
tiềm năng với những lợi ích có thể ngang bằng với 
các phương pháp trị liệu vật lý”. ■ 

Thực phẩm độc đáo giúp 
giảm mức cholesterol gần 30% 
chỉ sau vài tuần

Người bị mức cholesterol cao, nếu 
không điều trị có thể gây ra những 
hậu quả khủng khiếp vì vậy cần 

phải thực hiện các bước để chống lại nó.

Cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ 
mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ bệnh tim 
đến đột quỵ.

Rất may là một loại thực phẩm có thể làm 
giảm mức cholesterol xuống 30% chỉ sau vài tuần, 
theo nhật báo Anh Express.

Chuyên gia chia sẻ rằng yến mạch có thể 
giúp giảm đáng kể mức cholesterol.

Theo chuyên gia Nina Fava, huấn luyện 
viên dinh dưỡng và sức khỏe người Anh, yến mạch 
rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan mà cơ thể 
cần để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chất xơ hòa tan beta glucan đặc biệt quan 
trọng để giảm mức cholesterol “xấu” LDL và ngăn 
ngừa các bệnh mạn tính, theo Express.

Tổ chức tim mạch Anh Heart UK giải thích 
rằng một khi ăn vào, chất xơ trong yến mạch sẽ tạo 
thành một chất gel liên kết với các axit mật giàu 
cholesterol trong ruột.

Từ đó, hạn chế lượng cholesterol hấp thụ từ 
ruột vào máu, làm giảm lượng cholesterol trong 
máu, theo Express.

Chuyên gia Fava cho biết thêm: Ngoài việc 
giảm cholesterol, chất xơ cũng giúp no lâu và do đó 
giúp giảm cân.

Hơn nữa, bữa sáng với yến mạch có thể làm 
giảm mức cholesterol gần 30%.

Chuyên gia Fava cho biết: Các nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan có thể 
làm giảm mức cholesterol “xấu” LDL trung bình 
28,6% chỉ sau 4 tuần, theo Express.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ 3 
gram beta glucan mỗi ngày có thể làm giảm 15% 
mức cholesterol “xấu” LDL và gần 9% tổng lượng 
cholesterol chỉ sau 8 tuần.

Chuyên gia khuyến nghị nên tiêu thụ từ 5 - 
10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày vì đây là “lượng 
lý tưởng để giảm cholesterol”, theo Express.

Chuyên gia Fava nói thêm: Có thể ăn bất cứ 
lúc nào trong ngày nhưng bắt đầu ngày mới với 
một bát yến mạch là cách tuyệt vời để tiêu thụ 
nguồn chất xơ từ sớm, sẽ giúp no lâu hơn, giúp hạn 
chế ăn vặt.

Chuyên gia Fava nói thêm: Trộn yến mạch 
trong sinh tố cũng là một cách tuyệt vời để hấp thụ 
những lợi ích.

Thêm các loại hạt và trái cây vào yến mạch 
có thể thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa.

Ngoài ra, một số thay đổi trong chế độ ăn 
uống và lối sống cũng giúp giảm mức cholesterol.

Ví dụ: Cắt giảm chất béo bão hòa có trong 
xúc xích, bơ, bánh quy và phô mai.

Tập thể dục, bỏ hút thuốc và uống ít rượu 
hơn cũng có tác dụng, theo Express. ■ 
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Thành phố có số người 
sống trên 100 tuổi nhiều gấp 3 
lần bình quân cả nước Nhật nhờ 
ăn loại thực phẩm bổ ruột

Kyotango là một thành phố có nhiều 
người sống thọ nổi tiếng ở Nhật 
Bản với số cư dân trên trăm tuổi ở 

địa phương nhiều hơn gấp ba lần so với mức trung 
bình của Nhật Bản. Tất cả là nhờ họ thường ăn 
những thực phẩm tốt cho đường ruột.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người 
có thể sống lâu và khỏe mạnh, trong khi những 
người khác cùng độ tuổi lại mắc nhiều bệnh tật hay 
qua đời sớm? Ngoài yếu tố cá nhân, nó còn có thể 
liên quan đến thói quen sinh hoạt của nhiều vùng 
khác nhau. 

Thành phố có nhiều người sống thọ nhất 
Nhật Bản nhờ chăm sóc tốt đường ruột

Kyotango, tỉnh Kyoto là một thành phố 
sống thọ nổi tiếng ở Nhật Bản, số người sống trên 
trăm tuổi ở địa phương nhiều hơn gấp ba lần so với 
mức trung bình của Nhật Bản, điều này cũng đã thu 
hút nhiều chuyên gia đến tìm hiểu. 

Một số chuyên gia cho rằng nó có thể liên 
q u a n  đ ế n  “ h o r m o n e  t r ẻ  h ó a ” 
dehydroepiandrosterone (DHEA), trong khi một 
số chuyên gia cho rằng việc chăm sóc tốt môi 
trường ruột có mối quan hệ sâu sắc với hiện tượng 
này.

Yuji Naito, giáo sư tại Khoa Y, Đại học Y 
tỉnh Kyoto, cho biết một giải pháp là để kiểm soát 
các yếu tố thúc đẩy lão hóa là chăm sóc đường ruột. 
Sự lão hóa của đường ruột liên quan mật thiết đến 
thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra tình trạng viêm 
mãn tính khi ruột già đi. Giáo sư Yuji Naito cho biết 
loại viêm này không phải là viêm cấp tính do 
nhiễm trùng như viêm phổi mà là một số lượng nhỏ 
viêm dai dẳng thường xuất hiện trong cơ thể. Khi 
các triệu chứng viêm lan ra toàn bộ cơ thể cùng với 
sự phá vỡ chức năng hàng rào của ruột có thể gây ra 
nhiều loại bệnh. Do đó, lão hóa đường ruột trở 
thành một trong những điểm khởi đầu của các bệnh 
khác trong cơ thể. 

Từ năm 2017, Yuji Naito đã điều tra mối 
quan hệ giữa hệ thực vật đường ruột và sức khỏe 
của người cao tuổi ở thành phố Kyotango, tỉnh 
Kyoto, một khu vực sống thọ nổi tiếng ở Nhật Bản. 
Kết quả nhận thấy trong đường ruột của những 
người cao tuổi này rất giàu các chủng vi khuẩn sản 
xuất axit butyric (một loại axit béo có lợi cho sức 
khỏe).

Vi khuẩn tạo axit butyric và bifidobacteria 
có lợi cho cơ thể con người không thể tồn tại trong 
môi trường giàu oxy nên môi trường ruột nằm sâu 
ở trong cơ thể người là nơi sinh sống tốt cho loại vi 
khuẩn này.

Tuy nhiên, nếu chức năng hàng rào của ruột 
bị tổn thương do viêm nhiễm, dẫn đến lượng oxy đi 
vào ruột nhiều sẽ khiến các vi khuẩn này khó tồn 

tại, vi khuẩn xấu dễ xâm nhập và trở thành điểm 
khởi đầu thúc đẩy quá trình lão hóa đường ruột. 

Ngoài ra, sau khi so sánh số liệu về bệnh tật 
của người dân thành phố Kyotango và thành phố 
Kyoto, người ta thấy rằng tỷ lệ người dân ở thành 
phố Kyotango mắc bệnh ung thư đại trực tràng chỉ 
khoảng một nửa, nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ 
cũng thấp hơn, độ tuổi của mạch máu trẻ hơn.

Chế độ ăn uống có chất xơ và thực vật có 
tác dụng hãm quá trình lão hóa đường ruột

Vì vậy, làm thế nào người dân Kyotango có 
thể duy trì một hệ vi khuẩn đường ruột mạnh mẽ? 
Theo khảo sát của giáo sư Yuji Naito, người cao 
tuổi ở thành phố Kyotango tiêu thụ rau củ, trái cây, 
ngũ cốc nguyên hạt (ngũ cốc chưa tinh chế như gạo 
lứt và ngũ cốc nguyên hạt), khoai môn, đậu và rong 
biển với tần suất cao.

Giáo sư Yuji Naito giải thích rằng thực 
phẩm giàu chất xơ có thể trở thành thức ăn cho vi 
khuẩn đường ruột tiết ra axit butyric và các axit béo 
chuỗi ngắn quan trọng khác để duy trì sức khỏe. 
Ngoài ra, thực phẩm từ thực vật cũng rất giàu chất 
có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh 
như polyphenol và carotenoids.

Các loại thực phẩm như đậu, khoai môn và 
ngũ cốc cũng rất giàu tinh bột kháng có thể đến ruột 
mà không cần tiêu hóa. Tinh bột kháng không thể 
được tiêu hóa bởi dạ dày và ruột non, và bởi vì nó 
không thể được hấp thụ nên lượng calo nạp vào 
cũng thấp hơn và ít có khả năng kích thích lượng 
đường trong máu và insulin, vì vậy nó rất hữu ích 
cho việc giảm cân. 

Vì tinh bột kháng là thức ăn ưa thích của vi 
khuẩn đường ruột nên nó không chỉ có lợi cho việc 
nuôi dưỡng môi trường ruột khỏe mạnh, khi được 
vi khuẩn đường ruột tiêu hóa, nó còn có thể chuyển 
hóa thành axit béo chuỗi ngắn, có tác dụng chống 
viêm và ung thư đại trực tràng.

Hơn nữa, theo một bài báo do giáo sư Yuji 
Naito viết, hơn 45% người dân ở thành phố 
Kyotango tiêu thụ sữa chua hàng ngày. Sữa chua có 
thể nói là một loại thực phẩm tiêu biểu cho việc cải 
thiện môi trường đường ruột, nó có chứa các lợi 
khuẩn như vi khuẩn axit lactic, có thể làm cho 
người ăn ít bị táo bón và viêm đường ruột. 

Sự kết hợp giữa thực phẩm giàu chất xơ với 
sữa chua đã tăng gấp đôi khả năng kìm hãm sự lão 
hóa của ruột. ■ 

Chất làm ngọt nhân tạo có 
liên quan đến nguy cơ mắc 
bệnh tim cao hơn

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
việc tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo 
có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh 

tim cao hơn 9%.
Do đó, chất làm ngọt nhân tạo “không nên 

được coi là một sự thay thế an toàn cho đường”.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sorbonne 

Paris Nord ở Pháp cũng phát hiện ra rằng việc tiêu 
thụ chất làm ngọt nhân tạo có liên quan đến nguy 

cơ mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến lưu lượng máu 
đến não cao hơn gần 20%.

Nghiên cứu đã kiểm tra lượng chất ngọt 
hấp thụ của những người tham gia từ tất cả các 
nguồn thực phẩm bao gồm đồ uống, chất làm ngọt 
đầu bảng và các sản phẩm từ sữa, trước khi so sánh 
nó với nguy cơ mắc các bệnh về tim hoặc tuần 
hoàn.

Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Y 
khoa Anh, được thực hiện trên hơn 100.000 người 
trưởng thành tại Pháp. Những người tham gia có độ 
tuổi trung bình là 42 và 4/5 là nữ.

Các nhà khoa học đã theo dõi lượng chất 
ngọt của họ bằng cách sử dụng hồ sơ ăn kiêng. 
Những người tham gia ghi lại mọi thứ họ ăn, bao 
gồm cả nhãn hiệu đã được sử dụng, trong 24 giờ, 
với nhật ký ăn kiêng được lặp lại ba lần trong 
khoảng thời gian sáu tháng, hai lần vào các ngày 
trong tuần và một lần vào ngày cuối tuần. Khoảng 
37% người tham gia đã tiêu thụ chất làm ngọt nhân 
tạo.

Trong thời gian theo dõi trung bình 9 năm, 
những người tham gia đã ghi nhận 1.502 biến cố về 
tim mạch, bao gồm các cơn đau tim, đột quỵ, thiếu 
máu cục bộ thoáng qua (còn được gọi là đột quỵ 
nhỏ) và đau thắt ngực (đau ngực liên quan đến lưu 
lượng máu đến cơ tim kém).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc 
tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo có liên quan đến 
nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 9%.

Ảnh minh họa
Và khi xem xét cụ thể từng loại bệnh, họ 

phát hiện ra rằng việc tiêu thụ chất làm ngọt nhân 
tạo có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu 
não cao hơn 18% (là tình trạng ảnh hưởng đến lưu 
lượng máu đến não).

Một loại chất ngọt cụ thể - aspartame - có 
liên quan đến việc tăng 17% nguy cơ tai biến mạch 
máu não, trong khi acesulfame kali và sucralose có 
liên quan đến tăng nguy cơ bệnh mạch vành.

Các tác giả viết: “Phát hiện chỉ ra rằng 
những chất phụ gia thực phẩm này, được tiêu thụ 
hàng ngày bởi hàng triệu người và có mặt trong 
hàng nghìn loại thực phẩm và đồ uống, không nên 
được coi là một chất thay thế lành mạnh và an toàn 
cho đường”. ■ 
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Sáu lợi ích này của việc 
dậy sớm giúp bạn khỏe và 
thành công hơn

Đi ngủ sớm và dậy sớm chiếm 70% 
sức khỏe con người; tinh thần, chế 
độ ăn uống, điều độ đúng giờ 

chiếm 10%...
Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu thực 

phẩm đã hết hạn sử dụng một ngày có còn ăn được 
không? Các chất độc hại khác sẽ được sản sinh để 
gây hại cho cơ thể?

Nhà văn người Anh, Dickens nói: “Mọi 
người nên dậy sớm để ngắm mặt trời rực rỡ, vì độ 
sáng của mặt trời khó có thể kéo dài cả ngày”.

Đi ngủ sớm và dậy sớm chiếm 70% sức 
khỏe con người, và tinh thần, chế độ ăn uống, điều 
độ đúng giờ chiếm 10%. Chúng ta có thể thấy được 
tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm và dậy sớm là 
như thế nào.

Chúng ta “xả” vào ban ngày và “sạc lại” 
vào ban đêm. Khi ta còn trẻ, ta không cảm thấy gì 
khi thức khuya mỗi ngày, đến 40 hoặc 50 tuổi nhiều 
người mới phát bệnh. Vì vậy thời gian sáng sớm 
quý như vàng.

Thức khuya làm suy kiệt sức khỏe của 
bạn

Trong những năm gần đây, tin tức về cái 
chết của nhiều người liên tục được phơi bày trên 
mạng. Nhìn vào cuộc sống quá khứ của những 
người này, có thể thấy rằng việc thức khuya làm 
thêm giờ và thường xuyên ngủ muộn là chuyện 
thường tình. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài, thậm chí 
có người chỉ ngủ được vài tiếng trong nhiều ngày 
liên tiếp.

Câu chuyện về một người người bị xuất 
huyết não do thức quá khuya, hai ngày sau qua đời 
do cấp cứu không hiệu quả, để lại người  vợ và đứa 
con trai 1 tuổi. Nếu bạn đã từng trải qua những 
cảnh sinh tử, bạn sẽ hiểu sức khỏe quan trọng như 
thế nào đối với một người.

Có lẽ, thức khuya không phải là một vấn đề 
lớn. Nhưng nếu bạn thức khuya trong thời gian dài, 
chức năng cơ thể sẽ suy giảm, đầu óc trở nên hỗn 
loạn, giống như bạn đã cài một chất nổ cực mạnh 
vào bên trong cơ thể và không biết khi nào nó sẽ 
phát nổ.

Dậy sớm còn “đáng sợ” hơn thức khuya
Các học giả nước ngoài đã dành 5 năm để 

nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 người tự 

lập thành công và đưa ra kết luận: “99% những 
người thành công đều có thói quen dậy sớm”.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, 
thức dậy lúc 3:45 mỗi sáng và làm việc đến tận 
khuya.

Một bản sao về hành trình của Wang Jianlin 
(Vương Kiện Lâm), Chủ tịch Tập đoàn Vạn Đại 
(TQ) đã được tiết lộ trên Weibo, và phần lớn khiến 
cư dân mạng đã choáng váng vì thường thức dậy 
lúc 4 giờ sáng!

Li Ka-shing (Lý Gia Thành - TQ), ở tuổi 
80, dù tối hôm trước ngủ muộn như thế nào ông vẫn 
duy trì thói quen dậy sớm lúc 6h sáng hôm sau.

Tu sĩ Nan Huaijin cho rằng, chỉ những 
người có thể kiểm soát buổi sáng mới có thể kiểm 
soát cuộc sống. Bởi nếu một người thậm chí không 
thể dậy sớm, bạn mong đợi anh ta sẽ làm gì trong 
ngày này?

Cổ nhân có câu: “Một năm bắt đầu từ mùa 
xuân, một ngày bắt đầu từ buổi sáng”. Những 
người dậy sớm mạnh mẽ và đáng sợ hơn những 
người thức khuya vì họ có xu hướng sống kỷ luật 
và tích cực hơn.

Sáu lợi ích của việc thức dậy sớm
Wilcox nói: “Thời gian tốt nhất trong ngày 

là lúc bình minh”. Không thức khuya, dậy sớm sẽ 
đem lại 6 lợi ích sau.

Thêm thời gian
Khi những người khác đang ngủ, bạn đã 

thức dậy và kiếm thêm thời gian mỗi ngày. Bạn 
không thể đi một ngàn dặm mà không đi một vài 
bước. Một giọt nước cuối cùng sẽ xuyên qua đá. 
Vài giờ mỗi ngày là lúc bạn tận hưởng cuộc sống.

Cơ thể tốt hơn
Chúng ta thường nói: “Đi ngủ sớm và dậy 

sớm rất tốt cho sức khỏe”. Trước hết, những người 
dậy sớm với không khí trong lành. Ngủ trong 
phòng một đêm thì trong phòng tương đối thiếu 
oxy, dậy sớm rất cần thiết để bổ sung đủ oxy cho cơ 
thể bạn.

Thức dậy vào buổi sáng giúp đầu óc tỉnh 
táo và tràn đầy năng lượng. Thường xuyên tập thể 
dục buổi sáng sẽ giúp bạn khỏe mạnh và sống lâu.

Dậy sớm sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn và 
thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa. Các thí nghiệm 
đã chỉ ra rằng mọi người có cảm giác thèm ăn mạnh 
nhất một giờ sau khi thức dậy, và ăn sáng sẽ đảm 
bảo cung cấp đủ năng lượng cho cả buổi sáng.

Ổn định hơn về cảm xúc
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những 

người dậy sớm thường điềm tĩnh và vui vẻ, ít bị 
trầm cảm hơn. Tâm trạng của bạn sẽ đặc biệt ổn 
định, lạc quan và tích cực hơn.

Hạnh phúc hơn
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto ở 

Canada phát hiện ra rằng mọi người ở mọi lứa tuổi 
đều trải qua những cảm xúc tích cực hơn khi thức 
dậy sớm, cảm thấy tốt hơn về bản thân và có ý thức 
về sức khỏe hơn.

Điều này có thể liên quan đến việc những 
người dậy sớm có thể bắt đầu một ngày dưới ánh 
nắng mặt trời, học tập và làm việc với tâm trạng tốt 

hơn.
Tăng cường khả năng miễn dịch
Thức khuya sẽ làm tăng huyết áp và nồng 

độ cholesterol gây áp lực cho cơ thể, nhịp sống 
kiểu này cũng làm tăng nguy cơ ung thư, tim mạch 
hoặc các bệnh khác ở một mức độ nhất định.

Vì vậy, tránh thức khuya, đi ngủ sớm và 
dậy sớm, giữ huyết áp ở mức bình thường, nâng 
cao khả năng miễn dịch của bản thân, đây là cách 
tốt nhất để giữ gìn sức khỏe.

Trẻ hơn bạn bè cùng trang lứa
Những người có cơ chế trao đổi chất tốt, 

nhất quyết không thức khuya, đi ngủ sớm và dậy 
sớm sẽ không có quầng thâm mắt, da dẻ đẹp hơn 
những người thức khuya. Nếu cứ tiếp tục như vậy 
thì họ sẽ bỏ xa so những người cùng tuổi về mặt 
ngoại hình.

Nếu mọi thứ tốt hơn, tại sao không dậy sớm 
và tận hưởng những năm tháng tốt đẹp? Bạn có thể 
nhìn thấy ánh bình minh sớm hơn những người 
khác, và bạn có thể đặt chân lên một tầng cao hơn.■  

Số ca bệnh tả gia tăng ở 
Haiti

Số ca bệnh tả đang gia tăng ở Haiti, 
làm dấy lên lo ngại về một thảm họa 
mới ở quốc gia vốn đã chìm sâu 

trong cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo.
Theo số liệu của Bộ Y tế Haiti, tính đến 

ngày 17/10, 606 trường hợp nghi ngờ nhiễm và 66 
trường hợp được xác nhận mắc bệnh tả đã được ghi 
nhận. Như vậy, đã có thêm 222 trường hợp nghi 
nhiễm bệnh tả mới trong khoảng thời gian từ ngày 
13 đến ngày 17/10. Ngoài ra, 22 trường hợp tử 
vong do dịch tả đã được ghi nhận tại các cơ sở y tế 
nước này.

Các trường hợp nghi nhiễm cũng đã được 
ghi nhận ở một số vùng khác của quốc gia nghèo 
khó vùng Caribe này, đặc biệt là ở miền Trung.

Một trong những tâm điểm của dịch bệnh là 
nhà tù ở Port-au-Prince, với 271 trường hợp nghi 
mắc bệnh tả, 12 người được xác nhận đã nhiễm và 
14 người tử vong, báo cáo của Bộ Y tế Haiti cho 
thấy.

Báo cáo mới được đưa ra một ngày sau 
cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, nơi Hội đồng Bảo an 
thảo luận về việc triển khai một lực lượng quốc tế 
đặc biệt tới Haiti để đối phó với cuộc khủng hoảng 
an ninh và nhân đạo ở nước này.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio 
Guterres mô tả, tình hình ở Haiti là “rất đáng sợ”, 
với các băng nhóm tội phạm phong tỏa cảng dầu 
chính của đất nước.

Trong khi số ca mắc bệnh tả tiếp tục gia 
tăng, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Port-au-
Prince và trên khắp cả nước để yêu cầu Thủ tướng 
Ariel Henry từ chức.

Haiti đã phải hứng chịu một đợt dịch tả kéo 
dài từ năm 2010 đến năm 2019, khiến hơn 10.000 
người thiệt mạng. ■ 
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Liên Hợp Quốc báo động 
dân số thế giới đạt mốc 8 tỷ

Người đứng đầu Quỹ Dân số Liên 
Hợp Quốc (UNFPA) kêu gọi các 
quốc gia giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, 

người yếu thế do nhóm này dễ bị tổn thương nhất 
trước sự thay đổi nhân khẩu học.

Trước tin tức số lượng người sống trên Trái 
Đất gần chạm ngưỡng 8 tỷ người, một quan chức 
cấp cao của Liên hợp quốc cho biết thế giới không 
nên sợ hãi trước cuộc khủng hoảng dân số. Dân số 
toàn cầu dự kiến đạt cột mốc đó vào ngày 15/11.

Theo The Guardian, một số chuyên gia bày 
tỏ sự quan ngại về việc gia tăng dân số sẽ làm trầm 
trọng hơn vấn đề bất bình đẳng, khủng hoảng khí 
hậu, xung đột do dịch chuyển nhiên liệu và di cư.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Natalia Kanem, Giám 
đốc điều hành UNFPA, kêu gọi các quốc gia không 
nên hoảng sợ mà cần tập trung vào việc giúp đỡ 
phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế vì họ là 
nhóm người dễ bị tổn thương nhất trước thay đổi 
nhân khẩu học.

Tiến sĩ Kanem cho biết: “Một số người bày 
tỏ lo ngại dân số thế giới đang quá đông. Trái Đất 
có quá nhiều người nhưng chúng ta lại không có đủ 
nguồn lực để duy trì cuộc sống cho tất cả. Tuy 
nhiên, tôi muốn nói rằng con số này không phải là 
lý do chúng ta nên sợ hãi”.

Bà Kanem nói nếu các chính phủ chỉ tập 
trung vào con số, họ có nguy cơ áp đặt các biện 
pháp kiểm soát dân số giống trong quá khứ. Tuy 
nhiên, các biện pháp này được chứng minh là 
“không hiệu quả và thậm chí nguy hiểm”.

Bà nói tổ chức đang xem xét tác động lâu 
dài của các chính sách như các chiến dịch cưỡng 
bức triệt sản, các hạn chế về kế hoạch hóa gia đình 
và biện pháp tránh thai, nhằm đảo ngược, hoặc 
trong một số trường hợp, đẩy nhanh tốc độ gia tăng 
dân số.

Bà cũng chia sẻ thêm thế giới không được 
lặp lại việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như 
khiến phụ nữ mất khả năng quyết định khi nào nên 
mang thai. Báo động khủng hoảng dân số chỉ khiến 
chúng ta phân tâm khỏi những gì chúng ta nên tập 
trung vào.

Do tỷ lệ sinh giảm, tốc độ gia tăng dân số 
trên toàn thế giới chỉ đạt hơn 2%/năm vào cuối 
những năm 1960. Đó là tỷ lệ thấp kỷ lục của thế 
giới, nhưng hiện nay con số thậm chí giảm xuống 
dưới 1%.

Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu đang đa dạng 
hơn bao giờ hết. Liên hợp quốc ước tính khoảng 
60% người dân sống ở các nước có mức sinh dưới 
mức sinh thay thế được công nhận (mức sinh thay 
thế là khi một người dân sinh đủ số trẻ em để thay 
thế mình thực hiện chức năng sinh đẻ, duy trì nòi 
giống), khoảng 2,1 ca sinh/phụ nữ.

Vào năm 2050, chỉ có 8 quốc gia, bao gồm 
Nigeria, Ethiopia và Philippines, được dự báo sẽ 
chiếm một nửa mức tăng dân số. Ấn Độ, một trong 

8 quốc gia đó, dự kiến   sẽ vượt qua Trung Quốc và 
trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 
2023 trở đi.

Bà Kanem cho biết bức tranh dân số cũng 
có sự khác biệt ở những nơi mà các cộng đồng nhập 
cư mới có tỷ lệ sinh cao hơn so với quốc gia mà họ 
đặt chân đến. Nhưng sự khác biệt này không gây ra 
căng thẳng xã hội.

Bà nhắc lại việc gia tăng dân số không phải 
là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. Trên thực tế, tổ 
chức đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng 
hoảng già hóa như di cư những người sẵn sàng 
chăm sóc người cao tuổi. Mặc dù có thể có một số 
thay đổi nhưng mọi người không nên bài ngoại và 
căm ghét nhau. Nhiều người lợi dụng việc dân số 
đông để kích động sự thù địch đối với dân tộc khác.

Đầu tháng này, báo chí đưa tin một bộ 
trưởng giấu tên của chính phủ Anh đưa ra ý tưởng 
cắt giảm thuế cho những phụ nữ sinh nhiều con 
nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh. ■ 

Kiểm soát bệnh viêm khớp

Viêm khớp là bệnh khó chữa khỏi. 
Thay vì thay khớp, các chuyên gia 
khuyên người bệnh nên kiểm soát 

bằng việc dùng thuốc kết hợp với vận động, giảm 
cân và sinh hoạt đúng cách.

Viêm khớp không phải là một bệnh đơn lẻ. 
Theo Hiệp hội Viêm khớp Mỹ, hơn 100 tình trạng 
bệnh liên quan đến đau khớp hoặc bệnh khớp, 
trong đó phổ biến nhất là viêm khớp hay thoái hóa 
khớp.

Một số bệnh lý và nguyên nhân viêm 
khớp

Bác sĩ chỉnh hình David Cosman (Hong 
Kong, Trung Quốc), chỉ ra vị trí tổn thương chủ yếu 
của thoái hóa khớp là sụn khớp. Theo thời gian, 
cùng với sự hao mòn của xương, các khớp có thể bị 
sử dụng quá mức, bị thương và không ổn định, dẫn 
đến các thành phần chính của khớp bị hư hỏng. Lúc 
này, sụn bị phá vỡ, khớp mất đi lớp mô bao bọc các 
đầu xương, khi cử động sẽ dẫn đến những cơn đau 
do ma sát.

Ảnh minh họa
Viêm khớp dạng thấp cũng là bệnh lý phổ 

biến. Đây là bệnh liên quan đến hệ thống tự miễn 
của cơ thể, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công 
nhầm vào các mô. Hệ quả là khớp bị tổn thương 
dẫn tới viêm, gây ra tình trạng đau và thoái hóa mô 
khớp, xói mòn xương.

Khớp gối và hông là hai vị trí dễ tổn thương 
nhất do phải hoạt động nhiều và chịu nhiều lực tác 
động. Các nghiên cứu cho thấy với mỗi kg cân 
nặng, đầu gối sẽ cảm nhận được sức ép của 3 kg áp 
lực với mỗi bước đi. Vì vậy, thừa cân sẽ làm trầm 
trọng thêm tình trạng thoái hóa khớp.

Viêm khớp tấn công mọi người ở mọi lứa 
tuổi, nhưng có xu hướng khởi phát ở tuổi trung 
niên. Phụ nữ cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 
nam giới. Điều này có thể lý giải bởi các khớp của 
phụ nữ kém ổn định hơn so với nam, khiến họ dễ bị 
chấn thương, dẫn đến thoái hóa khớp.

Kiểm soát
Mới đây, một nghiên cứu của ĐH Sydney, 

Australia, cho thấy cách chúng ta đi bộ cũng có thể 
khiến đầu gối và hông bị viêm khớp, hoặc bảo vệ 
chúng khỏi bệnh khớp.

Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện một 
số kiểu đi bộ có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ phát 
triển bệnh viêm khớp ở đầu gối. Nhất là khi bạn đi 
bộ với trọng lượng quá nặng, điều này càng tạo 
thêm áp lực lên phần khớp.

Tuy nhiên, nếu đi bộ đúng cách và duy trì 
tốc độ, bạn có thể ngăn ngừa và giảm bớt các bệnh 
lý về khớp. SCMP chỉ ra nên chọn giày đi bộ 
chuyên dụng, kích thước phù hợp và có lớp lót hấp 
thụ sốc. Tránh giày cao gót mũi nhọn cũng là một 
lưu ý.

Thoái hóa khớp là tình trạng đau đớn, hạn 
chế khả năng vận động mà không có cách chữa trị, 
ngoại trừ việc thay khớp. Khi nó đã phát triển, bạn 
phải ngăn chặn nó xấu đi bằng một số cách như 
giảm cân, tập vật lý trị liệu, uống thuốc giảm đau 
hoặc bơi lội - các bài tập thể dục mà khớp không 
phải chịu sức nặng.

Chế độ ăn uống cũng rất quan trọng trong 
việc hỗ trợ và duy trì sức khỏe khớp. Bà Michelle 
Lau, người sáng lập và chuyên gia dinh dưỡng 
chính của Nutrilicious, Hong Kong, khuyến nghị 
nên ăn các loại thực phẩm giàu canxi, không chỉ 
bơ, sữa mà bao gồm cả rau xanh như cải thìa, mù 
tạt, củ cải, cải xoăn, rau bina, đậu.

Bà Lau cho biết thêm các loại cá biển sâu 
và các loại hạt giàu omega-3 sẽ giúp giảm viêm. 
Các loại rau họ cải có chứa một hợp chất gọi là 
sulforaphane, giúp bảo vệ khớp khỏi chứng viêm - 
nguyên nhân chính gây ra viêm khớp. Vitamin D 
cũng rất cần thiết với sức khỏe xương và các sụn.

Lưu ý, nhận thức về sức khỏe xương khớp 
là điều quan trọng, ngay cả ở những người trẻ tuổi. 
Thoái hóa khớp bắt đầu như một căn bệnh âm 
thầm, lén lút. 

Bạn sẽ không biết các khớp của mình đang 
chịu áp lực hoặc nhận biết được lớp sụn đang bị 
mài mòn. Có thể phải mất tới 20 năm, khi các triệu 
chứng đã phát triển, bạn mới phát hiện ra nó.■ 
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NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 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

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

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

845-2022/1590

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 Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

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

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Bảy điều cha mẹ nên làm 
để trẻ biết đứng lên khi vấp ngã

Tiến sĩ thần kinh học Lisa Feldman 
Barrett (  Harvard) chỉ ra 7 quy ĐH
tắc nuôi dạy con ể giúp trẻ xây đ

dựng một não bộ linh hoạt, biết phục hồi sau thất 
bại hay khó khăn.

Cha mẹ nên là một người làm vườn, 
không phải là một thợ mộc

Những người thợ mộc chạm khắc gỗ thành 
hình dạng họ muốn. Những người làm vườn giúp 
mọi thứ phát triển một cách tự nhiên, thông qua 
việc trồng trọt, vun xới.

Tương tự như vậy, cha mẹ có thể là một 
người làm vườn, cung cấp một môi trường khuyến 
khích sự phát triển lành mạnh của trẻ theo bất kỳ 
hướng nào chúng muốn.

Nhiều cha mẹ muốn con thành nhạc sĩ, bác 
sĩ, nhưng việc ép chúng học (như cách tạo ra sản 
phẩm của người thợ mộc) chỉ cho ra những tác 
phẩm khô cứng. Trong khi đó, phương pháp tiếp 
cận của người làm vườn lại là tạo ra nhiều cơ hội, 
xem trẻ quan tâm tới thứ gì. Khi bạn hiểu loại cây 
mình đang trồng, bạn có thể điều chỉnh cách chăm 
bón để nó bén rễ và phát triển.

Nên trò chuyện, đọc sách cho con nghe 
thật nhiều

Nghiên cứu cho thấy ngay cả khi trẻ mới 
vài tháng tuổi và không hiểu nghĩa của từ, não của 
trẻ vẫn có thể nắm bắt được từ đó. Điều này giúp 
xây dựng một nền tảng cho việc học sau này. Vì 
vậy, trẻ càng nghe nhiều từ, hiệu quả càng lớn.

Nên dạy cho chúng nhiều từ vựng về cảm 
xúc, ví dụ buồn, vui, thất vọng. Càng biết nhiều, trẻ 
càng có thể hành động linh hoạt hơn. 

Đừng quên diễn đạt cảm xúc của mình khi 
chứng kiến sự vật, hiện tượng nào đó cho trẻ nghe, 
ví dụ: “Con thấy bạn đang khóc kia không? Bạn ấy 
ngã đau và trầy đầu gối. Có lẽ bạn ấy rất buồn và 
muốn mẹ bạn ôm”.

Nên giải thích sự việc
Có thể bạn rất mệt mỏi bởi con liên tục hỏi 

“Tại sao?” nhưng khi bạn giải thích một chuyện 
với con, bản thân bạn cũng đã tiếp thu một điều gì 
đó mới mẻ từ thế giới xung quanh. Nên tránh việc 
giải thích cho xong, giải thích không cụ thể nội 
dung để trẻ cũng luôn đi vào trọng tâm vấn đề.

Thay vì nói: “Con không nên ăn nhiều bánh 
quy vì bố không cho phép”, hãy nói “Con không 
nên ăn nhiều bánh quy vì đau bụng và anh của con 
không có bánh ăn vào sáng mai”. Lý luận này giúp 
trẻ hiểu hậu quả của hành động của chúng và nuôi 
dưỡng sự đồng cảm.

Đánh giá hoạt động, không đánh giá con 
người

Khi con lớn của bạn đánh con bé, đừng 
mắng con “Đồ hư thân mất nết”. Hãy giải thích: 
“Đừng đánh em. Con làm tổn thương em, làm em 
cảm thấy đau”.

Quy tắc tương tự với lời khen. Thay vì khen 
gợi “Con giỏi quá” khi trẻ làm việc tốt, hãy bình 
luận “Con đã làm đúng, mẹ thấy công việc đó có 
kết quả tốt”. Cách dùng từ ngữ như vậy giúp não bộ 
của trẻ xây dựng các khái niệm hữu ích hơn về 
hành động và bản thân chúng.

Điều này cũng được vận dụng để mô tả các 
nhân vật bạn quan sát thấy, và truyền đạt nó với 
con. Thay vì nói “Bạn đó là kẻ nói dối”, nên nói 
“Bạn đó đã nói dối”. Sau đó, nên đặt ra câu hỏi với 
con “Con nghĩ vì sao bạn ấy làm như vậy? Con 
nghĩ bạn ấy nên làm thế nào?”.

Thay vì đưa ra kết luận, nên đặt trẻ vào các 
tình huống thực tế và để chúng linh hoạt trong việc 
chọn lựa hướng giải quyết, đánh giá.

Hãy giúp con bạn sao chép
Trẻ em học hỏi một cách tự nhiên bằng 

cách quan sát, sao chép cách thức của người lớn. 
Đó là một cách học hiệu quả và mang lại cho trẻ 
cảm giác làm chủ. Vì vậy, đừng ngại giao cho 
chúng dụng cụ phù hợp độ tuổi và để việc bắt 
chước bắt đầu.

Nên cho trẻ tiếp xúc an toàn với nhiều 
người

Cùng với những người mà con bạn thường 
gặp như ông bà, cô dì chú bác, bạn bè, những đứa 
trẻ khác, nên cố gắng cho chúng tiếp xúc với mọi 
người nhiều hơn, kể cả khi chúng còn nhỏ.

Theo nghiên cứu, những em bé tiếp xúc 
thường xuyên với những người nói các ngôn ngữ 
khác nhau có thể giữ lại trong não những “từ khóa” 
giúp chúng học các ngôn ngữ khác trong tương lai. 
Tương tự, những em bé nhìn thấy đa dạng các 
khuôn mặt có thể tự phân biệt và ghi nhớ nhiều 
khuôn mặt hơn trong cuộc sống sau này.

Cần để trẻ chủ động
Trẻ em thích tự mình thử mọi thứ mà không 

cần cha mẹ giúp đỡ, chẳng hạn như mặc quần áo 
hoặc lắp ráp đồ chơi. Điều này là tốt, do chúng giúp 
con bạn phát triển cảm giác tự chủ.

Đương nhiên, có những việc trẻ làm sai. 
Vậy thì, biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên 
lùi lại có thể là một thử thách. 

Tuy nhiên, nếu bạn luôn có mặt, hướng dẫn 
con và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng, trẻ sẽ 
không học cách tự làm mọi việc. Đôi khi, để trẻ tự 
xây dựng khả năng phục hồi và giúp trẻ hiểu được 
hậu quả của hành động của mình rất quan trọng. ■

Muốn sống khỏe và hoạt 
động tích cực, trước tiên cần 
một tâm trạng tốt

Một tâm trạng tốt luôn dẫn đến 
một việc làm tốt nếu biết cách 
kiểm soát và duy trì.

Đây là nội dung của một bài báo mới được 
công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Motivation 
and Emotion của Đại học ở tiểu bang Kent, Hoa 
Kỳ.

'Hành vi lành mạnh' (hay còn được xem là 
một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục) là việc 
làm cần thiết, nhưng vấn đề này rất khó thực hiện. 
Do đó, các nhà nghiên cứu đang tìm cách tạo ra 
hành động mang tính lành mạnh. 

Đại học ở tiểu bang Kent cũng thực hiện 
nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
khảo sát những người tham gia thí nghiệm 5 lần 
một ngày trong vòng 10 ngày. 

Họ được yêu cầu phân loại, đánh giá các 
trạng thái cảm xúc của họ, chẳng hạn như sợ hãi, tội 
lỗi, đau khổ, hạnh phúc và hài lòng, trên thang 
điểm 7. Với việc làm này nhằm mục đích xác định 
chung, xem xét những người tham gia đang ở trạng 
thái cảm xúc tích cực hay trạng thái cảm xúc tiêu 
cực. 

Những người tham gia cũng sẽ đưa ra báo 
cáo về các hành động mang tính lành mạnh như tập 
thể dục, sở thích hàng ngày, nghỉ ngơi, thiền định 
và dành thời gian với người khác trong những trạng 
thái cảm xúc này. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 
những hành động mang tính lành mạnh có xu 
hướng ảnh hưởng tốt theo khi những người tham 
gia ở trong trạng thái cảm xúc tích cực. Một trạng 
thái cảm xúc nhất thời sẽ dẫn đến thay đổi hành 
động đó. 

Tuy nhiên, cảm xúc không dẫn đến thay đổi 
hành vi lâu dài vì chúng mang tính chất thể hiện 
theo thời gian. Việc thay đổi hành vi chỉ bị ảnh 
hưởng trong một ngày đó, khi chỉ cảm nhận được 
cảm xúc tích cực.

Giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng. 
Cảm xúc có đặc điểm là được 'thiết lập lại (reset)' 
sau khi ngủ. Nếu ngủ trong trạng thái cảm xúc tiêu 
cực rồi thức dậy thì lại có tác dụng giải tỏa một 
phần cảm xúc tồi tệ.

Thời hạn có hiệu lực của trạng thái cảm xúc 
dẫn đến hành động mang tính lành mạnh chỉ là một 
ngày, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 
điều đó cũng có ý nghĩa đối với công trình nghiên 
cứu của họ. 

Điều này là do tăng tần suất thực hiện các 
hành động mang tính lành mạnh bằng cách nghe 
nhạc khích lệ tinh thần mỗi ngày, nói chuyện với 
những người tốt, vui vẻ hoặc thiền định. ■  
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Kết quả cuộc tranh cãi ăn 
khuya gây nguy cơ tăng cân

Nghiên cứu mới đây phát hiện ăn 
khuya ảnh hưởng tới quá trình tiêu 
hao năng lượng, sự thèm ăn và quá 

trình phân giải chất béo.
Thực tế trong quá khứ, khi bắt đầu một chế 

độ ăn kiêng, chúng ta đã được cảnh báo về việc hạn 
chế ăn khuya. Một số nghiên cứu được công bố 
năm 2019 đã liên kết việc ăn muộn với nguy cơ béo 
phì, đồng thời cho rằng những người ăn khuya 
giảm ít cân hơn sau khi phẫu thuật xử lý béo phì.

Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu được thực hiện 
về cách thời gian ăn uống tác động tới cơ chế sinh 
lý.

Theo giáo sư Kelly C. Allison, khoa Tâm lý 
học tại trường Y Perelman thuộc Đại học 
Pennsylvania, những tranh cãi liên quan thời gian 
ăn xoay quanh chế độ nhịn ăn gián đoạn 
(Intermittent Fasting).

Đối tượng tham gia nghiên cứu
Nghiên cứu bao gồm 16 người tham gia có 

chỉ số khối cơ thể (BMI) trong phạm vi thừa cân, 
béo phì. Nhóm này có độ tuổi từ 25 đến 59 gồm 5 
phụ nữ và 11 nam giới. 5 người da đen, 3 người 
châu Á và một người gốc Tây Ban Nha.

Để được lựa chọn vào nghiên cứu, những 
người này phải có sức khỏe tốt. Họ cũng cho biết 
bản thân có thói quen ăn sáng và mức độ hoạt động 
thể chất ổn định.

Không ai làm việc theo ca trong một năm 
qua. Trong 2 tuần trước mỗi lần kiểm tra, những 
người này không uống caffeine, rượu hay sử dụng 
thuốc lá mọi hình thức cũng như ma túy, chất kích 
thích, thuốc, trừ thuốc tránh thai. Một trường hợp 
đã dùng thuốc hạ huyết áp trong suốt quá trình 
nghiên cứu.

Không có phụ nữ nào đang ở giai đoạn tiền 
mãn kinh tham gia nghiên cứu này. Phụ nữ tiền 
mãn kinh được lên kế hoạch tham gia vào các thời 
điểm nhất định của chu kỳ kinh nguyệt, từ đó tránh 
sự gia tăng hormone xung quanh thời kỳ rụng 
trứng.

Các điều kiện thử nghiệm được kiểm 
soát chặt

Trong nghiên cứu, những người tham gia 
đã có 9 ngày ở lại phòng thí nghiệm tại Trung tâm 
Điều tra Lâm sàng của Bệnh viện Phụ nữ và 
Brigham vào 2 thời điểm riêng biệt. Họ có từ 3 đến 
12 tuần giữa mỗi kỳ nghỉ trong phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, trong 2-3 tuần trước khi đến 
phòng thí nghiệm ở lần lưu trú đầu tiên, những 
người tham gia chuẩn bị cho nghiên cứu bằng cách 
đi ngủ và thức dậy theo cùng một lịch trình.

Trước đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 
giấc ngủ của những người tham gia trong 8 giờ 
bằng cách để họ đeo thiết bị đặc biệt trên cổ tay.

Những người tham gia cũng được yêu cầu 
ghi lại nhật ký giấc ngủ thông qua một phần mềm 
sử dụng giọng nói có ghi lại các mốc thời gian 

trước khi ngủ và sau khi thức dậy.
Giáo sư Allison giải thích: “Mục tiêu của 

việc làm này cố gắng khiến mọi người tuân theo 
chu kỳ ngủ đều đặn thường xuyên trước khi họ tới 
phòng thí nghiệm”.

Trong 3 ngày trước khi đến phòng thí 
nghiệm, những người tham gia cũng được hướng 
dẫn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ và lịch ăn uống 
giống nhau.

Tại cơ sở thí nghiệm, mức độ ánh sáng và 
nhiệt độ được kiểm soát chặt chẽ. Những người 
tham gia không được sử dụng điện thoại, các thiết 
bị điện tử hay truy cập Internet. Những người này 
cũng không phải tập thể dục trong thời gian này. 
Một máy quay được đặt trong mỗi phòng để giám 
sát sự tuân thủ.

Trong thời gian tại phòng thí nghiệm, 
những người tham gia ăn các chế độ dinh dưỡng có 
kiểm soát theo một lịch trình cố định. Theo lịch 
trình của người ăn sớm, những người tham gia sẽ 
được ăn bữa đầu tiên một giờ sau khi thức dậy và ăn 
bữa tiếp theo sau mỗi 250 phút.

Đối với lịch ăn khuya, tất cả bữa ăn được 
lên kế hoạch cách nhau 4 giờ. Một nhà nghiên cứu 
đã đặt thời gian ăn cho những người tham gia, 
trong đó không có bữa ăn nào kéo dài quá 30 phút.

Phương pháp thử nghiệm
Vào thời gian thử nghiệm, những người 

tham gia sẽ báo cáo lại cảm nhận về cảm giác đói và 
thèm ăn của họ bằng cách sử dụng các thang đo 
trực quan trên máy tính 18 lần/ngày.

Các nhà nghiên cứu xem xét tác động của 
việc ăn khuya đối với hormone ghrelin - hormone 
cho não biết rằng cơ thể cần thức ăn và leptin - 
hormone cho não biết rằng dạ dày đã no.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các 
hormone này liên tục trong suốt 24 giờ vào mỗi 
ngày kiểm tra.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đo 

lường mức tiêu thụ năng lượng của những người 
tham gia bằng cách sử dụng nhiệt lượng gián tiếp 
12 lần trong 16 giờ. Họ cũng đo nhiệt độ cơ thể cốt 
lõi của những người tham gia liên tục trong mỗi 
ngày thử nghiệm để kiểm tra mức tiêu hao năng 
lượng.

Để đo thời gian ăn ảnh hưởng như thế nào 
đến cách cơ thể lưu trữ chất béo, các nhà nghiên 
cứu đã thu thập sinh thiết của mô mỡ dưới da, chất 
béo được lưu trữ giữa da và cơ từ 7 người tham gia 

áp dụng ăn sớm và ăn khuya.
Kết quả nghiên cứu
Những người ăn khuya cao gấp đôi về tỷ lệ 

có cảm giác đói so với ăn sớm. Ăn khuya cũng làm 
tăng đáng kể tỷ lệ đánh giá cao trên thang đo mức 
độ việc người tham gia muốn ăn cũng như mong 
muốn ăn thực phẩm giàu tinh bột và thịt.

Ăn khuya còn làm giảm 16% lượng 
hormone leptin trong 16 giờ ở những người thức. 
Ngoài ra, ăn khuya làm tăng tỷ lệ ghrelin/leptin, 
tương quan với cảm giác đói, lên 34% trong thời 
gian đó. Những người ăn khuya cũng có mức tiêu 
hao năng lượng thấp hơn đáng kể. Ăn khuya cũng 
làm giảm đáng kể nhiệt độ cơ thể trung bình ở 
những người tham gia trong 24 giờ.

Nhóm nhỏ những người tham gia cho phép 
thu thập sinh thiết có biểu hiện gene mô mỡ theo 
hướng tăng sinh mỡ và giảm phân giải mỡ, thúc 
đẩy sự phát triển chất béo khi ăn khuya.

“Tôi nghĩ nghiên cứu đã nói với chúng ta 
rằng về cơ bản, việc bỏ ăn khuya thực sự có lợi”, 
giáo sư Kelly C. Allison nói.

Hạn chế của nghiên cứu
GS Allison thừa nhận rằng nghiên cứu này 

có kích thước mẫu nhỏ.
“Những nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm này rất khó thực hiện. Dịch Covid-19 bùng 
phát cũng khiến việc tìm kiếm người tham gia càng 
khó khăn hơn”, vị chuyên gia nói.

Một hạn chế khác là nghiên cứu chỉ bao 
gồm 5 phụ nữ tham gia - điều khiến GS Allison cho 
rằng đã giảm tính khái quát của nghiên cứu.

Mặt khác, chỉ một số người có thể ở lại 
phòng thí nghiệm trong 6 ngày. Ngoài ra, nghiên 
cứu còn những hạn chế khi được thực hiện trong 
phòng thí nghiệm. Ưu điểm là các nhà nghiên cứu 
có thể biết chính xác người tham gia làm gì, ăn gì, 
giấc ngủ như thế nào… Tuy nhiên, khuyết điểm 
của nghiên cứu trong phòng thí nghiệm là không 
đại diện cho tất cả đối tượng.

Loại thức ăn quan trọng hơn thời gian 
ăn

Mazzoni, chuyên gia dinh dưỡng ở New 
York (Mỹ) và nhà phê bình y tế tại Illuminate Labs, 
cho rằng sau khi đọc nghiên cứu này, ông vẫn sẽ 
khuyến nghị mọi người ăn chế độ dinh dưỡng đầy 
đủ chất, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Vị chuyên gia khẳng định: “Một người ăn 
gì quan trọng hơn thời gian họ ăn chúng”.

Ông nhận định vấn đề có thể chỉ đơn giản là 
ăn khuya kéo dài thời gian ăn, giảm tốc độ cơ thể 
hồi phục và gây khó tiêu hóa.

Mazzoni lấy ví dụ về 2 người cùng ăn sáng 
lúc 10h. Một người ăn bữa cuối cùng trong ngày 
lúc 18h. Người còn lại ăn bữa cuối lúc 11h.

Vị chuyên gia nói: “Người đầu tiên có thời 
gian ăn uống ngắn hơn 5 giờ, từ đó có lợi cho quá 
trình trao đổi chất. Tôi rất tò mò muốn xem một 
nghiên cứu trong tương lai hướng tới các cá nhân 
nhịn ăn gián đoạn vào cuối ngày. Điều này có thể 
loại bỏ một số nguy cơ sức khỏe được cho là của 
việc ăn khuya do các tác giả nghiên cứu đề xuất”.■  
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Điều bạn có thể làm nếu 
giờ này vẫn trằn trọc

Việc không ngủ được dù đã làm 
nhiều cách tất nhiên rất khủng 
khiếp. Nhưng nếu không thể làm 

gì khác, hãy cố gắng tận hưởng cảm giác “được 
tỉnh táo” mà không cần quan tâm thời gian.

Ngủ là một phần thiết yếu của cuộc sống. 
“Ngoài thịt xông khói và tình dục, giấc ngủ là điều 
quan trọng nhất trên đời”, W. Chris Winter, cố vấn 
của Men's Health, nhà thần kinh học, chuyên gia về 
giấc ngủ, tác giả của nhiều cuốn sách về giấc ngủ, 
cho biết.

Khi số lượng và chất lượng giấc ngủ ít đi, 
chúng ta phải đối mặt với một loạt các vấn đề bao 
gồm bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, béo phì và 
trầm cảm. 

Tận hưởng cảm giác “được tỉnh táo”
Khi giấc ngủ đang trốn tránh bạn, bạn có lẽ 

nghĩ rằng việc chỉ nhắm mắt và nằm trên giường là 
vô ích. Nhưng theo tiến sĩ Winter, chúng ta đang 
tập trung quá nhiều vào các mẹo để đi vào giấc ngủ 
mà không biết là nghỉ ngơi cũng có nhiều lợi ích từ 
góc độ thể chất và nhận thức.

Nghỉ ngơi là một cách đơn giản để cơ thể và 
tâm trí được thư giãn. “Nếu không thể ngủ được, 
chúng ta cứ thoải mái tỉnh táo trên giường. Không 
có gì phải sợ cả”, tiến sĩ Winter nói.

Ông giải thích chúng ta cần loại bỏ từ 
“không có ý thức” khỏi danh sách các mục tiêu khi 
lên giường. Tiến sĩ Winter nói thêm: “Nếu bạn 
không ngại nằm trên giường, hãy tỉnh dậy để suy 
nghĩ, thiền định, cầu nguyện, nghĩ về người nổi 
tiếng mà bạn yêu thích,...”.

Tránh xa màn hình
Nếu cứ trằn trọc mãi mà giấc ngủ vẫn chưa 

tới, bạn có thể muốn xem tivi hoặc lấy điện thoại để 
lướt một chút cho qua thời gian.

Nhưng Kuljeet (Kelly) Gill, chuyên gia y 
học về giấc ngủ tại Bệnh viện Northwestern 
Medicine Central DuPage, khuyên chúng ta không 
sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử hoặc thiết bị ánh sáng 
rực rỡ nào trước khi ngủ. Vì chúng có thể cản trở 
giấc ngủ nhiều hơn bằng cách ngăn chặn việc sản 
xuất melatonin, hormone điều chỉnh chu kỳ thức - 
ngủ.

Chỉ sử dụng giường để ngủ
Một trong những sai lầm lớn nhất khi ngủ 

chính là sử dụng giường cho bất cứ việc gì khác 

ngoài giấc ngủ.
Alcibiades J. Rodriguez, Phó giáo sư Thần 

kinh học tại Trường Y Grossman thuộc Đại học 
New york, cho biết: “Hãy chỉ lên giường để ngủ 
(và cả quan hệ tình dục). Việc nằm lăn dài giữa các 
tấm khăn trải giường báo hiệu đã đến lúc đi ngủ. 
Nếu bạn làm những việc khác ngay trên giường, 
cho dù đó là làm việc trên máy tính hay ăn nhẹ, bộ 
não của bạn sẽ bắt đầu liên kết nơi nghỉ ngơi như 
những nơi khác”.

Ra khỏi giường
Cho dù bạn gặp khó khăn khi lạc vào cõi 

mộng mơ lúc đầu đêm hay trở lại giấc ngủ sau khi 
thức dậy vào nửa đêm, việc chỉ nằm trên giường 
quá lâu cũng có thể hữu ích.

Một số chuyên gia cho biết nếu giấc ngủ 
không đến sau khoảng 20 phút, “hãy đứng dậy và 
rời khỏi giường, tiếp theo làm điều gì đó thư giãn, ít 
năng lượng trong ánh sáng mờ như đọc sách, thiền 
hoặc hít thở sâu”, tiến sĩ Gill cho biết thêm.

Tiến sĩ Rodriguez nói thêm hãy nhớ đừng 
nhìn đồng hồ. Xem từng phút và từng giờ trôi qua 
có thể làm tăng yếu tố lo lắng và kéo dài thời gian từ 
lúc thức đến lúc ngủ.

Khi được hỏi thời gian nên quay trở lại 
giường, tiến sĩ Winter cho biết ông không phải là 
người thích đặt ra giới hạn thời gian cho tình 
huống. “Nó chỉ làm tăng thêm căng thẳng. Tôi sẽ 
nói hãy quay lại giường nếu bạn cảm thấy buồn 
ngủ. Nếu không, hãy thức khuya tùy thích và đừng 
lo lắng về điều đó”.

“Nếu nằm trên giường và không ngủ ngay 
được, hay thức giấc trong đêm, đối với tôi, không 
có gì là kinh khủng. Nó thậm chí không khó”, tiến 
sĩ Winter nói.

“Điều khó khăn là cách mà một số người 
cần làm để thoát khỏi kiểu suy nghĩ này. Hầu hết 
mọi người không muốn làm điều đó. Họ muốn một 
viên thuốc hoặc một thủ thuật đơn giản. Họ không 
muốn thực sự khám phá ý nghĩa của chứng mất ngủ 
và thực tế nó thực sự chỉ là nỗi sợ hãi chứ không 
phải thiếu ngủ”, ông nói. ■

Bằng chứng quyết định 
tuổi thọ của con người: Có 
được người tri kỷ còn hơn cả 
gen tốt

Mọi người có thể nghĩ rằng gen 
quyết định tuổi thọ của mình, 
nhưng sự thật là, di truyền chiếm 

tối đa 30% tuổi thọ. Phần còn lại đến từ hành vi, 
thái độ, môi trường sống và một chút may mắn của 
bạn.

Ngoài thói quen, lối sống lành mạnh ai 
cũng biết (tập thể dục, ăn uống lành mạnh, không 
hút thuốc…), mọi người vẫn không hiểu tại sao 
một người sống đến 100 tuổi trong khi người khác 
chỉ sống đến độ tuổi 50, 60, 70.

Vậy bằng chứng y học đã chỉ ra ba yếu tố 
chi phối  tuổi thọ của bạn: gen tốt, mối quan hệ thân 
thiết hạnh phúc và tất nhiên cả sự giàu có, an ninh 

tài chính tốt.
1. Di truyền
Một nghiên cứu năm 2021 ở Ý và Thụy Sĩ ở 

những người sống lâu hơn 105 tuổi cho thấy, việc 
sửa chữa DNA trong cơ thể họ có hiệu quả hơn so 
với người khác. Cụ thể, những người sống trăm 
tuổi có nhiều khả năng có các biến thể trong gen 
được gọi là COA1 và STK17A, có thể giết chết các 
tế bào bị tổn thương hay hư hỏng trong các mô cơ 
thể.

2. Các mối quan hệ thân thiết, hạnh 
phúc

Sau khi theo dõi những người tham gia 
nghiên cứu trong gần 80 năm, các nhà nghiên cứu 
Đại học Harvard, Hoa Kỳ tin rằng họ đã xác định 
một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ, thậm chí còn 
hơn cả gen tốt: Đó chính là mối quan hệ thân thiết.

Các nhà nghiên cứu còn cho thấy, sự hài 
lòng trong các mối quan hệ ở tuổi trung niên là một 
yếu tố dự báo tuổi già khỏe mạnh tốt hơn cả những 
dự báo lấy từ dữ liệu mức cholesterol máu của bạn. 
Nghiên cứu còn cho thấy, hỗ trợ xã hội mạnh mẽ 
cũng bảo vệ bạn chống lại sự suy giảm tinh thần khi 
bạn già đi.

3. An ninh tài chính
Trong khi có rất ít nghiên cứu liên quan về 

mức thu nhập và tuổi thọ, có một nghiên cứu năm 
2021 từ Đại học Northwestern, Hoa Kỳ là nghiên 
cứu đầu tiên phân tích dữ liệu của anh chị em ruột 
(sibling), nhằm đánh giá sự giàu có có thể tác động 
đến tuổi thọ như thế nào, ngay cả khi hầu hết các 
yếu tố sinh học khác đều giống nhau.

Phân tích 5.414 người tham gia nghiên cứu 
cho thấy những người có mức thu nhập, an ninh tài 
chính cao ở tuổi trung niên có nguy cơ tử vong 
trong vòng 24 năm tới thấp hơn đáng kể so với 
những người anh chị em ruột có thu nhập thấp hơn 
của họ.

Rõ ràng, đây là một tin tốt lành không gì 
tuyệt vời hơn nữa cho các bạn tuổi trung niên, nhất 
là chị em phụ nữ.

Vậy các bạn còn chờ đợi điều gì nữa, có thể 
bạn không sở hữu một gen sống thọ như người 
khác, có thể bạn chỉ có mức tài chính cơ bản ở tuổi 
trung niên, nhưng bạn hoàn toàn bình đẳng với bạn 
bè cùng trang lứa trong việc xây dựng các mối quan 
hệ thân thiết, hạnh phúc với các thành viên gia đình 
và bạn bè thân hữu.

Cách nào để xây dựng các mối quan hệ thân 
thiết và hạnh phúc? Chắc ở tuổi trung niên bạn đã 
có đủ trải nghiệm, đủ trầm tĩnh và làm chủ cảm 
xúc, đủ buông bỏ và tha thứ, và biết đủ là đủ… để 
chọn lựa và bắt đầu những mối quan hệ thân thiết 
tốt đẹp trước khi quá muộn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói: “Đời 
một người là để đi tìm một người tri kỷ, một người 
biết được mình. Tìm ra được người đó thì hạnh 
phúc vô cùng. Trên đời của mình mà có một người 
lắng nghe được mình, hiểu được mình thì mình là 
người may mắn nhất…”. ■ 
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Thời gian tốt nhất để uống 
cà phê

Cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe 
như tăng cường năng lượng, giúp 
tỉnh táo hơn nếu bạn uống đúng 

thời điểm.
Cà phê là một trong những đồ uống phổ 

biến nhất trên thế giới. Mọi người thường uống cà 
phê vào buổi sáng và buổi chiều để tăng cường 
năng lượng tức thì. Điều gì về cà phê thực sự mang 
lại năng lượng cho bạn?

Cà phê chứa chất kích thích caffeine có thể 
giúp bạn tỉnh táo hơn. Hoạt chất này kích thích hệ 
thống thần kinh, tăng tốc độ truyền thông điệp giữa 
não và cơ thể. Caffeine được hấp thụ vào máu, sau 
đó đến não, nơi nó ngăn chặn adenosine - chất dẫn 
truyền thần kinh ức chế có tác dụng an thần hoặc 
làm dịu cơ thể.

Cortisol và cà phê
Theo Healthline, nhiều người thích thưởng 

thức một 1-3 cốc cà phê ngay khi thức dậy. Tuy 
nhiên, các chuyên gia cho rằng uống cà phê quá 
sớm sau khi ngủ dậy sẽ làm giảm tác dụng “tăng 
cường sinh lực” của nó vì lúc này, hormone căng 
thẳng cortisol của cơ thể đang ở mức cao nhất.

Cortisol là loại hormone có thể tăng cường 
sự tỉnh táo và tập trung. Nó cũng điều chỉnh sự trao 
đổi chất, phản ứng của hệ thống miễn dịch và huyết 
áp. Hormone này tuân theo nhịp điệu cụ thể đối với 
chu kỳ ngủ - thức, với mức độ cao, đạt đỉnh 30-45 
phút sau khi tăng và giảm dần trong suốt thời gian 
còn lại trong ngày.

Điều đó cho thấy thời gian tốt nhất để uống 
cà phê là từ giữa đến sáng muộn khi mức cortisol 
giảm thấp. Đối với hầu hết người thức dậy vào 
khoảng 6h30, thời gian này là từ 9h30 đến 11h30.

Lý do khác giải thích bạn nên trì hoãn việc 
uống cà phê buổi sáng sớm là caffeine có thể làm 
tăng mức cortisol. Uống cà phê khi mức cortisol 
của cơ thể đang ở mức cao nhất có thể làm tăng 
nồng độ hormone này hơn. Trong khi đó, nồng độ 
cortisol tăng cao trong thời gian dài có thể làm suy 
giảm hệ thống miễn dịch, gây ra các vấn đề về sức 
khỏe.

Ngoài ra, sự gia tăng cortisol do caffeine 
gây ra có xu hướng giảm ở những người thường 
xuyên tiêu thụ caffeine. Điều đó cho thấy thói quen 

uống cà phê sớm có thể không gây hại với những 
người này. Tuy nhiên, nếu thử thay đổi thói quen 
uống cà phê buổi sáng của mình, bạn có thể thấy 
việc trì hoãn uống cà phê một vài giờ có thể cung 
cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.

Thời gian để uống cà phê tăng năng 
lượng

Thời gian tốt nhất để uống cà phê là vào 
buổi sáng cho đến giờ ăn trưa. Tuy nhiên, bạn 
không nên uống cà phê lúc bụng đói. Lý do là bạn 
cần rất nhiều sự tập trung và năng lượng để bắt đầu 
buổi sáng của mình và những công việc khó khăn 
nhất vào đầu ngày. Cà phê mang lại cho bạn “cú 
hích” rất cần thiết để vào ngay chế độ hành động.

Lý do thứ hai là bạn cần có thức ăn đầy đủ 
như bữa sáng thịnh soạn khi uống cà phê. Đó là 
nguyên nhân giải thích bạn không bao giờ được bắt 
đầu ngày mới với cà phê khi bụng đói vì nó kích 
thích sản xuất axit clohydric - hợp chất giúp tiêu 
hóa bữa ăn. Nó gây khó khăn cho việc tiêu hóa các 
bữa ăn sau đó, dẫn đến tăng cân và tiếp tục làm cạn 
kiệt mức năng lượng của bạn. Thay vì bắt đầu ngày 
mới với cà phê, hãy ăn trái cây, sau đó, bạn có thể 
uống cà phê cùng hoặc sau bữa sáng bổ dưỡng.

Cà phê lưu lại trong cơ thể rất lâu. Đó là lý 
do bạn nên cố gắng uống cốc cuối cùng vào giờ ăn 
trưa. Caffeine có thể tồn tại tối đa đến 15-16h nếu 
bạn không có vấn đề gì về giấc ngủ. Vì cà phê ngăn 
chặn adenosine, hormone giúp bạn dễ ngủ, bạn nên 
tránh uống cà phê vài giờ trước khi đi ngủ.

Uống cà phê như thế nào?
Do caffeine tồn tại trong cơ thể một thời 

gian dài, bạn nên uống chậm và từ từ. Điều này 
cũng sẽ cho phép cơ thể loại bỏ cà phê từ từ, mang 
lại cho bạn năng lượng duy trì suốt cả ngày. Nếu 
thường xuyên uống 2 cốc cà phê mỗi ngày, bạn nên 
đợi một thời gian trước khi uống cốc thứ hai.

Ngoài ra, bạn cần đảm bảo không nạp quá 
nhiều caffein vào cơ thể. Rất nhiều sản phẩm chứa 
caffeine, không chỉ riêng cà phê. Nếu tiêu thụ quá 
nhiều caffeine, chúng sẽ khiến bạn khó chịu, cản 
trở sự tập trung và năng suất của bạn. Khi đó, bạn 
cần giảm mức tiêu thụ caffeine tổng thể, bao gồm 
cả cà phê. ■ 

Năm nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong sớm

Tiến sĩ Bayo Curry-Winchell, Giám 
đốc Y tế và Bác sĩ Chăm sóc Khẩn 
cấp, Carbon Health và Bệnh viện 

Saint Mary (Mỹ), chia sẻ năm nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong sớm.

Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ là 
78,6 tuổi. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ 
(CDC), mỗi năm, có gần 900 nghìn người Mỹ chết 
sớm do 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong 
đó có 20-40% số ca tử vong do từng nguyên nhân 
có thể ngăn chặn được.

Tiến sĩ Bayo Curry-Winchell, Giám đốc Y 
tế và Bác sĩ Chăm sóc Khẩn cấp, Carbon Health và 

Bệnh viện Saint Mary (Mỹ), chia sẻ 5 nguyên nhân 
hàng đầu gây tử vong sớm:

Hút thuốc
Tiến sĩ Curry-Winchell khẳng định: 

“Thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh 
tim, ung thư và nhiễm trùng bằng cách làm tổn 
thương tim và mạch máu, cuối cùng làm giảm lưu 
lượng máu đến các cơ quan của cơ thể.

Theo thống kê, tuổi thọ của người hút thuốc 
ngắn hơn ít nhất 10 năm so với người không hút 
thuốc. Bỏ thuốc lá trước 40 tuổi giúp giảm nguy cơ 
tử vong vì bệnh liên quan đến hút thuốc khoảng 
90%.

Tăng huyết áp
Tiến sĩ Curry-Winchell nói: “Một căn bệnh 

thường được gọi là” kẻ giết người thầm lặng”, gây 
tổn thương các mạch máu bằng cách làm giảm 
lượng oxy và lưu lượng máu đến tim, đó là tăng 
huyết áp”.

Theo WHO, tăng huyết áp là nguyên nhân 
chính gây tử vong sớm trên toàn thế giới.

Theo TS Curry-Winchell, hãy kiểm tra 
huyết áp của bạn thường xuyên và chia sẻ những 
phát hiện của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe có thể giúp bạn giảm nguy cơ tử vong 
sớm nói chung.

Tăng cân
Theo Tiến sĩ Curry-Winchell, tăng cân kết 

hợp với các bệnh mãn tính khác có thể làm tăng 
nguy cơ tử vong sớm.

Điều này chủ yếu là do chất béo dư thừa 
xung quanh các cơ quan cơ thể và sự tích tụ của 
cholesterol (trong các mạch máu) hay còn gọi là 
mảng bám, gây tăng nguy cơ về một sự kiện tim 
hoặc thần kinh như đau tim hoặc đột quỵ.

Tử vong liên quan đến thai nghén
Tiến sĩ Curry-Winchell giải thích: “Theo 

CDC, hầu hết các ca tử vong liên quan đến thai 
nghén đều có thể phòng ngừa được, tuy nhiên, trên 
thực tế, khoảng 50 nghìn phụ nữ mỗi năm phải 
chuyển dạ hoặc sinh nở với kết quả không mong 
muốn. Có nhiều yếu tố đóng vai trò như hạn chế 
khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, 
định kiến y tế, cũng như các rào cản về môi trường 
và tài chính”.

Ung thư
Hiệp hội Ung thư Mỹ tuyên bố: “Ung thư 

tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 
hai ở Mỹ, sau bệnh tim. Tổng cộng 1,9 triệu ca ung 
thư mới và 609.360 ca tử vong do ung thư dự kiến 
sẽ xảy ra ở Mỹ vào năm 2022, vào khoảng 1.670 ca 
tử vong mỗi ngày”.

Tiến sĩ Curry-Winchell kêu gọi, hãy lưu ý 
các yếu tố nguy cơ của bạn (cá nhân và gia đình), 
khám sàng lọc để phát hiện sớm, lựa chọn lối sống 
lành mạnh (tránh hút thuốc, rượu và thực phẩm chế 
biến) và duy trì hoạt động thể chất có thể giảm 
nguy cơ tử vong sớm do ung thư. ■

 


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15Hiring
	16: 16-Helper
	17: 17-Nail
	18: 18
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22-Sale
	23: 23-Small
	Page 24

