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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)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

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

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING
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021-2043/1613

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø treân ñöôøng Eldridge (Bellaire & 

Beechnut), bao ñieän nöôùc, Internet. 

Caàn bieát theâm chi tieát 

Text/Voice/Message.
Xin lieân laïc: 

713-922-2463
_________________________________________________

022-2045/1613

SHARE ROOM

Nhaø khu Hwy6 and Old Richmond, nhaø môùi, 

khu yeân tónh, Free Wifi, maùy giaët saáy môùi. 

Cho ñoäc thaân.

Xin lieân laïc:

713-422-3924
_________________________________________________

012-2042/1612

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng cho thueâ, 1 ngöôøi $350, 2 ngöôøi 

$500. Bao maùy giaët saáy, internet vaø 

naáu aên. 11810 Lima Dr, phía sau 

Walmart vaø Nhaø thôø Ngoâi lôøi nhaäp theå.
Xin lieân laïc Chuù Löôùc: 

832-512-4508
_________________________________________________

008-2043/1611

CHO SHARE PHOØNG

Khu HWY6 - Bellaire (gaàn keá HEB-Myõ Hoa). 

Ñuû tieän nghi, phoøng master roäng. Loái ñi saân 

vöôøn vaø beáp rieâng, giaët, saáy, Wifi, ñieän, nöôùc. 

$450/thaùng.

 Xin lieân laïc:

832-606-0491

915-588-9070
_________________________________________________

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

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

996-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Nhaø khu yeân tónh, ít ngöôøi, dö 1 phoøng cho 

share. $400 ñuû tieän nghi, saïch seõ, ñöôøng 

Beechnut vaø DaryAshford, öu tieân nam, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc Dung:

832-231-1164
_________________________________________________

994-2042/1610

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

004-2042/1610

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Beechnut Landing goùc Synott 

Beechnut (gaàn chôï Myõ Hoa), coù phoøng troáng 

cho thueâ. Tieän nghi ñaày ñuû. Saïch seõ, An ninh.

Xin lieân laïc coâ Mai:

832-768-4380
_________________________________________________

985-2041/1609

NEW - CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø dö 2 phoøng, cho share $400/thaùng. Bao 

ñieän nöôùc, raùc. Gaàn chôï VN Myõ Hoa, chôï 

HEB, tröôøng hoïc.

Xin lieân laïc:

206-973-9315

206-288-9354
_________________________________________________

997-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng thöôøng cho share $350, phoøng master 

$500. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy, internet. Coù 

theå ñi boä ra chôï Hong Kong, Taân Bình.

Xin lieân laïc:

832-277-4568

991-2042/1610

PHOØNG CHO SHARE

Phoøng roäng cho thueâ ñoäc thaân, nhaø khu 

Eldridge View gaàn chôï Myõ Hoa. Coù saún 

giöôøng, tuû laïnh nhoû, maùy giaët saáy, wifi.

Xin lieân laïc:

713-815-5934
_________________________________________________

999-2042/1610

MÔÙI 2.1.23 - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng. Treân laàu vaø döôùi laàu. Bao 

ñieän nöôùc, gas, khu toát, gaàn chôï Myõ Hoa.

Xin lieân laïc:

832-289-7619

832-247-6959
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

980-2040/1608

CHO SHARE PHOØNG 

Cho share hai phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Bao 

ñieän nöôùc, internet, coù maùy giaët saáy. Khu 

Northwest caùch chôï Hong Kong 3, 5’ laùi xe. 

Daønh cho nöõ ñoäc thaân, du hoïc sinh.

Xin lieân laïc:

832-970-6868 

832-299-0939

971-2039/1607

CHO SHARE PHOØNG 

Share phoøng khu Sugarland, quiet, saïch seõ, 

friendly. Phoøng $450, Nöõ only. Xin lieân laïc 

chò Christy: 

713-330-6021

(Baän khoâng baét maùy, please leave 

message. Thanks)
_________________________________________________

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng master $600, 2 

phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng. Northwest.

Xin lieân laïc:

713-314-7091

968-2039/1607

CAÀN BAÙN

Caàn baùn gaáp xe Lexus ES 330, year 2006. Ñaõ 

chaïy 94k Mile, giaù baùn $6,500. Southwest.

Xin lieân laïc Andy: 

405-546-8257
_________________________________________________

975-2054/1623

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi: 

832-661-0342
_________________________________________________

974-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc chu 

ñaùo. Nhaø ôû Gessner & W.Airport gaàn Bwy 

Sam Houston.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

969-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø gaàn chôï Myõ 

Hoa 7507 San Benito Dr, Houston, TX 77083. 

Nhaø môùi vaø roäng, coù phoøng nguû rieâng cho treû. 

Hai ngöôøi troâng nom, coù license coi treû.

Xin lieân laïc:

Linda: 832-794-8083

Hieäp Ñoã: 713-261-4172

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Kích thước ngực liên quan như 
thế nào đến ung thư vú?

Một cuộc khảo sát được công bố trên tạp 
chí JAMA Network Open (Mỹ), cho 
thấy trong số gần 1.900 phụ nữ tham 

gia, phần lớn coi mật độ vú là yếu tố rủi ro ít gây hậu quả 
hơn so với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung 
thư vú, theo NBC News.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những phụ nữ có bộ 
ngực dày đặc được đặc trưng bởi các mô mỡ, tối thiểu phải 
đối mặt với nguy cơ ung thư vú cao gấp 4 lần so với những 
phụ nữ có mật độ vú thấp nhất, khoảng 10% phụ nữ chụp 
quang tuyến vú có mật độ vú như vậy.

Cách xác định độ dày của ngực
Theo nghiên cứu, khoảng 43% phụ nữ 40-74 tuổi 

có mô vú dày đặc và phụ nữ có bộ ngực đầy đặn có nguy cơ 
mắc ung thư vú cao hơn người có mô vú hẹp. Tuy nhiên, 
các nhà khoa cho rằng vẫn cần thêm thời gian để xác định 
nguyên nhân chính xác.

Theo tiến sĩ Phoebe Freer, Trưởng khoa nhũ ảnh, 
Đại học Utah (Mỹ), con số đó thấp hơn một chút so với rủi 
ro liên quan đến việc uống một ly rượu mỗi đêm.

“Mọi người đều có một lượng mô sợi khác nhau và 
một mô hình khác nhau”, tiến sĩ Freer nói, đề cập đến mô 
vú dày đặc.

Cách duy nhất để biết liệu bạn có bộ ngực dày hay 
không là chụp X-quang tuyến vú, bác sĩ thường xuyên 
chụp 1 hoặc 2 năm/lần đối với phụ nữ bắt đầu từ độ tuổi 40 
hoặc 50.

Ảnh minh họa
Năm 2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Mỹ (FDA) yêu cầu các cơ sở chụp nhũ ảnh thông 
báo cho bệnh nhân về mật độ vú của họ và tầm quan trọng 
của nó. Nhiều tiểu bang sau đó đã thực hiện việc này.

Christine Gunn, nhà nghiên cứu tại Viện Chính 
sách Y tế và thực hành lâm sàng Dartmouth, người thực 
hiện nghiên cứu của JAMA, cho biết ngực dày là phổ biến 
nên các bác sĩ có thể vô tình đánh giá thấp các rủi ro.

Trong các cuộc phỏng vấn cá nhân như một phần 
của cuộc khảo sát của Gunn, 6 trong số 61 phụ nữ cho biết 

bộ ngực dày góp phần làm tăng nguy cơ ung thư vú.
Lý do ngực dày có liên quan đến ung thư vú
Đầu tiên, thành phần của vú có thể khiến con người 

mắc bệnh ung thư. Lý do cho điều này không rõ ràng, 
nhưng các nhà khoa học nghi ngờ rằng ung thư có nhiều 
khả năng phát triển trong mô sợi chỉ có ở vú, trái ngược với 
mô mỡ được tìm thấy trên khắp cơ thể.

Nguyên nhân thứ hai là những phụ nữ có bộ ngực 
cực kỳ dày hầu hết đều có mô sợi, nên khó phát hiện khối 
ung thư hoặc lắng đọng canxi trên chụp quang tuyến vú. 
Điều đó khiến ung thư dễ dàng phát triển và lây lan mà 
người mắc không được phát hiện và điều trị sớm.

Theo tiến sĩ Melissa Durand, phó giáo sư tại khoa 
X-quang và hình ảnh Y sinh của trường Y Yale, việc kiểm 
tra ung thư ở bệnh nhân có bộ ngực dày cũng giống như 
tìm kiếm một đốm trắng trên bức tường trắng.

Tiến sĩ Durand giải thích cả mô sợi tuyến và ung 
thư đều có màu trắng trên phim chụp X-quang tuyến vú, 
trong khi mô mỡ có màu đen.

“Trong một bộ ngực, thành phần mỡ hầu như 
chiếm tới 98%. Nhưng độ nhạy cảm của chúng tôi có thể 
giảm xuống rất thấp trong một số nghiên cứu, thậm chí 
thấp tới 30% nếu bạn có một bộ ngực cực kỳ dày”, tiến sĩ 
Durand nói.

Các bác sĩ X-quang cho biết loại chụp quang tuyến 
vú lý tưởng, đặc biệt đối với phụ nữ có bộ ngực dày là kỹ 
thuật tổng hợp vú kỹ thuật số, nó thường phát hiện ung thư 
tốt hơn so với chụp quang tuyến vú tiêu chuẩn.

Các bác sĩ X-quang cũng cho biết phụ nữ có bộ 
ngực dày nên đi kiểm tra bổ sung mỗi năm.

Siêu âm an toàn và tương đối rẻ, nhưng tiến sĩ 
Freer cho rằng chúng có thể bỏ sót ung thư hoặc cho kết 
quả dương tính giả, điều này có thể gây nhầm lẫn cho bệnh 
nhân.

Chụp MRI là lựa chọn nhạy cảm nhất, nhưng để 
được các công ty bảo hiểm chi trả chi phí, bệnh nhân 
thường cần phải đưa ra các yếu tố rủi ro bổ sung, chẳng hạn 
đột biến gene hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú.

Phụ nữ không thể thay đổi mật độ vú của họ, nhưng 
nó có thể thay đổi theo tuổi tác.

“Thông thường, phụ nữ trẻ sẽ có bộ ngực dày hơn. 
Khi chúng ta già đi, giống như các bộ phận khác trên cơ 
thể, cùng với lượng chất béo tăng, mô ngực có thể chứa 
nhiều mô mỡ hơn”, tiến sĩ Durand nói.

Để giảm nguy cơ ung thư vú nói chung, các bác sĩ 
khuyên bạn nên hạn chế uống rượu, tập thể dục thường 
xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. ■ 

Loại gia vị thường thấy trong 
bếp giúp tăng cường chức năng 
nhận thức

Quế là một loại gia vị rất phổ biến và được sử 
dụng rộng rãi trong nấu ăn và nướng bánh. 
Nó được lấy từ vỏ bên trong của cây quế và 

có mùi thơm nổi bật và vị ngọt.
Quế là loại cây thường xanh được tìm thấy ở dãy 

Himalaya và một số vùng núi khác, cũng như trong các 
khu rừng ở miền Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á.

Ngoài hương vị độc đáo, quế còn sở hữu các đặc 
tính có lợi cho con người. Các nghiên cứu cho thấy, quế có 
đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và ung thư. Quế đồng 
thời có thể tăng cường hệ thống miễn dịch.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các hợp chất 
hoạt tính sinh học của nó có thể tăng cường chức năng não, 
đặc biệt là trí nhớ và khả năng học tập. Tuy nhiên, tính 
chính xác của những phát hiện này vẫn chưa được chắc 
chắn.

Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học 
Khoa học Y tế Birjand (Iran) đã xem xét một số nghiên cứu 
trước đây về tác dụng của quế đối với chức năng nhận 
thức. Phân tích đã nêu bật giá trị tiềm năng của quế trong 
việc ngăn ngừa giảm trí nhớ hoặc suy giảm khả năng học 
tập.

“Nghiên cứu này nhằm xem xét một cách có hệ 
thống các kết quả về mối quan hệ giữa quế và thành phần 
chính của nó trong trí nhớ cũng như khả năng học tập”, 
Samaneh Nakhaee, Alireza Kooshki và các đồng nghiệp 
cho biết trong nghiên cứu.

Nhóm đã xem xét hàng trăm nghiên cứu được lưu 
trữ trong một số cơ sở dữ liệu trực tuyến, bao gồm 
PubMed, Scopus, Google Scholar và Web of Science. Sau 
đó, họ thu hẹp phân tích xuống còn 40 trong số những 
nghiên cứu này.

Trong số đó, 33 nghiên cứu được thực hiện in vivo 
(tức là kiểm tra các sinh vật sống thực sự, như con người, 
loài gặm nhấm hoặc các động vật khác). Năm nghiên cứu 
được tiến hành trong ống nghiệm (nghĩa là bên ngoài các 
sinh vật sống, bằng cách phân tích tế bào hoặc mô sau khi 
chết) và 2 nghiên cứu lâm sàng (tức là với bệnh nhân y tế).

Nhóm đã trích xuất dữ liệu liên quan đến tất cả các 
nghiên cứu này, bao gồm: Tác giả, năm xuất bản, hợp chất 
hoặc loại quế được sử dụng, đối tượng nghiên cứu và cỡ 
mẫu, liều lượng quế hoặc các thành phần hoạt tính sinh học 
được sử dụng, giới tính và độ tuổi của người tham gia, thời 
gian, phương pháp, kết quả đạt được.

Sau đó, họ đánh giá chất lượng và độ tin cậy của 
các nghiên cứu dựa trên thiết kế, cỡ mẫu, tiêu chí thu nhận 
và những khía cạnh phương pháp luận khác.

Cuối cùng, nhóm đã phân tích và so sánh kết quả 
của 40 bài báo liên quan mà họ đã chọn. Nhìn chung, hầu 
hết các nghiên cứu đều cho rằng, quế có thể tác động tích 
cực đến cả trí nhớ và chức năng nhận thức. ■
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

983-2043/1611

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:

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

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung quanh 
coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi saûn. Tieäm roäng 
1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá spas, 1 
phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV ñaày ñuû, tieàn 
rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc Airline vaø 45 North (gaàn 
Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

khaùch oån ñònh töø nhieàu vaên phoøng Baùc Só, Nha Só vaø nhieàu 

khaùch töø beân ngoaøi. Vò trí Cook & Bellaire. Vì muoán veà höu neân 

caàn sang vôùi giaù raát meàm. Ñaûm baûo moät naêm seõ laáy laïi voán. Neáu 

ai quan taâm seõ ñöôïc coi Doanh thu khi muoán mua tieäm.

Cook & Bellaire

Ai quan taâm xin lieân heä: 832-766-4449

NEW

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn tieäm nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

77090. Tieäm roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 baøn vôùi vò 

trí vaø doanh thu toát. Giaù baùn $38,000.

32 FM 1960 West Houston, 77090

Xin vui loøng goïi:                                      (English only)832-907-6990

NEW

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn AÙo, 

Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, hoaït 

ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

NEW

020-2045/1613

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 2022 laø 1 

trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

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

NEW

019-2045/1613

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm ôû I-10 

East. Rent + Cam $1,593, hôïp ñoàng coøn daøi. Coù 5 

baøn, 5 gheá, coù Wax Facial. Tieäm roäng 1,000 sqft. 

Khu mix, khaùch deã.

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: 832-692-3077

Virus sởi đột biến liên quan đến 
bệnh viêm não gây tử vong

Theo Genengnews, các nhà nghiên cứu Nhật 
Bản ã phát hiện ra cách virus sởi (MeV) gây đ
ra bệnh viêm não toàn bộ xơ hóa bán cấp 

( ) - một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp.SSPE
Cụ thể, các nhà nghiên cứu cho biết dạng bình thường 

của virus sởi không thể xâm nhập vào hệ thần kinh, nhưng 
virus tồn tại trong cơ thể có khả năng phát triển đột biến ở 
một loại protein quan trọng có nhiệm vụ kiểm soát cách 
chúng lây nhiễm vào tế bào. Từ đó, các protein bị đột biến 
có thể tương tác với dạng bình thường của virus sởi, khiến 
chúng dễ dàng lây nhiễm vào não.

Nghiên cứu trên được ông Yuta Shirogane - bác sĩ y 
khoa, tiến sĩ, trợ lý giáo sư tại khoa Khoa học Y tế của Đại 
học Kyushu - cùng đồng nghiệp thực hiện.

Ông Yuta Shirogane hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ 
giúp các nhà khoa học phát triển phương pháp điều trị 
SSPE, cũng như làm sáng tỏ các cơ chế tiến hóa phổ biến 
đối với virus chẳng hạn biến thể corona mới và herpes 
virus (một loại có cơ chế lây nhiễm tương tự bệnh sởi).

Sự lây nhiễm của virus phụ thuộc vào loại tế bào
Hầu hết người sinh sau năm 1970 đã được tiêm 

vaccine sởi khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) ước tính vẫn có gần 9 triệu người trên toàn thế giới 
bị nhiễm sởi vào năm 2021, với số ca tử vong lên tới 
128.000 người.

Bệnh sởi do một loại virus RNA có vỏ bọc thuộc 
giống Morbillivirus gây ra và là một trong những mầm 
bệnh dễ lây lan nhất. MeV có thể tồn tại trong não, gây ra 
chứng rối loạn thần kinh và tiến triển nghiêm trọng thành 
SSPE sau vài năm bị nhiễm cấp tính. Ước tính, tỷ lệ mắc 
SSPE rơi vào khoảng 4-11 trường hợp trên 100.000 
trường hợp mắc bệnh sởi.

Viêm não do virus là loại viêm não phổ biến nhất hiện 
nay

“Mặc dù vaccine luôn có sẵn, đại dịch Covid-19 gần 
đây khiến việc tiêm chủng chững lại. SSPE là một tình 
trạng hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong do virus sởi gây 
ra. Thông thường, virus sởi không có khả năng lây lan 
trong não nên khó để biết được nó gây ra bệnh viêm não 
như thế nào”, ông Shirogane nói.

Kết quả nghiên cứu của ông Shirogane và đồng 
nghiệp cho thấy virus lây nhiễm vào tế bào thông qua một 

loạt protein nhô ra khỏi bề mặt của tế bào đó. Trước tiên, 
một protein sẽ tạo điều kiện cho virus bám vào bề mặt tế 
bào. Sau đó, một protein bề mặt khác gây ra phản ứng, cho 
phép virus xâm nhập vào tế bào, dẫn đến nhiễm trùng. Vì 
vậy, việc virus có thể lây nhiễm hay không phụ thuộc rất 
nhiều vào loại tế bào.

Ông Shirogane nhận định thông thường, virus sởi chỉ 
lây nhiễm các tế bào biểu mô và miễn dịch, gây sốt và phát 
ban. Ở những bệnh nhân SSPE, virus sởi phải tồn tại trong 
cơ thể họ và biến đổi; sau đó, nó mới có khả năng lây 
nhiễm các tế bào thần kinh. Các virus RNA như bệnh sởi 
luôn biến đổi và tiến hóa với tốc độ cao, nhưng cơ chế về 
cách nó tiến hóa để lây nhiễm vào các tế bào thần kinh vẫn 
còn là một bí ẩn.

Nhóm nghiên cứu lưu ý yếu tố quyết định cho việc 
virus sởi lây nhiễm vào tế bào là protein tổng hợp của nó, 
hay còn gọi là protein F.

Vẫn có khả năng lây nhiễm vào não
Các nghiên cứu trước đây của ông Shirogane và đồng 

nghiệp chỉ ra rằng một số đột biến nhất định trong protein 
F đã khiến nó ở trạng thái “hyperfusongenic”, cho phép 
kết hợp với các khớp thần kinh và lây nhiễm vào não.

Đối với nghiên cứu mới được báo cáo, nhóm đã phân 
tích bộ gen của virus sởi từ những bệnh nhân SSPE và phát 
hiện thấy các đột biến khác nhau đã tích lũy trong protein F 
của họ. Một số đột biến nhất định sẽ làm tăng hoạt động lây 
nhiễm, trong khi những đột biến khác lại làm giảm quá 
trình này.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã phân tích hoạt động 
dung hợp của protein F đột biến khi có mặt protein F bình 
thường. Kết quả cho thấy rằng hoạt động dung hợp của 
protein F đột biến bị ức chế do sự can thiệp từ các protein F 
bình thường. Tuy nhiên, sự can thiệp đó được khắc phục 
bằng cách tích lũy những đột biến trong protein F.

Ở trường hợp khác, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện 
một tập hợp đột biến khác trong protein F dẫn đến kết quả 
hoàn toàn ngược lại là giảm hoạt động tổng hợp. Đột biến 
này có thể hợp tác với các protein F bình thường để tăng 
hoạt động dung hợp.

“Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ra rằng các đột 
biến tích lũy trong các gen MeV F có nguồn gốc từ SSPE 
sẽ thay đổi linh hoạt khả năng dung hợp của protein F. Do 
đó, ngay cả khi các protein F đột biến dường như không 
thể lây nhiễm vào tế bào thần kinh, chúng vẫn có khả năng 
lây nhiễm não”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận xét nghiên cứu này sẽ 
cung cấp những hiểu biết quan trọng về quá trình tiến hóa 
giữa tính gây bệnh thần kinh MeV và mối quan hệ kiểu 
hình - kiểu gen của các protein dung hợp virus oligomeric. 
Tuy nhiên, vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ 
hơn về cơ chế.

“Cơ chế virus gây bệnh còn rất nhiều điều bí ẩn. Từ 
khi còn là sinh viên y khoa, tôi đã quan tâm đến việc virus 
sởi gây ra SSPE như thế nào. Tôi rất vui vì chúng tôi đã có 
thể làm sáng tỏ cơ chế của căn bệnh này”, ông Shirogane 

nói. ■

Người đàn ông Mỹ đột nhiên nói 
giọng Ireland vì bệnh ung thư hiếm 
gặp

Một dạng ung thư tuyến tiền liệt hiếm gặp đã 
khiến một người đàn ông Mỹ ở độ tuổi 50 
đột nhiên nói giọng giống người Ireland.

Trong tài liệu y học, chỉ hai báo cáo khác về bệnh ung 
thư gây ra hội chứng giọng nước ngoài (FAS). Đây là 
trường hợp đầu tiên liên quan cụ thể đến ung thư tuyến tiền 
liệt.

Hội chứng giọng nước ngoài (FAS) là chứng rối loạn 
ngôn ngữ bất thường có thể khiến một người đột nhiên nói 
giọng nước ngoài mà không rõ lý do, với cách phát âm thay 
đổi theo một phương ngữ hoặc ngôn ngữ khác.

Hội chứng này thường liên quan đến đột quỵ hoặc 
chấn thương sọ não. Nổi tiếng nhất là trường hợp của một 
người phụ nữ Na Uy vào năm 1941. Vài tháng sau khi bị 
thương trong vụ đánh bom ở Oslo, người này bắt đầu nói 
giọng Đức.

Cách đây vài năm, một phụ nữ Arizona thức dậy và 
đột nhiên nói giống như nhân vật “Mary Poppins”. Hiện 
vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của trường hợp này.

Những trường hợp liên quan đến khối u ít phổ biến 
hơn. Trên thực tế, chỉ hai ví dụ khác được liệt kê trong tài 
liệu. Theo một nghiên cứu công bố vào năm 2008, một phụ 
nữ ở độ tuổi 60 bắt đầu nói giọng khác, không xác định sau 
khi căn bệnh ung thư vú di căn vào não. Trong một trường 
hợp tương tự, một phụ nữ Italy ở độ tuổi 50 bị u não đột 
nhiên bắt đầu nói với một nhịp điệu khác.

Các trường hợp FAS là những thay đổi chung khi tạo 
ra lời nói và nó không dễ dàng liên kết với bất kỳ địa 
phương cụ thể nào.

Trường hợp gần đây của người đàn ông đến từ Mỹ 
được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt là ví dụ 
hiếm hoi về sự thay đổi giọng nói gần giống với giọng dễ 
nhận biết. Ông không phải là người gốc Ireland và thậm 
chí chưa bao giờ đến Ireland. Tuy nhiên, chỉ 20 tháng sau 
khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt di 
căn, ông bắt đầu nói chuyện với giọng miền Nam Ireland.

Không giống như các báo cáo về trường hợp trước 
đây, ban đầu, bác sĩ không quan sát thấy bất kỳ khối u nào 
trong não ông dù ở giai đoạn tiến triển, một số khối u đã 
hình thành trong não.

Căn cứ vào thời điểm, các bác sĩ nghi ngờ FAS trong 
trường hợp này là kết quả của chứng rối loạn thần kinh 
paraneoplastic hiếm gặp (PND). PND xảy ra khi ung thư 
bên ngoài não kích hoạt phản ứng miễn dịch có thể tác 
động đến hệ thần kinh từ xa. Bất chấp hóa trị và xạ trị, căn 
bệnh ung thư của ông nhanh chóng chuyển biến xấu, dần 
làm tê liệt cơ thể và ông đã không qua khỏi. Người đàn ông 
vẫn nói giọng Ireland cho đến phút cuối cùng.■ 

NEW

026-2045/1613

Nail Lux of Texas caàn baùn. Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu parking. Tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm 

chaân vaø 10 baøn laøm nail, coù hai phoøng waxing, 2 restrooms. Tieäm môùi, ñeïp, coù nhieàu supplies. Chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát. Rent everything $7k. Income muøa heø $40k - $42k/thaùng muøa vaéng $28k - $30k/thaùng. Caàn baùn gaáp, 

ai thaät loøng mua giaù caû thöông löôïng.

Baùn Tieäm Nail
New! New! New!

713-498-3454 * 832-913-9370
Xin goïi:

(Khoâng kòp nghe phone, xin ñeå laïi lôøi nhaén)
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

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

9
5

y
wr

F

Beltway 8

9330 Summerbelt

H
on

ne
yw

el
l N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

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

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                QH

NEW

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. Gía $1,600/thaùng.

Sugarland 77498

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

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

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                T.M

NEW

023-2045/1613

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø môùi cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saïch seõ. 

Khu an ninh, coù sofa, baøn aên, maùy giaët, maùy saáy, … gaàn 

tröôøng tieåu hoïc. ÔÛ thaønh phoá Conroe, North Houston. Giaù 

$1,970/thaùng

Conroe, North Houston

Thích vui loøng lieân laïc Huøng: 936-689-9681

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 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

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean vaø Söõa ñoà. Tieäm ôû 

Medical Center, tieäm hoaït ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

Sáu điều vô hình gây nguy hiểm 
cho sức khỏe tim mạch

Các bác sĩ của Đại học Alabama cho biết ngay 
cả những người không có yếu tố rủi ro rõ ràng 
vẫn có thể mắc bệnh tim tiềm ẩn hoặc các vấn 

đề liên quan đến tim.
Theo The Independent, sức khỏe tim mạch của bạn có 

thể gặp rủi ro bởi những ảnh hưởng vô hình mà bạn không 
biết.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ 
ràng một thứ gì đó có khả năng gây hại, đặc biệt là khi nói 
đến bệnh tim mạch - thuật ngữ được sử dụng cho các tình 
trạng ảnh hưởng đến tim và mạch máu, bao gồm đau tim và 
đột quỵ, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế 
giới.

Ô nhiễm không khí
Tiến sĩ Ayyaz Sultan, chuyên gia tư vấn tim mạch tại 

Pall Mall Medical, cho biết: “Sống ở khu vực có mức độ ô 
nhiễm không khí cao có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các 
vấn đề với hệ thống tim mạch”.

Các chất gây ô nhiễm không khí có thể làm hỏng 
mạch máu khi làm cho chúng hẹp, cứng hơn, khiến máu 
khó lưu thông khắp cơ thể. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến 
hệ thống điện tim, dẫn đến nhịp tim bất thường, cũng như 
có khả năng gây ra thay đổi đối với cấu trúc tim.

Bạn cần tránh sinh hoạt ở những nơi có không khí bị ô 
nhiễm, chẳng hạn căn phòng đầy khói thuốc lá hay con 
đường đông đúc.

Ảnh minh họa
Cholesterol cao
Cholesterol là yếu tố chính gây ra các vấn đề về tim 

mạch. Chất béo tích tụ trong mạch máu, làm giảm lưu 
lượng máu và đôi khi gây ra cục máu đông.

Jules Payne, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện 
về cholesterol Heart UK, cho biết: “Thông thường, 
cholesterol cao không gây ra triệu chứng. Cách duy nhất 
để nhận biết vấn đề là làm xét nghiệm cholesterol”.

Rất nhiều yếu tố góp phần duy trì mức cholesterol 
khỏe mạnh. Ngược lại, Jules Payne cho biết ăn quá nhiều 
chất béo bão hòa, hút thuốc, uống nhiều rượu hơn mức 
khuyến nghị, lười tập thể dục đều có thể làm tăng nguy cơ 
mắc bệnh.

Trong khi đó, một số yếu tố không thể can thiệp, 

chẳng hạn tuổi tác, cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. 
Ngoài ra, gene có thể đóng vai trò nào đó. Chứng tăng 
cholesterol máu gia đình (FH) có thể dẫn đến lượng 
cholesterol rất cao ngay cả khi bạn có lối sống lành mạnh.

Kiểm soát mức cholesterol rất quan trọng nếu trước 
đây bạn từng trải qua biến cố tim mạch, chẳng hạn đau tim 
hoặc đột quỵ. Trung bình, khoảng một nửa số người gặp 
biến cố tim mạch sẽ trải qua biến cố thứ hai trong vòng 114 
ngày.

Huyết áp cao
Theo The Independent, huyết áp cao là nguyên nhân 

hàng đầu gây đột quỵ và đau tim. Vì thế, mọi người nên 
kiểm tra huyết áp thường xuyên, đặc biệt nếu gia đình có 
người từng mắc bệnh tim. Tương tự cholesterol, việc duy 
trì lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát 
huyết áp cao. Tuy nhiên, một số trường hợp cần dùng 
thuốc.

Hệ vi sinh vật đường ruột
“Ý kiến về hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng đến 

sức khỏe tim mạch không phải mới, nhưng nhiều nghiên 
cứu đang được thực hiện để nghiên cứu mối liên hệ giữa sự 
đa dạng của hệ vi sinh vật và nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, 
chuyên gia dinh dưỡng Sarah Schenker cho biết.

Một số bằng chứng cho thấy vi khuẩn có thể ảnh 
hưởng đến sức khỏe tim mạch. Điều này liên quan đến các 
hợp chất mà vi khuẩn đường ruột tạo ra khi chúng phân 
hủy một số loại thực phẩm. Những hợp chất này có thể làm 
tăng mức cholesterol, làm hỏng mạch máu và có thể dẫn 
đến bệnh tim mạch. Chế độ ăn uống là chìa khóa để hỗ trợ 
hệ vi sinh vật đường ruột. Bạn cần ăn nhiều chất xơ và 
nhiều loại rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu. Ngoài ra, 
thực phẩm lên men chứa men vi sinh cũng có thể giảm 
nguy cơ mắc bệnh tim.

“Một số nghiên cứu đã chỉ ra men vi sinh được sản 
xuất trong quá trình lên men giúp khôi phục sự cân bằng 
của vi khuẩn tốt trong ruột, giảm huyết áp vừa phải, đồng 
thời giúp giảm cholesterol toàn phần cùng cholesterol có 
hại”, chuyên gia dinh dưỡng Sarah Schenker cho biết.

Thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ
Đối với phụ nữ, sự thay đổi nội tiết tố do mãn kinh có 

thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
“Hormone estrogen được sản xuất tự nhiên ở phụ nữ 

và được biết là có khả năng bảo vệ chống lại bệnh tim 
mạch. Nó thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ cơ thể bạn 
duy trì mức cholesterol khỏe mạnh”, y tá tim mạch 
Michaela Nuttall giải thích.

Thời kỳ mãn kinh khiến cơ thể sản xuất lượng 
estrogen thấp hơn và có thể làm tăng mức cholesterol, ảnh 
hưởng đến huyết áp, thay đổi sự phân bổ mỡ trong cơ thể - 
các yếu tố nguy cơ dẫn đến biến cố tim mạch.

Y tá tim mạch Michaela Nuttall đảm bảo: “Tuy nhiên, 
bạn không cần căng thẳng. Bạn có thể thực hiện một số 
bước đơn giản để cải thiện sức khỏe tim mạch trong và sau 
thời kỳ mãn kinh”.

Bà đề xuất lựa chọn bữa ăn tốt cho sức khỏe tim mạch 

- chẳng hạn kết hợp nhiều rau hơn, đổi sang ngũ cốc 
nguyên hạt và tập thể dục thường xuyên có thể hữu ích. 
Quan trọng nhất, mọi người cần trao đổi với chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, bao 
gồm kiểm tra cholesterol và huyết áp.

Cô đơn
Một nghiên cứu năm 2018 của Trung tâm Tim mạch 

tại Bệnh viện Đại học Copenhagen, phân tích dữ liệu từ 
hàng nghìn bệnh nhân có vấn đề về tim, cho thấy những 
người nói họ cảm thấy cô đơn có kết quả tồi tệ hơn và tỷ lệ 
tử vong cao hơn.

Y tá tim mạch Michaela Nuttall cho biết: “Trong thế 
giới hậu đại dịch, rất nhiều người cảm thấy cô đơn. Điều 
này thường dẫn đến những thói quen sinh hoạt không tốt 
như hút thuốc hoặc uống nhiều rượu hơn. Điều quan trọng, 
bạn có thể liên hệ với bác sĩ để xin lời khuyên và tự cải 
thiện sức khỏe thông qua hoạt động tình nguyện hoặc tham 
gia các nhóm cộng đồng địa phương”. ■

Chuột cũng thích nghe nhạc như 
con người

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy 
những con chuột cũng thích nghe nhạc, ặc đ
biệt là nhạc của ban nhạc rock huyền thoại 

Queen và Lady Gaga.
Theo nghiên cứu ược thực hiện tại ại học Tokyo, đ Đ

loài chuột có thể cảm nhận nhịp iệu của âm nhạc giống đ
như con người. Thậm chí, chúng có thể lắc lư theo nhịp 
đ đ điệu - một thuộc tính trước ây ược cho là chỉ tồn tại ở 
con người mà thôi. Cụ thể, các nhà nghiên cứu ã thử chơi đ
nhạc cho 10 con chuột nghe, ồng thời gắn gia tốc kế đ
không dây ể o chuyển ộng ầu của chúng. Những ca đ đ đ đ
khúc bao gồm của Lady Gaga,  Born This Way Another 
One Bites the Dust Sonata Beat It  của Queen,  của Mozart, 
của Michael Jackson và của Maroon 5.Sugar 

Các ca khúc ược phát ở 4 tốc ộ khác nhau cho 10 đ đ
con chuột và 20 người nghe. Nghiên cứu cho thấy cả chuột 
và người ều có mức ồng bộ nhịp tốt nhất trong khoảng đ đ
120 - 140 nhịp/phút.

Trước khi thí nghiệm bắt ầu, các nhà khoa học phỏng đ
đ đoán rằng những loài ộng vật nhỏ như chuột có thể có 
nhịp ập nhanh hơn con người, tương quan với các yếu tố đ
vật lý như nhịp tim và kích thước cơ thể. Tuy nhiên, nghiên 
cứu cho thấy loài chuột thích nhịp ập gần 120 nhịp/phút, đ
tương tự như con người. 

“Đây là hiện tượng bẩm sinh của chuột, nghĩa là 
chúng chưa được đào tạo và chưa được tiếp xúc với âm 
nhạc trước kia. Theo như chúng tôi t đây là báo cáo ìm hiểu, 
đầu tiên về việc đồng bộ nhịp nghe nhạc ở động vật. Cần 
phải lưu đý lại rằng, những con chuột này chưa ược huấn 
luyện và cũng ược nghe âm nhạc trước khi thí nghiệm bắt đ
đ Đầu”, Phó giáo sư Hirokazu Takahashi của ại học Tokyo 
cho biết. ■ 
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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

Loài cây đã tuyệt chủng cách 
đây 2.000 năm bất ngờ quay trở lại

Silphium là loài cây có khả năng chữa lành và 
trở thành loại gia vị hoàn hảo cho đến khi 
Hoàng đế Nero được cho là đã tiêu thụ phần 

thân cây cuối cùng.
Hàng ngàn năm trước, từ Athens đến Đế chế La 

Mã, một trong những sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất 
ở Địa Trung Hải là một loài cây có bông hoa vàng có tên là 
silphium (còn được gọi là silphion, laserwort, hoặc laser).

Các bác sĩ Hy Lạp cổ đại, bao gồm cả Hippocrates, 
đã sử dụng cây này để chữa một loạt bệnh từ đau dạ dày 
đến bệnh tim, loại bỏ mụn cóc, trong khi các đầu bếp La 
Mã sử dụng nó như một loại cây gia vị để tạo hương vị cho 
mọi thứ, từ các món ăn như đậu lăng đến các món ăn đặc 
biệt như thịt chim hồng hạc. 

Trong triều đại của Julius Caesar, hơn một nghìn 
pound cánh hoa của loài thực vật đã được cất giữ cùng với 
vàng trong kho bạc hoàng gia của La Mã, và những cây 
silphium thời đó thường có giá trị ngang với bạc.

Theo đó, loài thực vật này trở thành mặt hàng kinh 
tế chính tại vùng Cyrenaic của Libya trong sáu thế kỷ. 

Mặc dù các vị vua của Cyrene đã làm mọi cách để 
giữ độc quyền buôn bán silphium, nhưng vẫn có một số 
lượng cây nhất định đã được buôn lậu cho người Carthage, 
và sau đó người Carthage cũng trở thành nhà cung cấp 
silphium ở một mức độ nào đó.

Nhưng theo thời gian, chỉ bảy thế kỷ sau khi loài 
thực vật được yêu thích này lần đầu tiên được ghi chép lại 
(theo một nhà biên niên sử, đó là vào năm 638 trước Công 
nguyên sau khi một "cơn mưa đen" rơi xuống) silphium đã 
bị xóa sổ khỏi bề mặt Trái Đất do tiêu thụ quá mức. 

Theo nhà văn La Mã Pliny the Elder, sau này chỉ có 
một thân cây được tìm thấy, và nó đã được tặng cho Hoàng 
đế La Mã Nero.

Kể từ thời Trung cổ, nhiều nhà khoa học và nhà 
thực vật học lấy cảm hứng từ các tài liệu cổ để tìm kiếm 
dấu vết của cây silphium, loài đầu tiên được ghi nhận biến 
mất khỏi bề mặt hành tinh vì con người đã tiêu thụ quá 
mức, tuy nhiên tất cả những cuộc tìm kiếm đó đều không 
đạt được kết quả như mong đợi.

Nhưng liệu silphium có thực sự tuyệt chủng? Nhờ 
một cuộc gặp gỡ may mắn cách đây gần 40 năm, tiếp theo 
là nhiều thập kỷ nghiên cứu được tổng kết gần đây trên tạp 
chí MDPI Plants, một giáo sư tại Đại học Istanbul tin rằng 
ông đã phát hiện lại loài thực vật kỳ diệu bị lãng quên này. 
Nó được phát hiện ở nơi cất giữ cuối cùng cách một nghìn 
km từ nơi nó từng phát triển, National Geographic đưa tin.

Ở vùng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, Mahmut 
Miski đã tìm thấy cái mà ông gọi là cánh đồng silphium, 
nơi có một mùi hương độc đáo lan tỏa trong không khí. 
Ông nói rằng không phải ngẫu nhiên mà một khi bạn đến 
gần cái cây, bạn sẽ trở nên nghiện nó.

Vào một ngày mùa xuân năm 1983, giáo sư và các 
đồng nghiệp của ông đang khám phá khu vực này và tìm 
thấy một loại cây cao bất thường. Và từ quan sát cũng 
nhưng tìm hiểu từ các nguồn ghi chép trước đó, ông biết 
rằng loài này đã từng được thu thập một lần trước đó, vào 
năm 1909, khi nó được đặt tên Latinh là Ferula drudeana.

Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng 
nó thực sự là một "mỏ vàng hóa học". Nó chứa một số chất 
có đặc tính chống ung thư, ngừa thai và chống viêm.

"Bạn tìm thấy các chất hóa học ở loài cây này 
tương tự như trong cây hương thảo, lá atisô, cây xô thơm 
và galbanum, một loại cây Ferula khác", giáo sư nói với 
National Geographic. "Nó giống như bạn kết hợp nửa tá 
cây thuốc quan trọng trong một loài duy nhất".

Mặc dù Ferula drudeana thực sự có tiềm năng chữa 
bệnh tốt, nhưng Miski chỉ quay trở lại khu vực này vào 
năm 2012 sau khi đọc về nó trong những cuốn sách cũ. Và 
đó cũng là lần đầu tiên ông trở nên nghi ngờ về loài cây 
này, liệu rằng nó có phải là loài cây đã tuyệt chủng cách 
đây 2.000 năm hay không?

Theo quan sát có thể thấy có rất nhiều điểm tương 
đồng giữa hai loài thực vật theo các mô tả cổ xưa, nhưng đó 
không phải là tất cả. Các tài liệu còn sót lại lưu ý rằng 
silphium luôn nở hoa đột ngột sau một trận mưa rào lớn - 
và theo Miski, loài thực vật mà ông quan sát được cũng 
phát triển rất lớn trong một tháng sau khi mùa mưa đến vào 
tháng tư.

Trong thời cổ đại, silphium đã được chứng minh là 
loài cây chỉ mọc tự nhiên và không thể trồng trọt dưới bàn 
tay của con người. Hippocrates ghi lại hai nỗ lực để trồng 
trọt nó ở lục địa Hy Lạp, cả hai đều không thành công. Đây 
cũng là trường hợp của cây mà Miski phát hiện.

Kể từ đầu thế kỷ 19, ba loài thực vật khác cũng 
được cho là hậu duệ của cây silphium cổ đại, nhưng về mặt 
hình thái, Ferula drudeana là ứng cử viên có tiềm năng 
nhất, theo các chuyên gia khác. Trong thời cổ đại, silphium 
chất lượng tốt nhất được cho là đến từ một khu vực cụ thể 
của thành phố Cyrene, nơi ngày nay là Lybia, nằm cách nơi 
Miski hiện đang nghiên cứu một nghìn km - ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một lời giải thích khả dĩ cho thực tế này là, từ thời 
cổ đại, con người có thể vận chuyển loài cây này đi rất xa 
và có thể là họ đã cố gắng bắt đầu trồng nó ở đó bất chấp 
những khó khăn.

Ferula drudeana cũng rất giống với silphium trên 
tiền xu do người Cyrenean phát hành, điều này cũng gợi ý 
rằng nó là một loài thực vật giống nhau.

Về công dụng của nó, vấn đề cho đến nay là ở thời 
cổ đại, nó được sử dụng cho mọi thứ, từ đau răng, đau dạ 
dày đến hói đầu, động kinh, tránh thai, thậm chí cả vết bọ 
cạp đốt và vết chó cắn. Vì vậy, các nghiên cứu sâu hơn là 
cần thiết để xác định chính xác loài cây mới phát hiện này 
có thể làm được những gì.

Cách duy nhất để xác định Ferula drudeana và 
silphium có phải là cùng một loài hay không là nếu tàn tích 
của loài sau này được tìm thấy tại một địa điểm khảo cổ. 
Cơ hội của điều này xảy ra là tương đối nhỏ, và ngay cả khi 
nó xảy ra, thì có thể nó sẽ là tình cờ.

Vì sự phổ biến của silphium như một loại gia vị 
vào thời đó, hương vị của loại cây được phát hiện gần đây 
đã được thử nghiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các báo cáo thì 
chỉ riêng mùi thôi cũng đã quyến rũ. 

Nhưng để khả thi về mặt thương mại, Ferula 
drudeana cần phải được biến thành một loại cây trồng, vì 
các nhà nghiên cứu sẽ không muốn mắc phải sai lầm giống 
như tổ tiên của chúng ta: ăn nó đến mức tuyệt chủng. ■ 

Pitohui: Loài chim duy nhất trên 
hành tinh được ghi nhận là có độc

Pitohui, một loài chim nhỏ đặc hữu của Papua 
New Guinea, là loài chim độc đầu tiên và 
duy nhất được khoa học xác nhận trên thế 

giới.
Người Melanesia ở Papua New Guinea từ lâu đã 

biết tránh xa loài chim pitohui, nhưng đối với thế giới 
phương Tây, khả năng sở hữu độc của loài chim này chỉ 
được phát hiện một cách tình cờ chỉ hơn ba thập kỷ trước.

Năm 1990, nhà điểu học Jack Dumbacher đang ở 
trên đảo Thái Bình Dương để tìm kiếm loài chim thiên 
đường. Anh ta đã giăng những tấm lưới sương mù mỏng 
manh giữa những cái cây để bắt chúng và kết quả là bắt 
được một số con chim pitohui trong đó. 

Khi anh cố gắng lấy những con chim ra khỏi bẫy, 
chúng cào rồi cắn ngón tay anh, và theo bản năng, anh đưa 
tay vào miệng để xoa dịu cơn đau. Gần như ngay lập tức, 
Dumbacher cảm thấy môi và lưỡi của mình tê dại. 

Sau đó, nghi ngờ rằng các triệu chứng kỳ lạ này là 
do con chim gây ra, anh ta đã lấy một chiếc lông pitohui và 
cho nó vào miệng. Cảm giác tê và đau sau đó nhanh chóng 

quay trở lại.
Loại chim này được tìm thấy ở New Guinea, thuộc 

họ chim Pacycephalidae. Chúng có bộ lông với màu sắc 
sặc sỡ và là loài ăn tạp. Ở đây, người ta gọi chúng là loài 
chim “rác” vì thứ mùi hôi đặc trưng trên người. Ăn thịt 
chim này có vị đắng khó chịu và có thể gây bệnh.

Trong cùng năm mà Jack Dumbacher thực hiện 
khám phá tình cờ của mình, các nhà khoa học khác cũng 
chuẩn bị tiến hành nghiên cứu về loài chim độc đáo này 
sau khi trải qua cảm giác tê và bỏng rát khi chạm vào lông 
của chúng. 

Tuy nhiên, hầu hết các nguồn đều cho rằng 
Dumbacher là người đầu tiên phát hiện ra bản chất độc của 
loài chim này. Dumbacher đã hỏi những người bản địa ở 
New Guinea về loài chim pitohui và họ dường như đều biết 
về độc tính của nó. 

Họ gọi loài này là "chim rác", vì nó có mùi hôi khi 
nấu chín, và những người thổ dân ở đây chỉ ăn thịt chúng 
khi quá đói và không còn nguồn thức ăn nào khác.

Vì muốn tìm hiểu thêm về những con chim pitohui 
và chất độc của chúng, Jack Dumbacher đã gửi một số 
lông vũ của loài này cho John W. Daly tại Viện Y tế Quốc 
gia, ông là nhà khoa học hàng đầu thế giới về độc tố tự 
nhiên. 

Trong những năm 1960, ông đã xác định 
batrachotoxin là độc tố trong loài ếch phi tiêu độc ở 
Colombia, và sau đó ông cũng đã tìm thấy cùng một họ độc 
tố trong lông của loài pitohui.

Đây là loài chim đầu tiên được giới khoa học phát 
hiện là mang trong mình loại độc batrachotoxin (khiến 
người gặp nạn tê liệt, chảy máu nội bộ, các cơ quan bị huỷ 
hoại và chết dần chết mòn). Hiện nay có 6 loài chim thuộc 
giống Pitohui và nguy hiểm nhất là loài Hooded Pitohui.

Các hợp chất được gọi là batrachotoxin (BTXs) là 
các ancaloit steroid gây độc thần kinh hoạt động bằng cách 
làm gián đoạn dòng chảy của các ion natri qua các kênh 
trong màng thần kinh và cơ, gây tê bỏng rát ở nồng độ thấp 
và tê liệt, sau đó là ngừng tim rồi tử vong, ở nồng độ cao 
hơn. 

Chúng được công nhận là hợp chất độc hại nhất 
tính theo trọng lượng trong tự nhiên (độc hơn 250 lần so 
với strychnine).

Nghiên cứu sau đó cho thấy rằng những con chim 
pitohui lưu trữ chất độc cả trong da và lông, cũng như 
trong xương và các cơ quan nội tạng của chúng, mặc dù ở 
nồng độ thấp hơn đáng kể khi so với loài ếch độc. 

Thực tế là chất độc này được tìm thấy trong hệ 
thống nội tạng của chim và cho thấy chúng không nhạy 
cảm với nó. Điều thú vị là nồng độ batrachotoxin thay đổi 
rất nhiều theo từng cá thể, cũng như theo vùng địa lý.

Batrachotoxin (BTX) là một loạt chất gây độc hệ 
thần kinh, thông qua việc làm gián đoạn dòng chảy của các 
ion natri trong nhiều kênh dẫn của hệ thần kinh và mô 
mềm. BTX gây cảm giác tê và bỏng với các trường hợp bị 
nhiễm độc nhẹ. 

Với các trường hợp nhiễm độc nặng, BTX sẽ gây 
liệt, ngưng tim và khiến nạn nhân tử vong. BTX được xem 
là loại độc nguy hiểm nhất tính theo khối lượng trong tự 
nhiên ( có độc tính cao hơn 250 lần so với chất strychnine).

Nguồn gốc của độc tố trong cơ thể của loài chim 
này đã là chủ đề gây tranh cãi lớn giữa các nhà khoa học, 
nhưng sự đồng thuận chung là các loài chim không tự sản 
xuất chất độc mà lấy nó từ chế độ ăn uống của chúng, đặc 
biệt là loài bọ cánh cứng Choresine cũng chứa độc tố này.

Lý do tại sao pitohui lại có độc vẫn chưa được xác 
định. Một số nhà khoa học tin rằng đó là một biện pháp răn 
đe đối với những kẻ săn mồi, nhưng có rất ít bằng chứng 
ủng hộ lý thuyết này. 

Ếch phi tiêu tí hon cần sở hữu độc tố để ngăn chặn 
những kẻ săn mồi, nhưng một con chim bay tự do thì sao 
lại cần đến chúng? Thêm vào đó, nồng độ batrachotoxin 
trong loài chim đặc biệt này thấp hơn khoảng ba bậc độ lớn 
so với ếch phi tiêu độc.

Lời giải thích hợp lý hơn là độc tố trên da và lông 
của chúng được tạo ra để ngăn ký sinh trùng. Các thí 
nghiệm đã chỉ ra rằng chấy có xu hướng tránh lông độc của 
loài pitohui. Tuy nhiên, chất độc batrachotoxin dường như 
không ảnh hưởng đến ký sinh trùng bên trong cơ thể của 
loài chim này. ■ 
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SÖU TAÀM

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

Vui Cöôøi

Người rồng: Họ hàng gần nhất 
của người hiện đại?

Một hộp sọ được bảo quản gần như 
nguyên vẹn trong hơn 146.000 năm ở 
Trung Quốc đại diện cho một loài người 

cổ đại mới có quan hệ họ hàng gần với người hiện đại hơn 
cả người Neanderthal.

Mô tả hình dáng của người Homo longi
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The 

Innovation, các nhà khoa học cho biết hộp sọ của một 
người cổ đại được phát hiện ở phía Đông Bắc Trung Quốc 
có thể thuộc về loài người chưa từng được biết đến trước 
đây. 

Họ đặt tên cho loài người mới là Homo longi, hay 
“Người rồng”.

Năm 1933, một nam công nhân Trung Quốc làm 
thuê cho quân đội Nhật Bản đã phát hiện hộp sọ của người 
Homo longi trong quá trình xây dựng cây cầu bắc qua sông 
Tùng Hoa, một phần của hệ thống sông Rồng tại thành phố 
Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 

Tuy nhiên, ông đã chôn hộp sọ trong một cái giếng 
bỏ hoang, một phương pháp cất giấu kho báu truyền thống 
của Trung Quốc. Trước khi qua đời vào năm 2018, ông đã 
tiết lộ bí mật cho gia đình của mình. Họ đã tìm thấy hóa 
thạch và tặng lại cho Bảo tàng Khoa học Địa chất của Đại 
học Hebei GEO.

Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu xác nhận hộp 
sọ thuộc về một người đàn ông cổ xưa, chết vào lúc khoảng 
50 tuổi. Đây là hộp sọ người lớn nhất trong số tất cả các 
loài thuộc chi người (Homo). 

“Đầu của anh ấy rất lớn nên có thể chứa một bộ não 
lớn, trán dài và thấp, lông mày rậm. Khuôn mặt, mũi và 
hàm của anh ấy rất rộng, đôi mắt to và gò má thanh tú”, 
Chris Stringer, đồng tác giả nghiên cứu tại Trung tâm 
Nghiên cứu Tiến hóa Con người thuộc Bảo tàng Lịch sử 
Tự nhiên ở London, cho biết.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những chỗ lõm nhẹ 
trên đỉnh hộp sọ, nhiều khả năng đó là vết thương đã được 

chữa lành. “Nhưng chúng tôi không có bằng chứng về 
nguyên nhân gây ra cái chết”, Stringer nói.

Khi nghiên cứu hộp sọ, các nhà khoa học đã xem 
xét hình dạng của nó một cách chi tiết và phân tích hơn 600 
đặc điểm. Sau đó, họ sử dụng một siêu máy tính để xây 
dựng cây phả hệ của người Homo longi trong mối tương 
quan với các hóa thạch người cổ xưa khác. 

“Cây phả hệ chỉ ra rằng người Homo longi có quan 
hệ họ hàng gần với người hiện đại (Homo sapiens) hơn cả 
người Neanderthal – những người lâu nay được cho là có 
quan hệ họ hàng gần nhất với chúng ta”, Stringer nói.

Quá trình xây dựng cây phả hệ cũng tiết lộ một sự 
thật thú vị khác. Tổ tiên chung của người hiện đại Homo 
sapiens và người Neanderthal có thể đã sống cách đây hơn 
một triệu năm, sớm hơn khoảng 400.000 năm so với 
những gì các nhà khoa học ước tính trước đây.

“Những khám phá mới về hộp sọ ở Cáp Nhĩ Tân có 
khả năng định hình lại hiểu biết của chúng ta về lịch sử tiến 
hóa của con người”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Người đàn ông phát hiện ra hộp sọ cho biết đã tìm 
thấy nó khi đang làm việc trên cầu Đông Giang ở Cáp Nhĩ 
Tân. 

Để xác minh tuyên bố này, nhóm nghiên cứu đã 
thực hiện một loạt các phân tích địa hóa – bao gồm huỳnh 
quang tia X (XRF), nguyên tố đất hiếm (REE), và đồng vị 
stronti – để tìm hiểu cấu tạo hóa học của hộp sọ. 

Kết quả cho thấy, thành phần hóa học hộp sọ của 
Homo longi tương tự với các hóa thạch của người và 
những động vật có vú khác được tìm thấy ở khu vực Cáp 
Nhĩ Tân có niên đại từ thế địa chất Pleistocen đến thế địa 
chất Holocen. 

Bụi bẩn bám vào khoang mũi của hộp sọ thậm chí 
còn có các thành phần đồng vị stronti tương đồng với lõi 
trầm tích được khoan gần cầu Đông Giang.

Nhóm nghiên cứu cũng xác định niên đại của hộp 
sọ bằng cách xem xét địa tầng (các lớp đất đá) của khu vực. 
Họ kết luận hộp sọ có thể đến từ Hệ tầng Thượng Hoàng 
Sơn, có niên đại từ 309.000 năm đến 138.000 năm trước. 

Họ tiếp tục thu hẹp khoảng thời gian này bằng cách 
lấy các mẫu nhỏ từ hộp sọ để kiểm tra tốc độ phân rã của 
nguyên tố phóng xạ uranium. Kết quả cho thấy hộp sọ ít 
nhất 146.000 năm tuổi, có niên đại vào giữa thế địa chất 
Pleistocen [kéo dài từ 2,5 triệu năm đến 11.700 năm 
trước].

Với khung thời gian này, người Homo longi có thể 
đã gặp gỡ và tương tác với người hiện đại Homo sapiens. 
Vào giữa thế Pleistocen, Cáp Nhĩ Tân là một vùng ngập lụt 
có rừng. 

“Giống như người Homo sapiens, họ săn bắt động 
vật có vú và chim, thu lượm trái cây và rau quả, thậm chí có 
thể bắt cá”, Xijun Ni, trưởng nhóm nghiên cứu tại Học 
viện Khoa học Trung Quốc và Đại học Hebei GEO, cho 
biết.

Dựa vào kích thước to lớn của người Homo longi, 

cũng như vị trí phát hiện hộp sọ hóa thạch ở phía Đông Bắc 
Trung Quốc, các nhà nghiên cứu cho rằng người Homo 
longi có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt và lạnh 
giá. Điều này đã giúp họ di cư trên khắp các vùng đất ở 
châu Á.

Tuy nhiên, kết luận của Xijun Ni và các cộng sự 
vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. 

Một số nhà khoa học đề xuất giả thuyết khác cho 
rằng hộp sọ phát hiện ở Cáp Nhĩ Tân có thể thuộc dòng dõi 
người Denisovan bí ẩn đã tuyệt chủng, được biết tới chủ 
yếu thông qua DNA và mẫu xương thu thập ở Siberia.

Người Denisovan đã tiến hóa từ nhóm người 
Homo heidelbergensis/ rhodesiensis di cư từ châu Phi vào 
lục địa Á-Âu khoảng 600.000 năm trước. 

“Ở châu Âu, người Homo Heidelbergensis tiến 
hóa thành người Neanderthal và ở châu Á thành người 
Denisovan”, Silvana Condemi, chuyên gia tại Đại học 
Aix-Marseille ở Marseille (Pháp), người không tham gia 
vào nghiên cứu, cho biết.

“Thực tế là người Denisovan đã xuất hiện ở châu Á 
trong cùng khoảng thời gian với niên đại của hộp sọ ở Cáp 
Nhĩ Tân. Rất có thể người Homo longi cũng chính là người 
Denisovan”, Condemi nhận định.

Antonio Rosas, một nhà cổ sinh vật học tại Bảo 
tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha, đồng ý 
rằng hộp sọ có khả năng thuộc về người Denisovan. 

“Các tác giả của nghiên cứu mới có thể đã quá tập 
trung vào một số đặc điểm khuôn mặt đã tiến hóa trên hộp 
sọ phát hiện ở Cáp Nhĩ Tân”, Rosas nói.

Fernando Ramirez Rozzi, giám đốc nghiên cứu về 
sự tiến hóa của con người tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa 
học Quốc gia ở Paris, cho biết một thử nghiệm 3D bổ sung 
gọi là phân tích hình thái học có thể làm sáng tỏ danh tính 
của hộp sọ. Phân tích này cho phép các nhà khoa học so 
sánh hàng trăm đặc điểm cùng một lúc và xác định đặc 
điểm nào là quan trọng nhất để phân loại một nhóm người 
mới. ■ 

* Tên cướp quên lời mẹ 
Một tên cướp trẻ xông vào nhà băng, chĩa súng vào 

nhân viên thu ngân, và chìa ra một mẩu giấy.
Cô nhân viên thu ngân đọc lướt qua mẩu giấy rồi 

mỉm cười nói với hắn:
- 4 cân bột, 7 lít sữa tươi, 10 quả trứng gà - Chúng 

tôi không có những món này, mời anh sang cửa hàng tạp 
phẩm phía đối diện. 

Khi tên cướp quay ra, cô thu ngân còn gọi với theo: 
- Mẹ anh còn dặn tiền trong túi quần bên phải, và 

đừng có dùng súng bắn nước vào người đi đường...

Vui Cöôøi
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Cuộc sống con người sẽ như 
thế nào sau 50 năm nữa?

Những thay đổi trong thế kỷ 21 sẽ do hai yếu 
tố chính thúc đẩy. Đó là sự tiến bộ nhanh 
của công nghệ và sự biến đổi xấu đi của 

khí hậu, môi trường.

Trong thời đại mà biến đổi khí hậu và thay đổi công 
nghệ về cơ bản sẽ cạnh tranh để kiểm soát tương lai của 
chúng ta, thách thức đặt ra là làm thế nào để sử dụng cái 
này để giải quyết cái kia. Dưới đây là 4 lĩnh vực mà điều 
này sẽ thực sự phát huy tác dụng:

Sự phát triển của các thành phố
Theo Liên Hợp Quốc, dân số toàn cầu sẽ đạt 

khoảng 9,74 tỷ người vào giữa thế kỷ này. Trong một báo 
cáo mới nhất của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế 
cũng ước tính đến năm 2050, khoảng 68% dân số sẽ sống ở 
các trung tâm đô thị. Con số đó lên tới 6,6 tỷ người, tăng 
2,2 tỷ người so với hiện nay.

Theo đó, sự gia tăng dân số từ nay đến năm 2050 
hầu như sẽ xảy ra ở các thành phố, làm tăng nhu cầu về nhà 
ở, điện, nước, thực phẩm, các dịch vụ cơ bản, giáo dục, 
giao thông và y tế. 

Việc mở rộng đô thị sẽ cần nhiều đất được giải 
phóng hơn để xây dựng cơ sở hạ tầng, cần nhiều nước, điện 
hơn cho các tiện ích và nhiều đất nông nghiệp hơn để trồng 
lương thực. Do đó, các thành phố vào năm 2050 sẽ được 
xây dựng (hoặc tái thiết) để đáp ứng các nhu cầu cơ bản 
của người dân theo những cách tuyệt đối bền vững.

Sống "thông minh"
Ý tưởng về "ngôi nhà thông minh" là ý tưởng đã 

thực sự thành công trong thập kỷ qua, được xây dựng dựa 
trên ý tưởng về "điện thoại thông minh" và các thiết bị 
khác, có thể truy cập ở bất kỳ đâu có kết nối internet. 

Trong tương lai, điều này sẽ mở rộng đến mức 
"Internet vạn vật" (IoT) trở thành hiện thực. Khái niệm này 
đề cập đến cách thức mà thế giới kỹ thuật số và thế giới 
thực sẽ trở nên hòa quyện với nhau hơn bao giờ hết.

Một mặt, điều này sẽ được thúc đẩy bởi hàng nghìn 
tỷ thiết bị, cảm biến và thẻ địa lý kết nối vô số điểm trong 
thế giới thực với internet. Mặt khác, trải nghiệm của mọi 
người về thế giới thực sẽ ngày càng được trung gian hóa 
thông qua thực tế tăng cường, thực tế ảo (AR / VR) và sự 
trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

Vào năm 2050, dịch vụ giao hàng tận nơi có thể sẽ 
ngày càng trở nên tự động hóa và liên quan đến ô tô thông 
minh, khoang tàu con thoi tự lái và máy bay không người 
lái. Văn phòng gia đình với internet tốc độ cao sẽ trở thành 
tiêu chuẩn, các cuộc họp sẽ là ảo và việc đi công tác hoặc 
tham dự hội nghị sẽ hầu như không được nghe đến.

Ngay cả việc giáo dục cũng sẽ được thực hiện 
trong nhà hoặc trong các khu vực chung của khu chung cư. 
Tương tự như việc học online hiện nay, trẻ em 2050 sẽ 
đăng nhập vào các lớp học ảo, loại bỏ nhu cầu về sự hiện 
diện trực tiếp trong lớp học.

Một sự bùng nổ trong việc sử dụng robot gia dụng 
cũng được dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2050. Chúng có thể 
ở dạng các thiết bị di động hoặc thiết bị thế hệ tiếp theo 
được tích hợp trực tiếp vào một căn phòng. Những robot 
này sẽ có thể xử lý mọi thứ từ bảo trì nhà cửa, dọn dẹp, 
chuẩn bị thức ăn và các công việc khác.

Hệ thống phân phối
Vào năm 2050, các thành phố sẽ có các trạm phát 

điện phân tán chạy bằng năng lượng mặt trời, gió, áp điện, 
địa nhiệt, sinh khối và các nguồn năng lượng "xanh" khác .

Các trung tâm địa phương hóa này sẽ cung cấp 
năng lượng cho một khu vực cụ thể và các tòa nhà lớn có 
khả năng tự cung cấp điện bằng cách sử dụng các mảng 
năng lượng mặt trời, tuabin và máy phát điện nhiên liệu 
sinh học tích hợp sẵn. 

Tuy nhiên, lưới điện sẽ không biến mất, vì sự phát 
triển của năng lượng nhiệt hạch và các lò phản ứng 
Tokamak sẽ vẫn yêu cầu các trung tâm phân phối.

Siêu đô thị xanh
Do tình trạng mất đất canh tác liên tục, các thành 

phố cũng sẽ trở thành những không gian xanh hơn, nơi 
kiến trúc và sinh thái kết hợp với nhau vì mục đích sống 
lành mạnh. Khái niệm này, được gọi là "vòng cung", được 
kiến trúc sư Paolo Soleri đề xuất vào năm 1969 khi mà các 
vấn đề về mội trường bắt đầu nghiêm trọng.

Trong các thiết kế có vòng cung, các hoạt động 
nông nghiệp và không gian xanh cùng tồn tại cùng với các 
khu dân cư và trung tâm thương mại. Không gian sẽ được 
sử dụng một cách sáng tạo hơn. 

Trong khi hầu hết các thành phố là hai chiều, với 
các đỉnh cao riêng lẻ rải rác cảnh quan (hoặc tập trung ở 
các khu thương mại trung tâm) thì các vòng cung là ba 
chiều và được xây dựng hài hòa với môi trường xung 
quanh.

Các đặc điểm chung bao gồm canh tác đô thị, nơi 
cư dân địa phương có xu hướng làm vườn cộng đồng, trang 
trại thẳng đứng, thủy canh, trang trại côn trùng (giàu 
protein) và aquaponics (nơi thực vật và cá sống cộng sinh, 
cả hai đều là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng). Các hoạt 
động này sẽ được hỗ trợ cùng với sự phát triển của các sinh 
vật biến đổi gen (GMO) và kỹ thuật vi sinh vật .

Năm 2050, hầu hết những gì cần thiết cho việc tưới 

tiêu sẽ đến từ các đơn vị thu gom nước mưa và tái tạo nước. 
Một đổi mới gần đây khác là thu giữ carbon mà các nhà 
quy hoạch thành phố đang đưa vào các kế hoạch phát triển 
đô thị hiện đại nhằm chống lại biến đổi khí hậu và ô nhiễm 
đô thị. 

Các thành phố trong tương lai có thể có một số 
lượng lớn cây nhân tạo, các cơ sở phản ứng sinh học và các 
cấu trúc hấp thụ carbon được xây dựng ngay trên mặt tiền 
của chúng.

Carbon dioxide được lọc sạch từ không khí có thể 
dễ dàng chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học bằng công 
nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (BECSS). Mỗi tòa nhà có 
nhiều nhà ở có khả năng trở thành khu trồng trọt, nhà máy 
điện và trạm nhiên liệu của chính nó, cung cấp các nhu cầu 
cơ bản của cuộc sống tại địa phương.

Khi thế kỷ 21 mở ra, thế giới sẽ buộc phải gánh 
chịu hai hiện tượng đối lập chính. Sự phát triển công nghệ 
sẽ tiếp tục tăng tốc, kéo theo những tác động nghiêm trọng 
đến cách chúng ta sống, làm việc, vui chơi và thậm chí cả 
ăn uống. 

Đồng thời, biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gia tăng, 
gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho các hệ thống tự 
nhiên mà con người phụ thuộc vào để tồn tại. Điều này sẽ 
buộc con người phải tìm ra giải pháp để có những thay đổi 
tích cực và có một kỷ nguyên tốt hơn và bền vững hơn. ■

Quần áo đặc biệt giúp chị em 
phụ nữ dịu cơn bốc hỏa

Công ty may mặc Fifty One Apparel, có trụ 
sở ở London (Anh), sử dụng công nghệ 
Outlast - công nghệ sản xuất găng tay cho 

các phi hành gia - để may quần áo giúp phụ nữ dịu cơn bốc 
hỏa thời kỳ mãn kinh.

Môi năm chỉ riêng ở Mỹ, ước tính có khoảng 1,3 
triệu phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh. Tình trạng này có 
thể kéo dài trong vài năm và đôi khi gây ra cho họ các triệu 
chứng suy nhược, bốc hỏa.

Nắm bắt được điều này, Công ty Fifty One Apparel 
đã sử dụng vải sản xuất bằng công nghệ Outlast của 
NASA để may quần áo cho phụ nữ mãn kinh.

Đây là loại vải có thể điều chỉnh nhiệt độ, giúp 
chống lại các triệu chứng như nóng bừng hoặc lạnh của 
phụ nữ.

Công nghệ Outlast ra đời vào thập niên 1980. Lúc 
đó các quan chức tại Trung tâm không gian Johnson của 
NASA ở Houston ký hợp đồng với Tổng công ty nghiên 
cứu và phát triển Triangle phát triển công nghệ sản xuất 
loại vật liệu có thể duy trì nhiệt độ ổn định để may găng tay 
cho các phi hành gia.

Thông qua công nghệ nhiệt điện, các kỹ sư tạo ra 
các vi nang nhỏ, gọi là phân tử nhiệt, sau đó cấy chúng vào 
vải và các loại sợi khác.

Bà Amy Ross, một trong những kỹ sư trang phục 
vũ trụ của NASA, cho biết bộ quần áo của họ được làm 
bằng công nghệ nhiệt điện có thể chịu được nhiệt độ cực 
nóng và cực lạnh (lên đến 120⁰C và dưới mức đóng băng) 
trong khi vẫn giữ cho các phi hành gia đủ thoải mái để thực 
hiện công việc của họ.

Công nghệ nhiệt điện Outlast sau đó được đăng ký 
nhãn hiệu và sản xuất bởi Outlast Technologies ở thành 
phố Boulder, bang Colorado (Mỹ).

Bộ đồ từ loại vải đặc biệt cho phụ nữ thời kỳ mãn 
kinh

Bằng cách liên kết công nghệ Outlast với sợi 
Cellulose, quần áo của Fifty One Apparel duy trì các đặc 
tính điều chỉnh nhiệt độ của loại vải có thể thay đổi pha, 
nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của loại vải cao cấp.

Ngoài sự thoải mái trong việc tự điều chỉnh nhiệt 
độ, công nghệ này còn làm cho quần áo siêu nhẹ và cũng dễ 
giặt sạch.

Các sản phẩm ban đầu bao gồm một dòng áo sơ mi 
với 4 kiểu dáng đã được bán cho người tiêu dùng ở khu vực 
London tại các sự kiện.

Đến nay công ty đã phát triển nhiều loại sản phẩm 
sử dụng công nghệ Outlast, bao gồm các phụ kiện như 
khăn quàng cổ, khẩu trang và những bộ thời trang đa năng, 
dành cho việc đi dạo, tập thể dục, làm việc văn phòng và du 
lịch.

Tính đến năm ngoái, Mỹ là thị trường lớn thứ hai 
của Fifty One Apparel sau Anh và công ty đang tìm kiếm 
một nhà phân phối địa phương cho sản phẩm. ■ 

Khám phá Baikal: Hồ sâu nhất 
và lâu đời nhất thế giới

Hồ Baikal là một trong những "viên ngọc 
quý giá nhất" của tự nhiên, nhưng nó cần 
được chúng ta bảo vệ để tiếp tục tồn tại.

Ẩn mình sâu trong vùng núi Siberia của Nga, hồ 
Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất và lớn nhất thế giới tính 
theo thể tích, nó lớn đến mức có thể chứa 22% nguồn cung 
cấp nước ngọt của toàn hành tinh. 

Hơn nữa, nó cũng là hồ lâu đời nhất thế giới, được 
hình thành cách đây khoảng 25 triệu năm khi một khe nứt 

khổng lồ mở ra ở lục địa Á-Âu. Hồ Baikal thường được gọi 
là "Hòn ngọc của thế giới", được đánh giá cao vẻ đẹp 
nguyên sơ và thiên nhiên độc đáo của nó.

Hồ Baikal thực sự sâu bao nhiêu?
Với độ sâu ước tính 1.642 mét, hồ Baikal cho đến 

nay là hồ sâu nhất thế giới, tiếp theo là hồ Tanganyika ở 
Châu Phi (1.426 mét) và biển Caspi ở Caucasus (1.025 mét 
là hồ muối lớn nhất thế giới).

Các nhà khoa học và thám hiểm Nga đã bị lóa mắt 
trước quy mô tuyệt đối của Baikal trong nhiều thế kỷ. Nỗ 
lực đầu tiên được ghi nhận để đo độ sâu của hồ được thực 
hiện vào năm 1797 bởi các công nhân của nhà máy 
Kolyvano-Voskresensky ở Altai, Smetanin và Kopylov, 
ghi lại độ sâu 1238 mét (khoảng 4.000 feet).

Từ năm 1876 đến năm 1902, một cuộc thám hiểm 
thủy văn lớn đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo của 
FKDrizhenko để khảo sát kỹ lưỡng Baikal. Các phép đo 
độ sâu được thực hiện chủ yếu gần bờ và hiếm khi được 
thực hiện trên toàn bộ diện tích của hồ. 

Cuộc khảo sát này đã ghi nhận độ sâu lớn nhất ở 
trung tâm Baikal, từ 1.450 đến 1.552 mét. Một cuộc thám 
hiểm tiếp theo vào những năm 1930 đã đo được độ sâu tối 
đa là 1.741 mét. Tuy nhiên những cuộc khảo sát này chỉ sử 
dụng dây để đo độ sâu của hồ.

Bắt đầu từ những năm 1950, các nhà khoa học Liên 
Xô đã khảo sát hồ Baikal bằng cách sử dụng máy đo tiếng 
vang để đo thời gian sóng âm truyền qua nước và phản xạ 
trở lại máy thu, mang lại kết quả đọc chính xác hơn nhiều - 
khoảng 1.620 mét.

Cuối cùng, một bản đồ đo độ sâu năm 1992 bao 
gồm toàn bộ bề mặt của Baikal được Bộ Quốc phòng Liên 
Xô biên soạn, có kết quả đo tiếng vang cho thấy độ sâu tối 
đa là 1.642 mét - con số vẫn được chấp nhận cho đến ngày 
nay.

Độ sâu lớn nhất được ghi nhận là ở phần trung tâm 
của hồ. Theo một quy tắc thực nghiệm được đặt ra bởi nhà 
tự nhiên học và nhà văn người Mỹ nổi tiếng Henry 
Thoreau, độ sâu lớn nhất của hồ thường nằm ở giao điểm 
của chiều dài và chiều rộng lớn nhất của nó, điều này cũng 
chính xác trong trường hợp của hồ Baikal.

Khoa học làm cho hồ Baikal trở nên đặc biệt
Phần lớn các hồ tương đối lớn trên thế giới chỉ có 

vài nghìn năm tuổi. Chúng hình thành sau kỷ băng hà cuối 
cùng khi một lượng lớn nước đóng băng tan chảy và sự 
thoát nước của các con sông. Những hồ này sau đó sẽ dần 
bị lấp đầy bởi trầm tích theo thời gian và thường không sâu 
hơn vài trăm mét.

Chỉ có khoảng 20 hồ trên thế giới được ghi nhận là 
thực sự cổ xưa, nghĩa là chúng đã hơn một triệu năm tuổi. 

Hồ Baikal là một trong số đó và nó cũng là hồ lâu 
đời nhất, với tuổi ước tính khoảng 25-30 triệu. Các hồ cổ 
khác bao gồm hồ Issyk-Kul ở vùng núi Bắc Tian Shan ở 
Đông Kyrgyzstan và hồ Maracaibo ở Tây Bắc Venezuela, 
cả hai đều là hồ muối.

Các hồ của cổ xưa được hình thành không phải do 
kỷ băng hà kết thúc cũng không phải do sự tích tụ nước từ 
các con sống. Chúng được tạo ra trong các vùng rạn nứt 
đang hoạt động, nơi các mảng kiến tạo di chuyển ra xa 
nhau, theo thời gian tạo ra các thung lũng và hố sâu. 

Đó cũng là cách hồ Baikal được hình thành, mặc 
dù một số hồ cổ khác cũng được hình thành sau các tác 
động của thiên thạch hoặc bên trong các ngọn núi lửa 
không hoạt động.

Vì các khu vực ở hai bên Baikal nằm ở độ cao vượt 
quá 2.000 mét, ranh giới mảng kiến tạo phân kỳ đã hình 
thành một bồn địa rất sâu. Điều này giải thích tại sao 
Baikal lại chứa một lượng nước đáng kinh ngạc như vậy - 
hơn 23.000 km khối.

Hồ Baikal chỉ có diện tích bề mặt bằng một nửa hồ 
Michigan và chỉ đứng thứ 7 trong số các hồ lớn nhất thế 
giới theo diện tích bề mặt. Nhưng độ sâu của nó lại khiến 
cho hồ chứa nhiều nước hơn tất cả các hồ lớn ở Bắc Mỹ 
cộng lại.

Địa chất và động vật độc đáo của hồ Baikal
Theo một nghiên cứu năm 1990, thung lũng rạn 

nứt kéo dài thêm 7.000 mét dưới đáy hồ, và hiện được bao 
phủ bởi lớp trầm tích lắng đọng qua hàng triệu năm. Tổng 
cộng, vết nứt địa chất tạo ra hồ Baikal có thể sâu tới 9 km, 
khiến nó trở thành vết nứt lục địa sâu nhất trên hành tinh.

Quá lâu đời và không bị xáo trộn bởi các thời kỳ 
băng hà, do đó hồ Baikal trở thành một "mỏ vàng" cho 
khoa học. 

Các trầm tích lõi khoan sâu có thể tiết lộ khí hậu đã 
thay đổi như thế nào trong hàng triệu năm trong quá khứ 
một cách đặc biệt chi tiết. Các lớp trầm tích nông nhất của 
hồ này có thể chứa hydrat khí tự nhiên trong nước ngọt.

Bất chấp độ sâu đáng kinh ngạc của hồ, nước của 
nó có hàm lượng oxy cao, có nghĩa là các sinh vật phát 
triển mạnh ở mọi độ sâu trong hồ. 

Trên thực tế, hồ Baikal là nơi sinh sống của nhiều 
loài động thực vật hơn bất kỳ hồ nào khác trên thế giới - 
hơn 3.600 loài - nhiều loài trong số đó không thể tìm thấy ở 
bất kỳ nơi nào khác.

Một ví dụ đáng chú ý là hải cẩu Baikal (Pusa 
sibirica), còn được gọi là nerpa, loài hải cẩu nước ngọt duy 
nhất trên thế giới. Trên bờ hồ, có thể tìm thấy gấu nâu và 
chó sói, cũng như hươu, nai, chim, và tất cả các loài gặm 
nhấm và động vật ăn thịt nhỏ hơn. ■ 



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 08* Issue # 1543 * FRIDAY December 31, 2021 The VietNam PostThe VietNam Post
Page 8B* Issue # 1603 * FRIDAY February 24, 2023

Quýt Xà Lách Lá Đỏ Táo SugarBee Củ Từ Nhật Bản

Cải Lùn Cam Đại Hàn Cải Bó Xôi Cà Chua
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Cá Đuôi Vàng Đông Lạnh Cơm Nấu Sẳn

Mì Ý Sốt Kem Nước Tương Tam Thái Tử Sữa Dừa Lon Da Cá Hồi Chiên
Snack Khoai Tây Soắn 

Nước Dừa Nguyên Chất 
Sữa Hộp

Nước Uống Hương Trái Cây Tấm Chăn Điện
Miếng Lót Ghế Ngồi Khẩu Trang Thảo Mộc
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