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HEALTH NEWS 
Sweeteners have 'few health benefits', study finds 
 

"No evidence of sugar substitutes' health benefits, finds study," reports The 
Guardian.  
Researchers carried out the biggest review yet of evidence looking at the  
effects of sweeteners on health (researchers used the term non-sugar     
sweeteners or NSS).  
Non-sugar sweeteners include artificially-synthesized sweeteners such as 
saccharine and natural non-calorie sweeteners such as steviol. Non-sugar 
sweeteners have become more popular because of fears that sugar is feeding 
the obesity epidemic.  
The researchers included 56 studies of adults and children in their review, 
though the main findings were based on only a handful of low-quality trials. 
Most were small in size or lasted too short a time to show reliable results.  
The researchers found some evidence that adults had a lower body mass   
index (BMI) and better blood glucose control when they had non-sugar    
substitutes rather than sugar.  
However, these findings are not robust and were based on a few relatively 
small studies. The small number of trials in children gave mixed findings.  
There was little evidence for other health outcomes. Then, while the review 
found no evidence of harm from non-sugar substitutes, the researchers said 
they could not rule harm out. 
Non-sugar substitutes might be preferable to lots of sugar, but a better option 
might be to cut out sweetened food or drinks, or   reduce how often we have 
them. As an independent expert quoted in The Guardian puts it: 
"replacement of sugary drinks with artificial sweeteners … is not superior to 
the preferred alternative – water". 
Source:https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/sweeteners  

 
A nagging sore throat may be an early sign of cancer 
"Sore throat that won't go away could be a sign of cancer' doctors warned," 
reports The Independent.  
Cancer of the larynx, or voice box, affects about 1,700 people a year in the 
UK. Most cases develop in people aged 60 and above and it is more common 
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in men. It can be treated, and early detection and  
treatment can make a real difference. Laryngeal     
cancer is strongly linked to tobacco   smoking, second
-hand smoke and heavy drinking. 
The main symptom of laryngeal cancer is hoarseness. 
But researchers have now looked at the records of 806 
patients with laryngeal cancer and 3,559 without it to 
see if there are other warning signs GPs should be 
aware of. 
Their analysis suggests that certain      combinations 
of symptoms may require further testing. A potentially 
serious      pattern of symptoms was found to be when 
hoarseness was combined with a persistent sore throat. 
Other potential "red flags"    included combinations of 
sore throat with earache, difficulty breathing, difficul-
ty swallowing and insomnia.  
Hoarseness, however, remained the most common in-
dividual symptom. 
The research could be used to update or expand clini-
cal guidelines about when GPs should refer people 
with suspected cancer for further tests.  
If you do have a sore throat, there is no need to panic 
as it is highly unlikely to be due to cancer and your 
pharmacist should be able to recommend suitable 
treatments. But if symptoms do not pass within 1 
week then contact your GP for advice.  
 
Online tool helps men choose best prostate cancer 
treatment 
"Prostate cancer patients could be spared needless 
surgery thanks to NHS risk calculator," reports the 
Sun. 
UK researchers have developed a tool to estimate a 
man's chances of surviving 15 years after a prostate 
cancer diagnosis, based on age, cancer type and other 
health problems. 
The tool can show the potential effects of treatments 
such as surgery or radiotherapy, compared with "wait 
and see" approaches. 
The tool is specifically for use in men with prostate 
cancer that's localised and not spread outside of the 
prostate gland. 
Localised prostate cancer can grow very slowly, 
causing no problems, but sometimes can grow quickly 
and needs more intensive treatment. 
It's hard to predict what will happen to an individual. 
Sometimes the best choice between radical treatments 
like surgery, or having regular checks to see whether 
the cancer is growing, is unclear. 
Prostate cancer treatments can have serious side 
effects, such as incontinence and erection problems, 
so it may be preferable to avoid treatment that's not 
essential. 
This new tool, called Predict Prostate, is available on 

the NHS. It was developed using data from a large 
group of UK men and tested using other groups of 
men with prostate cancer. 
When patient details and treatments were put into the 
tool, it was found to be an accurate tool for 
distinguishing between men who would be expected to 
die from prostate cancer or not. 
As such the tool should help men make better-
informed decisions, along with their doctors. 
But it's new and needs to be tested more widely, so it 
can only give a guide, not a precise prediction of what 
will happen. 

研究發現，人造甜味劑對〝健康的益處很

少〞 
英國衛報報導宣稱：研究顯示“沒有證據證明代替

糖對健康的益處”。 

研究人員對有關甜味劑對健康影響的證據進行了

大的回顧（研究人員使用的術語是非糖甜味劑或

non-sugar sweeteners-NSS）。 

非糖甜味劑包括人工合成的甜味劑，例如糖精和天

然的非卡路里甜味劑，例如甜菊醇。由於流行擔心

糖會導致肥胖，因此非糖甜味劑變得越來越受歡

迎。 

研究人員納入了 56 項成人和兒童的研究，但主要

研究結果僅基於少數低質量試驗。 大多數都是小

型或持續時間太短，無法顯示可靠的結果。 

研究人員發現了一些證據表明，當成年人使用非糖

替代品而非糖時，他們的體重指數（body mass in-
dex-BMI）較低，血糖控制能力更強。 

然而，這些研究結果並不健全，並且基於一些相對

較小的研究。一些少數兒童試驗結果不一。 

幾乎沒有其他健康結果的證據。 然後，雖然審查

沒有發現非糖替代品造成傷害的證據，但研究人員

表示他們不能排除傷害。 

非糖替代品可能比大量的糖更好，但更好的選擇可

能是減少加糖的食物或飲料，或減少我們擁有它們
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的頻率。 正如衛報中引用的一位獨立專家所

言：“用人造甜味劑替代含糖飲料......並不優於-
水”。 

 

持久的喉嚨痛可能是癌症的早期徵兆 

據“獨立報”報導，“醫生警告說，持久不消的喉嚨

痛可能是癌症的徵兆”。 

喉部癌症或聲帶癌在英國每年影響約 1,700 人。 
大多數病例發生在 60 歲以上的人群中，並且在男

性中更常見。 它可以治療，早期檢測和治療可以

發揮真正的作用。喉癌與吸煙，二手煙和大量飲

酒有密切相關。 

喉癌的主要症狀是聲音嘶啞。但是研究人員現在

已經查看了 806 名喉癌患者和 3,559 名沒有患喉

癌者的記錄，看看家庭醫生是否應該注意其他的

警告標誌。他們的分析顯示某些症狀組合可能需

要進一步測試。尤其當聲音嘶啞與持續性喉嚨痛

相結合時，是一種潛在的嚴重症狀。其他潛在

的“危險信號”包括喉嚨痛與耳痛、呼吸困難、吞

嚥困難和失眠的組合。 

然而，聲音嘶啞仍然是 常見的個體症狀。 

該研究可用於更新或擴展關於何時家庭醫生應將

疑似癌症患者轉診至進一步檢查的臨床指南。 

如果你確實有喉嚨痛，沒有必要恐慌，因為它不

太可能是由於癌症，你的藥劑師應該能夠推薦合

適的治療方法。 但如果症狀在 1 週內沒有通過，

請聯繫您的家庭醫生獲取建議。 

 

在線工具可幫助男性選擇 佳的前列腺癌

治療 
太陽報報導：“由於﹔國民保健的風險計算器，前

列腺癌患者可以免於不必要的手術。” 

根據年齡，癌症類型和其他健康問題，英國研究

人員開發了一種工具來估計男性在前列腺癌診斷

後 15 年存活的機會。 

與“觀望”方法相比，該工具可以顯示手術或放療

等治療的潛在影響。 

該工具專門用於患有前列腺癌的男性，這些癌是

局限並且還沒擴散到前列腺外。 

局部前列腺癌可以非常緩慢地生長，不會引起任何

問題，但有時可以快速生長並需要更加強化的治

療。 

預測個人會發生什麼很難。 有時在手術等根治治

療或定期檢查以確定癌症是否在增長之間的 佳選

擇尚不清楚。 

前列腺癌治療可能有嚴重的副作用，例如尿失禁和

勃起問題，因此 好避免不必要的治療。 

這種名為 Predict Prostate - 預測前列腺的新工具可

在國民保健上獲得。 它是根據一大群英國男性的

數據而開發，並使用其他前列腺癌患者來進行測

試。 

當患者的細節和治療被放入該工具時，它被發現是

一種準確的工具，用於區分預期會死於前列腺癌的

男性。 

因此，該工具應該幫助男性和他們的醫生做出更明

智的決策。 

但它是新的，需要進行更廣泛的測試，因此它只能

提供指導，而不是對將會發生什麼的精確預測。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chất ngọt nhân tạo không đem lại lợi ích 
cho sức khỏe.  
 
Căn cứ theo một nghiên cứu được đăng trong báo The 
Guardian: “Không có bằng chứng về lợi ích sức khỏe 
khi sử dụng những chất ngọt nhân tạo thay thế cho 
đường.” 
Các nhà nghiên cứu thực hiện đánh giá và khảo sát từ 
những ảnh hưởng của chất ngọt với sức khỏe.  
Chất ngọt không đường bao gồm các chất ngọt nhân 
tạo tổng hợp như saccharine và chất ngọt tự nhiên 
không calo như steviol. Chất ngọt không đường trở 
nên phổ biến trong tiêu dùng khi đường được cho là 
nguyên nhân chính của chứng béo phì.  
Mặc dù, các nhà nghiên cứu thực hiện 56 nghiên cứu 
xem xét trên cả người lớn và trẻ em, những phát hiện 
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chính chỉ dựa vào một số ít các thử nghiệm chất lượng 
thấp, với số lượng nhỏ hoặc trong thời gian ngắn để 
kết quả mang tính tin cậy. 
Một vài bằng chứng chỉ ra rằng nhóm người lớn khi 
tiêu thụ chất ngọt thay thế cho đường có Chỉ số khối 
cơ thể (BMI – Body Mass Index) thấp hơn và chỉ số 
đường huyết an toàn hơn. Tuy nhiên, kết quả này chỉ 
dựa vào một vài nghiên cứu qui mô nhỏ và thí nghiệm 
trên trẻ em đưa ra những kết quả khác nhau.  
Ngoài ra, nghiên cứu cũng không tìm thấy kết quả lợi 
ích sức khỏe khác, tuy nhiên cũng không có bằng 
chứng về tác hại từ chất ngọt không đường.  
Việc tiêu thụ các chất thay thế cho đường có thể được 
cho rằng tốt hơn so với sử dụng nhiều đường. Tuy 
nhiên, việc cắt giảm đồ ngọt trong ăn uống và giảm 
mức độ thường xuyên dùng đồ ngọt có thể sẽ hợp lý 
hơn - Một chuyên gia dinh dưỡng độc lập bình luận 
trên tờ báo The Guardian 
 
Viêm họng kéo dài có thể là dấu hiệu sớm 
của ung thư 
 
Theo tờ báo The Independent, các bác sĩ ung thư cảnh 
báo rằng: "Đau họng kéo dài” có thể là một dấu hiệu 
của Ung thư.  
Tại Anh Quốc, ung thư thanh quản ảnh hưởng đến 
khoảng 1,700 người mỗi năm. Hầu hết các trường hợp 
phát triển ở những người tuổi từ 60 trở lên và phổ biến 
hơn đối với nam giới. Nếu được phát hiện sớm và điều 
trị, bệnh có thể được chữa lành. Hút thuốc lá, ở quanh 
khí thuốc và uống rượu nhiều liên quan chặt chẽ với 
Ung thư thanh quản. 
Triệu chứng chính của ung thư thanh quản là rối loạn 
giọng nói như khàn giọng. Tuy nhiên, các nhà nghiên 
cứu hiện đang quan sát 806 hồ sơ của bệnh nhân ung 
thư thanh quản và 3.559 hồ sơ của bệnh nhân không 
có bệnh này nó để xem xét nếu có các dấu hiệu khác 
mà các bác sĩ có thể chẩn đoán được từ sớm.  
Phân tích của họ cho thấy rằng sự kết hợp của các 
triệu chứng có thể cần phải được thử nghiệm thêm. 
Một mô hình triệu chứng có thể nghiêm trọng đã được 
tìm thấy là khi khàn giọng kết hợp với đau họng kéo 
dài. Các báo hiệu "cờ đỏ" khác bao gồm sự kết hợp 
của đau họng với đau tai, khó thở, khó nuốt và mất 
ngủ. 
Tuy nhiên, Khàn tiếng, vẫn là triệu chứng cá nhân phổ 
biến nhất. 
Nghiên cứu có thể được sử dụng để cập nhật hoặc mở 
rộng các hướng dẫn lâm sàng về thời điểm bác sĩ đa 
khoa nên giới thiệu những người nghi ngờ mắc bệnh 
ung thư để xét nghiệm thêm. 
Nếu bạn bị đau họng, không cần phải hoảng sợ vì rất 
khó có thể là do ung thư và dược sĩ của tiệm thuốc sẽ 
có thể đề nghị phương pháp điều trị phù hợp. Nhưng 

nếu các triệu chứng không qua khỏi trong vòng 1 
tuần thì liên hệ với bác sĩ của bạn để được tư vấn. 
Công cụ trực tuyến giúp nam giới lựa chọn điều trị 
ung thư tuyến tiền liệt tốt nhất 
Báo cáo của tớ Báo Sun: "Bệnh nhân ung thư tuyến 
tiền liệt có thể tránh được phẫu thuật không cần thiết 
nhờ máy tính rủi ro của NHS". 
Các nhà nghiên cứu ở Anh đã phát triển một công cụ 
để ước tính cơ hội sống sót 15 năm của một người 
đàn ông sau khi chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, 
dựa trên tuổi tác, loại ung thư và các vấn đề sức khỏe 
khác. 
Công cụ này có thể cho thấy hiệu quả tiềm năng của 
các phương pháp điều trị như phẫu thuật hoặc xạ trị, 
so với các phương pháp "chờ và xem". 
Công cụ này đặc biệt để sử dụng ở những người đàn 
ông bị ung thư tuyến tiền liệt khu trú và không lan ra 
ngoài tuyến tiền liệt. 
Ung thư tuyến tiền liệt khu trú có thể phát triển rất 
chậm, không gây ra vấn đề gì, nhưng đôi khi có thể 
phát triển nhanh và cần điều trị chuyên sâu hơn. 
Thật khó để dự đoán những gì sẽ xảy ra với một cá 
nhân. Đôi khi sự lựa chọn tốt nhất giữa các phương 
pháp điều trị triệt để như phẫu thuật, hoặc kiểm tra 
thường xuyên để xem liệu ung thư đang phát triển, 
không rõ ràng. 
Điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể có tác dụng phụ 
nghiêm trọng, chẳng hạn như các vấn đề không tự 
chủ và cương cứng, vì vậy có thể tốt hơn là tránh 
điều trị không cần thiết. 
Công cụ mới này, được gọi là Dự Đoán Tiền Liệt 
Tuyến, có sẵn trên NHS. Nó được phát triển bằng 
cách sử dụng dữ liệu từ một nhóm lớn đàn ông Anh 
Quốc và thử nghiệm sử dụng các nhóm đàn ông khác 
bị ung thư tuyến tiền liệt. 
Khi chi tiết bệnh nhân và phương pháp điều trị được 
đưa vào công cụ, nó đã được tìm thấy là một công cụ 
chính xác để phân biệt giữa những người đàn ông sẽ 
chết vì ung thư tuyến tiền liệt hay không. 
Vì vậy, công cụ này sẽ giúp nam giới đưa ra quyết 
định sáng suốt hơn, cùng với các bác sĩ của họ. 
Nhưng nó mới và cần được thử nghiệm rộng rãi hơn, 
vì vậy nó chỉ có thể đưa ra một hướng dẫn, không 
phải là một dự đoán chính xác về những gì sẽ xảy ra. 

 
Những thay đổi gây sốc của cơ 

thể quý ông sau 30 tuổi 
 

(Dân Việt) Sau 30 tuổi, cơ thể nam giới bắt đầu 
bước vào lão hóa và có những nguy cơ không ai 
có thể chủ quan. 
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1. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt 
Sau 30 tuổi, nam giới có thể đối diện nguy cơ mắc 

ung thư tuyến tiền liệt. Các dấu hiệu nhận biết là đau 
khi đi tiểu, rối loạn cương dương, tiểu đêm nhiều... 
Tuy nhiên, không phải có các triệu chứng này là bạn bị 
mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng bỏ qua các triệu 
chứng này cũng rất nguy hiểm. Nam giới nên tham 
khảo ý kiến bác sĩ khi có dấu hiệu nghi ngờ. Nếu được 
phát hiện sớm, các vấn đề ở tuyến tiền liệt có thể được 
điều trị kịp thời. 
2. Cơ bắp kém săn chắc 

Sau 30 tuổi, các mô cơ của nam giới có thể bắt đầu 
có thể bắt đầu mất đi sự săn chắc. Vì vậy, quý ông nên 
chọn các bài tập giúp di chuyển cơ thể hoặc uốn cong 
theo các hướng. Yoga là hình thức tập hữu ích giúp 
ngăn chặn vấn đề này. 
3. Mật độ xương giảm, xương kém chắc khỏe 

Ở nam giới, mật độ xương và khối lượng xương bắt 
đầu giảm sau 30 tuổi. Điều này có thể khiến cho nam 
giới dễ bị gãy xương. Khối lượng xương, mật độ 
xương của bạn có thể được phát hiện qua kiểm tra chụp 
xương. Việc ăn các thực phẩm giàu canxi, bổ sung 
canxi, vitamin D, nâng tạ rất cần thiết giúp xương chắc 
khỏe. 
4. Vòng bụng lớn hơn 

 Sau 30 tuổi, quý ông có thể thấy vòng eo lớn hơn. 
Nguyên nhân do cơ thể quen với việc đốt cháy ít calo 
hơn khi tuổi tăng lên. Đây chính là điều kiện để mỡ 
tích tụ ở bụng. Vì vậy, quý ông cần chú ý đến vận động 
và giảm lượng đồ ăn xuống một chút. 
5. Tim bắt đầu lão hóa 

Sau 30 tuổi, trái tim cũng không còn sung sức như 
khi còn trẻ. Trái tim bắt đầu yếu hơn, bơm máu ít hơn 
và có thể có cholesterol trong máu, huyết áp có thể 
tăng cao. Do đó, nam giới cần ăn các thực phẩm tốt 
cho tim, tập các bài tập ngắn, có cường độ cao sẽ giúp 
ích cho hoạt động của tim. 
6. Hormone testosterone giảm 

Sau 30 tuổi, mức độ hormone testosterone có thể 
giảm. Bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra nhằm xác 
định mức độ hormone này trong cơ thể. Nếu ham muốn 
tình dục giảm hoặc cảm thấy mệt mỏi, cần phải tham 
khảo ý kiến bác sĩ để có cách nhằm tăng mức độ 
hormone "bản lĩnh phái mạnh" này. 
7. Trầm cảm 

Khủng hoảng tâm lý hay trầm cảm có thể là vấn đề 
mà quý ông gặp phải sau 30 tuổi. Bạn cần đến bác sĩ để 
được tư vấn và thăm khám. Đặc biệt trầm cảm cần 
được chữa trị nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc 
sống. 
8. Nguy cơ ung thư tinh hoàn tăng lên 

Một mối nguy hiểm nữa là nguy cơ ung thư tinh hoàn 

có thể tăng hơn sau 30 tuổi. Nếu có dấu hiệu đau ở 
tinh hoàn, điều quan trọng là phải đi kiểm tra y tế. Bởi 
vì, loại ung thư này có thể được điều trị nếu được phát 
hiện ở giai đoạn sớm. 

 
Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn ăn 

salad mỗi ngày 
Chỉ cần  ăn 1 đĩa salad rau củ mỗi ngày là bạn có 
thể nhận được vô vàn lợi ích đáng ngạc nhiên sau. 
1. Cải thiện tiêu hóa 

Thành phần chính của các loại salad thường là rau, 
đặc biệt là rau diếp. Loại rau này chứa rất nhiều 
vitamin và chất xơ giúp cơ thể cảm thấy no lâu và hỗ 
trợ đường ruột rất tốt. Trong rau sống thường có chất 
xơ hòa tan hoặc chất xơ không hòa tan (đôi khi cả 
hai). 

Chất xơ hòa tan được tiêu hóa một phần và tạo ra 
một chất giúp đẩy thức ăn qua đường tiêu hóa và đem 
lại cảm giác no lâu. Mặt khác, chất xơ không hòa tan 
có thể được tiêu hóa hoàn toàn và rất hữu ích cho các 
lợi khuẩn trong đường ruột. 
2. Giảm nguy cơ mắc bệnh 

Việc ăn nhiều trái cây và rau quả tươi làm giảm 
nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau. Một nghiên cứu 
gần đây của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy 
chế độ ăn uống đầy đủ rau củ có thể chống lại bệnh 
ung thư ở đầu và cổ - ngay cả khi bạn uống rượu và 
hút thuốc. 

Do đó, thói quen ăn salad hằng ngày có thể bù đắp 
(ít nhất là một chút) cho một số thói quen kém lành 
mạnh của bạn. Thực phẩm có thể bảo vệ cơ thể khỏi 
bệnh tật bao gồm cà chua, cà rốt, đậu, đậu Hà Lan, 
đậu chuỗi, ớt, táo, lê và dâu tây. Hãy bổ sung chúng 
vào món salad hằng ngày để tăng cường sức khỏe. 
3. Giảm cân 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bắt đầu bữa ăn 
với món salad xanh giúp tăng cảm giác no mà không 
tốn nhiều calo. Khi bạn chuyển sang các món chính sẽ 
không còn cảm giác muốn ăn nhiều nữa. 

Bạn cũng có thể thay thế một bữa ăn trong ngày 
bằng món salad. Nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả thì 
hãy thêm các loại thịt nạc như ức gà, cá, các loại đậu 
vào salad. 
4. Tăng các chất béo tốt cho cơ thể 

Không phải tất cả chất béo thực đều là kẻ thù của 
cơ thể. Bạn cần hạn chế ăn chất béo bão hòa gây tắc 
động mạch và tăng cường chất béo không bão hòa 
lành mạnh để cải thiện số lượng cholesterol trong cơ 
thể. Chất béo không bão hòa còn giúp tiêu hóa và hấp 
thụ một số chất phytochemical có giá trị dinh dưỡng 
cao như như lycopene (trong cà chua) và lutein (tìm 
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thấy trong rau xanh đậm). 
Những nguồn chất béo không bão hòa đơn tuyệt vời 

bao gồm dầu ô liu, các loại hạt và bơ - tất cả chúng đều 
có thể cho vào salad. 

Các nhà nghiên cứu của Đại học bang Ohio, Mỹ đã 
phát hiện ra rằng việc thêm 2,5 muỗng bơ vào món 
salad rau diếp, cà rốt và rau bina cho giúp cơ thể hấp 
thụ nhiều hơn 13 lần lượng beta carotene so với những 
người ăn cùng món salad mà không có bơ. Và nghiên 
cứu ở Ý cho thấy chế độ ăn nhiều dầu ô liu và rau sống 
có thể kéo dài tuổi thọ cho những người trên 60 tuổi. 
 
Ám ảnh bệnh “nhớ nhớ, quên quên” 

Ăn rồi bảo chưa ăn, không nhớ mình là ai, bỏ 
nhà đi lang thang, cảm xúc thất thường, hoang 
tưởng bị bỏ rơi, bị trộm cắp, tấn công… là 
những triệu chứng đáng lo ngại của bệnh sa sút 
trí tuệ (SSTT) ở người già. 

Nhiều triệu chứng nguy hiểm 
Chia sẻ về các bệnh nhân mắc chứng SSTT của 

người già, bác sĩ Trần Thị Hà An - Trưởng phòng 
Người già (Viện Sức khỏe tâm thần T.Ư, Bệnh viện 
Bạch Mai) cho biết, viện đang điều trị cho khá nhiều 
bệnh nhân không nhớ nổi chồng con là ai. Có người cứ 
lờ đờ, ngồi một chỗ, mất hết sức sống, không ăn được, 
nói ít hoặc khó giao tiếp, đi đâu người thân cũng phải 
theo giám sát vì nếu không dễ đi lạc, không biết tìm 
đường về. 

Có những bệnh nhân SSTT đến mức không tự mặc 
được quần áo, thụ động, thậm chí có những hành vi bất 
thường, hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt là mất ngủ. 
Cũng có bệnh nhân có cảm xúc bất thường, vui buồn 
bất chợt, nếu lên cơn cáu gắt là đánh chửi người nhà 
một cách thô tục. Lại có bệnh nhân cứ tưởng đêm là 
ngày, nửa đêm đánh thức cả nhà dậy để… nấu ăn. Còn 
có trường hợp cứ đến đêm là tìm lửa thắp hương cắm 
khắp nhà, cả nhà phải cất hết bật lửa, thậm chí phải 
chuyển sang dùng bếp từ. 

“Bệnh nhân SSTT đa số là người già, ngoài ra còn có 
các đối tượng chấn thương sọ não, béo phì hoặc đái 
tháo đường type 2, người có tiền sử gia đình đãng trí. 
Bệnh nhân nữ cũng nhiều hơn bệnh nhân nam. Người 
có trình độ học vấn cao ít mắc bệnh này hơn” – bác sĩ 
Hà nhấn mạnh. 

Theo bác sĩ Trần Thị Hồng Thu (Bệnh viện Tâm thần 
Mai Hương, Hà Nội), SSTT là căn bệnh “báo hiệu tuổi 
già” với triệu chứng càng cao tuổi, càng nặng hơn. Lúc 
đầu, bệnh nhân chỉ quên đơn giản và khó gợi nhớ, dần 
dần quên các kiến thức, thao tác nghề nghiệp, rồi quên 
tên bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, con cháu. 

Bên cạnh đó, cũng có thể có triệu chứng loạn thần. 
Mọi hoang tưởng đều có thể gặp, song thường gặp nhất 
là các hoang tưởng bị thiệt hại, bị mất mát của cải, bị 
hàng xóm chiếm đoạt, hoang tưởng ghen tuông. Người 

bệnh thấy như có người lạ đang ở trong nhà mình, 
không nhận ra mình trong gương, đối xử với các nhân 
vật trong tivi như người trong cuộc sống thực tại… 
Người bệnh có thể dễ bị kích thích cáu giận, có cơn 
kêu khóc qua đêm hoặc bàng quan. Phiền hà nhất là 
các rối loạn hành vi, từ việc đánh người, nhặt đồ bẩn, 
hành vi thù địch với người thân cho đến kích động, đi 
lang thang… 

“SSTT là một bệnh khó điều trị, còn gọi là mất trí. 
Người từ 65 tuổi trở lên có 5% là bị mất trí nặng và 
15% mất trí mức độ nhẹ, 20% người trên 80 tuổi bị 
mất trí mức độ nặng” - bác sĩ Thu cho biết. 
Không tự uống thuốc bổ não 

Bác sĩ An nhấn mạnh, hiện nay đang có tình trạng 
dùng thuốc bổ não, bổ thần kinh tùy tiện trong thời 
gian dài, dẫn đến việc SSTT nặng hơn. Nguyên nhân 
là do người già hoặc con cái họ thấy mình “nhớ nhớ 
quên quên” hay đau đầu, mất ngủ nên đã mua thuốc bổ 
não về dùng hy vọng “não khỏe hơn”, giúp minh mẫn 
hơn. Do tự ý dùng thuốc hoặc không coi việc đãng trí 
là bệnh, nên hơn 90% bệnh nhân đến viện đã trong 
tình trạng SSTT nặng, khó điều trị và phục hồi. 

Về điều này, TS Nguyễn Doãn Phương - Viện 
trưởng Viện Sức khỏe tâm thần T.Ư cho biết: “Một số 
loại thuốc bổ thần kinh, bổ não, nếu dùng lâu ngày có 
thể gây rối loạn hành vi, hoang tưởng, suy gan, suy 
thận... Vì vậy, các loại thuốc bổ não có tác dụng tăng 
cường trí nhớ, chủ yếu điều trị cho người già, SSTT 
hoặc các di chứng bệnh, nhưng phải được các bác sĩ 
chuyên khoa chỉ định. Nếu tự uống và lạm dụng thuốc 
lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe, sinh hoang tưởng, thậm 
chí gây tác dụng ngược, nếu mua phải những loại 
thuốc kích thích thần kinh đang bị cấm, hoặc thuốc ít 
có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ. Nhiều loại 
thuốc bổ, bổ sung vitamin, chất khoáng và các chất bổ 
khác thường ở dạng viên sủi bọt chứa ion natri mà lạm 
dụng, sẽ hấp thu nhiều natri, dẫn đến không có lợi cho 
sức khỏe, nhất là người đang điều trị bệnh tăng huyết 
áp có thể bị tăng vọt huyết áp, gây nguy hiểm”. 
 

8 LIỆU PHÁP TRỊ VIÊM BÀNG 
QUANG HIỆU QUẢ TỪ THIÊN 

NHIÊN 
  Hoa quả giàu vitamin C, sữa chua, gia vị gừng, tỏi 
không chỉ là những món ăn ngon miệng mà còn giảm 
nhẹ viêm bàng quang hiệu quả. 
  Viêm bàng quang (còn gọi là viêm bọng đái) chủ yếu 
do nhiễm trùng đường tiết niệu gây ra. Nếu tình trạng 
viêm kéo dài có thể dẫn đến nhiều bệnh nghiêm trọng 
như nhiễm trùng thận. Viêm bàng quang là bệnh có 
xảy ra với bất cứ ai, đặc biệt là ở phụ nữ. Các triệu 
chứng thường thấy khi bị bệnh là đi tiểu nhiều, đi tiểu 
ra máu, đau khi quan hệ tình dục, đau bụng…Nguyên 
nhân gây viêm bàng quang hầu hết là do bị nhiễm 
khuẩn, nhưng có một số trường hợp bị mắc bệnh do sử 
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dụng các loại thuốc hoặc sản phẩm vệ sinh gây sưng, 
kích ứng. 
  Để chấm dứt tình trạng viêm bàng quang nhanh chóng 
và ngăn ngừa nhiễm trùng thận, dưới đây là những 
phương thuốc tự nhiên hiệu quả nhất mà người bệnh 
không thể bỏ qua. 
1. Uống nước ép nam việt quất 
Quả nam việt quất (Cranberry) 
  Uống nước ép quả nam việt 
quất là một trong những cách tốt 
nhất giúp chữa viêm bàng 
quang. Loại quả này giúp chữa 
nhiễm trùng và viêm ở đường 
tiết niệu. Nên uống ít nhất 2 lý 
nước ép quả nam việt quất mỗi 
ngày để ngăn ngừa vi khuẩn E coli ký sinh ở đường tiết 
niệu. 
2. Dùng gừng tươi 
  Gừng là loại củ có nhiều công 
dụng chữa bệnh tuyệt vời. Do 
chứa các chất chống viêm nên 
gừng là một phương thuốc hiệu 
quả giúp điều trị viêm bàng 
quang. Bạn có thể uống nước 
ép gừng để chấm dứt những 
triệu chứng của bệnh viêm bàng quang. 
3. Quả việt quất 
  Quả việt quất cũng giúp điều 
trị viêm ở bàng quang một cách 
tự nhiên. Do chứa nhiều vita-
min A, E và các chất chống 
viêm nên quả việt quất là giải 
pháp rất hiệu quả chữa bệnh 
viêm bàng quang. 
  Hơn nữa, loại quả này chứa các thành phần giúp hạn 
chế sự phát triển của vi khuẩn. Uống nước ép hoặc sinh 
tố làm từ quả việt quất là một cách giúp bạn bổ sung 
loại quả này vào chế độ ăn. 
4. Uống nước 
  Uống nhiều nước là một cách 
hiệu quả giúp chữa các bệnh liên 
quan đến bàng quang. Uống 8-10 
ly nước mỗi ngày giúp làm loãng 
nước tiểu, từ đó làm giảm đau. 
Uống nước cũng hỗ trợ trong 
việc loại bỏ các vi khuẩn có hại 
khỏi bọng đái. 
5. Dùng thực phẩm chứa probiotic 
  Sữa chua hoặc kem chua là thực 
phẩm giàu probiotic 
  Thêm các thực phẩm chứa probi-
otic hoặc chứa lợi khuẩn vào chế 
độ ăn giúp làm giảm tình trạng 

viêm do vi khuẩn gây ra. Các thực phẩm như cải muối 
kiểu Đức, sữa chua, kem chua…là nguồn cung probi-
otic, các lợi khuẩn cho bạn. 
6. Baking soda 
  Viêm bàng quang nhẹ có thể 
chữa khỏi bằng cách tiêu thụ 
baking soda vì nguyên liệu này 
giúp trung hòa nước tiểu dư axit 
và làm giảm cảm giác rát. Bak-
ing soda được xem là một trong 
những biện pháp thông dụng 
giúp chữa viêm bàng quang. Chỉ cần cho 2 thìa canh 
bột baking soda hòa tan trong 1 ly nước rồi uống sẽ 
giúp bạn cảm thấy khỏe hơn. 
7. Tỏi 
  Tỏi được xem là gia vị hoàn 
hảo trong nấu nướng mà nó còn 
là một phương thuốc tuyệt vời 
giúp chữa bệnh viêm bàng 
quang. Nhờ chứa các chất kháng 
nấm và kháng khuẩn mà tỏi giúp 
làm sự tấn công của các vi khuẩn 
gây nhiễm trùng. 
  Tỏi còn chứa thành phần có tên là allicin giúp tiêu diệt 
vi khuẩn E coli, nguyên nhân gây nhiễm trùng đường 
tiết niệu. Ăn 3-4 nhánh tỏi mỗi ngày rất hiệu quả trong 
chữa viêm bàng quang. 
8. Các thực phẩm giàu vitamin C 
  Ăn các thực phẩm giàu vitamin C 
là một trong những cách tốt nhất để 
điều trị viêm bàng quang. Những 
loại quả này chứa các chất chống 
oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do 
ra khỏi cơ thể và làm giảm đau, khó 
chịu do viêm bàng quang gây ra. 
Thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng axit trong nước 
tiểu, do đó làm giảm sự phát triển của vi khuẩn. Một số 
thực phẩm chứa nguồn vitamin C dồi dào mà người bị 
viêm bàng quang nên ăn là đu đủ, dưa hấu và ổi. 
 

Ăn gì trước khi tập thể dục để 
giảm cân tốt nhất? 

  Tập thể dục khi đói đốt cháy calo nhiều hơn, làm tăng 
tốc độ giảm cân. Tuy nhiên, nếu bạn tập thể dục khi đói 
cũng có thể gây chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, 
làm tăng nguy cơ chấn thương. 
  Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhẹ 1-2 giờ trước 
khi tập luyện. Nên tránh ăn những thực phẩm giàu axit 
và chất béo. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng đồ ăn 
nhẹ có carbohydrate và protein dưới 200 calo để tăng 
năng lượng. 
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• Ăn một bữa ăn nhẹ (từ 100-200 calo) trước khi 
tập thể dục 

  Bữa ăn nhẹ này nên chứa loại carbohydrate có thể tiêu 
hoá nhanh (chỉ số glycemic cao) và ít chất béo. Điều 
này sẽ giúp cơ thể nhanh chóng tiêu hóa hết thức ăn và 
cung cấp đủ năng lượng trong suốt thời gian tập luyện. 
Dưới đây là vài ví dụ phù hợp cho một bữa ăn nhẹ 
trước khi tập thể dục: 
- Chuối rất tốt trong việc cung cấp carbohydrate cho cơ 
thể. Nó cũng chứa kali, hỗ trợ cơ và chức năng thần 
kinh. Ăn chuối trước khi tập luyện sẽ cung cấp protein 
thiết yếu cho việc xây dựng và sửa chữa cơ bắp. 
- Yến mạch rất nhiều chất xơ, hỗ trợ giải phóng carbo-
hydrate ổn định, cung cấp năng lượng trong khi tập 
luyện. Yến mạch chứa các vitamin B giúp chuyển đổi 
carbohydrate thành năng lượng. 
- Nước trái cây là một bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện 
tuyệt vời bởi vì chúng bao gồm một lượng lớn protein. 
Nước trái cây cũng có thể được tiêu hóa nhanh chóng 
và cung cấp cho bạn năng lượng trước khi tập luyện. 
- Một lát bánh mì nguyên hạt là một nguồn bổ sung 
carbohydrate rất tốt, đặc biệt nếu bạn có nó với mật 
ong hoặc mứt. Bạn có thể ăn bánh mì nguyên hạt với 
trứng luộc 45 phút trước khi bắt đầu làm việc. 
- Lòng trắng trứng. Chất béo trong lòng đỏ trứng được 
chuyển hóa chậm trong cơ thể, làm bạn cảm thấy cồng 
kềnh và chậm chạp trong khi tập luyện. Vì vậy, ăn lòng 
trắng trứng trong bữa ăn của bạn trước khi tập thể dục 
sẽ cung cấp cho bạn 4 gram chất đạm mà không có chất 
béo. 

• Bổ sung đủ nước trong khi tập thể dục 
  Trong khi tập thể dục, bạn chú ý bổ sung thêm nước 
tinh khiết. Bạn có thể vắt thêm chút chanh để giải khát. 
Lưu ý, bạn không nên uống những loại nước pha sẵn 
như soda hay nước ngọt. Đặc biệt là không nên uống 
rượu trong lúc tập luyện. 

• Sau khi tập thể dục thì sao? 
  Sau một khoảng thời gian hoạt động, cơ thể lúc này đã 
sử dụng gần hết nguồn năng lượng bạn tích trữ trước 
đó. Bạn có thể nghĩ đến các món ăn có hàm lượng pro-
tein cao có trong thịt, cá, trứng, sữa để phục hồi cơ bắp. 
Ăn một ít ngũ cốc với sữa ít béo hoặc uống nước trái 
cây ngay sau khi tập sẽ giúp bạn “cứu rỗi” bao tử tạm 
thời trong lúc chờ đến bữa ăn tối chính. 
  Các thực phẩm bạn ăn trước khi bạn tập thể dục ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng hoạt động thể thao của bạn. 
Những lời khuyên này sẽ giúp bạn có kế hoạch bữa ăn 
trước khi tập thể dục để ngăn ngừa lượng đường trong 
máu thấp, để giữ cho bạn cảm giác đói, và làm nhiên 
liệu cho cơ bắp của bạn để hoạt động. 
 

Uống cà phê như thế nào để giúp 
giảm cân? 

  Cà phê mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Không thể 
phủ nhận thực tế rằng thường xuyên uống cà phê 
trong chừng mực, có hiệu quả rất lớn trong việc tăng 
cường sức khỏe. 
  Nhưng bạn có biết rằng cà phê, vốn luôn là thức 
uống yêu thích của nhiều người, cũng là chất xúc tác 
trong việc giảm cân? 

• Thật ngạc nhiên, phải không? 
  Sau đây, hãy xem các chuyên gia sức khỏe và 
chuyên gia dinh dưỡng trên khắp thế giới nói về cách 
cà phê đen giúp giảm cân như thế nào nhé! 
  Để giảm cân, đừng cho sữa hoặc đường vào tách cà 
phê, mà hãy thêm một vài thành phần tốt cho sức khỏe 
như ca cao và hạt lanh vào tách cà phê của bạn, theo 
Food. 
  Theo một nghiên cứu gần đây, được công bố trên 
Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, caffeine trong cà 
phê giúp đẩy nhanh tiến trình giảm cân. 
  Nó kích thích hoạt động trao đổi chất và tăng mức 
năng lượng, giúp kiềm chế cơn đói. Đó là lý do mọi 
người tìm đến một tách cà phê nóng khi họ cần tăng 
năng lượng hoặc nâng cao tâm trạng. 
  Để giảm cân, đừng cho sữa hay đường vào cà phê vì 
nó có thể phản tác dụng và gây tăng cân. 
  Thêm một vài thành phần tốt cho sức khỏe như bột 
ca cao và hạt lanh vào cà phê đen, thậm chí còn tăng 
cường lợi ích cho sức khỏe lên gấp nhiều lần và tạo 
hương vị thơm ngon hơn. 
  Thật khó để một tín đồ cà phê từ bỏ ly cà phê yêu 
thích của mình. Cơ thể họ không thể hoạt động nếu 
thiếu đi tách cà phê hằng ngày. 
  Tuy nhiên, nếu thay đổi một vài thành phần phụ để 
tăng thêm lợi ích đối với sức khỏe của tách cà phê thì 
có thể dễ dàng hơn nhiều. 
  Cả ca cao và hạt lanh đều rất hiệu quả trong việc 
giảm cân. 
  Ca cao với hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no và 
ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Ca cao có thể tăng sự 
trao đổi chất của cơ thể, tăng độ nhạy insulin giúp cơ 
thể hấp thu chất dinh dưỡng và chuyển hóa carbohy-
drate thành năng lượng mà không tích lũy chất béo. 
  Ca cao còn chứa loại protein đặc biệt dễ hấp thu, 
giúp đốt mỡ thừa. 
  Hàm lượng chất xơ hòa tan trong ca cao khá lớn nên 
không gây hiện tượng tích mỡ. 
  Trong khi đó, hạt lanh đầy ắp chất xơ, có thể giữ 
thức ăn trong dạ dày mà không dồn quá nhanh vào 
ruột non, cần nhiều thời gian để phân hủy và tiêu hóa, 
giúp no lâu, chống lại cơn đói, giúp giảm cân. 
  Ngoài ra, chất xơ hòa tan và không hòa tan trong hạt 
lanh có thể giúp phân hủy chất béo, giảm     cholester-
ol và làm giảm cảm giác thèm ăn chất ngọt. 
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  Dưới đây là cách pha tách cà phê buổi sáng giảm cân 
thân thiện tại nhà: 
Rất đơn giản! Chỉ cần: 

− 1 tách cà phê đen không đường 

− Nửa muỗng cà phê bột ca cao nguyên chất 

− Nửa muỗng cà phê hạt lanh nghiền 

− Cho bột ca cao và hạt lanh vào tách cà phê đen ấm, 
khuấy đều và uống mỗi sáng. 

− Nên chọn bột ca cao nguyên chất từ 70%. 

− Tuyệt đối không thêm bất kỳ chất ngọt như sữa, kem 
hoặc đường nhân tạo nào vào. 

− Lý tưởng nhất là kết hơp với một chế độ ăn ít tinh 
bột, nhiều đạm, rau xanh và tập thể dục thường 
xuyên. 

  Tuy nhiên, cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi 
thêm đồ uống này vào chế độ ăn uống hằng ngày của 
bạn, theo Food.  
 

7 siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa 
bệnh Alzheimer 

Các chuyên gia cho rằng, một chế độ ăn uống và tập 
luyện hợp lí có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh        
Alzheimer. 
Quả mọng: Các loại quả mọng 
chứa nhiều chất chống oxy hóa cho 
phép các tế bào não hoạt động hiệu 
quả hơn, đồng thời giúp ngăn ngừa 
các chứng viêm. Nghiên cứu đã 
chứng minh, ăn dâu và việt quất giúp 
tăng cường chức năng não bộ. Một nghiên cứu khác 
cũng cho thấy những người ăn quả mọng có nguy cơ 
mắc bệnh Alzheimer hay chứng suy giảm trí nhớ thấp 
hơn.  
Caffeine: Một nghiên cứu cho thấy 
sử dụng caffeine mỗi ngày giúp giảm 
nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và 
chứng suy giảm trí nhớ. Vì vậy, bạn 
không phải ngần ngại khi uống thêm 
một li cà phê hay ăn thêm một thanh chocolate. Tuy 
nhiên, hãy sử dụng ở mức độ vừa phải. 
Cá: Cá hồi, cá mòi, cá ngừ đều 
chứa hàm lượng cao các axit béo 
omega-3. Các axit này giúp giảm 
hàm lượng amyloid beta - một loại 
protein độc hại góp phần gây bệnh 
Alzheimer, nhờ đó giảm nguy cơ 
mắc chứng suy giảm trí nhớ. 
Các loại quả hạch: Các loại quả hạch tuy nhỏ bé 
nhưng lại là những siêu thực phẩm chứa đầy những chất 
dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Quả óc chó, hạnh nhân 

hay hạt phỉ đều chứa các axit béo 
tốt cho các tế bào não. Các loại quả 
hạch cũng giàu vitamin E và flano-
void giúp bảo vệ não. Ăn quả hạch 
có thể giúp tăng cường chức năng 
não bộ. 
Quế: Quế giúp ngăn sự tích tụ 
amyloid beta trong não, từ đó giảm 
nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đồng 
thời cải thiện trí nhớ và chức năng 
não bộ. Quế chứa các chất chống 
oxy hóa và các thành phần kháng 
viêm không chỉ giúp giảm nguy cơ 
mắc các chứng suy giảm chức năng thần kinh mà còn 
giúp ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim 
mạch. 
Nghệ: Curcumin, một thành 
phần có trong nghệ, có thể giúp 
ngăn sự phát triển bệnh        Alz-
heimer. Nghệ chứa vitamin D3 
giúp loại bỏ các amino axit có thể 
gây tổn thương các tế bào não, tăng nguy cơ mắc bệnh 
Alzheimer. 
Dầu dừa: Dầu dừa chứa các tr i-
glyceride giúp làm tăng lượng ke-
tone trong cơ thể, đồng thời có tác 
dụng như nguồn nhiên liệu cho não 
và tăng cường chức năng não bộ. 
Thêm một thìa dầu dừa vào chế độ 
ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt 
vời và giúp chống lại bệnh Alzheimer. 
 

Chất xơ hòa tan và chất xơ không 
hòa tan là gì? 

  Ăn các loại đậu (đậu lăng, đậu Hà Lan) ít nhất 3 lần/
tuần, bao gồm cả việc ăn đậu kèm với các món khác và 
ăn đậu như một món riêng sẽ cung cấp nhiều chất xơ 
cho cơ thể. 
  Bạn chắc hẳn đã biết rằng, ăn nhiều chất xơ sẽ có lợi 
cho sức khỏe. Nhưng bạn có biết rằng có nhiều hơn 1 
loại chất xơ mà bạn nên ăn? 
  Hai loại chất xơ mà các chuyên gia dinh dưỡng 
khuyên nên tập trung ăn nhiều là chất xơ hòa tan và 
chất xơ không hòa tan. Mặc dù đôi khi, cả hai loại chất 
xơ này sẽ có mặt trong cùng một loại thực phẩm, 
nhưng chúng đóng những vai trò khác nhau trong việc 
giúp bạn có được một sức khỏe tốt. 
  Dưới đây là hướng dẫn nhanh về vai trò của hai loại 
chất xơ này cũng như cách tốt nhất để tăng cường từng 
loại chất xơ trong chế độ ăn. 
Chất xơ không hòa tan 
  Đây là loại chất xơ mà mọi người thường nghĩ là 
“thức ăn thô”. Chất xơ là thành phần cứng có trong ngũ 
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cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau xanh (đặc 
biệt có nhiều trong hạt, vỏ và thân, cuống). Tất nhiên, 
đúng như tên gọi, loại chất xơ này sẽ không tan trong 
nước. 
  Chất xơ không hòa tan sẽ không bị phá vỡ bởi vi 
khuẩn đường ruột và sẽ không được hấp thu vào máu. 
  Thay vào đó, chất xơ không hòa tan sẽ làm tăng khối 
lượng của sản phẩm dư thừa trong hệ tiêu hóa, giúp 
bạn đại tiện thường xuyên hơn và ngăn ngừa được 
được chứng táo bón (cũng như các chứng bệnh đi kèm 
với táo bón, như trĩ). 
Chất xơ hòa tan 
  Chất xơ hòa tan mềm và dính, có thể hấp thụ nước và 
trở thành một chất dạng gel ở bên trong đường tiêu 
hóa. Các nguồn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bậc 
nhất bao gồm các loại đậu, yến mạch, lúa mạch, trái 
cây và trái bơ. 
  Chất xơ hòa tan sẽ giúp làm mềm phân, để phân có 
thể di chuyển trong đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Chất 
xơ hòa tan cũng  sẽ gắn với các chất khác như choles-
terol và đường, giúp ngăn chặn hoặc làm chậm quá 
trình hấp thu những chất này vào máu. 
  Đó là lý do vì sao chất xơ hòa tan có thể giúp điều 
hòa lượng đường huyết,  và bảo vệ bạn khỏi các bệnh 
tim mạch bằng việc giảm cholesterol máu. 
  Thêm vào đó, chất xơ hòa tan có thể làm tăng lượng 
lợi khuẩn trong đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn 
dịch, chống viêm và thậm chí là cải thiện cảm xúc. 
Nhưng chưa hết: chất xơ hòa tan cũng giúp bạn giảm 
cân. 
  Với những người mới giảm cân, chất xơ hòa tan sẽ 
giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp bạn kiểm 
soát cân nặng tốt hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
ăn thêm mỗi 10g chất xơ hòa tan mỗi ngày, người tham 
gia sẽ giảm được khoảng 4% mỡ bụng trong thời gian 
5 năm. 
Tại sao bạn cần bổ sung cả 2 loại chất xơ? 
  Cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan đều quan 
trọng với sức khỏe của bạn. Do vậy, rất nhiều nghiên 
cứu đều tập trung đưa ra khuyến nghị tăng cường tổng 
lượng chất xơ mà bạn ăn vào. 
  Ví dụ, một nghiên cứu xuất bản trên Archives of In-
ternal Medicine chỉ ra rằng, trong thời gian 9 năm, tiêu 
thụ nhiều chất xơ hơn sẽ làm giảm nguy cơ tử vong vì 
bất cứ lý do nào. 
  Những người ăn nhiều chất xơ nhất (khoảng 25g/ngày 
với phụ nữ và 30g/ngày với nam giới) có nguy cơ tử 
vong ít hơn 22% so với những người ăn ít chất xơ nhất 
(10g/ngày với phụ nữ và 13g/ngày với nam giới). 
  Ảnh hưởng này thậm chí còn mạnh hơn nếu các nhà 
nghiên cứu xem xét nguy cơ tử vong cụ thể của bệnh 
tim mạch, các bệnh nhiễm trùng và bệnh đường hô 
hấp: Những người có chế độ ăn giàu chất xơ có thể 

giảm được tới hơn 50% nguy cơ tử vong vì những bệnh 
này. 
Làm thế nào để bổ sung chất xơ? 
  Bạn đừng quá lo lắng về việc tính toán và tăng cường 
lượng chất xơ hòa tan hay không hòa tan. Thay vào đó, 
hãy áp dụng những cách sau để tăng tổng lượng chất xơ 
mà mình tiêu thụ, từ đó thu được lợi ích của cả 2 loại: 
  Đặt mục tiêu ăn ít nhất 3 khẩu phần rau và 2 khẩu 
phần trái cây mỗi ngày. Kế hoạch tốt là ăn trái cây vào 
buổi sáng và các bừa phụ, ăn rau cho bữa trưa và bữa 
tối, nếu được thì cả bữa sáng nữa. 
  Lựa chọn các loại rau giàu chất xơ với thân cứng, ví 
dụ như cải Brussel, bông cải xanh, và trái cây với hạt 
ăn được hoặc ăn cả vỏ/cùi được (ví dụ như mâm xôi, 
táo và các loại quả họ cam quýt). 
  Ăn các loại đậu (đậu lăng, đậu Hà Lan) ít nhất 3 lần/
tuần, bao gồm cả việc ăn đậu kèm với các món khác và 
ăn đậu như một món riêng. Ví dụ bạn có thể ăn kèm 
đậu lăng với món cá, hoặc đậu xanh ăn kèm với món 
trứng ốp lết dưới dạng sốt. 
  Ăn vặt, ăn nhẹ các loại hạt, bên cạnh trái cây. Hoặc 
thêm các loại hạt vào sữa chua, cháo yến mạch, salad, 
món xào và rau xanh nấu chín. 
  Hãy thêm trái bơ vào bất cứ món nào có thể: nước ép 
trái cây, trứng, salad hoặc ngũ cốc rang. Bạn có thể 
dùng trái bơ dưới dạng sốt hoặc thay thế bơ động vật 
khi nướng. 
  Thay thế các loại đồ ăn vặt chế biến sẵn bằng các món 
ăn thay thế giàu chất xơ. Ví dụ, thay vì ăn bánh quy 
làm từ bột mỳ, bạn hãy ăn ngô luộc hay đậu rang. 
  Lựa chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt, nguyên cám, 
thay vì ngũ cốc tinh chế. 
Cho cơ thể bạn thời gian để thích nghi 
  Trong khi việc tăng cường bổ sung chất xơ là một 
điều tốt, thì bạn có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như 
đầy hơi, chướng bụng. 
  Do vậy, hãy đảm bảo rằng, bạn đã cân bằng lượng 
chất xơ mà mình bổ sung vào với khoảng 500ml nước, 
4 lần/ngày để giúp tiêu hóa lượng chất xơ này. 
  Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi có sự thay đổi 
trong chế độ ăn, nhưng bởi đây là một sự thay đổi tốt, 
nên bạn hãy cho cơ thể bạn thời gian. Những triệu 
chứng này dần dần sẽ biến mất. 
 

Lối sống ít vận động là tác nhân 
lớn gây ra nhiều loại bệnh 

  Theo Boldsky, nghiên cứu đã chứng minh những 
người lười biếng thường gặp phải các vấn đề liên quan 
đến sức khỏe hơn các đối tượng khác. 
Khi bạn không vận động hay tập thể dục, cơ thể cũng 
phải chịu áp lực nặng nề, từ đó gây ra rối loạn và khiến 
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huyết áp tăng cao. Điều này dẫn đến các cơn đau tim 
và đột quỵ. Do đó, việc thiết lập chế độ vận động thích 
hợp theo cơ địa là rất cần thiết. 
  Một nghiên cứu đã đưa ra nhận định xa hơn rằng lối 
sống ít vận động gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe hơn 
cả việc hút thuốc, bệnh béo phì hay các bệnh về tim 
mạch. Giáo sư Wael Jaber, chuyên khoa tim mạch tại 
phòng mạch Cleveland, đồng tác giả của cuộc nghiên 
cứu, cho biết ông rất ngạc nhiên về kết quả nói trên. 
  Ông còn khuyến cáo các bác sĩ trên thế giới nên nhận 
định béo phì/thừa cân là một mối nguy hại lớn đến với 
sức khỏe không kém gì những loại bệnh hiểm nghèo 
khác, và nó là một loại bệnh lí nên được chữa trị, bằng 
cách vận động thường xuyên hoặc chơi thể thao. 
  Ông còn cho biết việc vận động cơ thể sẽ mang đến 
nhiều lợi ích cho cả nam và nữ ở bất kì độ tuổi nào, dù 
40 hay 80. 
  Giáo sư Satjit Bhusri tại Khoa Tim Mạch thuộc bệnh 
viện Lenox Hill, cho rằng: “Lối sống ít vận động là tác 
nhân lớn gây ra nhiều loại bệnh, đặc biệt là về tim 
mạch. Tuy nhiên, ai cũng có thể thay đổi điều đó bằng 
cách vận động thường xuyên và ăn uống khỏe mạnh 
hơn. Đó được cho là ‘toa thuốc’ miễn phí và hiệu quả 
nhất đối với sức khỏe của chúng ta“. 
  Mặt khác, những người từng vận động nhiều nhưng 
hiện tại đã không còn giữ thói quen này cũng gây hại 
cho các chi. Bởi điều này gây ra sự thay đổi lớn trong 
quá trình phát triển của xương và dẫn đến các vấn đề 
nghiêm trọng như loãng xương, xương yếu. 

Những lợi ích tuyệt vời từ ly trà 
đá dân dã khiến bạn bất ngờ 

  Trà đá không chỉ là một loại nước giải khát giúp bạn 
sảng khoái trong những ngày hè nóng nực, mà còn 
mang lại cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe. 
  Thông thường trà đá được làm bằng trà đen hoặc trà 
xanh. Gần đây, người ta còn thêm có các hương vị 
chanh, đào… để tăng thêm sức hấp dẫn của loại thức 
uống này. 
  Sau đây là một số lợi ích như vậy, theo trang tin    
Masala. 
Nguồn “thủy hóa” tuyệt vời 
  Trà đá là một nguồn tuyệt vời để “thủy hóa” một cơ 
thể mất nước. Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) 
liệt kê nó là nguồn thủy hóa tốt thứ hai sau nước. 
Trang web của trường này khẳng định trà đá là đồ 
uống không chứa calorie, cung cấp chất chống ô xy 
hóa, flavonoid và những hoạt chất sinh học khác tốt 
cho sức khỏe, theo trang tin Masala. 
Hỗ trợ giảm cân 
  Nhấm nháp trà đá sẽ giúp bạn không tiếp cận với đồ 
ăn vặt và chế độ ăn uống không lành mạnh. Trà có hàm 
lượng calorie thấp và ít đường tự nhiên (với điều kiện 

bạn không thêm đường), có thể giúp bạn trong nỗ lực 
giảm cân. Lý do là nó khiến bạn cảm thấy no và sảng 
khoái mà không làm tăng thêm lượng calorie hằng 
ngày của bạn, theo trang tin Masala. 
Sức khỏe xương 
  Với hàm lượng manganese và fluoride đáng kể trong 
trà đá đen, thức uống mùa hè này có thể giúp bạn bảo 
vệ mật độ khoáng xương và ngăn ngừa bệnh loãng 
xương. 
Cải thiện sức khỏe răng miệng 
  Fluoride cũng có liên quan trực tiếp đến việc ngừa 
sâu răng và tăng cường men răng, qua đó góp phần 
cải thiện sức khỏe răng miệng, giúp nụ cười bạn thêm 
tươi. 
Bệnh mạn tính 
  Flavonoid thực sự là chất chống ô xy hóa hiện diện 
rất nhiều trong trà đá. Những hợp chất mạnh mẽ này 
được biết đến là có khả năng chống lại ung thư và 
ngăn ngừa các bệnh mạn tính khác. 
Giảm căng thẳng cho bạn 
  Trà có thể là vị cứu tinh của bạn trong những tình 
huống căng thẳng. Theo nghiên cứu được công bố 
trên chuyên san Proceedings of the National Academy 
of Sciences, trà có thể làm giảm sự lo lắng và giảm 
mức độ căng thẳng, theo trang tin Masala. 
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