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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)
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KHOÂNG THAÉNG
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 

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
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APARTMENT RAPE / SHOOTING
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954-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Nhaø caùch Hk4 chæ 3 phuùt ñi boä. Bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, wifi. Giöôøng tuû, cho naáu aên, giaù 

$400/thaùng. Daønh cho nöõ ñoäc thaân vaø coù vieäc 

laøm.

Xin lieân laïc:

713-478-7472
_________________________________________________

952-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Phoøng cho share $350/thaùng. Coù theå ñi boä ra 

chôï Hong Kong 4, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày 

ñuû tieän nghi, internet, giaët saáy.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
_________________________________________________

942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu yeân 

tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân cho 

ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & Bellair.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
_________________________________________________

927-2031/1599

CHO THUEÂ PHOØNG 

Nhaø khu Beechnut Landing goùc Synnot & 

Beechnut, coù phoøng troáng cho thueâ. Tieän 

nghi ñaày ñuû, coù phoøng beáp naáu aên rieâng 

raát thoaûi maùi.

Xin lieân laïc Coâ Mai: 

832-768-4380
_________________________________________________

922-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG 

Nöõ chuû nhaø, öu tieân cho du hoïc sinh nöõ. 

Bao ñieän, nöôùc, Wi-Fi, khu yeân tónh, coù 

coång saét. Westpart Tollway & Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

958-2038/1606

NHAØ MÔÙI - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, coù phoøng Master Bedroom cho 

share giaù $600/thaùng. Raát toát cho hoïc sinh, 

gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. 

Bao ñieän, internet, giaët, saáy. Khoâng ôû chung 

vôùi chuû. Goùc Bellaire - Eldridge.

Xin lieân laïc Maïnh:

972-854-8191
_________________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù phoøng 

cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone sau Lee 

Sandwiches, gaàn Hong Kong 4. Bao ñieän 

nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 

713-909-5269
_________________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø thôø. Yeân 

tónh, saïch seõ, dö phoøng cho share. Lôùn 

$400/thaùng - nhoû $350/thaùng. Cho ñoäc thaân 

share, bao ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
_________________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. Nhaø giöõa chôï 

Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc:

 Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
_________________________________________________

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

906-2029/1597

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, ñaày ñuû 

tieän nghi. Khoâng naáu aên, nhaø saïch seõ, chæ 

cho share 1 phoøng. Ñöôøng Beechnut vaø 

Dairy Ashford. Öu tieân nam, $400/1 thaùng.

Xin lieân laïc Höông: 

832-231-1164
_________________________________________________

930-2032/1600

NEW

CHO THUEÂ PHOØNG 

(VUØNG BELLAIRE)

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 1 

phoøng thöôøng. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. 

Phoøng lôùn (master) $750. Phoøng thöôøng  

$350. Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, 

coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc: 

Anh Quyù: 832-526-3566

Chuù Baûy: 713-985-9541
_________________________________________________

912-2029/1597

CHO SHARE PHOØNG

Cho share phoøng (phoøng master vaø phoøng 

thöôøng), nhaø ôû Bellaire gaàn chôï Myõ Hoa, coù 

phoøng master vaø phoøng thöôøng. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, internet, naáu aên. Khoâng ôû 

chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc: 

832-289-9273
_________________________________________________

899-2028/1596

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu Bellaire & Hwy 6, nhaø coù phoøng 

Master Bedroom môùi vaø ñeïp. Loái ñi ngoaøi 

rieâng bieät, bao ñieän nöôùc vaø internet. Khu 

an ninh, ñaày ñuû tieän nghi, yeân tónh, giaù 

$600.

Xin lieân laïc Coâ Linda: 

832-794-8083

904-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø dö phoøng cho share, Khu Hk4 vaø Chôï 

Thanh Bình. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet, naáu aên. Öu tieân ngöôøi coù vieäc 

laøm. Nhaø troáng, coù theå doïn vaøo thaùng 

11/2022.

Xin lieân laïc: 

832-788-9606
_________________________________________________

914-2030/1598

CHO SHARE PHOØNG - 77036

Nhaø dö 2 phoøng ñeïp saïch seõ, khu yeân 

tónh, an ninh. Beechnut gaàn Southwest 

Freeway. Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân, 

khoâng huùt thuoác. $400/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Taâm:  

832-853-2061

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
_________________________________________________

915-2030/1598

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
_________________________________________________

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bệnh zona khiến nguy cơ đột quỵ 
tăng hơn 30%

Nghiên cứu mới đây chứng minh bệnh zona thực sự 
làm tăng nguy cơ bị đột quỵ và bệnh tim mạch vành - mối 
liên hệ mà giới khoa học đã phát hiện từ rất lâu trước đây.

Từ rất lâu, các chuyên gia đã nhận thấy có mối liên hệ 
giữa bệnh zona, đột quỵ và bệnh tim mạch vành. Một 
nghiên cứu theo chiều dọc do các nhà nghiên cứu tại Bệnh 
viện Brigham and Phụ nữ ở Boston, Massachusetts, Mỹ, 
thực hiện đã bổ sung thêm chiều sâu cho hiểu biết này. Họ 
tìm ra mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa bệnh zona và các biến 
cố tim mạch so với suy nghĩ trước đây.

Phát hiện mới cho thấy những người trưởng thành 
mắc bệnh zona có nguy cơ bị đột quỵ lần đầu hoặc mắc 
bệnh tim mạch vành cao hơn gần 30%.

Nghiên cứu này theo dõi các cá nhân trong vòng 16 
năm. Họ nhận thấy hậu quả từ việc mắc zona kéo dài hơn 
nhiều so với hiểu biết trước đây của giới khoa học. Ngoài 
ra, những người bị bệnh zona có nhiều khả năng gặp các 
vấn đề về tim mạch trong 12 năm, thậm chí lâu hơn.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí của 
Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Một nhóm lớn không có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh 
tim

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 205.030 người 
trưởng thành tham gia vào 3 nghiên cứu riêng biệt. Nhóm 
bao gồm 79.658 phụ nữ từ nghiên cứu về sức khỏe y tá, 
93.932 phụ nữ từ nghiên cứu sức khỏe y tá II và 31.440 
nam giới từ nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế. Những 
người có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh mạch vành đã bị loại 
khỏi nghiên cứu.

Những người tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi khi 
ghi danh vào các nghiên cứu tương ứng của họ và hoàn 
thành bảng câu hỏi tiếp theo sau mỗi 2 năm. Tất cả họ đều 
là chuyên gia y tế.

Mặc dù người tham gia tự báo cáo việc mắc bệnh zona 
và vấn đề mạch vành, quá trình kiểm tra chéo với bác sĩ của 
những người này cho thấy việc tự báo cáo có độ chính xác 
cao.

Mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa bệnh zona và bệnh 
tim

Tiến sĩ Sharon E. Curhan, nhà dịch tễ học và bác sĩ tại 
Bệnh viện Brigham và Phụ nữ, người dẫn dắt nhóm nghiên 
cứu, nói với Medical News Today: “Một số nghiên cứu 
trước đây cho thấy nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim cao hơn 
vào khoảng thời gian nhiễm bệnh zona, nhưng chúng ta 
vẫn chưa biết liệu nguy cơ cao đó có tồn tại lâu dài hay 
không”.

Tiến sĩ Curhan giải thích nghiên cứu này cho thấy đối 
với nguy cơ bị đột quỵ lần đầu hoặc đột quỵ của người có 
tiền sử mắc bệnh zona cao hơn 38% so với người chưa 
từng nhiễm zona. Con số này đối với bệnh tim mạch vành 
là 25%.

Tiến sĩ Rigved Tadwalkar, bác sĩ tim mạch tại Trung 
tâm Y tế Providence Saint John ở Santa Monica, 
California, người không tham gia vào nghiên cứu, nói: 

“Có vẻ, dữ liệu đó cho thấy rủi ro sẽ đạt đỉnh ở đâu đó trong 
khoảng từ 5 đến 12 năm. Nhưng có lẽ, nó có thể tồn tại 
ngay sau đó. Những phát hiện này khiến chúng ta ngạc 
nhiên về cả mức độ rủi ro gia tăng lẫn việc rủi ro vẫn ở mức 
cao trong khoảng thời gian dài”.

Bệnh zona có liên quan gì đến tai biến tim mạch?
Nghiên cứu về bệnh zona và các biến cố tim mạch chỉ 

có thể xác định các mối liên hệ hoặc mối tương quan. Điều 
này có nghĩa các nhà nghiên cứu chưa thể khẳng định chắc 
chắn bệnh zona dẫn đến bệnh khác như đột quỵ hay biến cố 
tim mạch vành. Như vậy, các chuyên gia chỉ có thể đưa ra 
giả thuyết về mối liên hệ giữa chúng.

Bệnh zona do virus herpes zoster gây ra. Theo tiến sĩ 
Tadwalkar, đây là loại virus duy nhất ở người được biết là 
có thể nhân lên trong các động mạch và xuất hiện trong tất 
cả loại động mạch lớn và nhỏ.

Tiến sĩ Tadwalkar cho biết thêm bệnh lý mạch máu 
hoặc những thay đổi trong mạch máu xảy ra với bệnh zona 
bao gồm tổn thương thành động mạch, rối loạn chức năng 
nội mô làm phá vỡ mảng bám và thay đổi cách cục máu 
đông.

Người có nguy cơ mắc bệnh zona
Khi một người mắc bệnh thủy đậu, virus của nó, 

varicella-zoster, tồn tại vô thời hạn trong hệ thần kinh ở 
trạng thái bất hoạt. Theo hiểu biết hiện tại của giới y học, 
nếu hệ thống miễn dịch không kiểm soát được sự nhân lên 
của loại virus tiềm ẩn này, nó sẽ kích hoạt trở lại trong hạch 
thần kinh rễ gần tủy sống dưới dạng bệnh zona và các triệu 
chứng của bệnh zona sẽ xuất hiện.

Bệnh zona có thể xuất hiện dưới dạng phát ban, gây 
đau, thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Nó thường có dạng dải 
mụn nước chạy khắp các bộ phận của ngực, lưng hoặc 
bụng. (“Zoster” có nghĩa là “dây lưng” trong tiếng Hy Lạp 
cổ đại.)

Hiện nay, hầu hết người mắc bệnh zona đều trên 50 
tuổi, từng bị thủy đậu khi còn nhỏ. Những người trẻ tuổi có 
nhiều khả năng đã được tiêm vaccine phòng bệnh. Nếu 
chưa bao giờ bị thủy đậu, họ không có virus varicella-
zoster dạng bất hoạt trong người.

Khi dân số một nước gia tăng, số lượng người mắc 
zona cũng tăng lên.

Tiêm phòng bệnh zona và ưu tiên sức khỏe tim 
mạch

Tiến sĩ Curhan giải thích do thời gian theo dõi kéo dài, 
phần lớn nghiên cứu đã bao trùm khoảng thời gian trước 
khi vaccine bệnh zona được phổ biến rộng rãi.

Bà lưu ý cho đến khi nhóm kết thúc quá trình theo dõi 
trong nghiên cứu, loại vaccine tái tổ hợp vẫn chưa xuất 
hiện. “Do ngày càng có nhiều người Mỹ có nguy cơ mắc 
bệnh zona, đây có thể là một căn bệnh gây đau đớn và tàn 
tật. Việc tiêm phòng bệnh zona có thể mang lại cơ hội quý 
giá để giảm gánh nặng bệnh tật và nguy cơ mắc bệnh cùng 
các biến chứng tim mạch sau đó”, bà cảnh báo.

Các cơ quan y tế khuyến nghị mọi người dân trên 50 
tuổi nên tiêm vaccine phòng bệnh zona, ngoại trừ những 
người đã từng có phản ứng bất lợi với vaccine trong quá 
khứ. Tiến sĩ Tadwalkar nói thêm ngay cả khi một người đã 
bị bệnh zona, việc chủng ngừa có thể giúp ngăn ngừa các 

đợt bùng phát sau đó.
Ông cũng khuyến cáo những người mắc bệnh zona 

nên được điều trị thích hợp bằng liệu pháp kháng virus 
trong vòng 72 giờ sau khi phát bệnh. Theo ông, nếu giảm 
được việc tái phát bệnh zona, về mặt lý thuyết, nguy cơ 
mắc bệnh tim mạch của người đó cũng giảm.

Ông nói thêm rằng khi một người già đi, nguy cơ đột 
quỵ và bệnh tim mạch vành thường tăng lên, khiến bệnh 
zona chỉ là một trong nhiều nguyên nhân tiềm ẩn.

Ngoài việc tiêm vaccine, nếu bạn đã từng bị bệnh 
zona, các phương pháp tiêu chuẩn tốt nhất để tránh bệnh 
tim mạch vẫn được áp dụng. Theo tiến sĩ Curhan, để đảm 
sức khỏe tim mạch, mọi người nên có chế độ ăn uống lành 
mạnh, duy trì cân nặng khỏe mạnh, thường xuyên hoạt 
động thể chất, không hút thuốc, theo dõi sát các bệnh mạn 
tính (huyết áp cao, tiểu đường, thừa cholesterol). ■ 

Các nhà khoa học cảnh báo tình 
trạng “lạm dụng thuốc ngủ” ở thanh 
thiếu niên

ác nhà nghiên cứu cho biết, lạm dụng thuốc Cngủ, hay thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ trong 
thời gian dài có thể nguy hiểm tính mạng.

Thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ còn được gọi tắt là 
thuốc ngủ - là loại thuốc đang ngày càng được nhiều người 
sử dụng để giúp giấc ngủ sâu và ngon giấc hơn. Tuy nhiên, 
việc lạm dụng loại thuốc này có thể dẫn tới những hậu quả 
khôn lường.

Theo các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy những 
người trẻ sử dụng thuốc ngủ chứa Benzodiazepin có nguy 
cơ quá liều sau 6 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng.

Hiện nay, nguyên nhân dẫn tới tình trạng “quá liều” 
vẫn chưa được các nhà nghiên cứu làm rõ. Tuy nhiên, theo 
phần lớn các nghiên cứu đều cho thấy có liên quan đến việc 
sử dụng Benzodiazepin có ở thuốc ngủ trong một thời gian 
dài. 

Theo Viện Quốc gia về Ma túy cho thấy các loại thuốc 
chứa thành phần Benzodiazepin có liên quan đến 12.290 
trường hợp tử vong do dùng thuốc quá liều vào năm 2020, 
tăng từ 6.872 vào năm 2011 và 1.135 vào năm 1999.

Một nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Điều trị và 
Dịch tễ Dược tại Viện Sức khỏe Rutgers đã tiến hành theo 
dõi gần 90.000 người sử dụng benzodiazepine điều trị rối 
loạn giấc ngủ. Sau 6 tháng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 
tỷ lệ không nhỏ người sử dụng có những biểu hiện quá liều, 
nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng.

Theo ông Bushnell - trợ lý giáo sư tại Trường Y tế 
Công cộng Rutgers cho biết: “Do việc sử dụng thường 
xuyên các loại thuốc benzodiazepine với các chất khác, 
điều quan trọng là trao đổi với những người trẻ tuổi về 
những tác hại tiềm ẩn liên quan khi sử dụng thuốc này 
trong một thời gian dài”.

Nói chung, việc sử dụng thuốc điều trị rối loạn giấc 
ngủ chỉ là giải pháp tạm thời và không nên lạm dụng trong 
thời gian dài để tránh xảy ra những hậu quả nguy hiểm. ■  
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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

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn sale 

naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

932-1601/2033

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 ñeøn giao 

thoâng. Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. Good 

location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

Căn bệnh khiến nữ sinh ngủ liên 
tục 20 tiếng mỗi ngày

Hội chứng Kleine-Levin (KLS) là hiện tượng 
rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. 
Mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường ngủ 

li bì cả ngày lẫn đêm.
Theo , Erin Bousquet là học sinh The Washington Post

trung học, được chẩn đoán mắc bệnh viêm họng do liên 
cầu khuẩn, một bệnh nhiễm trùng phổ biến trong gia đình 
em. Sau 3 ngày dùng thuốc kháng sinh, tình trạng của em 
không khá hơn nên được kê đơn thuốc thứ hai.

Vài ngày sau, mẹ nữ sinh là Kristen Bousquet nhận 
thấy những thay đổi đáng lo ngại ở con. Erin dường như 
“lờ đờ và mất trí nhớ”. Em cáu kỉnh, đồng tử giãn ra và 
phần lớn những gì em nói đều vô nghĩa. Đáng báo động 
nhất là Erin có thể ngủ tới 20 giờ mỗi ngày.

Những biểu hiện kỳ lạ của em xảy ra vào tháng 
9/2017, sau đó là 11 đợt nữa, mỗi đợt kéo dài trung bình 10 
ngày. Giữa những đợt đó, hành vi của Erin là bình thường.

Trong 2 năm rưỡi, em và cha mẹ sống ở Lincoln, Neb 
(Mỹ), tham khảo ý kiến của các bác sĩ thần kinh nhi khoa, 
bác sĩ giải phẫu thần kinh, bác sĩ sản phụ khoa và các 
chuyên gia khác trong một cuộc tìm kiếm hầu như không 
có kết quả để xác định tình trạng làm thay đổi tính cách của 
em.

“Điều khó khăn nhất đối với tôi là những thứ tôi đã bỏ 
lỡ”, Erin, hiện tại 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai tại Đại học 
Nebraska ở Lincoln, nói. Nữ sinh bỏ lỡ giải vô địch bóng 
rổ ở trường trung học, sinh nhật lần thứ 18, chuyến đi 
giáng sinh của gia đình tới Colorado và thời điểm bắt đầu 
năm thứ hai đại học. Erin đã ngủ qua tất cả.

Khó khăn để xác định bệnh

Các triệu chứng của Erin như mất phương hướng và 
ngủ kéo dài có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm 
trọng, thậm chí đe dọa tính mạng, nên các nhân viên tại 
phòng khám chăm sóc khẩn cấp nơi Erin điều trị bệnh liên 
cầu khuẩn đã bảo mẹ em đưa em đến phòng cấp cứu.

Vào thời điểm đó, Erin gần như ngủ suốt ngày đêm, 
thức dậy chỉ để ăn, uống và đi vệ sinh. Nữ sinh trở nên tức 
giận khi ai đó cố gắng đánh thức em hoặc không cho em 
ngủ. 

Em nói thì thầm, đưa ra câu trả lời một từ cho các câu 
hỏi. Hành vi của em rất trẻ con, đôi khi đáng ghét - một sự 
tương phản hoàn toàn với con người lịch sự, điềm đạm 
trước đó.

Bác sĩ của Erin cho rằng em có thể đã vô tình sử dụng 
chất kích thích tại một bữa tiệc, nhưng cha mẹ em đã kịch 
liệt bác bỏ và cho biết Erin là học sinh danh dự.

Sau khi kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy, bác sĩ 
nhi khoa cho rằng bệnh nhân có thể có vấn đề về tâm thần 
và khuyên dùng thuốc điều trị chứng lo âu và trầm cảm. 
Bác sĩ tâm lý đã khám cho Erin, cho biết nguyên nhân có 
thể là do thể chất chứ không phải tâm lý.

Mẹ em cho biết 8 ngày sau khi con gái bắt đầu có hành 
vi kỳ quặc, mọi thứ như thể “có ai đó đã bật công tắc”. Erin 

đã trở lại con người cũ nhưng nhớ rất ít về những gì đã xảy 
ra. Sau vài đêm mất ngủ, giấc ngủ của em trở lại bình 
thường.

Sau đó, Erin đến bệnh viện, được chỉ định chụp MRI. 
Kết quả cho thấy điều bất thường: Dị dạng Chiari (bất 
thường cột sống đoạn cổ - nền sọ). Một bác sĩ giải phẫu 
thần kinh cho rằng dị dạng Chiari có thể đã gây ra các triệu 
chứng ở Erin. 

Mặc dù chúng không điển hình, Chiari thường gây ra 
những cơn đau đầu dữ dội, đau cổ và các vấn đề về thăng 
bằng. Vào tháng 5/2018, sau lần chụp thứ hai, kết quả vẫn 
tương tự. Bác sĩ cho rằng không cần điều trị thêm, trừ khi 
Erin xuất hiện triệu chứng mới. 

Gia đình nữ sinh thở phào nhẹ nhõm khi con gái 
không có dị tật ở não. Nhưng đến tháng 6/2018, vấn đề 
xuất hiện trở lại.

Bác sĩ bất lực
Lúc đó, Erin không nhiễm liên cầu khuẩn. Em thức 

dậy bình thường nhưng vài giờ sau, hành vi của em đột 
ngột thay đổi và bắt đầu ngủ trong nhiều giờ. Lo ngại nữ 
sinh mắc bệnh viêm não, các bác sĩ cho Erin nhập viện. 
Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu hiệu của bệnh này.

Theo thời gian, Erin trải qua thêm các triệu chứng lạ 
bắt đầu như thèm ăn những món em hiếm khi ăn, bao gồm 
ngũ cốc có đường dành cho trẻ em, cốm gà, bánh mì kẹp 
ngô và kem.

“Con bé không thể làm theo những hoạt động đơn 
giản nhất. Tôi bảo con đi tắm và bước vào thấy con đang 
nằm trên sàn phòng tắm, chân chống lên bồn cầu”, Kristen 
nhớ lại. Những triệu chứng khác mà Erin gặp phải là đau 
đầu, hưng phấn, nói nhiều bất thường và vài đêm mất ngủ. 

Con người của nữ sinh thay đổi và có tính cách đáng 
xấu hổ. Bệnh nhân từng đuổi hết mọi người ra khỏi phòng 
bệnh hay đòi rút mũi tiêm tĩnh mạch. Ngoài ra, Erin cũng 
thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Do đó, bác sĩ nhắm tới 
nguyên nhân ở nội tiết tố: Chứng rối loạn tâm thần tiền 
kinh nguyệt (PMDD), mặc dù các triệu chứng chủ yếu bao 
gồm lo lắng và trầm cảm, chứ không phải thay đổi hành vi 
và ngủ nhiều quá mức.

Mùa hè năm 2018, Erin gặp một chuyên gia sản và 
tiến hành xét nghiệm máu theo chỉ định. Sau đó, bác sĩ kê 
đơn thuốc tiêm điều trị việc sụt giảm mạnh hai loại 
hormone có thể ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt. Một xét 
nghiệm khác cho thấy tình trạng kháng insulin nhẹ, có thể 
là dấu hiệu báo trước của bệnh tiểu đường loại 2. 

Nhưng 6 tháng dùng thuốc trị tiểu đường cùng với 
tiêm hormone không giúp bệnh của em thuyên giảm.

“Có vẻ, bác sĩ điều trị sai hướng”, Kristen nhớ lại 
những cách con gái đã thử, bao gồm cả bổ sung vitamin và 
thay đổi chế độ ăn uống.

Kristen cho biết cô và chồng, Greg, quyết tâm tìm 
đúng bác sĩ chứ không chỉ giải quyết bằng một câu trả lời 
dễ dàng hoặc bắt đầu sử dụng các loại thuốc ngẫu nhiên.

Không thể thay đổi kết quả
Vào đầu năm 2020, chuyên gia sản khuyến nghị Erin 

nên tham khảo ý kiến của nhà thần kinh học Robert 
Sundell.

Sau khi nghe Kristen kể về những triệu chứng Erin 
từng gặp, Robert Sundell cho rằng em mắc hội chứng 
Kleine-Levin (KLS) - chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp và 
ít được biết đến. KLS còn được gọi là “hội chứng người 
đẹp ngủ trong rừng”, 70% trường hợp rơi vào nam thiếu 
niên. Kristen lúc đó đã thốt lên: “Ôi trời, chính xác là cái 
này!”.

Các hành vi khác lạ của Erin thường kéo dài vài ngày 
đến vài tuần và tái phát một cách khó lường. Mỗi lần phát 
bệnh, em thường hành động giống trẻ con hoặc mất kiểm 
soát, khó chịu, thèm ăn, mất phương hướng, mất trí nhớ.

Những lúc còn lại, bệnh nhân KLS hoạt động bình 

thường. Nguyên nhân của chứng rối loạn này vẫn chưa 
được biết và có thể do yếu tố di truyền, phản ứng tự miễn 
dịch hoặc trục trặc ở các bộ phận của não điều khiển giấc 
ngủ và sự thèm ăn.

Không có phương pháp điều trị nào được chứng minh 
là có hiệu quả chung trong việc ngăn ngừa KLS. Ngoài ra, 
bác sĩ thường chẩn đoán nhầm sang trầm cảm hay rối loạn 
tâm thần. Bác sĩ thần kinh nói ông biết về bệnh KLS nhưng 
ông chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào mắc bệnh này. Trong 
trường hợp của Erin, xét nghiệm mở rộng đã loại trừ khả 
năng có khối u não, nhiễm trùng hoặc các nguyên nhân 
khác.

Nhà thần kinh học cho biết: “Cách tiếp cận của chúng 
tôi là chờ đợi một cách thận trọng và hy vọng bệnh sẽ 
không phát triển thêm”. Mẹ của nữ sinh rất biết ơn nhà 
thần kinh học Robert Sundell, người luôn sẵn sàng thảo 
luận về các liệu pháp khả thi. Gia đình hy vọng sẽ tham gia 
vào một nghiên cứu của Đại học Stanford về chứng rối 
loạn này. ■

 Bị chẩn đoán mắc viêm ruột mạn 
tính sau khi ăn hai miếng thức ăn

Lucy nhận thấy cơ thể yếu đi và run lên. Sau khi 
ăn khoảng hai miếng thức ăn, cô gần như ngất 
đi trên ghế sofa và được đưa đến bệnh viện vào 

tối hôm đó.
Theo Independent, Lucy Harman, 20 tuổi, sống tại 

Chichester, West Sussex (Anh). Vào tháng 9/2020, khi 
đang học năm nhất đại học, cô nhận thấy mình sụt cân 
nhanh chóng. Cô bị đau bụng dữ dội và có máu trong phân, 
các triệu chứng dần trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Sợ 
rằng đó có thể là một căn bệnh nghiêm trọng, Lucy đã giữ 
im lặng về các triệu chứng mặc dù đã giảm 4 kg chỉ trong 
30 ngày.

Sức khỏe ngày càng xấu đi của Lucy lên đến đỉnh 
điểm vào ngày Giáng sinh. Cô nhận thấy cơ thể yếu đi và 
run lên. Sau khi ăn khoảng hai miếng thức ăn, cô gần như 
ngất đi trên ghế sofa và được đưa đến bệnh viện vào tối 
hôm đó.

Khi tỉnh dậy, cô được thông báo bị suy dinh dưỡng và 
mất nước nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán mắc bệnh 
Crohn, loại bệnh viêm ruột xuyên thành mạn tính, gây loét 
thành trong của ruột non và ruột già, nhưng cũng có thể 
ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa bất cứ nơi nào từ miệng đến hậu 
môn. Phải mất một thời gian dài các bác sĩ mới tiếp cận 
được tĩnh mạch vì chúng đã teo lại hoàn toàn.

“Các bác sĩ nói các cơ quan của tôi sắp hỏng vì chúng 
phải chịu quá nhiều áp lực, ruột gần như bị vỡ và dạ dày 
không hoạt động bình thường”, Lucy nói.

Lucy được điều trị bằng steroid và thuốc ức chế miễn 
dịch. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI), cô được chẩn 
đoán mắc bệnh Crohn trong thời gian ở Bệnh viện đa khoa 
Southampton.

Để cơ thể được nghỉ ngơi, cô phải đặt ống dẫn thức ăn 
trong khoảng 6 tháng trước khi tập ăn uống bình thường 
trở lại. Sau đó, Lucy bắt đầu đăng video về hành trình của 
mình trên TikTok, trang của cô hiện có hơn một triệu lượt 
thích và gần 5.000 người theo dõi.

Lucy nhận được rất nhiều phản hồi từ những người đã 
từng đối mặt với những vấn đề tương tự. Trong đó, cô chú 
ý đến một bình luận mà anh ta nói có các triệu chứng tương 
tự, sau đó anh ấy đã đi kiểm tra và phát hiện mắc ung thư 
đại tràng ruột kết. Cô hạnh phúc bởi những video của mình 
giúp ích cho nhiều người trong việc phát hiện sớm căn 
bệnh.

“Bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe, nếu đó là đường 
ruột hay bất cứ thứ gì, bạn nên đi kiểm tra càng sớm càng 
tốt”, cô nói. ■

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 

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

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

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-10 

East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 4B* Issue # 1596 * FRIDAY January 06, 2023

 

NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn nail. Coù 8 

thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát, income muøa 

heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. 

Rent everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

955-2037/1605

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.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 sqft, 2 choã 

ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, tuû laïnh, maùy röûa 

cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn trung taâm mua saém 

Memorial City Mall vaø City Center ôû Spring Branch. Soá tieàn thueâ 

$1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155

NEW

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát gaàn chôï 

Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. 

Patio sau vöôøn roäng raõi. Nhaø môùi sôn söõa 

saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, giöõa 

Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 phoøng 

taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn chôï Myõ 

Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

Lý do người  thông minh 
thường cô độc

S
ự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề, 
mong tập trung vào mục tiêu của bản thân 
khiến người thông minh có xu hướng tách 

biệt với xã hội.
Hầu hết mọi người thích đi mua sắm, du lịch hay 

tán gẫu cũng bạn bè sau một tuần làm việc bận rộn. Đa số 
người thông minh lại không mặn mà với kiểu giao tiếp này, 
họ thích tìm một góc yên tĩnh để quan sát cuộc sống và tận 
hưởng thế giới riêng.

Kiểu người này sẵn sàng thoát ra khỏi đám đông ồn 
ào, tránh được những mối quan hệ vô bổ để theo đuổi mục 
tiêu riêng. Ở góc độ nào đó, sự cô độc cũng là đích mà 
người có IQ cao tìm kiếm.

Có nhiều nguyên do khiến người thông minh 
thường cô đơn hơn những người khác, nhưng dưới đây là 7 
lý do chính.

Họ có suy nghĩ và hành động khác thường
Hầu hết thiên tài đều có hơi hướng lập dị, do các 

khía cạnh nhận thức khác nhau và hạn chế tầm nhìn kinh 
nghiệm khiến rất ít người có thể thực sự hiểu, chấp nhận 
họ.

Và thay vì cố hòa nhận theo số đông hoặc tìm kiếm 
sự giúp đỡ, kiểu người này muốn tự học, mày mò nghiên 
cứu để tìm ra câu trả lời thỏa mãn thắc mắc của bản thân.

Luôn khắt khe với bản thân và người khác
Kiểu người này luôn biết rõ bản thân muốn gì nên 

rất khó để từ bỏ những kỳ vọng lớn. Nhưng điều này khiến 
họ cảm thấy khó khăn để thỏa mãn cuộc sống và vô tình 
gây áp lực, mệt mỏi lên những người xung quanh.

Ảnh minh họa
Khó kết nối với người khác
Người thông minh thường gặp khó khăn trong việc 

kết giao và tạo mối quan hệ thân thiết với bạn bè, đồng 
nghiệp. Họ khao khát có những cuộc trò chuyện sâu sắc, 
cao siêu với nội dung nâng tầm học thuật, chuyên môn hóa 
nhưng không phải ai cũng hiểu.

Họ cũng khó bày tỏ cảm xúc cá nhân và thường nói 
ít, nghĩ nhiều. Họ chỉ nói khi thực sự cảm thấy cần thiết và 
trong nhiều tình huống, tính cách này khiến người khác 
hiểu lầm, không muốn tiếp xúc.

Chỉ tập trung vào mục tiêu của bản thân
Chia sẻ ước mơ và mong muốn của bản thân với 

người không chung chí hướng rất dễ trở thành trò cười cho 
đối phương. Do vậy những cuộc trò chuyện xã giao, không 
có mục đích sẽ không thể tồn tại trong thế giới của người 
thông minh.

Người ngoài có thể cảm thấy nhóm có IQ cao luôn 
kênh kiệu, khó gần, nhưng trên thực tế họ chỉ đang tập 
trung vào mục tiêu của bản thân.

Muốn được tự do
Phải thừa nhận phần lớn các cuộc tụ tập chỉ nhằm 

giải tỏa cảm giác trống rỗng, buồn chán của con người, 
nhưng dễ khiến chúng ta bị lệ thuộc, không hoàn thành các 
mục tiêu khác.

Do vậy người thông minh luôn muốn loại bỏ mắt 
xích này và dành phần lớn thời gian để làm bạn với chính 
mình.

Không lo sợ chuyện được mất
Người thông minh không chạy theo số đông mà chỉ 

tập trung vào thứ bản thân cho là đúng và tinh chỉnh những 
điều có giá trị. Chính điều này giúp họ không sợ bỏ lỡ bất 
cứ điều gì vì đã từ bỏ một phần xã hội.

Bên cạnh đó họ cũng không ngại nói ra sự thật hoặc 

sợ bị người khác đánh bại, gây khó dễ vì tin tưởng vào 
năng lực của bản thân.

Sở hữu năng lực quan sát mạnh
Thay vì hòa mình vào đám đông, kiểu người này 

lại thích ngồi một góc lặng lẽ quan sát mọi thứ. Mặc dù 
không thể hiện bằng lời nói nhưng trên thực tế não bộ của 
họ đang hoạt động cao độ để đánh giá mọi việc một cách 
trọn vẹn nhất.

Không cần chứng minh giá trị của bản thân
Khi một người đủ mạnh mẽ và độc lập, họ sẽ biết 

ơn những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống và hài lòng 
với hiện tại. Nguyên nhân là do những người này có thể tự 
nuôi sống bản thân, không cần dựa dẫm vào người khác 
hay phải chứng minh giá trị của mình cho bất cứ ai. ■ 

Lợi ích của việc giúp đỡ người 
khác

Theo các nghiên cứu, lan tỏa lòng tốt không 
chỉ giúp người khác tốt hơn mà còn tăng 
cường sức khỏe và hạnh phúc của người 

cho đi.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng đặt hạnh phúc của 

người khác lên trên lợi ích của mình mà không mong đền 
đáp, hay còn gọi là lòng vị tha, sẽ kích thích trung tâm khen 
thưởng của bộ não.

Những hóa chất tạo cảm giác dễ chịu đó tràn ngập 
trong cơ thể, tạo ra một loại “sự phấn khích của người giúp 
đỡ”. Ví dụ, hoạt động tình nguyện được chứng minh là 
giảm căng thẳng và cải thiện trầm cảm.

Sống lâu hơn
Hạnh phúc hơn sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Hành 

động giúp đỡ người khác cũng giảm nguy cơ suy giảm 
nhận thức và giúp sống lâu hơn. Theo các chuyên gia, lòng 
tốt góp phần tạo nên ý thức cộng đồng, đó là yếu tốt góp 
phần quan trọng để cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn.

Hạ huyết áp
Quyên góp cho người khác, hay còn gọi là “chi tiêu 

vì xã hội”, được chứng minh là giúp giảm huyết áp và cải 
thiện sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu năm 2015 của các chuyên gia 
thuộc Đại học Harvard và British Columbia - Vancouver 
(Canada) yêu cầu một nhóm người bị tăng huyết áp chi 40 
USD cho bản thân họ, trong khi một nhóm người bị huyết 
áp cao khác được yêu cầu tiêu số tiền đó cho người khác.

Kết quả, những người tiêu tiền cho người khác có 
huyết áp thấp hơn vào cuối cuộc nghiên cứu kéo dài 6 tuần. 
Trên thực tế, những lợi ích với tim mạch nhờ cho đi cũng 
lớn như những lợi ích từ chế độ ăn và thể dục lành mạnh.

Trong cuộc thi marathon quốc tế Zheng-kai năm 
2010 ở Trung Quốc, vận động viên xuất sắc Jaqueline 
Kiplimo người Kenya mở chai nước và đưa cho một vận 
động viên khuyết tật người Trung Quốc khi nhận ra người 
này rất khát.

Giảm đau
Làm từ thiện là làm giảm bớt nỗi đau của chúng ta. 

Nghiên cứu “Hành vi vị tha làm giảm nỗi đau thể xác”, 
năm 2019 cho thấy, những người nói sẽ giúp đỡ trẻ mồ côi 
ít nhạy cảm với sốc điện hơn những người từ chối quyên 
góp. Ngoài ra, những người càng nghĩ khoản đóng góp đó 
hữu ích thì càng ít đau đớn hơn.

Nghiên cứu phát hiện các vùng não phản ứng với 
sự kích thích đau đớn dường như bị vô hiệu hóa ngay lập 
tức bởi trải nghiệm cho đi.

Ảnh minh họa
Niềm hạnh phúc

Ở Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra sống tử tế 
có thể tăng cường hạnh phúc chỉ trong vòng ba ngày. 
Nghiên cứu chia mọi người thành ba nhóm: nhóm đầu phải 
thực hiện một hành động tử tế mỗi ngày, nhóm thứ hai thử 
một hoạt động mới và nhóm thứ ba không làm gì cả. Nhóm 
tử tế và làm những điều mới lạ đã thấy hạnh phúc gia tăng 
đáng kể.

Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui lớn hơn nữa nếu 
sáng tạo những hành động tử tế. Các nghiên cứu về hạnh 
phúc của chuyên gia Sonja Lyubomirsky và Kennon 
Sheldon phát hiện những người thực hiện nhiều hành động 
tử tế trong suốt cả tuần có mức độ hạnh phúc tăng nhiều 
hơn so với những người thực hiện lặp đi lặp lại cùng một 
hoạt động. ■

Đi tất khi ngủ có tốt không?

Nghiên cứu đăng trên thư viện Y khoa Mỹ 
cho biết nam giới đi tất ngủ nhanh hơn 7,5 
phút, lâu hơn 32 phút và thức dậy ít hơn 

7,5 lần so với người không đi tất.
Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy những thay đổi 

về nhiệt độ da có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu và 
duy trì giấc ngủ. “Đi tất khi ngủ được chứng minh làm tăng 
tuần hoàn và lưu lượng máu đến bàn chân. Điều đó giúp 
giảm nhiệt độ nội tạng trong cơ thể, báo hiệu cho não đã 
đến giờ ngủ”, De Carlo, người sáng lập hiệp hội các 
chuyên gia tư vấn giấc ngủ chuyên nghiệp của Viện Sức 
khỏe và Nuôi dạy con quốc tế (Mỹ) nói.

Đi tất trên giường dường như liên quan đến nhịp 
sinh học, đồng hồ bên trong quản lý các chức năng của 
chúng ta 24h một ngày.

Tổ chức Sleep Foundation cho biết sử dụng tất 
hoặc làm ấm chân có thể làm giảm nhiệt độ nội tạng cơ thể, 
giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Theo De Carlo, một lợi ích khác của việc đeo tất đi 
ngủ trong tư thế thoải mái là giảm khả năng bị Raynaud tấn 
công. Raynaud là một bệnh thường ảnh hưởng đến ngón 
chân và ngón tay, trong đó da mất tuần hoàn, sưng và đau. 
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi tất vào ban đêm có thể giúp 
ngăn cơn đau tấn công, giúp máu lưu thông và các chi ấm 
áp.

Raynaud thường được kích hoạt do nhiệt độ lạnh 
(hoặc lo lắng, căng thẳng), đeo tất không ngăn bệnh nhưng 
có thể kiểm soát để ngăn nó bùng phát.

Những lợi ích khác khi đi tất là cải thiện tình trạng 
nứt gót chân (giữ ẩm cho bàn chân và đi tất cotton trong 
một tuần hoặc lâu hơn da bớt khô hơn), ngăn ngừa các cơn 
bốc hỏa (do kiểm soát nhiệt độ cơ thể tốt hơn) và tăng khả 
năng đạt cực khoái.

Đi tất khi ngủ làm tăng khả năng đạt cực khoái khi 
quan hệ tình dục lên đến 30%, theo nghiên cứu của đại học 
Groningen (Hà Lan) với 13 cặp vợ chồng. Cực khoái là kết 
quả của việc tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục. 
Trong khi đi tất khi ngủ góp phần giúp lưu thông máu tốt 
hơn.

Dù đi tất mang lại nhiều lợi ích, De Carlo lưu ý 
rằng tất không phải là thuốc chữa bệnh. Ví dụ, đi tất có thể 
giúp bạn ngủ ngon hơn, nhưng quan trọng phải hiểu lý do.

“Bàn chân lạnh có thể do một số lý do như thiếu 
máu, tiểu đường và suy giáp. Nếu nguyên nhân sâu xa 
khiến bạn khó ngủ là do một vấn đề chưa được phát hiện và 
giải quyết, chẳng hạn như đang phải đối mặt với chứng lo 
âu và kích thích quá mức về tinh thần, thì đeo tất đi ngủ sẽ 
không phải là giải pháp”, ông

Ngược lại, không đi tất khi ngủ cũng có những lợi 
ích riêng. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, nếu không 
gặp các vấn đề liên quan đến nhiệt độ cơ thể, thì không đi 
tất khi ngủ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngoài ra, việc không đi tất khi đi ngủ giúp tránh 
“vệ sinh kém, nhiễm trùng da và mùi khó chịu” nếu những 
đôi tất không sạch hoặc thậm chí bị nhiễm nấm, De Carlo 
lưu ý.

“Một số người sẽ ngủ ngon hơn khi không đi tất, 
trong khi những người khác thì không”, ông nói.

De Carlo cho biết, nên đi tất làm từ sợi tự nhiên như 
len cashmere, len merino, tre hoặc bông. Những chất này 
ấm, thoáng và hỗ trợ vệ sinh da tổng thể. ■  
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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

SÖU TAÀM

Jayess Mississippi

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. Ñòa 

ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. Chuû seõ 

chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHTERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHTERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ ñöôïc xaây laïi 

môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, Chaân maùy, ñöôøng oáng, 

töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy 

giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi 

chuyeân mua xaây söûa vaø baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 

thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

Cảnh sát dùng kỹ thuật định 
tuổi bằng carbon phóng xạ để phát 
hiện tranh giả

Kỹ thuật xác định niên đại bằng carbon 
phóng xạ đang thu hút mối quan tâm của 
giới phân tích pháp y tác phẩm nghệ thuật, 

nhờ những tiến bộ gần đây cho phép thực hiện kỹ thuật trên 
một mẫu có kích thước rất nhỏ. 

Trước đây, kỹ thuật này đòi hỏi lấy lên đến vài cm. 
Trong khi đó các bức tranh sưu tầm, nếu là tranh thật, 
thường có giá trị cao, và các nhà đấu giá, bảo tàng và chủ 
sở hữu không muốn liều lĩnh cắt ra một mảnh để xác định 
niên đại và làm hỏng tác phẩm.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng niên đại carbon 
phóng xạ để xác định hai tác phẩm nghệ thuật là giả

Kỹ thuật phân tích hình ảnh và phân tích hóa học - 
được dùng để phát hiện các tác phẩm giả mạo - có thể quan 
sát bên dưới nét vẽ và xem chất liệu của bức tranh đã lão 
hóa đi như thế nào theo thời gian, nhưng không thể xác 
định cụ thể niên đại như kỹ thuật carbon phóng xạ.

Hai bức tranh trong vụ án mới ở Pháp nằm trong 
một kho gồm khoảng 600 tác phẩm nghệ thuật mà các điều 
tra viên tìm thấy trong xưởng của một nhà phục chế vào 
năm 2019. Trong số hàng chục bức tranh có vẻ là những 
kiệt tác tầm trung từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các 
điều tra viên hướng sự chú ý đến những tác phẩm có màu 
sơn tương đối mới.

Nhóm nghiên cứu của Lucile Beck, nhà khoa học 
di sản tại Đại học Paris-Saclay, được mời vào cuộc và họ 
chọn một số tác phẩm để xác thực, gồm một bức theo 
trường phái ấn tượng và một bức theo trường phái điểm 
họa. Họ dùng dao mổ để lấy một nhúm sợi nhỏ từ bề mặt 
vải của mỗi bức tranh để làm mẫu.

Tất cả các sinh vật sống đều hấp thụ carbon từ khí 
quyển và từ thực phẩm, bao gồm carbon-14 có tính phóng 
xạ, liên tục phân hủy và phát ra các hạt. Khi một loại thực 
vật - chẳng hạn như cây gai dầu thường được sử dụng để 
làm vải bố (canvas)- chết đi, carbon-14 mà nó hấp thụ vẫn 
tiếp tục phân hủy. 

Xác định niên đại dựa trên carbon phóng xạ có 
nghĩa là đo carbon-14 còn lại để ước tính thời gian phân 
hủy đã trôi qua. Kỹ thuật này sẽ cho thấy niên đại sớm nhất 
có thể của một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì có thể có 
khoảng cách nhiều năm giữa thời điểm sản xuất vải bố và 
thời điểm tạo ra bức tranh.

Các vụ thử bom nguyên tử, bắt đầu từ những năm 
1940 và phổ biến vào những năm 1950, đã làm cho lượng 
carbon-14 trong khí quyển vượt quá mức có trong tự 
nhiên. Carbon-14 đạt đỉnh vào khoảng năm 1964 và giảm 
dần sau khi thế giới có lệnh cấm một phần các vụ thử hạt 
nhân. 

Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng xác định các vật 
liệu nào đến từ những thập niên này, vì chúng mang carbon 
phóng xạ có nguồn gốc từ bom nguyên tử và nồng độ 
carbon-14 cao hơn hẳn mức trước những năm 1950.

Nhóm Beck đã kiểm tra các bức tranh xem có 
mang dấu ấn của carbon-14 có nguồn gốc từ bom nguyên 
tử hay không. Trong phòng thí nghiệm, họ làm sạch và làm 
khô vật liệu, vài miligam mẫu ban đầu bị rút còn lại 
khoảng một miligam carbon, sau đó ép thành một mẩu 
than chì để đo bằng khối phổ máy gia tốc.

Kết quả, các sợi vải từ cả bức tranh theo trường 
phái ấn tượng và trường phái điểm họa đều chứa carbon từ 
giữa những năm 1950 hoặc sau năm 2000. (Bởi vì nồng độ 
carbon-14 mà họ đo được có thể tương ứng với một trong 
hai thời kỳ thử nghiệm bom nguyên tử đạt đỉnh). 

Một loại sợi khác, có khả năng cao đến từ cây cọ 
vẽ, được tuốt từ lớpsơn phủ bảo vệcủa bức tranh theo 
phong cách điểm họa, cũng có niên đại sau năm 1950. Báo 
cáo trên tạp chíKhoa học pháp y quốc tế, nhóm nghiên cứu 
kết luận những bức tranh này là đồ giả.

Beck thừa nhận, lý tưởng nhất là nhóm sẽ thực hiện 
phân tích hóa học sâu hơn nữa để bổ trợ cho các kết luận 
này, nhưng các nhà nghiên cứu bị hạn chế thời gian do 
khung thời gian của cuộc điều tra khá chặt chẽ.

Những cải tiến kỹ thuật
Mặc dù đây có vẻ là lần đầu tiên cảnh sát điều tra sử 

dụng kỹ thuật xác định niên đại dựa trên carbon phóng xạ 
để xác định tác phẩm nghệ thuật giả, các nhà nghiên cứu đã 
đặt nền móng cho lĩnh vực này trong suốt một thập kỷ qua.

Năm 2014, nhà vật lý Mariaelena Fedi tại Viện Vật 
lý Hạt nhân Quốc gia Pháp và các đồng nghiệp đã thực 
hiện báo cáo đầu tiên về phát hiện tranh giả bằng niên đại 
carbon phóng xạ đối với một bức tranh trong bộ sưu tập 
Peggy Guggenheim ở Venice, Ý. 

Nhóm Fedi xác định được bức tranh có niên đại 
muộn hơn thời điểm tác giả bức tranh qua đời, và kết luận 
rằng đây là tranh giả.

Năm 2019, Laura Hendriks - nhà hóa học tại Đại 
học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Thụy Sĩ, và 
các đồng nghiệp đã sử dụng một bức tranh giả để thử 
nghiệm kỹ thuật phân tích carbon phóng xạ với kích thước 
mẫu nhỏ hơn nhiều so với trước đây. 

Bà đã chuyển đổi một lượng nhỏ sơn dầu trên tranh 
thành khí carbon-dioxide và đưa vào khối phổ kế, nhờ đó 
có thể xác định niên đại tranh giả chỉ với vài microgram 
mẫu lấy từ tranh.

Những tiến bộ như vậy là tin tốt cho lĩnh vực nghệ 
thuật. Để xác định tranh giả cần nhiều công cụ khác nhau, 
và xác định niên đại dựa trên cacbon phóng xạ là một công 
cụ rất tuyệt vời khi kết hợp với chuyên môn của các học giả 
nghệ thuật, những người có thể giúp giải thích lịch sử của 
những vật phẩm lịch sử phức tạp này. ■

Kính áp tròng “thông minh” 
giúp chẩn đoán ung thư từ nước 
mắt?

Chỉ cần nhắc đến hai chữ “ung thư” thôi 
cũng khiến người ta rùng mình. Bởi nó rất 
khó chữa trị và gây đau đớn cho bệnh nhân. 

Mới đây, các nhà khoa học đã phát triển một loại kính áp 
tròng có khả năng phát hiện và thậm chí là có thể chữa khỏi 
ung thư.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Yangzhi Zhu, một kỹ 
sư y sinh tại Viện Đổi mới Y sinh Terasak (Mỹ). Ông nói 
rằng sự phát triển mới "khá thú vị so với các kỹ thuật hiện 

tại khác trong lĩnh vực này".
Tuy nhiên, cho đến nay phát minh này mới chỉ 

được thử nghiệm trong các tế bào phòng thí nghiệm. Một 
khi được chứng minh an toàn, nó sẽ được thử nghiệm trên 
người. Về cơ bản, kính áp tròng có thể phát hiện exosome 
có trong nước mắt. Exosome được coi là dấu hiệu cho thấy 
sự phát triển của khối u ở đâu đó trong cơ thể.

Các thấu kính được trang bị một kháng thể có thể 
phát hiện và bám vào một kháng thể khác được tìm thấy 
trên các exosome. Khi hai kháng thể này kết hợp với nhau, 
chúng sẽ chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ này cho thấy sự 
hiện diện của các tế bào khối u. Kết quả thu được rõ rệt đến 
mức chúng thậm chí có thể được nhìn thấy bằng mắt 
thường.

Phương pháp nhanh chóng và thuận lợi
Không cần phải nói, kỹ thuật này mang lại nhiều 

lợi thế. Trong khi các xét nghiệm máu tiêu chuẩn, sinh 
thiết hoặc chụp CT mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để 
đưa ra chẩn đoán, thì kính áp tròng cho kết quả chỉ trong 
vòng 30 phút.

Quá trình này cũng không gây đau đớn vì nó không 
yêu cầu bất kỳ phẫu thuật nào.

Thiết bị đầy hứa hẹn
Zhu và nhóm của ông hiện đang tiến hành một 

nghiên cứu thử nghiệm trên thỏ. Các thí nghiệm mới có thể 
chứng minh độ an toàn của kính áp tròng và cho phép 
chúng được chấp thuận để thử nghiệm trên người.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhóm 
nghiên cứu hy vọng kính áp tròng sẽ không chỉ dừng lại ở 
thử nghiệm ung thư mà vươn xa hơn nữa, chẳng hạn như 
chẩn đoán các bệnh khác như một số bệnh tự miễn dịch 
nhất định. Một ngày nào đó, chúng thậm chí có thể được sử 
dụng để phân phối thuốc như một phương pháp điều trị 
bệnh chứ không phải là một công cụ chẩn đoán đơn giản. ■ 

Rơi xuống lò nung 720 độ C, người 
đàn ông thoát chết ngoạn mục

Một người đàn ông sau khi bị rơi xuống lò 
nung nhôm nóng chảy 720 độ C vẫn 
may mắn sống sót.

Người đàn ông 25 tuổi làm việc tại một lò nung 
nhôm  ở St Gallen, đông bắc Thụy Sĩ. Tình huống bất ngờ 
khiến anh rơi gã vào lò nung nhôm nóng 720 độ C. Tuy 
nhiên bằng một cách thần kỳ, anh đã thoát ra được, cố gắng 
kéo mình đến vị trí an toàn hơn và được cứu hộ.

Người đàn ông bị chìm trong lò nung nhôm nóng 
chảy đến tận đầu gối. Được biết, anh bị rơi vào lò nung từ 
một lỗ tròn ở trên đỉnh lò.

Hai bác sĩ và nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã sơ cứu 
anh ngay tại nhà máy trước khi chuyển đến bệnh viện. Bác 
sĩ cho biết người đàn ông đã thoát cửa tử một cách ngoạn 
mục, là trường hợp hi hữu trên thế giới.

Hiện tại, người đàn ông trẻ tuổi đang được điều trị 
tại bệnh viện, dù giữ được tính mạng nhưng vết bỏng khá 
nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố St Gallen đến hiện 
trường để điều tra xem vụ tai nạn xảy ra như thế nào.

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ tai nạn 
nghiêm trọng xảy ra tại lò nung này. Năm 2014, tại lò nung 
xảy ra vụ nổ khó có thể giải thích khiến một người đàn ông 
bị bỏng mặt nặng. 

Năm 2018, một người đàn ông đã may mắn thoát 
chết sau khi thùng kim loại nóng chảy khổng lồ rơi xuống 
sàn nhà máy tại Iran ngay gần vị trí của anh. Chất lỏng sau 
đó phun xuống mặt đất, bao phủ chỗ mà người đàn ông đã 
đứng trước đó ít giây. ■ 
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SÖU TAÀM

Linh cẩu thuộc họ chó hay họ 
mèo?

Có rất nhiều nhầm lẫn về nguồn gốc của linh 
cẩu và bản chất của chúng. Sự kỳ lạ về sinh lý 
ở linh cẩu đã khiến chúng trở thành nguồn đề 

tài nghiên cứu cho các nhà động vật học trên toàn cầu.
Linh cẩu chính xác là gì? Linh cẩu có phải là loài động 

vật thuộc họ chó không? Hay nó là loài động vật thuộc họ 
mèo hoặc một họ động vật hoàn toàn? Câu trả lời cho câu 
hỏi đó hơi phức tạp. Linh cẩu có thể được mô tả là một loài 
động vật có cơ thể “giống chó” và giải phẫu “giống mèo”, 
nhưng bản thân nó thực sự là một sinh vật độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, những quan niệm sai lầm về loài động vật 
này vẫn còn rất nhiều. Chúng không phải là một loài chó 
hoang, và chắc chắn chúng không phải là những kẻ ăn xác 
thối đơn giản.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản nhất: linh cẩu là 
một họ riêng biệt trong bộ Carnivora (Bộ Ăn thịt). Họ này 
chứa bốn loài hiện có. Linh cẩu đốm, linh cẩu nâu và sói 
đất đều có nguồn gốc từ Châu Phi cận Sahara. Linh cẩu sọc 
là loài đặc hữu của Bắc Phi, Trung Đông và tiểu lục địa Ấn 
Độ.

Chính xác thì không có loài nào trong số chúng bị đe 
dọa trước ngu cơtuyệt chủng, nhưng linh cẩu sọc và linh 
cẩu nâu đều đang bị đe dọa do mất môi trường sống và nạn 
săn bắn trái phép. Và theo những dữ liệu hóa thạch, chúng 
ta biết được rằng đã có rất nhiều loài của họ này tuyêt 
chủng trong quá khứ, với niên đại hàng triệu năm.

Cả bốn loài đều có chung một số đặc điểm, nhưng linh 
cẩu đốm có lẽ là loài kỳ lạ nhất. Nó đã trải qua một số thay 
đổi đáng kể trong vài triệu năm qua để phân biệt nó với các 
loài động vật có quan hệ gần gũi khác.

Linh cẩu sọc, chúng là động vật sống về đêm nhưng 
có thể được nhìn thấy ra khỏi hang vào khoảng hoàng hôn 
và bình minh.

Linh cẩu thuộc họ chó hay họ mèo?
Về cơ bản, linh cẩu không phải là một loài mèo thực 

sự như hổ, báo và mèo nhà, tất cả đều thuộc họ Felidae. 
Thay vào đó, linh cẩu thuộc về một nhóm riêng biệt có 

quan hệ gần gũi với nhánh mèo hơn là họ chó.
Bộ Carnivora mà linh cẩu thuộc về lần đầu tiên xuất 

hiện vào khoảng 50 đến 60 triệu năm trước. Những động 
vật ăn thịt ban đầu này đã phát triển những chiếc răng 
chuyên dụng để xé thịt. Ít nhất dựa trên sự tái tạo một phần 
hồ sơ hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học biết rằng một số 
trong số chúng có thể giống loài chồn hiện đại và đã thích 
nghi để leo cây.

Những động vật ăn thịt đầu tiên phân chia rất nhanh 
thành các dòng chó và mèo riêng biệt. Cả hai nhánh đều đi 
theo những con đường riêng, tạo ra những hình thức mới. 
Sau đó, khoảng 30 triệu năm trước, dòng mèo lại tách ra 
thành hai nhóm chính. Một nhánh đã tạo ra họ mèo hiện 
đại. Nhánh còn lại đã sinh ra linh cẩu, cầy mangut và họ 
cầy (như cầy hương Châu Á).

Khoảng 10 đến 20 triệu năm trước, dòng linh cẩu thực 
sự bắt đầu hình thành như một nhóm độc nhất và khác biệt. 
Nó phân nhánh thành ít nhất ba họ riêng biệt, chỉ một trong 
số đó (họ linh cẩu thực sự) rõ ràng vẫn còn tồn tại đến ngày 
nay. Các điều kiện môi trường thay đổi trong vòng 10 triệu 
năm qua cuối cùng đã bắt đầu ủng hộ những con linh cẩu 
tiến hóa lớn hơn và khỏe mạnh hơn.

Mặc dù lần cuối cùng chúng chia sẻ một tổ tiên chung 
là khoảng 30 triệu năm trước, nhưng mèo, linh cẩu, cầy 
mangut và động vật họ cầy đều thuộc một loại duy nhất mà 
các nhà phân loại học hiện nay gọi là Feliformia.

Feliformia bắt nguồn từ một thuật ngữ Latinh có 
nghĩa là một loài động vật có hình dạng hoặc ngoại hình 
giống mèo, chỉ đơn giản là một mô tả về mối quan hệ tiến 
hóa của chúng. Nó không phải là một mô tả về những gì mà 
chúng đang có. Và trên thực tế, linh cẩu cũng không còn là 
một loài động vật điển hình trong họ mèo hiện đại.

Linh cẩu giống mèo như thế nào?
Mối quan hệ tiến hóa giữa linh cẩu và mèo thoạt đầu 

có thể không rõ ràng vì chúng trông rất khác nhau. Nhưng 
thực sự có một vài đặc điểm mà chúng chia sẻ chung. Một 
đặc điểm xác định được chia sẻ bởi gần như tất cả các 
thành viên của Feliformia (loài ăn thịt giống mèo) là cấu 
trúc xương độc đáo của tai giữa và tai trong. Đó là một chi 
tiết rất nhỏ, nhưng sự hiện diện của nó ở gần như tất cả các 
loài Feliformia, cho thấy rằng nó có thể đã tiến hóa từ rất 
sớm trong dòng dõi và sau đó được truyền lại cho tất cả các 
loài con cháu.

Một điểm giống nhau khác giữa linh cẩu và mèo là 
chiếc lưỡi rất thô, bao gồm các gai hoặc lông cứng tương 
tự nhau để giúp tước thịt con mồi và cũng để giúp chải 
lông. Bạn có thể thích thú khi phát hiện ra rằng linh cẩu tự 
chải chuốt bằng lưỡi theo cách tương tự như mèo.

Tuy nhiên, bên cạnh một vài điểm tương đồng rõ ràng 
khác, linh cẩu và mèo là những động vật rất khác biệt. Xét 
cho cùng, 30 triệu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng 
chúng có chung một tổ tiên. Đây là khoảng thời gian quá 
đủ để linh cẩu tiến hóa thành một thứ gì đó rất khác. Ví dụ, 

ba mươi triệu năm lớn hơn khoảng thời gian ngăn cách con 
người với hầu hết các loài vượn và khỉ. Vì vậy, mặc dù là 
thành viên của Feliformia, linh cẩu thực sự không giống 
mèo chút nào.

Linh cẩu khác với mèo như thế nào?
Linh cẩu thực sự khác với mèo theo nhiều cách. Một 

trong những điểm khác biệt quan trọng nhất là bản chất 
bầy đàn trong chiến lược săn mồi của chúng. Trong khi 
một số loài thích nhặt xác để tìm thức ăn thừa, linh cẩu 
cũng là những kẻ săn mồi tài năng. Không giống như mèo, 
chúng thường không thể trèo cây hoặc phục kích con mồi, 
thay vào đó chúng thích đuổi theo con mồi trên mặt đất và 
xé xác chúng bằng răng hơn là móng vuốt. Những chiếc 
răng này thực sự mang nhiều nét giống với họ chó. Điều 
này có lẽ là do răng là công cụ rất hữu ích cho chiến lược 
săn mồi theo đàn của linh cẩu.

Chiến lược săn mồi cũng phản ánh cấu trúc xã hội của 
loài này. Cơ sở của xã hội linh cẩu là thị tộc, có thể bao gồm 
80 thành viên và đôi khi còn nhiều hơn. Mặc dù linh cẩu 
phối hợp với nhau để hạ gục con mồi, nhưng cuộc sống 
trong bầy đàn không hoàn toàn là một mối quan hệ hợp tác. 
Những con linh cẩu hình thành các hệ thống phân cấp 
thống trị rất nghiêm ngặt, xác định khả năng tiếp cận cả 
thức ăn và bạn tình.

Linh cẩu sọc, linh cẩu nâu và sói đất đều đã thích nghi 
với các xã hội thường do con đực lãnh đạo. Trong khi đó 
linh cẩu đốm thì hoàn toàn ngược lại, cấu trúc xã hội của 
chúng được xây dựng xung quanh một tổ chức mẫu hệ, 
trong đó một con cái duy nhất đại diện cho cốt lõi của thị 
tộc. Nó sẽ được ưu tiên tiếp cận với thức ăn và bạn tình hơn 
những con cái khác.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng linh cẩu có quan hệ 
họ hàng gần gũi với mèo hơn là chó. Tuy nhiên, mối quan 
hệ này khá xa cách. Lần cuối cùng chúng chia sẻ một tổ 
tiên chung với loài mèo là khoảng 30 triệu năm trước. Điều 
này đã giúp linh cẩu có nhiều thời gian để phát triển những 
đặc điểm độc đáo của riêng chúng. ■  

Malaysia

Ở
 Malaysia và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, 
văn hóa cà phê hiện đại chỉ mới phát triển trong 
vài thập kỷ qua và liên quan đến việc gặp gỡ 

bạn bè tại các quán cà phê.
Kopi là thức uống cà phê yêu thích của nhiều người 

Malaysia. Để pha cà phê, người ta sử dụng một bộ lọc vải. 
Do nguyên liệu sử dụng thường là loại cà phê Robusta 

nên hương vị cà phê có thể hơi đắng, tạo ra một loại đồ 
uống có vị mạnh, được coi là một trải nghiệm độc đáo. Có 
nhiều loại Kopi khác nhau, được làm bằng cách thêm vào 
sữa, đường và các nguyên liệu khác. ■ 

 

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

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
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Chó ngửi được sự căng thẳng 
qua hơi thở và mồ hôi của chủ

Không chỉ ánh hơi ược chất cấm, vũ khí, chó đ đ
còn có thể nhận biết được sự căng thẳng của 
con người. Chúng có thể giúp bệnh nhân mắc 

chứng lo âu và hậu chấn tâm lý bình tĩnh lại.
Deborah Debes, chuyên gia về hành vi của chó, người 

điều hành dịch vụ huấn luyện chó DogManGoWoof ở 
Hong Kong (Trung Quốc), cho biết khứu giác của chó 
nhạy đến mức chỉ cần ngửi thôi chúng có thể biết được khi 
nào chủ nhân về nhà dù chúng ta chưa hề bước chân vào 
cửa.

Cô cho biết mũi chó thính gấp nghìn lần mũi người vì 
chúng có tới 300 triệu thụ thể khứu giác, trong khi con 
người chỉ có 5-6 triệu. Ở chó, vùng não liên quan đến cảm 
nhận mùi hương lớn hơn 40 lần so với con người.

Khứu giác đáng kinh ngạc của chó
Khả năng siêu nhiên của loài vật này được con người 

tận dụng để hỗ trợ tìm kiếm thuốc cấm, vũ khí, ngà voi, 
người và thi thể mất tích. Khứu giác tuyệt vời của chó thúc 
đẩy tiến sĩ Clara Wilson, nhà tâm lý học động vật tại Đại 
học Queen's Belfast, Bắc Ireland, nghiên cứu sâu hơn về 
lĩnh vực này.

Mới đây, cô thực hiện một nghiên cứu để kiểm tra xem 
liệu chó có đánh hơi được sự căng thẳng của con người 
không. Nghiên cứu có sự tham gia của những chú chó có 
thể ngửi được tình trạng sức khỏe con người như ung thư, 
bệnh Parkinson, Covid-19.

Nhà tâm lý học động vật, tiến sĩ Clara Wilson chụp 
cùng chú chó Leon

Chuyên gia Debes đã từng chứng kiến chuyện này. 
Một khách hàng của cô Debes mắc ung thư vú nhưng mãi 
cho đến khi chú chó cứ liên tục ngửi một bên ngực của vị 
khách đó, cô ấy mới biết mình bị bệnh.

Cô Debes cho biết thêm: “Chó cũng có thể dùng khứu 
giác để nhận biết khi nào chúng ta bị tổn thương. Chúng sẽ 
cố gắng liếm vết thương để giúp chúng ta lành thương 
nhanh hơn. Lúc tôi bị gãy cổ tay, trước khi đến bệnh viện 
để chụp X-quang, chú chó lai mà tôi cứu trước đây đã liếm 
tay tôi”.

Quá trình nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Wilson và đồng nghiệp 

cho thấy chó có thể xác định tình trạng tâm sinh lý của con 
người. Họ cho người tham gia làm một nhiệm vụ căng 
thẳng. Sau đó, họ thu thập mẫu mồ hôi và hơi thở của 
người tham gia rồi để cho những chú chó ngửi. Nhóm 
nghiên cứu phát hiện chó thực sự đánh hơi được sự căng 
thẳng từ những mẫu trên.

Trong cơ thể một người bị căng thẳng cấp tính, các 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát ra từ hơi thở và/hoặc mồ 
hôi sẽ thay đổi. Chó có thể phát hiện những thay đổi đó. 
Trong mỗi phiên thử nghiệm, mỗi chú chó được đưa cho 2 
mẫu của cùng một người: Một mẫu được lấy khi người đó 
thư giãn, mẫu còn lại được lấy khi họ gặp căng thẳng. Cứ 4 
phút, các chú chó sẽ phải ngửi mẫu mới. Tất cả chú chó đều 
phát hiện mẫu căng thẳng một cách chính xác.

Tiến sĩ Wilson nói: “Nghiên cứu này chứng minh chó 
có thể phát hiện sự căng thẳng của con người mà không 
cần bất kì hình ảnh hay đoạn âm thanh nào”.

Chó ngửi được cả nỗi sợ của chúng ta. Loài vật này 
cũng có thể phát hiện các tín hiệu hóa học khi một người bị 
động kinh sắp co giật. Vào lúc đó, chúng sẽ sủa để cảnh 
báo.

Cô Debes nói: “Điều này giúp tăng mức độ tin cậy và 
sức khỏe tổng thể của những người bị co giật”. Cô Wilson 
cho biết chó cũng có thể đánh hơi được khi nào lượng 
đường huyết của bệnh nhân mắc tiểu đường tăng hay giảm.

Giá trị của nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Wilson rất hữu ích 

trong việc huấn luyện chó để phát hiện chứng lo âu và hậu 
chấn tâm lý (PTSD). Cô Debes cho rằng việc này sẽ giúp 
quá trình điều trị bệnh tâm lý tiến triển hơn trong tương lai.

Hiện tại, những chú chó hỗ trợ cho người mắc PTSD 
đang được đào tạo để tìm kiếm các dấu hiệu của sự lo lắng 
như khóc hoặc tự làm hại bản thân. Chó sẽ phản ứng lại 
bằng cách dựa người vào chủ nhân hoặc thậm chí sử dụng 
bàn chân của chúng để ngăn chủ tự làm hại.

Phát hiện chó có thể ngửi thấy sự căng thẳng sẽ khiến 
việc huấn luyện chó hỗ trợ người bị PTSD được cải thiện.

Cô Debes cho biết: “Ví dụ, chó được dạy rằng ngay 
khi ngửi được sự căng thẳng từ chủ nhân, chúng sẽ dụi vào 
người chủ để an ủi, thậm chí lấy thuốc cho chủ, thay vì chờ 
đợi những dấu hiệu căng thẳng được bộc lộ ra ngoài”.

Sau khi đồng hành cùng những chú chó dịch vụ, bệnh 
nhân mắc PTSD có cải thiện về mặt tinh thần vì họ luôn 
nhận được sự an ủi của chú chó trong lúc lo âu. Đồng thời, 
họ cũng cải thiện về mặt thể chất do chó giúp giảm số lần 
bệnh nhân tự làm hại.

Chó đem lại rất nhiều lợi ích cho người mắc PTSD
Cô Debes giải thích lý do cho hành vi bảo vệ của 

những chú chó rằng chó sẽ bảo vệ đàn của nó và cả những 
người nó yêu quý. Chúng cũng không phán xét khi chủ 
nhân đang chật vật trong hoàn cảnh nào đó.

Chính thái độ hoàn toàn không phán xét này - thứ mà 
không phải con người nào cũng có - giúp người bệnh tự tin 
và cởi mở hơn với những người khác.

Bản chất bảo vệ của chó mang lại lợi ích cho người 
mắc PTSD ngay cả khi ở môi trường bên ngoài. Đôi khi, 

người bệnh bị kích động bởi những thứ bất ngờ và nguy 
hiểm, các chú chó có thể xác định điều nguy hiểm đó và 
giúp chủ tránh rơi vào hoảng loạn.

Theo cô Debes, chó cũng giúp chúng ta ít gặp ác mộng 
hơn. Bệnh nhân PTSD thường chật vật với những cơn ác 
mộng. Những chú chó được huấn luyện để cảnh giác với 
dấu hiệu nguy hiểm vào ban đêm. Do đó, sự hiện diện của 
chúng trong phòng ngủ giúp chủ cảm thấy an tâm và ngủ 
ngon hơn. Không chỉ phát hiện được cơn hoảng loạn của 
người mắc PTSD, co giật và nhiều bệnh tật khác, những 
người bạn đồng hành 4 chân của chúng ta cũng cung cấp 
liệu pháp điều trị. Chúng tương tác với chủ trong thời gian 
dài và giúp cải thiện sức khỏe của người bệnh. ■ 

Tốc độ giảm sinh tại Nhật Bản 
đang ở mức báo động

Chín tháng ầu n m nay chỉ có gần 600 nghìn đ ă
trẻ được sinh tại Nhật Bản, thấp hơn 4,9% so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là số liệu mới nhất do Bộ Y tế, Lao động và Phúc 
lợi Nhật Bản công bố. Và đây là con số được cho là đáng 
báo động về tỷ lệ sinh giảm mạnh, có nguy cơ gây mất cân 
bằng xã hội tại Nhật Bản. Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao 
động và Phúc lợi Nhật Bản công bố mới đây, từ tháng 1 đến 
tháng 9 năm nay, tại Nhật Bản chỉ có 599.636 trẻ được sinh 
ra, giảm gần 31.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo 
ước tính, nếu tốc độ này được duy trì, thì nhiều khả năng 
trong năm 2022, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên ghi nhận số trẻ 
được sinh ra hàng năm ở mức dưới 800.000 trẻ, thấp nhất 
kể từ khi số liệu về dân số được thống kê từ năm 1899.

Theo các chuyên gia về dân số, ể cải thiện tình trạng đ
này là không hề dễ dàng, ình hình kinh tế toàn cầu đặc biệt t
và Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sau 
giai đoạn COVID-19, điều kiện kinh tế không thuận lợi 
chính là yếu tố lớn cản trở đến kế hoạch kết hôn của các 
thanh niên và sinh con của các cặp vợ chồng.

Khảo sát của Viện dân số và an sinh xã hội Nhật Bản 
cho thấy, trong năm 2022 chỉ có hơn 24.000 cặp nam nữ 
đăng ký kết hôn so với gần 600.000 cặp vào năm 2019 
trước khi dịch -19 xuất hiện và có hơn 52% các COVID
cặp vợ chồng không có ý ịnh sinh con bởi các khó kh n về đ ă
kinh tế. Tốc ộ giảm sinh tại Nhật Bản ang ở mức báo đ đ
đ động và chính phủ nước này ang triển khai các biện pháp 
ứng phó toàn diện. Trọng tâm là khuyến khích kết hôn và 
tạo iều kiện tối a nhằm t ng tỷ lệ sinh, cụ thể như ưu ãi đ đ ă đ
mua và thuê nhà cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn hay 
hỗ trợ tài chính khi sinh nở và chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ. 
■

Ăn nhiều thịt đỏ không gây ung thư 
như nhiều người nghĩ

Trong nhiều năm, các nghiên cứu cho rằng tiêu 
thụ thịt đỏ có liên quan tới những vấn đề sức 
khỏe như bệnh tim, đột quỵ và ung thư. Nhưng 

các nghiên cứu này vẫn có những hạn chế về phương pháp 
luận.

Gần đây, các chuyên gia sức khỏe tại Đại học 
Washington (Mỹ) xem xét kỹ lưỡng hàng trăm nghiên cứu 
về việc tiêu thụ thịt đỏ và mối liên hệ với những tình trạng 
sức khỏe mạn tính. Họ phát hiện ăn nhiều thịt đỏ không 
gây các bệnh nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ.

Bằng chứng yếu ớt
Nhóm chuyên gia chỉ tìm thấy bằng chứng yếu ớt về 

việc tiêu thụ thịt đỏ chưa qua chế biến có liên quan ung thư 
đại trực tràng, ung thư vú, tiểu đường type II và bệnh tim 
thiếu máu cục bộ. Không có mối liên hệ nào giữa việc ăn 
thịt đỏ và đột quỵ.

Nhiều năm qua, các nghiên cứu trước đây thường chỉ 
ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ với các vấn đề sức 
khỏe như bệnh tim, đột quỵ và ung thư. Nhưng ẩn mình 
trong các bài báo đã xuất bản là các điểm hạn chế đáng chú 
ý.

Gần như tất cả nghiên cứu đều là quan sát, không thể 
đưa ra lý do một cách thuyết phục. Hầu hết đều bị cản trở 
bởi các biến gây nhiễu. Ví dụ, những người ăn thịt chỉ đơn 
giản là ăn ít rau hơn, hoặc có xu hướng hút thuốc nhiều 
hơn, tập thể dục ít hơn. Hơn nữa, nhiều người dựa trên mức 
tiêu thụ tự báo cáo. Thực tế là mọi người không thể nhớ họ 
ăn bất kỳ thứ gì với độ chính xác là bao nhiêu. Đặc biệt, 
quy mô trong các bài báo khoa học này thường nhỏ.

Vậy nguy cơ ung thư cao hơn 15% ở nhóm mẫu rất 
nhỏ này có thực sự đáng lo hay không?

“Giải oan” cho thịt đỏ
Ởnghiên cứu mới chưa có tiền lệ, các nhà khoa học tại 

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), thuộc Đại 
học Washington, đã xem xét kỹ những nghiên cứu hàng 
thập kỷ về việc tiêu thụ thịt đỏ và mối liên hệ của nó với các 
kết quả sức khỏe khác nhau. Họ xây dựng hệ thống đánh 
giá mới để thông báo các nguy cơ sức khỏe trong quá trình 
này.

Phát hiện của họ xua tan hầu như mọi lo ngại về việc 
ăn thịt đỏ.

Thịt đỏ được đề cập đến trong nghiên cứu không phải 
là thịt chế biến. Nghĩa là thịt tươi nấu ăn liền, không phải 
thịt đã xử lý và đóng gói, đóng hộp hoặc thay đổi trạng thái 
tự nhiên. Nó khác với thịt chế biến - như thịt xông khói, 
xúc xích, thịt nguội, thịt hộp - đã được xử lý để tăng hương 
vị hoặc thời hạn sử dụng, bằng cách hun khói, ướp muối, 
xử lý, sấy khô hoặc đóng hộp.

Các nhà khoa học của IHME quan sát những thiếu sót 
của khoa học sức khỏe trong nhiều thập kỷ. Mỗi năm, hàng 
trăm nghiên cứu về thực phẩm được công bố, chỉ với mục 
tiêu là tìm ra mối liên hệ giữa một loại thực phẩm nào đó 
với nguy cơ tử vong, bệnh tật. Song, do các phương pháp 
cẩu thả, đối tượng khác nhau và biện pháp thống kê không 
nhất quán, mọi thực phẩm dường như đều có mối liên hệ 
với nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Các nhà khoa học cho rằng đây là điều khiến người 

dân rất hoang mang. Do đó, họ sử dụng phương pháp mới 
để đánh giá, định lượng bằng chứng đánh giá các cặp rủi ro 
- kết quả. Sau đó, họ sử dụng hàm, tính toán thành một số 
duy nhất rồi chuyển thành hệ thống xếp hạng 1-5 sao.

“Xếp hạng một sao cho thấy có thể không có mối liên 
hệ thực sự giữa hành vi hoặc tình trạng ăn uống và sức 
khỏe. Hai sao có nghĩa hành vi ăn uống ít nhất có liên quan 
đến 0-15% thay đổi về sức khỏe. Con số này của các sao 
còn lại lần lượt là 3 sao (15-50%), 4 sao (50-85%) và 5 sao 
(>85%)”, báo cáo viết.

Khi IHME sử dụng chức năng này với việc tiêu thụ 
thịt đỏ và các mối liên hệ tiềm ẩn, họ nhận thấy không sản 
phẩm nào được xếp hạng 2 sao. Điều này đồng nghĩa việc 
tiêu thụ thịt đỏ không có tác động tới sức khỏe như chúng 
ta vẫn nghĩ.

Nhà thần kinh học, tiến sĩ Steven Novella, Đại học 
Yale, Chủ tịch Hiệp hội New England Skeptical, nhận xét: 
“Bằng chứng về nguy cơ mắc bệnh mạch máu hoặc ảnh 
hưởng sức khỏe trực tiếp từ việc ăn thịt thường xuyên là rất 
thấp. Nó thấp đến mức có thể không có nguy cơ mắc bệnh. 
Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng về nguy cơ mắc bệnh do 
ăn quá ít rau. Đây thực sự là vấn đề của chế độ ăn nhiều thịt, 
ít rau mà nhiều người đang áp dụng”.

Chế độ ăn ít rau và thay thế calo từ rau bằng thịt mới 
là yếu tố gây tổn hại sức khỏe

Tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư, tiến sĩ 
Christopher Murray, Đại học Washington (Mỹ), hy vọng 
phát hiện này sẽ “giải tỏa sự nhầm lẫn và giúp mọi người 
đưa ra quyết định sáng suốt về chế độ ăn uống, tập thể dục 
và các hoạt động khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu 
dài”. ■ 

Thực phẩm siêu chế biến gây ra 
57.000 ca tử vong sớm

Thực phẩm siêu chế biến có thể gây ra béo phì, 
tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Đây 
đều là những căn bệnh không lây nhiễm và có 

thể phòng ngừa được.
Mọi người đều biết thực phẩm lành mạnh mang lại 

nhiều lợi ích sức khỏe và tất nhiên, đồ ăn không lành mạnh 
thì không tốt cho cơ thể. Mặc dù chế độ ăn uống không 
phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới sức khỏe, một nghiên 
cứu mới đây cho biết ăn một số thực phẩm cụ thể sẽ dẫn tới 
tử vong sớm.

Thực phẩm siêu chế biến là gì?
Theo Havard Health Publishing, thực phẩm siêu chế 

biến hầu hết được làm từ chất béo, tinh bột, đường bổ sung 
và chất béo hydro hóa. Chúng cũng có thể chứa các chất 
phụ gia như chất tạo màu, hương vị nhân tạo hoặc chất ổn 
định.

Ví dụ về những thực phẩm này là đồ ăn đông lạnh, 
nước ngọt, xúc xích, thịt nguội, thức ăn nhanh, bánh quy 
đóng gói, bánh ngọt và đồ ăn vặt.

Tác hại
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Dự 

phòng Mỹ đã thu thập dữ liệu về chế độ ăn uống của người 
Brazil. Các nhà nghiên cứu cho biết 13-21% lượng đồ ăn 
của người Brazil là thực phẩm siêu chế biến.

Họ phát hiện vào năm 2019, trong số 541.160 người 
30-69 tuổi chết sớm, 261.061 tử vong vì mắc các bệnh 
không lây nhiễm, có thể phòng ngừa được như tiểu đường, 
bệnh tim và ung thư. Mô hình nghiên cứu nhận thấy thực 
phẩm siêu chế biến là nguyên nhân của gần 57.000 ca tử 
vong ở Brazil trong năm 2019. Con số này chiếm tới 
10,5% tổng số ca tử vong sớm.

Mặc dù nghiên cứu được thực hiện ở Brazil, nhóm 
chuyên gia chỉ ra số ca tử vong sớm, có thể phòng ngừa 
được liên quan đến thực phẩm siêu chế biến ở các quốc gia 
như Mỹ, Canada, Australia và Vương quốc Anh có thể cao 
hơn. Lí do là cư dân của các quốc gia này có xu hướng ăn 
nhiều thực phẩm siêu chế biến hơn.

Eduardo A.F. Nilson, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ 
khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học thuộc Trung 
tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Đại học São Paulo, người 
thành lập viện nghiên cứu Oswaldo Cruz, Brazil, cho biết: 
“Ăn nhiều thực phẩm siêu chế có thể khiến bạn bị béo phì, 
bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh khác”.

Dawn Harris Sherling, thạc sĩ, thành viên của Đại học 
bác sĩ Mỹ, trợ lý giáo sư Nội khoa tại Đại học Y khoa 
Florida Atlantic, chia sẻ: “Nghiên cứu này ước tính chỉ có 
khoảng 20%   chế độ ăn của người Brazil là đồ ăn siêu chế 
biến. Nhưng ở Mỹ, thực phẩm siêu chế biến chiếm tới gần 
60% chế độ ăn uống. Việc này báo động tình trạng sức 
khỏe của người dân Mỹ”.

Cách hạn chế
Bà Sherling nói thực ra có những cách rất dễ dàng để 

hạn chế lượng thực phẩm siêu chế biến.
Bà Sherling nói khuyên chúng ta nên ăn những thực 

phẩm ít chế biến, thực phẩm nguyên chất và có thể tự làm 
tại nhà. Một khi bỏ được những đồ ăn siêu chế biến với 
hương vị giả tạo này, chúng ta không chỉ phát triển thói 
quen ăn uống lành mạnh hơn, mà vị giác cũng sẽ quen với 
“thức ăn thật” hơn là thực phẩm siêu chế biến. ■ 
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