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ÑEÅ TIEÅU ÑÖÔØNG KHOÂNG COØN LAØ NOÃI LO
Beänh Tieåu Ñöôøng (B.T.Ñ) laø moät 

beänh maïn tính phoå bieán, coù toác ñoä 
gia taêng nhanh nhaát hieän nay do 

roái loaïn chuyeån hoùa carbon hydrat do 
thieáu insulin hoaëc dö caùc hormone ñoái 
khaùng insulin hay caû hai yeáu toá treân. 
Ñoâi khi nguyeân nhaân coøn do khaû naêng 
dung naïp glucose cuûa teá baøo bò giaûm 
ñi do insulin keùm gaén keát vaøo thuï theå 
treân maøng teá baøo cho duø insulin trong 
maùu khoâng giaûm. Vì vaäy, teá baøo laâm 
vaøo tình traïng “suy dinh döôõng” do ñoùi 
glucose duø ñöôøng huyeát ôû möùc raát cao. 
Ñieàu naøy phaàn naøo lyù giaûi taïi sao B.T.Ñ 
coù nhieàu bieán chöùng bôûi noù aûnh höôûng 
ñeán toaøn boä caùc teá baøo trong cô theå, 
ñaëc bieät laø nhöõng teá baøo nhaïy caûm nhö 
voõng maïc, vi maïch…

Thoáng keâ nguyeân nhaân töû vong cuûa 
ngöôøi B.T.Ñ cho thaáy phaàn ñoâng laø do 
caùc bieán chöùng nhö ñoät quî, suy thaän, 
nhieãm truøng naëng..., chæ coù moät tæ leä raát 
nhoû töû vong do ñöôøng maùu taêng quaù 
cao. Theâm vaøo ñoù, nhieàu ngöôøi beänh 
phaûi chòu nhöõng di chöùng suoát ñôøi nhö 
caét cuït chaân, muø loøa... maëc duø ñaõ ñieàu 
trò vôùi nhieàu loaïi taân döôïc. Ngoaøi ra, 

haàu heát caùc taân döôïc duøng cho B.T.Ñ 
ít nhieàu ñeàu coù taùc duïng phuï nhö haïi 
gan, thaän, giöõ nöôùc, roái loaïn tieâu hoùa…
vaø ñaëc bieät laø laøm haï ñöôøng huyeát ñoät 
ngoät gaây caûm giaùc khoù chòu, naëng hôn 
laø hoân meâ.

Ñoâng y xeáp B.T.Ñ vaøo chöùng tieâu 
khaùt, do nguõ taïng toån thöông vôùi cô 
cheá cuûa beänh laø aâm hö taùo nhieät, khí 
aâm löôõng hö, neân nguyeân taéc ñieàu trò 
cô baûn laø thanh nhieät sinh taân, ích khí 
döôõng aâm…Ñaõ coù nhieàu baøi thuoác ñoâng 
y vaø caùc thaûo döôïc thieân nhieân chöùng 
toû coâng hieäu trong ñieàu trò B.T.Ñ coù taùc 
duïng ñieàu hoøa ñöôøng huyeát moät caùch 
oån ñònh, beàn vöõng, ngaên ngöøa caùc bieán 
chöùng. 

Vì vaäy, cuøng vôùi söï ñieàu chænh thoùi 
quen aên uoáng, sinh hoaït cuûa ngöôøi 
beänh, söï keát hôïp taây y vaø ñoâng y hay 
caùc thaûo döôïc thieân nhieân ñang laø xu 
theá ñöôïc löïa choïn trong ñieàu trò Beänh 
Tieåu Ñöôøng, oån ñònh ñöôøng huyeát beàn 
vöõng, giaûm thieåu caùc bieán chöùng, haïn 
cheá taùc duïng phuï vaø söï leä thuoäc vaøo 
thuoác taây.

 Hoaøng Lan

Vieân nang Tpcn AQUADIA vôùi caùc thaønh phaàn thaûo döôïc thieân nhieân nhö 
Hoaøng kyø, Hoaøi sôn, Khieám thöïc, Nhaân saâm, Thieân hoa phaán, Caùt caên, Maïch 
moân ñoâng, Huyeàn saâm, Nguõ Vò töû, Sinh ñòa, Cam thaûo, Thöông truaät giuùp taêng 
cöôøng chöùc naêng tuyeán tuïy, oån ñònh ñöôøng huyeát, phoøng ngöøa caùc bieán chöùng 
cuûa beänh tieåu ñöôøng. Coù theå duøng chung vôùi caùc loaïi thuoác taây.

DS tö vaán: 

Mieàn Baéc: 04.3791.7085 - 0912.564.388
Mieàn Nam: 08.6650.3456 - 0933.248.096 
Website: www.aquagroup.vn
Saûn phaåm coù baùn taïi caùc nhaø thuoác treân toaøn quoác.
Saûn phaåm naøy khoâng phaûi laø thuoác, khoâng coù taùc duïng thay theá 
thuoác chöõa beänh.
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Vaccine 
ngừa hầu hết dạng ung thư
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Các nhà khoa học Israel vừa chế tạo 
loại vaccine tổng hợp có tên gọi ImMucin. 
Loại vaccine này có thể điều trị hiệu quả 
90% các ca bệnh ung thư. 

Những thử nghiệm ban đầu đối với 
loại vaccine ImMucin cho thấy, nó có 
thể chống lại các tế bào ung thư và tiêu 
diệt căn bệnh quái ác này, báo The Daily 
Telegraph, cho biết.

Các nhà khoa học cho rằng, vaccine 
ImMucin có hiệu quả khi chống lại các khối 
u cỡ nhỏ và có thể giúp các bệnh nhân đã 
trải qua quá trình điều trị nhằm ngăn ngừa 
bệnh tái phát. 

Thực tế cho thấy các tế bào ung thư 
dễ dàng xâm nhập hệ miễn dịch của con 
người và cơ thể không phản ứng lại vì 
không nhận ra chúng là một mối đe dọa. 
Hệ miễn dịch thường chỉ tấn công các tế 
bào “ngoại xâm” như vi khuẩn, trong khi 
khối u lại phát triển từ chính tế bào của 
người bệnh. 

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà 
khoa học Israel phát hiện ra phân tử có 
tên MUC1. Phân tử này thường xuất hiện 
với tỷ lệ cao trên bề mặt các tế bào ung 
thư (cancerous cell). Như vậy, vai trò của 
MUC1 là giúp cho các khối u tăng trưởng, 
còn các tế bào khỏe (normal cell) hầu như 
không có MUC1 trên bề mặt. Do vậy, các 
nhà khoa học đi đến kết luận phân tử 
MUC1 có thể giúp cho hệ miễn dịch của 

con người phát hiện phát hiện ra khối u.
Vaccine ImMucin do hãng dược Vaxil 

Biotheraputics kết hợp với các chuyên gia 
của Đại học Tel Aviv sản xuất sẽ kích hoạt 
hệ miễn dịch bằng cách làm cho các tế bào 
miễn dịch T-cells tìm kiếm và hủy diệt các 
tế bào có chứa phân tử MUC1 nói trên. Ưu 
điểm của phương pháp này là các tế bào 
miễn dịch T-cells sẽ không tấn công các 
tế bào không có MUC1 (tức tế bào lành 
mạnh). Nhờ vậy, vaccine ImMucin không 
gây  các tác dụng phụ không có lợi cho sức 
khỏe người bệnh như các liệu pháp trị liệu 
ung thư truyền thống. 

Hãng Vaxil Biotherapeutics và các 
nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv đã 
tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine 
ImMucin tại Trung tâm Hadassah Medical 
Center, Jesuralem. Do hơn 90% trăm các 
loại ung thư đều có MUC1 nên vaccine 
InMucin có triển vọng thành công rất cao.

Đại diện của Vaxil Bioterapeutics cho 
biết: vaccine ImMucin tạo ra phản ứng 
miễn dịch mạnh và rõ ràng ở tất cả các 
bệnh nhân chỉ sau 2-4 mũi tiêm. Liều tối đa 
của thuốc là 12 mũi.

  Nếu các thử nghiệm lâm sàng thành 
công, khoảng 6 năm nữa vaccine ImMucin 
sẽ có mặt trên thị trường, đóng góp thêm 
một liệu pháp chữa trị bệnh ung thư và 
ngăn chặn bệnh tái phát.

NGụy HàN

Vaccine immucin ngừa hầu hết dạng ung thư

Vaccine ImMucin tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh và rõ ràng 
ở tất cả các bệnh nhân chỉ sau 2-4 mũi tiêm

Cùng độc giả 
Trên tay quý độc giả là ấn bản 

đầu tiên của K+Sức khỏe gồm 48 
trang với những chuyên mục đa 
dạng, phong phú và đặc biệt hữu 
ích đối với mọi người, mọi nhà.

Thông qua ấn phẩm, các 
chuyên gia y tế hàng đầu sẽ cập 
nhật cho quý độc giả những thông 
tin mới, chuyên sâu về các căn bệnh 
nan y như: ung thư, tim mạch, 
tiểu đường, gout… và cách phòng 
chống, phát hiện, chữa trị một cách 
hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đó K+Sức khỏe cũng 
“mách nước” những phương cách 
chữa trị phổ quát các căn bệnh 
thường gặp theo cách đơn giản 
nhất, ngắn nhất, tiết kiệm nhất và 
thành công nhất. Đây đồng thời 
cũng là kênh thông tin để bạn đọc 
có thể trao đổi, thắc mắc,  giải đáp 
nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực khoa 
học y học cùng các y bác sĩ, các 
lương y…    

Là cẩm nang sức khỏe hữu ích, 
thiết thực đối với mọi gia đình, 
chúng tôi hy vọng K+Sức khỏe 
không chỉ đáp ứng nhu cầu của bạn 
đọc, các nhà chuyên ngành y học, 
mà còn có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng, cần thiết đối với tất cả mọi 
người ở mỗi cương vị khác nhau 
đang làm việc tại các đơn vị, doanh 
nghiệp… có thêm điều kiện cập 
nhật kiến thức để tự chăm sóc sức 
khỏe, phòng tránh được những căn 
bệnh nan y trước khi quá muộn.

Chính vì thế, chúng tôi hy vọng 
các đơn vị, các nhà chuyên ngành y 
học và bạn đọc sẽ luôn đồng hành 
chung tay góp sức để K+Sức khỏe 
ngày càng hữu ích và thiết thực với 
cộng đồng xã hội.

Trân trọng cảm ơn.
 

ban biên tập K+ Sức khỏe 

Tin Tức mọi mặT
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Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp 
hội Ung thư Việt Nam, mỗi năm nước ta có 
thêm khoảng 150.000 ca mắc bệnh ung thư 
mới, đồng thời có 75.000 ca tử vong do chứng 
bệnh này. Nếu tính cả các bệnh nhân đã 
mắc bệnh ung thư, hiện tại Việt Nam có từ 
240.000 - 250.000 bệnh nhân ung thư các loại 
đang chữa trị.  

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Viện trưởng 
Viện nghiên cứu phòng chống ung thư cho 
biết: bệnh ung thư có xu hướng gia tăng 
không chỉ ở Việt Nam mà cả tại nhiều nước 
trên thế giới. Các loại ung thư phổ biến là 
phổi, dạ dày, gan, đại tràng (với nam) và 
ung thư vú, cổ tử cung, dạ dày, phổi, đại trực 
tràng (với nữ). Trong đó bệnh nhân mắc ung 
thư phổi luôn chiếm số lượng nhiều nhất. 

Các nguyên nhân dẫn đến bệnh thư là 
hơn 80% là do môi trường bên ngoài, trong 
đó, riêng hút thuốc đã chiếm đến trên 30% 
trong tổng số nguyên nhân gây ra các loại 

ung thư ở người. Chế độ dinh dưỡng cũng là 
nguyên nhân gây ra bệnh. Những ai ăn ít rau 
quả, nhiều thịt mỡ, nội tạng động vật, cùng 
thức ăn có chứa chất bảo quản thực phẩm 
thường dễ mắc bệnh ung thư. Bên cạnh đó 
còn có các nguyên nhân như môi trường độc 
hại (nguồn nước, không khí...) cũng là các 
yếu tố gây bệnh. 

NGữ yêN 

Chế độ ăn giàu rau quả góp phần làm giảm 
nguy cơ mắc bệnh ung thư

Bệnh nhân ung thư tăng nhanh tại Việt nam

Vào ngày 15.5.2013, các bác sĩ phẫu 
thuật Ba Lan tại Trung tâm ung bướu 
Gliwice đã khiến cả thế giới phải nhắc đến 
họ, khi họ tiến hành thành công ca phẫu 
thuật ghép mặt người đầu tiên trên thế giới. 

Một nhóm bao gồm các bác sĩ phẫu 
thuật, bác sĩ ung bướu, bác sĩ phẫu thuật 
hàm mặt, cấy ghép, bác sĩ gây mê và cả nhà 
tâm lý học đã tiến hành phẫu thuật gép mặt 
cho một nam bệnh nhân 33 tuổi. Bệnh nhân 
này bị chiếc máy cắt đá làm tổn thương rất 
nặng bộ mặt của anh ta, không chỉ các mô 
mềm mà còn hầu hết các vỏ bộ xương sọ mặt.

Do bị tổn thương quá 
nặng, bệnh nhân thở và 
ăn uống rất khó khăn. 
Hơn thế, nam bệnh nhân 
này luôn bị đe dọa nhiễm 
trùng máu.

Thời gian chuẩn bị 
phẫu thuật không thể kéo 
dài, mọi quyết định đều 
phải nhanh chóng và hài 
hòa. 27 giờ đồng hồ phẫu 
thuật là cuộc chiến giành 
lại sự sống cho nạn nhân. 

  Lãnh đạo nhóm bác 
sĩ phẫu thuật - giáo sư 

Adam Mashievsky nói một khách khiêm tốn: 
“Chúng tôi không phải là những người có 
phép lạ, đơn giản là chúng tôi hoàn thành 
công việc của mình”. Ông nhấn mạnh, ca 
mổ cực kỳ phức tạp dành cho các bác sĩ phẫu 
thuật cũng như các bác sĩ khác, các y tá, cho 
cả ê kíp mổ nói chung. 

 Tình trạng của bệnh nhân sau khi mổ 
vẫn còn nặng nề, nhưng ổn định. Tính mạng 
của người này vẫn bị đe dọa bởi khả năng các 
tế bào (của người hiến) không thích ứng với 
bệnh nhân, đặc biệt là vùng da quanh mắt. 

Giáo sư Sebastian Gibel - người chứng 
kiến ca mổ cho rằng, bệnh 
nhân được điều trị thích 
hợp để giảm tối đa khả 
năng quá trình loại thải tế 
bào. Các bác sĩ cho biết, 
bệnh nhân ăn, thở, nhìn 
được và ra có thể ra hiệu 
bằng tay, nhưng phải 
mất 8 tháng nữa mới khôi 
phục được hoàn toàn cơ 
vận động trên vùng mặt.

Tùy PHoNG

Những hình ảnh đầu tiên 
của bệnh nhân sau khi 
phẫu thuật

Lần đầu tiên ghép mặt người

một Bệnh nhân hiV  
trẻ em được chữa khỏi

Các bác sĩ Mỹ đạt được điều kỳ diệu 
khi chữa khỏi cho một bé gái hơn 2 tuổi 
bệnh nhân HIV.

Tiến sĩ Hannah Gay tại Đại học 
Mississippi, người điều trị trực tiếp cho 
bé gái nói: Đây là lần đầu tiên một bệnh 
nhân trẻ em chữa khỏi HIV. Các kết quả 
kiểm tra cho thấy bệnh nhân hoàn toàn 
âm tính với virus HIV.  

Các bác sĩ không tiết lộ danh tính cô 
bé gái, nhưng khẳng định, bệnh nhân 
này vừa tròn 2 tuổi rưỡi và sống ở bang 
Mississippi. Cô bé sẽ tiếp tục sống như 
những người bình thường mà không 
cần phải sử dụng các loại thuốc đặc 
trị HIV cũng như khó có thể bị lây nhiễm 
căn bệnh HIV. 

Hiện chưa rõ cách thức và loại 
thuốc nào các bác sĩ sử dụng để tiêu 
diệt virus HIV nhưng sự thành công này 
mang tới hy vọng cho hàng triệu người 
đang bị mắc căn bệnh thế kỷ trên thế 
giới. Đặc biệt, phương pháp này còn có ý 
nghĩa to lớn đối với những em bé, bị lây 
nhiễm từ chính cha mẹ chúng khi chưa 
lọt lòng.

Hiện nay, nhờ những tiến bộ khoa 
học và công tác tuyên truyền được đẩy 
mạnh đi kèm với các biện pháp phòng 
ngừa nên số lượng trẻ em nhiễm HIV từ 
mẹ giảm đáng kể ở các nước phát triển. 
Các phụ nữ mang thai sử dụng loại thuốc 
phòng chống phôi nhiễm hay thuốc 
kháng virus HIV để giảm đáng kể lượng 
virus trong máu. Nhờ đó, đứa trẻ họ 
mang trong bụng chỉ có 2% khả năng bị 
lây nhiễm virus từ mẹ.

Tuy nhiên, phương pháp vừa nêu 
còn hạn chế vì ở một số nước chậm phát 
triển, phụ nữ mang thai ít có cơ hội sử 
dụng chúng. Chẳng hạn, ở vùng cận sa 
mạc Sahara của châu Phi, khoảng 2 triệu 
trẻ em dưới 14 tuổi đang cần những loại 
thuốc để chữa trị căn bệnh thế kỷ mà cha 
mẹ chúng truyền cho chúng khi còn nằm 
trong bụng mẹ. Trong khi đó, nhiều bà 
mẹ có điều kiện lại chỉ phát hiện ra mình 
mang căn bệnh thế kỷ khi rất gần ngày 
sinh, khiến các loại thuốc phòng ngừa trở 
nên kém hiệu quả.

CHIêu Lỳ
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Tin Tức mọi mặT

Ngày 11.6.2013, đúng vào dịp kỷ niệm 
65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (11.6.1948- 11.6.2013), Bệnh viện Trung 
ương quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị gặp 
mặt tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Hội nghị đã nghe đồng chí bí thư 
đảng ủy - chính ủy bệnh viện báo cáo kết 
quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh từ năm 2012 đến nay, phương 
hướng tiếp tục đẩy mạnh phong trào năm 

2013 và những năm tiếp theo. Trong thời 
gian qua đã có 4 tập thể và 1 cá nhân là điển 
hình tiên tiến báo cáo tham luận tại Hội nghị; 
31 tập thể và 58 cá nhân là điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh được bệnh viện tặng giấy khen.

Năm 2013 và những năm tiếp theo, Bệnh 
viện Trung ương quân đội 108 tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề Nêu 
gương, trách nhiệm và ứng xử có văn hóa. 

PHoNG NHA

Bệnh Viện 108 khen thưởng các tập thể, cá nhân 
học tập Và Làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Bệnh Viện chợ rẫy 
nhận hệ thống pacS

Nhằm hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy 
giảm tình trạng quá tải bệnh nhân, đặc 
biệt là tại khoa cấp cứu và khoa chẩn 
đoán hình ảnh, cũng như tối ưu hóa 
nguồn lực hiện có, vào quý I/2013, tại 
TP.HCM, đại diện Siemens đã trao tặng 
hệ thống lưu trữ hình ảnh và truyền dữ 
liệu (PACS) cho bệnh viện.

Hệ thống PACS sẽ giúp cải tiến quy 
trình chụp và thăm khám của bệnh viện 
một cách đáng kể, mang đến lợi ích cho 
cả bệnh viện và hàng triệu lượt bệnh 
nhân trong việc khám, chẩn đoán bệnh. 
Bằng việc kết nối tất cả các thiết bị hình 
ảnh đến người sử dụng thông qua hệ 
thống mạng tích hợp, giải pháp này cho 
phép xử lý, lưu trữ và truyền hình ảnh 
dưới dạng số hóa một cách nhanh chóng 
và dễ dàng mà không cần rửa phim. Điều 
này giúp cho các bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh và các bác sĩ chuyên khoa - những 
người được kết nối với hệ thống mạng - 
có thể tiếp cận, đọc hình ảnh một cách 
thuận lợi, nhanh chóng để chẩn đoán và 
lên kế hoạch điều trị. Nhờ việc tối ưu hóa 
hơn nguồn lực hiện có của bệnh viện và 
giảm bớt các quy trình không cần thiết, 
giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, giảm 
áp lực cho các nhân viên y tế, nhờ đó 
tăng lượng bệnh nhân được thăm khám 
và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 
trên mọi phương diện.

Hạ HuyềN

cấy ghép hệ thống cảm Biến không dây chữa Bệnh 
tiểu đường

Đại học Buffalo, Mỹ vừa thiết kế một hệ thống cảm biến không dây để cấy 
ghép vào cơ thể con người nhằm chữa trị bệnh tiểu đường và 

suy tim, The Times of India đưa tin. Hệ thống này chủ yếu 
gồm các cảm biến có sóng siêu âm. Với sự trợ giúp của nó 

có thể trao đổi, chuyển thông tin giữa các thiết bị y tế kiểu 
như cấy ghép, hay cảm biến kích thích. 

Ý tưởng cấy ghép hệ thống cảm biến không dây 
này được thực hiện cách nay 10 năm. Những thử 
nghiệm đầu tiên là ứng dụng sóng điện từ. Loại 
sóng này có tác dụng khá tốt, nhưng nó lại tạo ra 
nhiệt, rất khó khăn khi xuyên qua lớp da, gân và 
các tế bào của cơ thể nên đòi hỏi rất nhiều năng 
lượng. 

Dùng nguồn sóng siêu âm hiệu quả hơn vì 
nó giúp dễ dàng liên kết máy tạo nhịp tim, các 

cảm biến, đánh giá mức độ oxy trong máu và các 
thiết bị khác. Phương pháp này tốt ở chỗ, các cảm biến 

nhanh chóng kết nối với nhau để phát hiện độ đường và 
bơm chất insulin (bằng một hệ thống tự động để thay 

thế cho tuyến tụy). 
CHIêu Lỳ

Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen, giấy khen
Ông Bernd Montag, Giám đốc toàn cầu bộ 
phận chẩn đoán hình ảnh của Siemens và 
PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc 
bệnh viện Chợ Rẫy
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căng thẳng Và trầm cảm Là nguyên nhân 
gây ung thư

Căng thẳng và trầm cảm liên tục, hết lần này đến lần khác là nguyên nhân gây ra bệnh 
ưng thư cũng như nhiều vấn đề cho cơ thể. Chúng gây hại cho bất kỳ ai, từ người thành thị cho 
đến người ở nông thôn, từ người nghèo đến người giàu, từ người không làm việc đến người 
làm việc, làm tất cả đảo lộn, Trưởng khoa phẫu thuật Đại học Y Moscow - Viện sĩ Aleksandr 
Chernousov nói với hãng tin RIA Novosti. 

Theo lời vị viện sĩ, nếu như bệnh trầm cảm kéo dài, nó giống như cái búa tạ gõ vào đầu 
mang lại những hệ quả không có gì tốt đẹp. 

Về việc cuộc sống luôn căng thẳng thần kinh dẫn đến ung thư cũng được các nhà khoa 
học Anh đề cập. Họ cho 
rằng, gần 40% của các căn 
bệnh ung thư là do căng 
thẳng và thuốc lá (tỉ lệ mắc 
bệnh là 23% ở đàn ông và 
15,6 ở phụ nữ). Sau đó là 
do ăn uống thiếu rau quả 
tươi sống, dẫn đến hiện 
tượng béo phì ở cả đàn ông 
lẫn đàn bà. Kết quả này 
được đăng ở tạp chí British 
Journal of Cancer.

NGụy HàN

15 năm Sống Với cây 
Bút chì trong đầu 

Một người đàn ông Afghanistan, 24 
tuổi, đã đến khám bệnh tại bệnh viện 
đại học Aachen, Đức. Người này cho 
biết, vài năm qua anh thường xuyên bị 
nhức đầu và mắt phải không thể nhìn rõ. 
Sau khi chụp tiến hành chụp cắt lớp, đội 
ngũ bác sĩ tại bệnh viện phát hiện được 
chiếc bút chì dài 10 cm nằm sâu bên 
trong đầu người đàn ông này. Vào tháng 
6.2013, phát ngôn viên của bệnh viện 
cho biết, chiếc bút chì nằm vắt ngang 
từ phần xoang đến phần họng của bệnh 
nhân. Chiếc bút chì đã gây tổn thương 
đến phần hốc mắt của người thanh niên.

Đội ngũ bác sĩ sau đó đã tiến hành ca 
phẫu thuật lấy chiếc bút ra khỏi đầu. Người 
thanh niên dần hồi phục và không bị tác 
động phụ nào từ ca phẫu thuật.  

Bệnh nhân 24 tuổi cho biết lúc còn là 
một đứa trẻ anh đã bị ngã một lần và có 
máu chảy, rất có thể đó là nguyên nhân 
khiến chiếc bút chì găm vào đầu.  

Tùy PHoNG

30.000 người 
chết vì bệnh lao mỗi năm ở Việt 
Nam. Chương trình chống lao quốc 
gia cho biết: Mỗi năm Việt Nam 
có thêm gần 200.000 người 
mắc bệnh lao và 30.000 người 
chết do bệnh lao. Trong số đó có 
5.000-6.000 trường hợp mắc 
bệnh lao đa kháng thuốc, xếp thứ 
12/22 nước có số bệnh nhân 
lao nhiều nhất thế giới, xếp thứ 
14/27 nước có gánh nặng bệnh 
lao đa kháng thuốc trên toàn cầu.

Các nhà khoa học tại trường Y Albert 
Einstein, New York, Mỹ mới đây phát hiện ra 
một khu vực trong não bộ có thể điều khiển 
sự lão hóa ở khắp cơ thể người.

Bằng cách mô phỏng lại khu vực đó, các 
nhà khoa học đã kéo dài được tuổi thọ của 
chuột trong phòng thí nghiệm lên 20%. Kết 
quả này mở ra hướng mới đẩy lùi các bệnh 
liên quan đến tuổi tác, đồng thời kéo dài 
vòng đời của con người. 

Các nhà khoa học cho biết, vùng dưới 
gò của não, lớn bằng quả hạnh nhân, điều 
khiển sự phát triển, sinh sản và sự trao đổi 
chất, nhưng cũng khởi xướng sự lão hóa. 
Dongsheng Cai, nhà sinh lý học tại trường 
Y Albert Einstein cùng với các cộng sự phát 
hiện ra điều này khi họ theo dõi NF-KB, 
phân tử điều khiển sao chép DNA và tham 
gia vào chứng viêm nhiễm cùng phản ứng 
của cơ thể với tình trạng mệt mỏi. Họ phát 
hiện thấy trong chuột, NF-KB hoạt động 
mạnh hơn trong vùng dưới gò của những 
con nhiều tuổi. 

6 tháng sau thử nghiệm đầu tiên, chuột 
được tiêm chất NF-KB đã chứng tỏ suy giảm 
ít hơn về độ dẻo dai của cơ bắp, độ dày của 
da, độ cứng của xương do tuổi tác đem lại.  

David Sinclair, nhà sinh học phân tử tại 
trường Y Harvard ở Boston gọi nghiên cứu 
là “bước đột phá lớn trong nghiên cứu lão 
hóa”. Ông cho rằng chắc chắn nghiên cứu sẽ 
mang lại lợi ích cho nghiên cứu về các bệnh 
liên quan đến tuổi già như Alzheimer’s và 
viêm khớp.

NG. HàN

phát hiện Vùng não điều khiển tuổi già
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Trò chuyện với Thầy Thuốc

bác Sĩ Phạm Xuân Dũng,  
Phó giám đốc bệnh Viện ung bướu tP.hcm:

những tiến bộ trong 
điều trị bệnh ung thư

*  Thưa bác sĩ, lâu nay trong điều trị 
ung thư nói chung vẫn dựa vào các 
phương pháp truyền thống như phẫu 
thuật, xạ trị, hóa trị liệu. Tuy nhiên, 
trong vài năm trở lại đây đã có một 
số liệu pháp điều trị mới đối với bệnh 
nhân ung thư, trong đó có liệu pháp 
điều trị nhắm trúng đích phân tử. Vậy 
bác sĩ có thể cho biết những thông tin 
về liệu pháp điều trị mới này và hiệu 
quả của nó như thế nào?           

 - Bác sĩ Phạm Xuân Dũng: Liệu 
pháp nhắm trúng đích hay liệu pháp 
nhắm trúng đích phân tử là phương pháp 
điều trị dùng những thuốc hoặc những 
chất khác nhau để ngăn chặn sự phát 
triển và lan rộng của ung thư bằng cách 
can thiệp vào các phân tử đặc hiệu (“các 
đích phân tử”) liên quan đến sự phát triển 
và tăng trưởng của bướu hoặc ung thư.

Hiện nay có nhiều thuốc nhắm trúng 
đích và các liệu pháp đã được phê chuẩn 
dùng điều trị nhiều loại ung thư và có 
thể dùng riêng lẻ hay kết hợp với nhau, 
hoặc kết hợp với các liệu pháp khác như 
là hóa trị, xạ trị… Với các kết quả nghiên 
cứu đã công bố cho thấy, các thuốc nhắm 
trúng đích giúp gia tăng đáp ứng điều trị, 
kéo dài thời gian bệnh ổn định, tăng thời 
gian sống còn không bệnh và ít tác dụng 

phụ hơn. Hiện nay đây là 
phương pháp nhiều hứa 
hẹn trong các phương pháp 
mới điều trị ung thư. Do 
đó, còn nhiều loại thuốc 
nhắm trúng đích đang tiếp 
tục được nghiên cứu ở giai 
đoạn thử nghiệm tiền lâm 
sàng hoặc giai đoạn thử 
nghiệm lâm sàng. 

* Cơ chế hoạt động của các thuốc 
điều trị trúng đích phân tử thế nào? 

 - Nhiều thuốc nhắm trúng đích phân 
tử hiện được chấp thuận dùng trong điều 
trị nhiều loại ung thư gồm những thuốc 
hoạt động theo cơ chế can thiệp vào: dẫn 
truyền tín hiệu phát triển tế bào; sự phát 
triển mạch máu của bướu; gen đè nén 
bướu; điều hòa chu kỳ tế bào; thúc đẩy việc 
chết theo lập trình của tế bào; kích thích hệ 
miễn dịch phá hủy các tế bào ung thư; đưa 
thuốc diệt bào  vào tế bào ung thư. 

Bằng cách tác động vào sự thay đổi 
của tế bào và phân tử đặc hiệu đối với 
mỗi loại bệnh ung thư; điều trị nhắm 
trúng đích phân tử hiệu quả hơn khi dùng 
đơn độc hoặc khi kết hợp với các loại 
hình điều trị khác, như  hóa trị, xạ trị… 
và ít độc cho tế bào lành của cơ thể người 

bệnh. Do vậy, cần xác định các đích phân 
tử chính xác đó là những đích giữ vai trò 
quan trọng trong việc phát triển và sống 
sót tế bào ung thư. 

Có 2 nhóm thuốc là nhóm phân tử 
nhỏ và nhóm kháng thể đơn dòng nhắm 
trúng đích phân tử đang được sử dụng. 
Hiện nay, trên thế giới có hơn 40 loại 
nhắm trúng đích được áp dụng điều trị 
cho nhiều bệnh nhân ung thư. Tại Việt 
Nam có những loại thuốc sau: Rituximab 
(Rituxan) chỉ định điều trị cho bệnh 
Lymphôm không Hodgkin; Trastuzumab 
(Herceptin) chỉ định điều trị cho bệnh 
ung thư vú, ung thư bao tử; Imatinib 
mesylat (Gleevec) chỉ định điều trị cho 
bệnh bạch cầu tủy mạn, GIST; Bortezomib 
(Velcade) chỉ định điều trị cho bệnh đa u 
tủy; Gefitinib (Iressa) chỉ định điều trị cho 

Thanh Tùng (thực hiện)

Các nhà khoa học luôn đi tìm những phương 
pháp để phòng và điều trị bệnh ung thư. Chúng 
tôi có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Xuân Dũng 
- Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, về 
những phương pháp trị liệu ung thư hiện nay và 
cách phòng ngừa bệnh quái ác này.
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bệnh ung thư phổi; Cetuximab (Erbitux) 
chỉ định điều trị cho bệnh ung thư đại 
trực tràng; Bevacizumab (Avastin) chỉ 
định điều trị cho bệnh ung thư đại trực 
tràng; Erlotinib (Tarceva) chỉ định điều 
trị cho bệnh ung thư phổi; Sorafenib 
(Nexavar) chỉ định điều trị cho bệnh ung 
thư thận; Sunitinib (Sutent) chỉ định điều 
trị cho bệnh ung thư ung thư thận, GIST. 

* Người bệnh được chi trả thế nào với 
các thuốc điều trị ung thư?

- Hiện nay giá thành của các thuốc 
nhắm trúng đích nói trên còn rất mắc. Vì 
thế, khi chỉ định các loại thuốc này, các 
bác sĩ điều trị cần phải có sự cân nhắc - 
chỉ định đúng mục đích, thời gian và phù 
hợp với từng đối tượng người bệnh. Hiện 
nay, bệnh nhân điều trị ung thư đều được 
miễn giảm từ 50 - 80% tùy thuộc vào từng 
người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh 
đó, bệnh nhân điều trị bệnh ung thư tại 
một số bệnh viện chuyên khoa (hoặc 
bệnh viện đa khoa có khoa ung thư ở Việt 
Nam) được hỗ trợ bởi hai chương trình 
cấp thuốc Glivec và Sorafenib dành cho 
bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế từ 3 
năm trở lên. Nhờ đó người bệnh có thể 
tiếp cận sử dụng các loại thuốc mắc tiền 
này. Theo các nhà cung cấp thuốc, trong 
tương lai, giá thuốc điều trị nhắm trúng 
đích trong điều trị ung thư sẽ giảm; điều 
này sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng kinh tế 
cho người bệnh và hệ thống y tế Việt Nam. 

* Thưa bác sĩ, liệu pháp gen và 
vaccine áp dụng trong ung thư  ra sao 
và hiệu quả của nó như thế nào?             

- Những tiến bộ trong hiểu biết và kỹ 
thuật can thiệp vào gen đã đặt ra những 
bước tiến cho các nhà khoa học tiến hành 
thay thế chất liệu gen của người nhằm 
chống lại hoặc phòng ngừa bệnh tật. Điều 
trị gen là phương pháp điều trị đang được 
nghiên cứu liên quan đến việc đưa những 
chất liệu gen (DNA hoặc RNA) vào trong tế 
bào người để chống lại bệnh, trong đó có 
bệnh ung thư. Liệu pháp gen đang được 
nghiên cứu lâm sàng cho nhiều loại ung 
thư và hiện nay vẫn chưa được áp dụng. 

Vaccine là những thuốc làm gia tăng 
khả năng của hệ thống miễn dịch tự 

nhiên của cơ thể để bảo vệ cơ thể chống 
lại sự xâm nhập của các tác nhân có thể 
gây bệnh từ bên ngoài, chủ yếu là các tác 
nhân gây nhiễm trùng. Hoặc các tế bào 
bị  bệnh. Vaccine là một trong những 
phương pháp điều trị sinh học (biological 
therapy) trong ung thư, hoạt động bằng 
cách kích thích hoặc phục hồi khả năng 
miễn dịch của cơ thể để chống lại nhiễm 
trùng (nguyên nhân của  một số ung thư) 
và các tế bào ung thư. Hiện nay người 
ta chia vaccine thành 2 nhóm: Vaccine 
phòng ngừa ung thư và vaccine điều trị 
ung thư. Vaccine phòng ngừa ung thư 
được chấp thuận sử dụng hiện nay gồm 
có: Trong phòng ngừa ung thư cổ tử cung 
có vaccine Gardasil và Cervarix chống 
lại HPV týp 16, 18 gây ra 70% các trường 
hợp ung thư cồ tử cung. Còn trong phòng 
ngừa ung thư gan có HB vaccine (phòng 
ngừa viêm gan siêu vi B). Vì viêm gan siêu 
vi B mạn tính có thể đưa đến ung thư gan.

Với vaccine điều trị ung thư được 
nghiên cứu để điều trị ung thư bằng cách 
làm giảm hoặc ngưng sự phát triển ung 
thư, làm giảm kích thước bướu, ngăn ung 
thư tái phát, diệt những tế bào ung thư còn 
sót sau những phương pháp điều trị khác 
như hóa trị, xạ trị… Hiện nay chỉ có 1 loại 
vaccine được FDA của Mỹ chấp thuận là 
Sipuleucel-T (Provenger) dùng điều trị ung 
thư tiền liệt tuyến di căn vào năm 2010. 
Tuy nhiên, việc nghiên cứu dùng vaccine 
điều trị cho nhiều loại ung thư như bàng 
quang; não; vú; cổ tử cung; lymphôm; 
bệnh bạch cầu, thận; phổi, u hắc tố; đa u 
tủy; tụy; cổ từ cung đang  được tiến hành.

* Bác sĩ có những lời khuyên nào về 
phòng ngừa ung thư; và lời khuyên 
cho người đang mắc bệnh?

 - Với phòng ngừa ung thư: nhiều 
người nghĩ rằng, bệnh ung thư là do gen, 

do số phận hoặc do không may mắn. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy, 
nguy cơ mắc bệnh ung thư phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố: gen, môi trường, thói quen 
sống. Và nhiều yếu đó trong số các yếu tố 
trên chúng ta có thể kiểm soát được. 

Qua rất nhiều nghiên cứu khoa học của 
các chuyên gia đã cho thấy, để giảm nguy 
cơ bị ung thư chúng ta cần thực hiện các 
điều sau: không hút thuốc lá; bữa ăn cân 
bằng ít thịt đỏ, ít mỡ động vật; ăn nhiều 
trái cây và rau tươi; tập thể dục thường 
xuyên, tránh béo phì, giữ cân nặng hợp lý; 
giảm thức uống có cồn; tránh để nhiễm 
trùng, như HPV; hạn chế tiếp xúc trực tiếp 
với ánh nắng gay gắt mặt trời… Bên cạnh 
đó chúng ta nên thực hiện thường xuyên 
các xét nghiệm trong các chương trình tầm 
soát và phát hiện sớm ung thư.

Với những người bệnh ung thư nên 
đến tư vấn và điều trị tại các bệnh viện 
chuyên khoa ung thư hay bệnh viện đa 
khoa có chuyên khoa ung thư; tuân thủ 
chặt chẽ các chỉ định điều trị của bác sĩ; 
tránh đắp thuốc, uống thuốc, hoặc tự ý sử 
dụng các phương pháp theo chỉ dẫn của 
ai đó sẽ làm mất thời cơ chữa bệnh. 

Bên cạnh phương pháp điều trị đúng; 
một trong những yếu tố quan trọng khác 
giúp điều trị bệnh ung thư thành công là 
bệnh nhân phải được chẩn đoán ở giai 
đoạn sớm (giai đoạn I). Do đó bệnh nhân 
cần tham gia các chương trình sàng lọc 
phát hiện sớm một số bệnh ung thư đang 
được thực hiện tại các bệnh viện chuyên 
khoa ung thư hoặc bệnh viện đa khoa.

Ngoài ra, với người bệnh, nhất là 
người bệnh ung thư thì tinh thần lạc quan 
và dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng 
trong quá trình điều trị bệnh ung thư giúp 
tăng thêm kết quả điều trị bệnh.

-  Xin cám ơn bác sĩ!

Khi có 1 trong 7 triệu chứng báo động sau đây cần đến bệnh viện chuyên 
khoa ung thư hay đa khoa có chuyên khoa ung thư để được tư vấn và thăm 
khám, đó là: Có sự thay đổi thói quen của ruột và bọng đái; một chỗ lở loét 
không chịu lành; chảy máu hoặc tiết dịch (ứa nước, ứa chất nhờn hoặc máu) 
bất thường; một chỗ dày lên hoặc một cục u ở vú hoặc ở nơi nào đó trong cơ 
thể; ăn uống không tiêu hoặc nuốt khó; có thay đổi rõ ràng tính chất của một 
“mụn ruồi duyên”; ho dai dẳng hoặc khàn tiếng.
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Một trong những 
bệnh viện nổi 
tiếng nhất trên thế 

giới thay đổi quan điểm của 
mình về bệnh ung thư. Đó 
là bệnh viện Johns Hopkins 
thuộc trường thuộc Đại học 
Baltimore, Maryland, Mỹ. 

Bệnh viện này được thành 
lập từ nguồn tài trợ của John 
Hopkins và nó là một trong 
những bệnh viện nổi tiếng 
nhất thế giới. 2013 là năm thứ 
17 liên tiếp bệnh viện Johns 
Hopkins được xếp ở vị trí đầu 
tiên trong bảng xếp hạng Các 
bệnh viện tốt nhất tại Mỹ.

Sau nhiều năm nói với 
mọi người hóa trị liệu là cách 
duy nhất để điều trị và loại 
bỏ ung thư, nay bệnh viện 
Johns Hopkins bắt đầu nói 
rằng có những lựa chọn thay 
thế khác với hóa trị liệu: Một 
cách hiệu quả để chống lại 
ung thư là không nuôi các tế 
bào ung thư với các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho chúng để 
chúng không phát triển được. 
Vậy thức ăn của tế bào ung 
thư là gì?

THỨC ĂN CỦA TẾ BÀO 
UNG THƯ

A. Đường: Đường là loại 
thực phẩm của các tế bào 
ung thư. Nếu chúng ta không 
tiêu thụ (ăn) đường là đồng 
nghĩa với việc cắt bỏ một 
trong những nguồn nuôi 
dưỡng quan trọng nhất của 
các tế bào ung thư. 

Để thay thế đường người 
ta làm ra sản phẩm như 
đường hóa học saccharin. 
Nhưng saccharin được làm 
từ apartame nên rất có hại 
cho sức khỏe của con người. 
Vì vậy, cách tốt hơn là nên 
thay thế đường bằng mật 
ong manuka hay mật đường 
nhưng với số lượng nhỏ. 
Ngoài ra, nếu sử dụng muối, 
thì muối công nghiệp có chứa 
hóa chất phụ gia để xuất hiện 
màu trắng. Vì thế, nên ăn 

muối trắng là muối biển hoặc 
các loại muối thực vật. 

B. Sữa: Sản phẩm sữa 

(sữa, pho mai, bơ…) làm cho 
cơ thể sản xuất chất nhầy, 
đặc biệt là trong đường ruột. 
Tế bào ung thư lại rất khoái 
khẩu với chất nhầy vì thế 
chúng ta phải loại bỏ sữa 
khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. 
Để thay thế sữa, có thể dùng 
sữa đậu nành. Nhờ thế mà 
các tế bào ung thư không có 
gì để ăn, vì vậy nó sẽ chết.

C. Thịt đỏ:  

Các tế bào ung thư trưởng 
thành trong môi trường axit. 

Một chế độ ăn uống có thịt 
đỏ sẽ tạo ra axit và nó làm 
cho tế bào ung thư phát triển. 
Vì thế không ăn thịt đỏ mà 
tốt nhất là ăn cá và một chút 
thịt gà thay cho thịt bò hay 
thịt heo.  

Đáng lưu ý là thịt chứa 
kháng sinh, hormon và ký 
sinh trùng, rất có hại, đặc 
biệt đối với những người mắc 
bệnh ung thư. Protein thịt 
khó tiêu hóa và đòi hỏi nhiều 
enzyme. Thịt không tiêu hóa 
tồn đọng và hư hỏng trong 
cơ thể dẫn tới tạo ra các độc 
tố nhiều hơn. Điều này rất 
có hại cho bệnh nhân. Vì thế 
phải cương quyết nói không 
với thịt đỏ.  

GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ

A. Ăn nhiều rau quả tươi: 
Một chế độ ăn uống gồm 

nhịp cầu Tri Thức

Quan điểm mới 
về chế độ ăn 
cho người bệnh ung thư
XUâN PHONG (dịch từ bản tiếng Pháp)

Bài viết dưới đây là của bác sĩ dược thảo người Pháp Christopher, khi tham gia hội thảo 
CFQ (Cercle Francophone à Quinhon) ngày 21.3.2013 tại Pháp. Nhận thấy đây là bài 
viết có giá trị nên ông Xuân Phong đã dịch lại cho mọi người tham khảo. Xin trân trọng 
giới thiệu cùng độc giả. 
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80% rau quả tươi cùng nước quả 
ép, ngũ cốc, các loại hạt quả, quả 
hạnh nhân và một ít loại trái cây 
sẽ đặt cơ thể trong môi trường 
kiềm, có lợi cho sức khỏe. Chúng 
ta chỉ nên tiêu thụ 20% thực phẩm 
nấu chín, bao gồm cả đậu. 

Nước ép rau tươi cung cấp cho 
cơ thể co-enzyme có thể dễ dàng 
hấp thu và ngấm vào các tế bào 
15 phút sau khi được tiêu thụ để 
nuôi dưỡng và giúp định hình các 
tế bào khỏe mạnh. Để có được các 
enzyme sống, giúp xây dựng các 
tế bào khỏe mạnh, chúng ta phải 
uống nước ép rau (tất cả, bao gồm 
cỏ linh thảo) và ăn nhiều rau quả 
tươi 2 hoặc 3 lần mỗi ngày.

B. Kiêng dùng cà phê, trà, sô 
cô la: Các loại cà phê, trà, sô cô la 

có chứa nhiều caffeine có hại cho 
cơ thể. Có thể thay thế chúng bằng 
trà xanh, vì trong trà xanh có chứa 
chất kháng ung thư. Tốt nhất là 
uống nước lọc hoặc nước tinh khiết 
để tránh chất độc và kim loại nặng  
trong nước thường. Tránh uống 
nước cất vì nước này chứa axit.  

C. Không ăn thịt: Các thành các 
tế bào ung thư được bao phủ bởi 
một loại protein rất cứng. Khi không 
ăn thịt, những thành tế bào phóng 
thích nhiều enzime hơn, tấn công 
các protein của các tế bào ung thư 
và cho phép hệ thống miễn dịch 
tiêu diệt các tế bào ung thư. 

D. Một số chất bổ tăng cường 
hệ miễn dịch: Floressence, Essiac, 
chất chống oxy hóa, vitamin, 
khoáng chất, EPA, dầu cá… giúp 
các tế bào lành khỏe mạnh để 
chiến đấu và tiêu diệt các tế bào 
ung thư. Một số chất khác như 
vitamin E tạo ra cơ chế tiêu diệt tế 

bào, đây là cách thông thường của 
cơ thể nhằm đào thải các tế bào 
gây hại hoặc không cần thiết.

E. Ung thư là một căn bệnh 
của cơ thể, tâm trí và tinh thần. 
Một thái độ hoạt động và tích cực 
hơn sẽ giúp các bệnh nhân ung 
thư chiến đấu và sống còn. “Giận 
dữ và không hiểu biết, không tha 
thứ sẽ đặt cơ thể vào tình trạng 
căng thẳng và một môi trường 
axit”. Hãy học cách sống vị tha và 
đầy yêu thương. Học cách thư giãn 
và hưởng thụ cuộc sống.

F. Các tế bào ung thư sẽ không 
tồn tại được trong môi trường đầy 
ôxi. Tập thể dục đều đặn, hít thở 
sâu sẽ giúp các tế bào được nạp 
đầy đủ ôxi. Liệu pháp ôxi cũng là 
cách tiêu diệt các tế bào ung thư.

Ngoài ra cần lưu ý: 
1. Không để hộp nhựa trong lò 

vi sóng.
2. Không để chai nước trong 

tủ lạnh.
3. Không để tấm nhựa trong lò 

vi sóng.
Vì sao lại vậy? Bởi các hóa 

chất như dioxin gây ung thư, đặc 
biệt là ung thư vú. Dioxin rất có 
hại, đặc biệt là đối với các tế bào 
cơ thể. Do vậy đừng để trong tủ 
lạnh chai nhựa đựng nước vì nhựa 
sẽ “đổ mồ hôi” dioxin và làm 
nhiễm độ nước uống. Không nên 
đặt hộp nhựa trong lò vi sóng, đặc 
biệt là các loại thực phẩm có chứa 
chất béo. Bởi, do sự kết hợp của 
chất béo và nhiệt lượng cao, nhựa 
sẽ truyền dioxin vào thực phẩm. 
Thay vào đó, bạn có thể sử dụng 
thủy tinh như Pyrex hoặc gốm sứ 
để đun nấu.

10 điều Cần biết về bệnh ung thư 

1. Ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể. 
những tế bào này không thể bị phát hiện 

trong những cuộc kiểm tra tiêu chuẩn, trừ khi 
chúng nhân ra thành vài tỉ tế bào. Khi bác sĩ 
thông báo với bệnh nhân ung thư rằng sau khi 
trị liệu, cơ thể họ không sản sinh thêm tế bào 
ung thư nào khác, điều này có nghĩa là cuộc 
kiểm tra không phát hiện ra các tế bào ung 
thư do chúng chưa phát triển tới mức độ có thể 
nhận biết. 

2. tế bào ung thư xuất hiện từ 6 tới 10 lần 
trong cuộc đời con người. 

3. Khi hệ thống miễn dịch (immune systems) 
của cơ thể mạnh, hệ thống này tiêu diệt 

các tế bào ung thư đồng thời ngăn chặn chúng 
sinh sản và hình thành khối u (tumor). 

4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa 
là  người đó thiếu sự dinh dưỡng đúng mức: 

điều này có thể do các nhân tố về di truyền, 
môi trường, thức ăn và lối sống… 

5. để tránh thiếu hụt dinh dưỡng lành mạnh, 
chúng ta phải thay đổi thói quen ăn uống 

và bổ sung thực phẩm sẽ giúp tăng cường khả 
năng miễn dịch. 

6. hóa liệu pháp (Chemotherapy) làm nhiễm độc 
các tế bào ung thư phát triển nhanh, đồng 

thời cũng tiêu diệt các tế bào khỏe mạnh trong 
tủy xương, vùng dạ dày - ruột và có thể gây tổn 
thương các cơ quan như gan, thận, tim, phổi...

7. Xạ liệu pháp (Radiation): Các tia phóng xạ 
trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư có 

thể gây thương tổn tới các tế bào khỏe mạnh, 
các mô tế bào và các cơ quan khác trong cơ thể.  

8. Khi cơ thể nhiễm độc do hóa và xạ liệu 
pháp, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ 

trở nên yếu ớt, bị tổn thương. Do vậy cơ thể 
thường không chống đỡ nổi với bệnh tật và các 
biến chứng.

9. hóa và xạ-liệu-pháp có thể khiến các tế 
bào ung thư biến chứng và khó tiêu diệt 

hơn. Phẫu thuật có thể khiến các tế bào ung 
thư di căn tới vùng khác trên cơ thể.

10. Một cách hữu hiệu để đối phó với các tế 
bào ung thư là “bỏ đói” chúng, không 

cung cấp các “dưỡng chất” giúp chúng có thể 
sản sinh thêm nữa.

(nguồn: Bệnh viện Johns Hopkins)



Thời gian qua có nhiều ý kiến cho 
rằng, tia nắng mặt trời là một trong 
những thủ phạm chính gây nên căn 

bệnh ung thư da. Trên nền quan niệm 
truyền thống đó, Jorg Spitz đưa ra nhận 
định ngược lại, tia nắng mặt trời không 
những không gây ung thư da mà còn góp 
phần làm thuyên giảm căn bệnh này. 

Trong cuốn sách của mình, Jorg Spitz 
mô tả đặc tính kỳ diệu của tia nắng mặt 
trời trong chữa trị nhiều căn bệnh hiểm 
nghèo. Theo ông, tia nắng mặt trời ngoài 
giúp chữa trị 20 loại bệnh ung thư, còn 
giúp chữa trị bệnh tiểu đường, cao huyết 
áp, bệnh tim, chứng xơ cứng động mạch. 
Để bảo vệ quan điểm Jorg Spitz đưa ra 
những khảo sát của mình đối với 
các quân nhân phục v ụ 
trong lực lượng hải 
quân Mỹ. Theo 
ông, những thủy 
thủ có thời gian 
nhiều ở trên 
b o o n g 

tàu rất hiếm khi có những khối u ác tính. 
Trong khi đó điều này thường xảy ra với 
các thủy thủ phục vụ trong khoang tàu do 
những người này không “tắm nắng”. 

YẾU Tố VITAmIN D
Jorg Spitz toan tính chứng minh rằng, 

chính vì thiếu tia nắng mặt trời nên mới 
gây ra căn bệnh ung thư. Chúng ta hãy 
xem cách ông lý giải điều này: Quang phổ 
của mặt trời được cấu tạo bởi phần nhìn 
thấy được, phần hồng ngoại và phần tử 
ngoại. Mỗi một phần quang phổ này có 
ích theo cách riêng của chúng. Thí dụ, 
phần nhìn thấy được (chiếm khoảng 40% 
trong thành phần quang phổ mặt trời)  
có những tác dụng quang hóa học.

Nhờ quang hóa học mà con người có 
thể nhìn thấy được những sự vật ở quanh 
mình. Ngoài ra, ánh sáng nhìn thấy được 
còn điều hòa nhịp điệu sinh học. Những 
tia hồng ngoại tới được trái đất nhiều 
hơn tất cả - đến 59% toàn bộ quang phổ 

của ánh mặt trời. Nhờ nó mà con người 

và mọi sinh vật trên trái đất mới có thể 
nhận được hơi ấm. 

Những tia hồng ngoại sóng ngắn có 
thể thấm vào cơ thể con người tới 4 cm  
và tạo nên một sự sưởi ấm sâu. Những 
tia hồng ngoại vô hình được hấp thụ bởi 
các protein trong máu và kích thích các 
quá trình fecmen cũng như làm gia tăng 
sự trao đổi chất trong cơ thể bằng cách 
nâng cao khả năng đề kháng của nó.

Tia hồng ngoại cũng tác động một 
cách tích cực đến hệ thống thần kinh 
trung ương và hệ thống tim mạch bằng 
cách đồng thời làm gia tăng quá trình tái 
sinh, giảm thiểu các cảm giác đau đớn ở 
con người và rèn luyện các cơ chế điều 
hòa nhiệt. Thế nhưng, tác dụng sinh học 
mạnh mẽ nhất, theo Jorg Spitz, lại thuộc 
về những tia  tử ngoại.

Tỷ lệ của tia tử ngoại trong quang phổ 
chung của ánh sáng mặt trời thực ra là 
nhỏ nhất - chỉ 1%. Và thực lạ là, Jorg Spitz 
nhận xét, hiện nay vai trò của tia  tử ngoại 
lại đang bị coi nhẹ. Trong khi đó, chính 

nhịp cầu Tri Thức

tế bào ung thư  
không thích ánh nắng
HOÀNG HOÀI SơN

Nhà khoa học người Đức - Jorg Spitz, người sáng lập và hiện là lãnh đạo “Quỹ cảnh 
báo bệnh tật và thông tin sức khỏe” đã xuất bản cuốn sách mang tên: Tế bào ung thư 
không thích ánh nắng. Trong đó Jorg Spitz khẳng định, tia cực tím (tia tử ngoại) không 
gây ung thư mà trái lại nó hỗ trợ trong việc chữa trị căn bệnh này.
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Các bác sĩ khuyên nên tắm nắng mỗi 
ngày 15 phút vào sáng sớm



nhờ tia  tử ngoại mà trong cơ thể chúng ta 
hình thành vitamin D, thứ mà Jorg Spitz 
gắn liền với khả năng chữa bệnh chính 
của hiệu ứng mặt trời. 

Chẳng hạn, dưới tác dụng của những 
tia nắng trực tiếp rọi vào, 250 nghìn tuyến 
bã của da có thể mỗi ngày tiết ra gần 20g 
chất nhờn, trong đó có vitamin D. Dưới 
tác động của tia tử ngoại, tiền sinh tố 
này biến đổi thành vitamin D3. Đến phần 
mình, loại vitamin này kích thích quá 
trình trao đổi phốtpho và canxi trong cơ 
thể con người. Nếu không có đủ vitamin 
D ở con người, có thể sinh những căn 
bệnh như còi xương, loãng xương, các 
chứng bệnh về mô xương, hiện tượng 
chậm phục hồi vết thương và dễ gãy 
xương…

Có số liệu thống kê chứng minh rằng, 
ở những khu vực phía bắc, nơi thiếu ánh 
sáng mặt trời, trong những điều kiện bình 
thường ở bệnh viện, việc chữa trị vết gãy 
chân tay mất khoảng 65 ngày, còn trong 
điều kiện chiếu sáng nhân tạo - 45 ngày. 
Thêm vào đó, việc thiếu hụt canxi trong 
mô thần kinh vì không đủ vitamin D sẽ 
dẫn tới suy giảm năng lực hoạt động thể 
chất và trí tuệ.

Các quan sát của các chuyên gia cho 
thấy, nếu không đủ vitamin D thì học sinh 
sẽ bị suy giảm học lực và trở nên dễ nóng 
giận hơn. Có số liệu thống kê cho thấy, 
nếu không đủ vitamin D thì nguy cơ mắc 
bệnh sâu răng sẽ tăng lên gấp gần hai lần.

Tạo nên vitamin D, tia  tử ngoại giúp 
củng cố khả năng miễn nhiễm, làm giảm 
số lượng các bệnh viêm cảm. Jorg Spitz 
nêu ra ví dụ tại một trường học ở Nhật 
Bản, trong quá trình thí nghiệm, các 
em học sinh được cấp cho những viên 
vitamin D nhân tạo. Kết quả là trong 
nhóm học sinh tham gia thí nghiệm tỷ lệ 
mắc bệnh cúm A giảm 70% so với những 
em khác không được nhận vitamin D 
nhân tạo. Jorg Spitz cho rằng, kết quả sẽ 
khả quan hơn nếu các em học sinh không 
phải uống vitamin D nhân tạo mà được 
sưởi ánh nắng mặt trời thật. 

Còn về việc hình thành những khối 
u ác tính, theo Jorg Spitz, những tế bào 
ung thư xuất hiện và phát triển trong cơ 
thể con người chỉ khi các cơ chế kiểm 

tra không hoạt động. Vitamin D  tạo nên 
sự hỗ trợ đáng kể đối với các cơ chế này 
trong mọi giai đoạn phát triển của bệnh 
ung thư. Thí dụ, nó ngăn chặn sự nảy nở 
quá mạnh của các tế bào diễn ra khi các 
khối u trở nên to hơn.

ĐỦ Độ mớI TốT
Liệu có nên tin hoàn toàn vào sự lạc 

quan của Jorg Spitz không? Ngay từ thời 
thượng cổ, nhân loại đã biết về các tính 
năng chữa bệnh của ánh nắng mặt trời. 
Cho tới hôm nay vẫn còn lưu truyền câu 
danh ngôn: “Nơi đâu mặt trời không rọi 
vào thì bác sĩ sẽ phải tới”. 

Hơn thế nữa, như Giám đốc Viện Vệ 
sinh và Môi sinh y tế thuộc Đại học Y tế 
quốc gia nằm trong Viện Hàn lâm Khoa 
học Nga, TS Y khoa Andrey Gudkov nói 
với phóng viên tạp chí Itogi: “Từ thời 
thượng cổ, người ta đã sử dụng mặt trời 
để chữa bệnh bằng cách để nắng chiếu 
vào vết thương trên cơ thể”. Theo mô tả 
của nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus, 
tại Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và La Mã, người 
ta đã xây dựng nhiều trại tắm nắng để rèn 
luyện và huấn luyện những thanh niên 
chuẩn bị trở thành chiến binh.

Tuy nhiên, ở những giai đoạn đó, các 
bác sĩ ít biết về bệnh ung thư. Vì thế, khi 
bắt các chàng trai trẻ tắm nắng, họ đã 
khiến những người này phải đối mặt với 
mối nguy hiểm to lớn. Bởi lẽ, đã có những 
thống kê chứng tỏ có mối liên quan mật 
thiết giữa tác động của ánh nắng với sự 
xuất hiện căn bệnh ung thư da.

Các nhà khoa học đã biết rằng, căn 
bệnh này từng phổ biến ở tất cả các 
dân tộc trên thế giới sống trong những 

điều kiện khí hậu khác nhau, nhưng tần 
số xuất hiện bệnh ung thư da giữa dân 
chúng các quốc gia khác nhau là không 
giống nhau. Tại Úc chói chang ánh nắng 
mặt trời, số người mắc bệnh ung thư da 
chiếm hơn 50% tổng số người mắc bệnh 
ung thư.

Hơn thế nữa, các quan sát cho thấy, 
nguy cơ mắc bệnh ung thư với những 
người da trắng cao hơn hẳn so với  những 
người thuộc các chủng tộc da màu. Một 
thí dụ điển hình là nghiên cứu ở đảo 
Hawaii, nơi những người da trắng chiếm 
tỷ lệ bệnh nhân ung thư da cao gấp 42 
lần so với các cư dân không phải da trắng 
ở đây.

Tại cộng hòa Kazakhstan, Trung Á, 
những người dân địa phương mắc bệnh 
ung thư da ít hơn so với những người từ 
nơi khác tới khoảng 10 lần…

Mặc dầu vậy, cho tới nay các bác sĩ 
vẫn chưa đi tới được một ý kiến thống 
nhất về ảnh hưởng của mặt trời tới sự 
phát triển của các u ác tính. Vẫn chưa có 
một công trình nghiên cứu nào đủ sức 
thuyết phục hoàn toàn trong lĩnh vực này.

Viện sĩ Hàn lâm Nga, TS Y khoa - Yuri 
Pirovarov, Trưởng Khoa Vệ sinh và Môi 
sinh của con người thuộc Đại học Y khoa 
mang tên Pirogov, nhận định: “Bệnh ung 
thư da xuất hiện do hàng loạt những 
nguyên nhân mà trong đó mức độ ảnh 
hưởng từ tia cực tím là không thể kiểm 
tra được”.

Theo lời Yuri Pirovarov, bệnh ung thư 
da thường thấy ở những khu vực có không 
khí khô, nơi mà sa mạc hoặc bán sa mạc 
chiếm nhiều diện tích. Nhưng  trong 
trường hợp này thì có thể yếu tố tác động 
tới sự phát triển của bệnh ung thư là độ 
ẩm thấp hoặc nhiệt độ không khí cao chứ 
không hẳn đã là tia cực tím.

Nói chung, bất chấp rất nhiều tính 
chất giải độc của tia cực tím, nó vẫn là 
nguyên nhân của nhiều căn bệnh mà 
nhẹ nhất cũng là bỏng da. Việc các nhà 
khoa học chưa tìm thấy mối liên hệ giữa 
ánh nắng mặt trời với bệnh ung thư hoàn 
toàn không có nghĩa là không tồn tại một 
mối liên hệ như thế.

Nói tới nắng, luôn luôn phải nhớ 
rằng, chỉ đủ độ mới tốt.

Thiếu nắng có thể gây một số vấn đề sức khỏe, 
trước hết là gây thiếu vitamin D
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HAI PHƯơNG PHáP GHéP
Thuật ngữ tế bào tạo máu nửa thuận 

hợp là chỉ trường hợp, người cho tế bào 
gốc chỉ phù hợp một nửa gen với bệnh 
nhân, khác với phương pháp tế bào gốc 
phải thuận hợp HLA 90-100%.

Theo ông Phù Chí Dũng, Giám đốc 
Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, 
ghép tủy xương mà ngày nay gọi là ghép tế 
bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị 
được áp dụng trong chuyên ngành huyết 
học và ung thư học để điều trị các bệnh lý 
ung thư máu và ung thư các cơ quan khác. 

Ghép tế bào gốc tạo máu có hai 
phương pháp chính là tự ghép tế bào gốc 
và dị ghép tế bào gốc (hay ghép đồng loại, 
nghĩa là ghép của người khác phù hợp với 
HLA của bệnh nhân).

Trở ngại rất lớn của phương pháp dị 
ghép tế bào gốc là việc tìm người cho phù 
hợp với bệnh nhân ngay tại thời điểm cần 
ghép (như ca ghép của anh Hiệp). Theo 
các bác sĩ, với các anh chị em ruột tỷ lệ 
phù hợp HLA hoàn toàn là 25%; còn  là 
50% phù hợp một nửa và có 25% là không 
phù hợp hoàn toàn. Từ trước đến nay, 
thông thường các ca ghép tế bào gốc phải 
thuận hợp HLA 90-100%.

Tuy nhiên, gần đây kỹ thuật 
Haploidentical transplantation (HAPLO), 
ghép tế bào gốc nửa thuận hợp HLA từ 
nguồn cho của người thân trong gia đình, 

đã được áp dụng khá phổ biến trên thế 
giới. Với phương pháp HAPLO này tỷ lệ 
thuận chỉ cần 50%.

mở rA HƯớNG ĐI mớI
Bệnh nhân Cao Xuân Hiệp được đưa 

vào bệnh viện với các triệu chứng mệt 
mỏi, sốt cao, thiếu máu. Kết quả xét 

nghiệm của bệnh viện Truyền máu Huyết 
học TP.HCM cho ra kết quả là bệnh nhân 
Hiệp mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. 
Muốn chữa trị căn bệnh nguy hiểm này, 
cần phải tìm được người cho tế bào gốc 
tạo máu. 

Người cho mảnh ghép tế bào gốc là 
Cao Thị Nguyệt là chị ruột của bệnh nhân 

Bước Tiến của y học

Lần đầu tiên  
ghép thành công  
tế bào gốc tạo máu
TùY PHONG

Ngày 27.5.2013, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM tổ chức họp báo, chính thức 
công bố việc bệnh viện này thực hiện thành công ca ghép tế bào tạo máu nửa thuận 
hợp (viết tắt là HLA) cho bệnh nhân Cao Xuân Hiệp, 21 tuổi, cư trú tại tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp đầu tiên ghép tế bào gốc nửa thuận hợp thành công tại Việt Nam với bệnh nhân  
Cao Xuân Hiệp bị mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy và được ghép tế bào gốc tạo máu từ chị ruột 
anh Hiệp



K+sức Khỏe | Số 1-2013 15

Cao Xuân Hiệp. Do tế bào gốc của chị 
Nguyệt không hội đủ điều kiện thuận hợp 
hoàn toàn HLA (kháng nguyên bạch cầu) 
với bệnh nhân Hiệp, nên các bác sĩ của 
Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM 
đã chọn phương pháp HAPLO để điều trị.  

Sau khi làm các xét nghiệm đánh 
giá tình trạng sức khỏe của chị Cao Thị 
Nguyệt đạt tiêu chuẩn lấy tế bào gốc, 
các bác sĩ đã thu thập, xử lý tế bào gốc 
máu ngoại vi của người cho bằng hệ 
thống tự động chuyên biệt. Mẫu ghép 
được bảo quản bằng hệ thống đông 
lạnh tự động Bioarchive với nitơ lỏng - 
196oC trong 20 ngày.

Vào ngày 25.4.2013, ca ghép được 
tiến hành với mẫu tế bào gốc đã được 
giải đông trong điều kiện vô trùng tuyệt 
đối. Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh 
viện Truyền máu huyết học TP.HCM, cho 
biết: Các bác sĩ thuộc ê kíp ghép đã truyền 
ghép tế bào gốc cho bệnh nhân thông 
qua đường tĩnh mạch trung tâm. Điều 
đáng mừng là trong suốt ca ghép, bệnh 
nhân Cao Xuân Hiệp không phải sử dụng 
bất kỳ kháng sinh tĩnh mạch nào. 

Sau khi thực hiện ghép tế bào gốc, đội 
ngũ y bác sĩ, những chuyên gia đầu ngành 
trong lĩnh vực ghép tủy của Bệnh viện 
Truyền máu huyết học TP.HCM đã liên tục 

theo sõi sát sao tình trạng sức khỏe của 
bệnh nhân Hiệp. 

Bảy ngày sau khi ca ghép tế bào gốc 
tạo máu, tủy của bệnh nhân Hiệp đã bắt 
đầu mọc. Sau 21 ngày thực hiện ghép tế 
bào, tỉ lệ mọc tủy của bệnh nhân Hiệp đạt 
97% tủy của người bình thường. Điều này 
cho thấy sức khỏe của anh Hiệp tiến triển 
tốt, căn bệnh đã được chữa trị. Tới ngày 
22.5.2013, bệnh nhân Cao Xuân hiệp đã 
được xuất viện.

Hiện nay, sức khỏe của anh Cao Xuân 
Hiệp dần ổn định, mảnh ghép tế bào gốc 
mọc và phát triển tốt trong cơ thể. Tuy 
nhiên, anh Hiệp phải tiếp tục được theo 
dõi sức khỏe và dùng thuốc chống thải 
ghép từ 6 đến 12 tháng.

Chi phí cho ca ghép khoảng 300 triệu 
đồng, trong đó Bảo hiểm y tế chi trả 70%. 

Bác sĩ Phù Chí Dũng nói: Bệnh viện 
Truyền máu huyết học TP.HCM thực hiện 
phương pháp HAPLO cho bệnh nhân Cao 
Xuân Hiệp. Kỹ thuật này có thể cho phép 
người bệnh được điều trị kịp thời nếu 
không có người cho thuận hợp HLA hoàn 
toàn. Thành công từ ca ghép này đã mở 
ra hy vọng mới cho những trường hợp bị 
bệnh tương tự khác. Đây là ca ghép thành 
công đầu tiên tế bào gốc tạo máu nửa 
thuận hợp  ở Việt Nam.

Sau ca ghép đầu tiên thành công, 
bác sĩ Phù Chí Dũng cho biết: vào 
ngày 29.5 các bác sĩ của bệnh 
viện đã ghép ca thứ hai bằng 
kỹ thuật mới này và khoảng 10 
ngày sau đó sẽ ghép ca thứ ba. 
Ca thứ hai là mẹ ruột cho con trai 
tế bào gốc, ca thứ ba là cha ruột 
cho con trai 14 tuổi. Cả ba ca đều 
bị bệnh ung thư máu. được biết, 
bệnh nhân thứ hai và thứ ba đều 
từng được hóa trị liệu và đã tái 
phát. nếu không ghép, bệnh nhân 
sẽ không còn cơ hội được điều 
trị. Sau khi ghép, các bệnh nhân 
này có cơ may được điều trị khỏi 
bệnh, hoặc ít nhất là kéo dài thời 
gian lui bệnh.

Căn bệnh đa u tủy xương của một bệnh 
nhân đã khỏi hoàn toàn sau khi được 
ghép tế bào gốc.

“Vidatox” bào chế từ nọc bọ 
cạp xanh, có tính kháng tế bào 
ung thư và kháng viêm cao. 
Dưới tác động của chất này, 
nó làm cho khối u không phát 
triển được do bị ngăn chặn 
sự nuôi dưỡng từ mạch máu, 
ngoài ra nó còn đưa đến các 
chất gây miễn dịch tại khối 
u này. Cơ chế hoạt động của 
Vitadox có thể hiểu như sau:

1. Một khối u cần chất dinh 
dưỡng để chúng phát 

triển (H.1):
Hình trên chỉ rõ khối u được 
nuôi dưỡng bởi mạch máu của 
các cơ quan xung quanh. Trong 
đó các tế bào ung thư sẽ nhanh 
chóng phát triển và tạo thành 
một khối u lớn dần lấn vào các 

mô bình thường. Với sự phát 
triển của khối u sẽ chèn và gây 
áp lực lên các dây thần kinh 
xung quanh, từ nhẹ đến mạnh 
khiến người bệnh đau không 
thể chịu đựng nổi.

2. Vidatox sẽ chống lại tế 
bào ung thư (H.3):

Sự phát triển của các khối u 
phụ thuộc nhiều vào các mạch 
máu nuôi dưỡng, nếu không có 

các mạch máu nuôi dưỡng thì 
các khối u sẽ teo đi.

3.Vidatox còn kích thích 
và tăng cường hệ thống 

miễn dịch cho cơ thể (H.3): 
Hình mô tả trên cho thấy các 
tác dụng chữa bệnh mà hệ 
thống miễn dịch có khả năng 
hoạt động nếu được kích thích. 
Nghiên cứu cho thấy một sự 
kích thích đáng kể của hệ thống 

miễn dịch trên động vật thí 
nghiệm và ở những bệnh nhân 
đã sử dụng nọc độc. Có một sự 
gia tăng đáng kể trong các tế 
bào máu trắng và các tế bào 
chịu trách nhiệm bảo vệ miễn 
dịch. Nói cách khác, các nghiên 
cứu chỉ ra rằng nọc độc chứa 
các chất có hiệu quả trong việc 
kích thích hệ thống miễn dịch 
và các chất khác hoạt động như 
chống viêm và thuốc giảm đau.

hiểu thêm về cơ chế hoạt động của thuốc Vitadoxtự giới thiệu
(H.1) (H.2) (H.3)

Lần đầu tiên  
ghép thành công  
tế bào gốc tạo máu
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Tôi đi bộ đội bị ảnh hưởng chất độc 

màu da cam. Năm 2004, tôi phải 
điều trị đa thanh quản ở Bệnh viện 

K. Ổn định được một thời gian thì xạ trị 
bắt đầu phá cơ thể khiến tôi bị loét một 
mảng da dưới tai phải, dài 6 cm, rộng 4 

cm, sâu 2 m luôn bốc mùi khó chịu, ông 
Bình kể. 

Vết thương nằm sát đe dọa thủng 

Bước Tiến của y học

giành lại mạng sống  
cho bệnh nhân ung thư 
bằng một mảnh da
PHAN DƯơNG 

Hơn 3 năm nay, ông Nguyễn Thanh Bình (Hải Phòng) bị loét da ở cổ, lộ cả động mạch 
cảnh, tưởng sẽ chết. Nhờ phương pháp mổ vi phẫu ở Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác 
(Hà Đông, Hà Nội), ông đã được cứu sống.

Ông Bình không thể ngờ chỉ sau một thời gian ngắn nhập viện, vết loét ở cổ của ông đã lành.  Ảnh: PHaN DươNG
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động mạch cảnh nên dù đi nhiều bệnh 
viện, ông Bình chỉ nhận được cái lắc đầu. 
Một lần nghe người nhà giới thiệu lên 
Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ông 
Bình tìm đến.

“Các bác sĩ quyết định chữa cho tôi 
nhưng đều xác định đây là một ca khó. 
Quả thực như vậy, tôi đã 3 lần suýt chết. 
Lần đầu, tôi được chuyển vạt da ở lưng 
vá lên vết hở ở cổ và để nuôi dưỡng vùng 
bị tổn thương do tia xạ chiếu. Sau nửa 
tháng, bác sĩ làm tiếp thì bị vỡ động 
mạch. Chỉ thay băng thôi, tôi cũng bị vỡ 
động mạch cảnh một lần nữa”.

“May được cấp cứu kịp thời nên tôi 
vượt qua được. Bây giờ tôi đã khỏe, 
chuẩn bị được xuất viện rồi”, người đàn 
ông 63 tuổi sung sướng đã thoát khỏi 
căn bệnh quái ác.

15 năm nay, bà Nguyễn Thị Lý (60 
tuổi, Quảng Bình) phải sống chung với 
cánh tay trái to gấp 2, 3 lần tay bên phải, 
do tác động của xạ trị sau khi cắt bỏ ung 
thư vú ngực trái. Bà không thể ngờ gần 
cuối đời lại được giải phóng khỏi nó.

Bà Lý kể cắt u vú năm 1992, rồi sợ 
tái phát nên nạo vét hạch nách. Năm 
1997, cánh tay của bà bắt đầu bị phù. 
Bà đi nhiều bệnh viện nhưng không nơi 
đâu có thể giúp bà. “Cuộc sống của tôi 
vô cùng bất tiện với cánh tay to, nặng 
gần gấp ba cánh tay bình thường, đêm 
ngủ không ngon, ngày cũng không làm 
được việc gì do cánh tay tê bì không thể 
cầm nắm được. Vì nó quá to và nặng, 
nhiều khi tôi phải lấy tay nọ đỡ tay kia”, 
bà Lý nói.

Tiến sĩ Vũ Quang Vinh, khoa Phẫu 
thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng 
Quốc Gia Lê Hữu Trác xác định đây là 
bệnh phù bạch mạch. Nguyên nhân 
phù bạch mạch có thể do vét hạch nách 
trong điều trị và dự phòng di căn của 
ung thư làm tổn thương hệ thống bạch 
huyết, dẫn đến dưỡng chấp sẽ ứ đọng 
trong các mô kẽ ở tay mà không đổ vào 
tuần hoàn chung.

“Bệnh nhân giơ cao tay thì sự phù nề 
này sẽ hết, nhưng lâu dần hệ bạch mạch 
bị xơ hóa và dịch ứ đọng nhiều dẫn đến 
bị phù vĩnh viễn. Ở giai đoạn cuối, bệnh 
nhân sẽ có hình dạng tay voi. Khi vào 

giai đoạn này, bệnh nhân có thể xuất 
hiện các vết loét, tê bì và hạn chế vận 
động”, tiến sĩ Vinh cho biết thêm.

Ứng dụng kỹ thuật siêu vi phẫu (sử 
dụng kỹ thuật vi phẫu đối với các động 
mạch, tĩnh mạch có đường kính dưới 0,7 
mm), các bác sĩ đã nối thông từ bạch 
mạch sang tĩnh mạch, để dưỡng chấp 
trở về tuần hoàn chung qua các tĩnh 
mạch ở tay. Khó khăn nhất trong phương 
pháp này là tìm ra hệ thống bạch mạch, 
vì theo bác sĩ, bạch mạch có màu trong 
suốt, kích thước vô cùng nhỏ bé chỉ 0,3-
0,8 mm. Bên cạnh đó, quá trình nối bạch 
mạch và tĩnh mạch đòi hỏi sự chính xác 
tuyệt đối từ phẫu thuật viên.

“Phù bạch mạch là bệnh thường gặp 
sau điều trị ung thư vú, từ trước tới nay 
y học nước ta chưa có cách nào chữa trị. 
Bệnh nhân thường phải chịu đựng sự bất 
tiện, “sống chung với lũ” cả đời”, bác sĩ 
Vinh cho biết thêm.

Cũng do tác động của xạ trị vì cắt 
ung thư vú, bà Hoa (Hà Nội) bị phá ngực 
bên ngực phải, dẫn đến lộ màng phổi. 
Bà kể, vào năm 1988 phải cắt ngực phải, 
9 năm sau bà phải cắt luôn bên trái. 
Nhưng sau 22 năm kể từ khi cắt lần đầu 
cơ thể bà bắt đầu bị lở loét.

“Tôi dùng kháng sinh không khỏi. 
Nghe người ta mách dùng thuốc nam, 
tôi dùng càng làm vết thương ăn sâu 
hơn. Các bệnh viện chỉ giúp tôi chăm 

sóc vết thương nhưng không thể làm nó 
lành. Tôi bị cắt bỏ 3 xương sườn do tia 
xạ làm hoại tử. Tổn thương không dừng 
lại tiếp tục ăn sâu xuống màng phổi đe 
dọa thủng và lộ tim. Tôi đã tưởng mình 
sẽ chết vì nó”, bà Hoa cho biết.

Vết thương của bà Hoa càng ngày 
càng loét nặng. Lúc nhập Viện Bỏng 
Quốc gia, các bác sĩ đã xác định bà đã 
bị hoại tử vào xương (từ xương sườn thứ 
năm đến thứ mười) và lộ màng phổi.

“Các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ 
xương sườn bên phải của tôi. Lấy vạt da 
sau lưng đắp lên vùng hoại tử. Giờ vết 
thương đã bình thường, chỉ có vùng da 
bị lấy sau lưng còn hơi đau một chút”, bà 
Hoa nói.

Giáo sư Lê Năm - Giám đốc Viện 
Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - đánh giá kỹ 
thuật dùng chất liệu tạo hình lấy từ da 
lưng để ghép mặt, vá các vết thương loét 
do tác dụng phụ của tia xạ là kỹ thuật 
tiên tiến nhất hiện nay. Nó giúp bệnh 
nhân sống khỏe mạnh suốt đời, không 
như phương pháp ghép mặt đồng loại.

“Phương pháp này mở ra một triển 
vọng rất tốt cho bệnh nhân bị dị tật bẩm 
sinh hay bị tai nạn. Kỹ thuật này cũng 
rất khó, phải cần đội ngũ bác sĩ có kinh 
nghiệm mới làm được. Ghép những cái 
nhỏ thì nhiều bệnh viện trong nước ta 
làm được nhưng ghép những vạt lớn 
hiện chỉ có Viện Bỏng làm được”, giáo sư 
Lê Năm nói.

Tuy nhiên, đa số bệnh nhân không 
biết đến thế mạnh này vì ai cũng nghĩ 
Viện Bỏng chỉ trị bỏng chứ không làm 
được tạo hình. Thực tế, bằng công nghệ 
vi phẫu, Viện Bỏng có thể tạo hình vú 
bằng vạt da DIEP cho phụ nữ cắt bỏ vú 
sau ung thư, chuyển ngón chân, thay 
thế ngón tay cái bị cắt cụt, tạo hình 
dương vật bị cắt cụt do tai nạn hoặc 
ung thư...

“Khoa Phẫu thuật tạo hình mới 
thành lập và phát triển rất nhanh, là thế 
mạnh của Viện Bỏng hiện ít bệnh nhân 
biết mà tìm đến. Lúc đến thì bệnh tình 
họ đã rất nặng, gây khó khăn cho chúng 
tôi. Nếu nói là chúng tôi vẫn phải đang 
đi tìm bệnh nhân cũng không sai”, giáo 
sư Lê Năm cho biết thêm.

Sau khi điều trị ung thư vú, nhiều bệnh nhân 
bị phù bạch mạch, hay còn gọi là bệnh “phù 
tay voi”. Ảnh: do bệnh viện cung cấp
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Thoái hóa cột sống là bệnh do 
thương tổn ở sụn khớp và đĩa đệm 
của cột sống ở vùng thắt lưng. Sụn, 

đĩa đệm bị xơ cứng, mất tính đàn hồi, có 
thêm nhiều gai xương chèn ép các dây 
thần kinh, gây ra đau nhức. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến 
căn bệnh này. Trước hết là khi chúng ta có 
tuổi, tế bào sụn bị lão hóa, làm giảm tổng 
hợp các thành phần của sụn. Các yếu tố 
cơ học như sang chấn, béo phì cũng gây 
áp lực quá tải và kéo dài lên sụn khớp và 
đĩa đệm liên đốt sống. 

Bệnh thường xuất hiện ở người có 
điều kiện sống khó khăn, ăn uống không 
đầy đủ, làm việc, lao động nặng quá sớm 
và quá sức, thường xuyên mang, vác, đẩy, 
kéo các vật nặng không đúng tư thế. Hoặc 
trong điều kiện sống hiện nay, ngồi quá 
nhiều trước máy vi tính, hay luôn làm việc 

ở một tư thế ít thay đổi dễ dẫn đến thoái 
hóa cột sống. Hoặc đối với người béo phì, 
không có một chế độ tập thể dục thể thao 
hợp lý, tăng cân quá mức khiến cột sống 
phải quá tải khi “gánh” một trọng lượng 
quá mức. Ngoài ra, phải kể đến yếu tố di 
truyền có khả năng ảnh hưởng đến việc 
tạo gai xương và thoái hóa đĩa đệm. 

Khi bị thoái hóa cột sống thắt lưng, 
người bệnh thường đau ở phần cột sống 
thắt lưng. Nếu đau nhiều người bệnh cúi 
không được, ngồi xuống cũng không đứng 
lên ngay được, nhiều khi phải vịn tay vào 
một vật gì đó mới đứng dậy được. Với 
không ít người, thoái hóa cột sống, xẹp 
đĩa đệm khiến khi nằm nghiêng về một 
phía (bên phải hay bên trái) do dây thần 
kinh bị chèn ép, nên chỉ một lúc thì toàn 
chân bên đó đã bị tê cứng, đau nhức, gây 
cảm giác rất khó chịu. 

Để phòng tránh thoái hóa cột sống 
thắt lưng, với những người làm việc văn 
phòng, cứ ngồi trước máy vi tính 1 tiếng, 
nên đứng dậy đi lại, tập vài động tác có 
lợi cho lưng. Với người lao động chân tay, 
không được mang vác quá sức. Khi chuẩn 
bị mang, vác một vật quá nặng, không 
đứng cúi lưng để nhấc vật lên mà phải 
ngồi xổm xuống nâng vật lên từ từ. Bên 
cạnh đó cần có chế độ tập thể dục thể 
thao hợp lý, đều đặn. 

Một chế độ ăn đúng để phòng và 
chữa bệnh thoái hóa cũng rất quan trọng. 
Bữa ăn phải có đủ chất như thịt nạc, 
trứng, tôm, cua, sữa chua (có nhiều canxi, 
magie, không làm tăng cholesterol). Hạn 
chế đường và tinh bột, kiêng ăn mặn, 
không nên dùng các chất kích thích, gia 
vị. Ngoài ra, tăng cường ăn nhiều loại hoa 
quả tươi, rau xanh như cải, dền, muống, 
giá đỗ… hay chanh, cam, táo, bưởi và 
mỗi ngày nên uống 2 lít nước. Ăn uống 
đủ chất sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, đủ 
sinh lực để chống lại bệnh tật nói chung 
và thoái hóa cột sống thắt lưng nói riêng. 

Khi có những biểu hiện của bệnh 
thoái hóa cột sống thắt lưng, cần đến bác 
sĩ, phòng khám chuyên khoa ngay. Cần 
phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ mà 
bác sĩ đã đề ra như uống thuốc (Đông y 
hoặc Tây y) đúng loại, đủ liều lượng, kết 
hợp với vật lý trị liệu. Không nên lạm 
dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Bởi, 
các loại thuốc giảm đau thường có gốc 
cocticoit, hay gây xuất huyết, dùng quá 
nhiều, quá liều dẫn đến loãng xương, đái 
đường, huyết áp cao. 

y học Thường Thức

Phòng chữa 
Thoái hóa cột sống thắt lưng
NHậT BìNH

Thoái hóa cột sống thắt lưng là căn bệnh khá phổ biến, thường gặp ở những người từ 
35 - 40 tuổi trở lên. Hiểu đúng về bệnh và cách phòng chữa căn bệnh này là một điều 
rất cần thiết. Bởi bệnh này tuy không gây nguy hiểm, nhưng lại làm sức khỏe suy yếu, 
giảm hiệu quả làm việc cũng như học tập. 
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và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. 
Về hình thức, Vidatox 30CH  đóng 

theo lọ loại 30 ml trog đó có chứa 33% 
nọc độc nguyên chất của bọ cạp xanh, 
cùng các thành phần bảo quản khác. Loại 
thuốc này sử dụng cho các bệnh nhân 
Ung thư đường tiêu hóa như vòm họng, 
thực quản, dạ dày, gan, túi mật, trực 
tràng, đại tràng. Hoặc bị ung thư phổi, 
ung thư máu và ung thư tử cung. 

Ưu điểm của Vitadox 30 CH là nó hầu 
như không gây ra tác dụng phụ. Một  số 
trường hợp trong thời gian đầu dùng thuốc 
có thể bị đau khớp, sau đó thì hết. Thuốc 
này khá dễ sử dụng: Trong tuần đầu tiên, 
dùng từ 5-10 giọt mỗi ngày, sau đó dùng 
15 tới 20 giọt mỗi ngày. Ngày uống 3 lần, 
mỗi lần 5 giọt dưới lưỡi trước bữa ăn 30 
phút. Sau khi dùng thuốc tuyệt đối không 
uống nước, ăn thức ăn hoặc súc miệng. 
Bảo quản ngăn mát của tủ lạnh, không 
được để cạnh các thiết bị điện tử như ti vi, 
lò vi sóng, bóng đèn huỳnh quang.

Song song với Vitadox, sau 8 năm 
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
Hãng Medolife của Cộng hòa Dominica đã 
đưa ra thị trường sản phẩm Escozine 120 
ml, cũng được chiết xuất từ nọc bọ cạp 
xanh. Escozine đã được thử nghiệm lâm 
sàng trên 8.032 bệnh nhân và cho kết quả 

rất khả quan.
Loại thuốc này có khả năng kích hoạt 

khả năng tự nhiên của cơ thể để tiêu diệt 
tế bào ung thư; Làm đói các tế bào ung 
thư khiến các tế bào không nhận được 
thức ăn và bị suy yếu. Ngoài ra, Escozine 
còn cải thiện khả năng đáp ứng của tế 
bào T - sát thủ của các tế bào ung thư và 
tác động lên quá trình dẫn truyền tín hiệu 
thông tin của tế bào cũng là cách để làm 
chậm sự phát triển của ung thư.

Theo nhà sản xuất, sau 3 tháng 
dùng Escozine các bệnh nhân nhận thấy 
những tác dụng tích cực như: giảm thiểu 
các triệu chứng của bệnh ung thư, giảm 
đau, tăng sự thèm ăn, ngủ tốt hơn. Khối 
lượng và kích thước khối u giảm đi rõ rệt.

Hiện nay, Escozine 120 ml đã được 
cấp phép lưu hành trên thị trường như là 
một chế phẩm hỗ trợ quá trình điều trị 
ung thư. Nó có tác dụng khi kết hợp với 
các thuốc hóa trị để tiêu diệt và chống các 
tế bào ung thư. Hiện Escozine đã được 
cấp phép lưu hành tại nhiều nước như 
Mỹ, Mexico,  Canada, các nước Trung Mỹ, 
các nước vùng Caribe và  hiện đã được 
Cục Quản Lý dược và Bộ Y tế Việt Nam 
cấp phép lưu hành. Tại Việt Nam, Công 
ty Cổ phần Duợc phẩm Trung ương 2 là 
đại diện phân phối. 

thuốc trị bệnh ung thư  
ViDatoX & EScozinE

Phòng thí nghiệm dược 
của công ty Labiofam của 
Cuba đã nghiên cứu, đưa 
ra thị trường thế giới sản 
phẩm thuốc chống ung 
thư Vitadox theo cơ chế “vi 
lượng đồng cân (dĩ độc trị 
độc)”  được làm từ nọc bọ 
cạp xanh. 

Sau 15 năm nghiên cứu, các nhà 
sinh vật học của Cuba đã chế tạo 
thành công Vitadox. Ông Isbel 

González, trưởng phòng nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm cho biết: bắt đầu 
từ tháng 8.2009, Vidatox đã được thử 
nghiệm trên 10.000 bệnh nhân ung thư 
(trong đó có 3.500 bệnh nhân người nước 
ngoài) và cho kết quả là làm “tăng cường 
sức khỏe của bệnh nhân ung thư” đồng 
thời “làm chậm sự phát triển của khối u”.

Vidatox gao gồm 5 loại protein 
peptid có khối lượng phân tử thấp 
chiết xuất từ nọc của loài bọ cạp xanh 
(Rophalorus junceus). Loài Bọ cáp 
xanh này chỉ có ở Cuba và Cộng hòa 
Dominica. Nọc của chúng có tác dụng 
giảm đau chống viêm và kháng lại nhiều 
loại chất sinh ung thư. 

Ông González nói rằng, Vidatox có tác 
dụng “giảm đau, chống viêm và kháng khối 
u của hơn 15 dòng tế bào ung thư khác 
nhau”. Theo nhà sản xuất sản phẩm không 
có chống chỉ định và có thể kết hợp với bất 
kỳ phương pháp trị liệu ung thư khác. 

Việc điều trị Vidatox 30CH cho bệnh 
nhân ung thư tại các cơ quan khác nhau 
trong cơ thể và các giai đoạn khác nhau 
cho thấy: Đã cải thiện chất lượng cuộc 
sống; cải thiện các triệu chứng; giảm đau 
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Đầu tháng 6.2013, các phương tiện truyền thông thế giới đăng tải thông tin thu hút sự 
chú ý không chỉ người yêu điện ảnh: Minh tinh màn bạc Hollywood - Angelina Jolie, đã 
có một quyết định dũng cảm khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ mô vú của mình. 
Bởi nó có khả năng mang mầm ung thư đe dọa đến tính mạng của cô. 

Bệnh nhân nổi Tiếng

CHIêU Lỳ

Thông tin nêu trên do chính minh tinh màn bạc này đưa ra 
trong bài viết của cô mang tựa đề My medical choice (Sự 
lựa chọn vì sức khỏe của tôi) đăng tải trên tạp chí The New 

York Times. Trong bài viết của mình, Angelina Jolie cho biết cô 

đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ mô sau đó tái tạo cả hai bên vú 
từ ngày 2.2 đến ngày 27.4 thì kết thúc. Trong khoảng thời gian 
này đi kèm với phẫu thuật là quá trình trị liệu. 

Một số tờ báo cho rằng đưa ra thông tin trên, Angelina Jolie 

angelina Jolie cùng Brad Pitt tại lễ quảng bá phim World War Z vào ngày 4.6 tại Berlin Đức. 
Đây cũng là dịp cô kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 của mình

minh tinh màn bạc
ngelina Jolie

cắt bỏ mô vú
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đã gây sốc với người hâm mộ cô. Có thể điều đó chỉ xảy ra với 
ai đó khi mới đọc bài báo, nhưng công bằng mà nói đây là một 
quyết định dũng cảm. Bởi minh tinh màn bạc này có thể giấu 
nhẹm chuyện phẫu thuật của mình để không ai biết đến. 

Tuy nhiên, Angelina Jolie đã đưa ra thông tin này, không phải 
để “đánh bóng”, PR mình (vì cô quá thừa thãi sự nổi tiếng) mà là 
để chia sẻ cùng cộng đồng không chỉ nỗi niềm của mình mà trên 
hết đó là cách phòng chống, chữa trị ung thư vú - một căn bệnh 
quá ác khá phổ biến của “một nửa thế giới”. 

Trong bài viết của mình, Angelina Jolie nói, cô đưa ra quyết 
định cắt bỏ mô vú sau khi phát hiện mang trong mình gene 
BRCA1 là một bản sao lỗi, có thể gây nguy cơ mắc ung thư vú và 
ung thư buồng trứng. Theo các nhà khoa học, tỉ lệ phụ nữ mang 
trong mình loại gene lỗi này có khả năng mắc ung thư vú trung 
bình là 65%. Còn trong trường hợp cụ thể của Angelina Jolie, bác 
sĩ nói nguy cơ bị ung thu vú lên tới 87%. Ngoài ra, minh tinh màn 
bạc này còn có 50% nguy cơ ung thư buồng trứng.

Điều đáng nói là mẹ của Angelina Joile - bà Marcheline 
Bertrand, qua đời năm 2007 ở tuổi 56 chính bởi căn bệnh này. 
Bởi thế khả năng di truyền ung thư ở cô là khá cao. Nhưng nếu 
cắt bỏ các mô mang mầm bệnh sẽ giảm nguy cơ từ 87% xuống 
còn dưới 5%.

Ngoài nguyên nhân vừa nêu để “bà Smith” đi đến quyết định 
phẫu thuật, người đẹp 37 tuổi còn nói: “Tôi quyết định như vậy 
vì nghĩ đến 6 đứa con sau khi chứng kiến mẹ của mình chết quá 
trẻ vì ung thư buồng trứng. Mẹ tôi chiến đấu chống căn bệnh 
ung thư suốt thời gian dài cho đến lúc chết ở tuổi 56. Bà không 
đủ thời gian để nâng niu những đứa cháu ngoại trên tay. Những 
đứa con của tôi chưa bao giờ có cơ hội được biết đến tình yêu 
thương, sự dịu dàng từ bà ngoại chúng. Chúng 
sẽ ra sao nếu những chuyện như thế lại xảy đến 
với tôi”. 

Trong bài viết, Angelina Joile cũng thổ lộ: 
“Các con tôi thường hỏi liệu tôi có ra đi vì căn 
bệnh tương tự bà ngoại hay không. Bây giờ tôi 
có thể nói với chúng rằng, không cần phải sợ sẽ 
mất mẹ vì căn bệnh ung thư vú”, 

Angelina Joile cho biết, quá trình phẫu thuật 
cắt mô vú và tái tạo hai bên vú kéo dài ba tháng 
với nhiều lần phẫu thuật phức tạp. Các bước 
đầu tiên là quá trình phẫu thuật mà theo cách 
cô gọi là để “cứu núm vú”. Các bác sĩ đã thực 
hiện các tiểu phẫu nhằm triệt tiêu mầm bệnh có 
thể tồn tại nằm sau nhũ hoa trong tuyến vú và mô vú. Minh tinh 
bàn mạc cho rằng, quá trình phẫu thuật này khá đau đớn, để 
lại nhiều vết thâm tím nhưng bù lại nó tăng cơ hội cứu núm vú.

Sau khi cứu núm vú, hai tuần sau đó, các bác sĩ tiến hành 
đại phẫu thuật kéo dài 8 tiếng cho Angie Joile. Toàn bộ mô vú 
của cô bị cắt bỏ, sau đó các mô thay thế tạm được các bác sĩ đặt 
vào tuyến vú. Cô kể, khi tôi tỉnh dậy thấy mình như một nhân vật 
trong phim khoa học với ống dẫn, cùng những dây rợ chằng chịt 
trên ngực. Sau cuộc đại phẫu, 9 tuần sau đó, Angie Joile trải qua 

Tôi không 
cảm giác 

sự nữ tính của mình 
bị giảm đi. Tôi có 
quyền chọn lựa và 
mạnh mẽ quyết 
định, điều đó không 
làm giảm sự nữ tính 
của tôi”.
Angelina Jolie nói 
về việc phẫu thuật 
của mình

quy trình tái tạo ngực cuối cùng bằng các mô cấy.
Angelina Jolie cũng viết về Brad Pitt, người bạn tình và là 

chồng chưa cưới suốt 8 năm của cô. Anh đã luôn bên cạnh, hỗ 
trợ cô trong suốt thời gian phẫu thuật ở Trung tâm Pink Lotus 
Breast. Angelina cho biết, “tôi may mắn có Brad Pitt, người bạn 
đời luôn yêu thương và ủng hộ ở bên. Anh ấy là người đầu tiên 
ủng hộ tôi trong quyết định khó khăn này”.

 “Chúng tôi cùng có những giây phút thư 
thái, vui vẻ bên nhau. Chúng tôi hiểu đây là điều 
đúng đắn và cần thiết phải làm cho gia đình 
mình, nó mang chúng tôi lại gần nhau hơn”, 
Angelina thổ lộ. 

Điều đáng nói, trong suốt thời gan chữa trị 
bệnh, Angelina Jolie vẫn giấu công chúng và 
thực hiện các công việc xã hội của mình. Cuối 
tháng 3.2013, cô cùng ngoại trưởng Anh William 
Hague tới Cộng hòa dân chủ Congo thăm các 
trại tị nạn, còn sau đó cô tham gia Hội nghị 
ngoại trưởng G8 ở London, Anh vào đầu tháng 
4.2013.

Nhưng cuối cùng thì Angelina Jolie đã công 
khai chuyện của mình. Minh tinh màn bạc này cho biết, cô quyết 
định không giữ điều này làm bí mật cá nhân với hy vọng những 
phụ nữ khác thông qua trường hợp của mình sẽ ý thức về việc đi 
kiểm tra để sớm phát hiện bệnh và sớm có lựa chọn cho mình. 

“Tôi muốn khuyến khích những người phụ nữ, đặc biệt nếu 
trong gia đình đã có người mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư 
buồng trứng, hãy tìm hiểu thông tin và tìm đến các chuyên gia y 
học - những người có thể giúp bạn vượt qua điều này. Và hãy đưa 
ra quyết định đúng đắn của chính bạn”.

Những đưa con của angela sẽ không phải lo mẹ chúng 
sẽ mất vì ung thư vú nữa
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Trẻ vị thành niên ở Bogor, Indonesia, vô tư phì phèo, hết 
điếu thuốc lá này đến điếu khác mà không hề nghĩ họ 
đang đốt chính cuộc đời mình

đù
a g
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n 
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i tử

 th
ần

Một phụ nữ ở Phnom Penh, Campuchia 
quấn thuốc lá đem đi bán

Tại Nga, từ 1.6 luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng 
bắt đầu có hiệu lực, nhưng ở Moscow vẫn còn nhiều 
người thản nhiên như không biết đến luật này

mắT cuộc sống



Từ ngày 1.5.2013, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của nước ta có hiệu lực. Luật 
quy định một số địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn như cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ 
sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện. 
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Các học sinh ở Bangkok, Thái Lam hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá

NGụY NGữ ngôn (tổng hợp)

Trong khi đó ngày 31.5 hàng năm 
là Ngày thế giới không hút thuốc 
lá. Bởi hút thuốc lá (chủ động và 

bị động) là nguyên nhân gây ra nhiều 
căn bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. 
Hàng năm, do hút thuốc lá mà có tới 5,4 
triệu người, trong đó ở Việt Nam có hơn 
44.000 người bị chết. 

Dù chính quyền nhiều nước đã và đang 
nỗ lực nhằm giảm thiểu hút thuốc lá, 
trước hết là cấm hút thuốc ở nơi công 
cộng, nhưng không ít người, đặc biệt là 
giới trẻ vẫn tiếp tục đùa giỡn với tử thần. 
Các tấm ảnh dưới đây cho thấy rõ điều 
này.

Các sinh viên ở Bangalore, Ấn Độ, và Bangkok, Thái 
Lan hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá





Dự án sống thọ

Ấn phẩm đặc biệt về sức khỏe cho cộng đồng   |số 01- 2013

người đàn bà 
thảo dược

oPtonic 
viên nang sáng mắt, 
đẹp da

xơ gan
bồi bổ cho người bị 

nhồi máu cơ tim

28

37

34

34

46

3 món ăn điều 
trị bệnh 

120 tuổi
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Từ CõI CHẾT Trở VỀ  
Nếu giờ đây ai gặp bà Hồ Thị Thu, 

nếu không nói trước chắc không biết 
trong quá khứ bà từng mắc bệnh ung thư. 
Ở tuổi 58 tuổi, trông bà khỏe mạnh, tươi 
tắn, nhanh nhẹn và hoạt bát. Bà cho biết, 
được như vậy là bà có may mắn học và 
theo Năng lượng trường sinh học, môn 
học nhằm khai thác khả năng phong phú 
sẵn có của con người. Bởi, năng lượng 
trường sinh học cho rằng, con người với 
khả năng sẵn có của mình có thể thu hút 
được năng lượng vũ trụ vào cơ thể mình, 
nhằm cân bằng trong cơ thể tạo ra những 
kháng tố tự đề kháng bệnh tật. Muốn thu 
được năng lượng vũ trụ khá đơn giản: 
Hàng ngày chăm chỉ tập thiền mà không 
đòi hỏi điều gì khác. 

Với căn bệnh của mình, bà Thu kể: 
Năm 1990, tôi phát bệnh và vào Bệnh 
viện Đa khoa Quy Nhơn, Bình Định để 
khám chữa bệnh. Các bác sĩ hội chẩn, kết 
luận là tôi bị hở hẹp van tim độ 2, suy 
thận mãn tính, ảnh hưởng đến gan. 

Sau đó bà Thu được gia đình đưa vào 
TP.HCM, đến Bệnh viện nhân dân 115 để 
khám và mổ tim. Nhưng do sức khỏe quá 
yếu nên các bác sĩ không thể thực hiện ca 
mổ cho bà. Bà Thu trở về nhà uống thuốc 

một thời gian, bệnh không thuyên giảm 
mà lại nặng thêm khi bà thường xuyên 
thấy tức ngực, ho ra máu, còn ở vú nổi 
hai cục u nhỏ.

Bà Thu kể tiếp: Tôi lại khăn gói vào 
TP.HCM, đến Bệnh viện ung bướu để 
kiểm tra sức khỏe và nhận được kết quả: 
Ung thư vú di căn qua phổi. Cầm trên tay 
phiếu kết quả chẩn đoán như là một bản 

án tử hình, tôi bàng hoàng, hụt hẫng trở 
về quê chờ ngày đi về thế giới bên kia. 
Tôi hoàn toàn suy sụp cả thể xác lẫn tinh 
thần, cơ thể đang từ 62 kg sụt xuống còn 
39 kg.

Trong lúc bà Thu nghĩ chắc sẽ không 
qua khỏi “cửa tử” thì bà may mắn gặp một 
người quen, chỉ cho bà vào huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ở đó nhờ có sự 

có Bệnh Thì vái muôn phương

chỉ nhờ 
m à  k h ỏ i  b ệ n h 
ung thư

Hạ HUYỀN

Vào năm 1990, bà Hồ Thị Thu ở xóm Hiệp Tổng, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định bị ung thư vú di căn qua phổi. Tưởng như cuộc đời đã đặt dấu chấm 
hết với bà, vậy mà như một phép nhiệm màu, nhờ thiền theo môn Năng lượng trường 
sinh học mà bà khỏi bệnh hoàn toàn. 

Bà Hồ Thị Thu đọc tham luận tại hội thảo khoa học ứng dụng trường  năng lượng sinh học để chữa 
bệnh tại Đắk Lắk

Thiền
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giúp đỡ của chú Lương Đình Phú, bà được 
tiếp cận được môn học Năng lượng trường 
sinh học. Trở về nhà, với niềm tin mãnh 
liệt vào thiền và sự quyết tâm luyện tập, 
sau thời gian 14 tháng 21 ngày, sức khỏe 
của bà có nhiều chuyển biến tích cực. 

Sau đó bà Thu trở lại huyện Dầu 
Tiếng để theo học lớp nâng cao do thầy 
Trần Văn Mai trực tiếp hướng dẫn. Với 
kinh nghiệm uyên thâm, sự hướng dẫn 
nhiệt tình, tận tâm của thầy, bà Thu đã 
hồi phục nhanh các rối loạn chức năng 
trong cơ thể. Càng tập thiền, sức khỏe của 
bà Thu càng khá hơn và sau đó gần như 
hoàn toàn bình phục. Bà không còn thấy 
đau đớn, khó thở, mệt mỏi như trước, còn 
trọng lượng cơ thể từ 39 kg đã tăng dần 
lên 53 kg, rồi lên 62 kg. 

Khi đã khỏi bệnh, sức khỏe phục hồi 
và tập luyện cũng khá hơn, bà được thầy 
Mai cho dự học lớp huấn luyện để trở về 
quê hương có thể giúp đỡ những người 
bệnh mà phần lớn trong số họ là dân 
nghèo, không có khả năng tiếp cận với các 
phương pháp chữa bệnh của ngành y tế. 

GIúP Đỡ NGƯờI BệNH
Sau khi khỏi bệnh, noi theo tấm 

gương của những người thầy đi trước bà 
Thu tâm nguyện suốt phần đời còn lại 
của mình, sẽ đem môn học Năng lượng 
Trường sinh học chia sẻ cho tất cả những 
người bệnh khi họ cần và tìm đến. 

Bà Thu kể: Tôi bàn bạc với gia đình và 
được chồng tôi là Võ Ngọc Anh đồng tình 
ủng hộ. Chúng tôi đã dùng số tiền dành 
dụm của gia đình để xây dựng tại Hội Vân 
những gian nhà, giúp cho bà con từ nơi xa 
xôi đến có chỗ ăn, chỗ ở và nơi tham gia tập 
luyện trong một tuần. Có nhiều người mắc 
bệnh hiểm nghèo ở với chúng tôi nhiều 
tháng. Thậm chí có những người ở lại nhiều 
năm, nhưng tất cả người bệnh dù ở lại bao 
lâu đều không phải đóng góp một khoản phí 
nào. Tôi cảm thông, chia sẻ với họ vì chính 
tôi cũng là người bệnh từ cõi chết trở về.

Đến nay bà Hồ Thị Thu cùng các đồng 
môn đã mở Luân xa giúp cho khoảng 70 
nghìn người từ khắp nơi đến Hội Vân. Bà 
còn đi nhiều tỉnh thành để mở lớp, giúp 
nhiều người học thiền tại chỗ. Nhờ có 
bà Thu mà nhiều người mắc bệnh ung 

thư hay các chứng bệnh nan y khác đã tự 
thiền chữa khỏi bệnh cho mình. 

Khó mà kể hết các bệnh nhân ung thư 
nhờ thiền mà thoát khỏi án tử. Điều đáng 
nói là giờ đây các lớp dạy phương pháp 

thiền này đã có ở nhiều tỉnh thành như 
Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Thuận, 
TP.HCM… Nhờ thế mà nhiều người bệnh 
có cơ hôi tiếp cận, học hỏi để tự chữa trị 
thành công bệnh cho mình. 

Vài nét Về năng lượng trường sinh học 
Năng lượng trường sinh học là khoa học dùng chữa bệnh kết hợp 
với Đông - Tây y dựa trên các kinh mạch và huyệt đạo. Môn học này 
dùng tâm dẫn lực, dùng ý để dẫn khí, dùng năng lượng sinh học để 
chữa trị bệnh. Lý thuyết của môn học này như sau:

Cơ thể ta có 2 mạch là mạch Đốc (thuộc âm) và mạch Nhâm (dương). 
Mạch Đốc đi từ nhân trung dọc theo sống mũi qua giữa đầu, chạy 
dọc xương cổ, dọc xuống xương cụt là huyệt Trường Cường. Mạch 
nhâm tính từ huyệt khúc cốt đến huyệt thừa tương. Trên 2 mạch này 
có các đại huyệt. Khi các đại huyệt (còn gọi là Luân xa) được khai mở, 
người ngồi thiền có thể thu năng lượng từ trường vũ trụ vào cơ thể. 

Tư thế ngồi thiền có kiết già, bán già, xếp vòng tròn, ngồi trên ghế, 
còn đứng thiền là tựa 1 điểm tựa bằng 1 bên vai. Nếu bệnh nặng, có 
thể nằm thiền động tác giống đứng và không nằm trên gối. 

Khi bắt đầu thiền (gọi là nhập thiền) 2 tay ngửa trên đầu gối, mắt nhìn một 
điểm, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần. Sau đó nhắm mắt, ngậm 
miệng rồi để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi, có nghe mà không nghe, 
không thức cũng không ngủ (vô thức). Mỗi lần thiền ít nhất là 35 phút, 
càng ngồi lâu càng tốt và ngày nào ít nhất cũng phải thiền một lần. 

Khi chuẩn bị kết thúc thiền (gọi là xả thiền), mở mắt hít vào bằng mũi 
và thở ra bằng miệng 3 lần, đồng thời xoa 2 tay vào nhau để cân 
bằng âm dương.  

Các học viên đang ngồi thiền tại Hà Nội 



Đam mê và mơ ước tìm kiếm những 
loài thảo dược quý, tiến sĩ Nguyễn 
Thị Ngọc Trâm đã bỏ ra 20 năm đi 

nhiều nơi trên đất nước để sưu tầm, tìm 
kiếm chúng. Phát kiến lớn nhất của bà là 
sau khi tìm kiếm, sưu tập được 7 loài cây 
náng cùng họ với cây trinh nữ hoàng cung 
đem về trồng và nghiên cứu, bà đã chế tạo 
ra các loại thuốc và thực phẩm chức năng 
giúp ích cho người bệnh. 

Qua nghiên cứu và chiết suất từ cây 
trinh nữ hoàng cung chất alcaloid và 
flavonoid bà Trâm đã chế tạo thành công 
viên nang Crila điều trị hiệu quả bệnh u 
xơ tuyến tiền liệt và u xơ tử cung. Nhiều 
người bệnh giảm thể tích tuyến tiền liệt, 
cải thiện tiểu tiện tốt; giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Điều đáng nói là viên 
nang Crila rất an toàn với người bệnh, 
không ảnh hưởng đến các chức năng khác 
của cơ thể, có giá thành hợp lý nên người 
bệnh tin dùng.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn bà 
thảo dược còn tạo ra hai sản phẩm thực 
phẩm chức năng là Crilin có tác dụng 
tăng cường sức đề kháng, góp phần nâng 
cao hệ miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa 
sự phát triển của tế bao u bướu và trà 

Trinh nữ hoàng cung. Đáng chú ý là có 
người bệnh ung thư chỉ dùng Crilin mà 
lại khỏi bệnh. 

Ông Nguyễn Minh Đức ở huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội, đi khám ở bệnh 
viện K, bác sĩ chuẩn đoán bị u xương 
thái dương. Nhìn phiếu chẩn đoán, ông 
Đức thầm nghĩ số mình như thế là hết. 
Nhưng còn nước còn tát, ông Đức lần tìm 
các phương thuốc đông y, cứ ai mách ở 
đâu, có loại thuốc gì, ông đều tìm đến. 
Một hôm xem ti vi, thấy nói đến loại dược 
phẩm chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng 
cung, có thể ngăn chặn quá trình phát 
triển của tế bào ung thư, ông Đức mua 
về dùng thử. Mới sau một tháng ông thấy 
sức khỏe tốt lên, qua tháng thứ ba không 
còn dấu hiệu của sự ăn mòn xương. Đi 
viện K khám lại, bác sĩ chuẩn đoán tế bào 
ung thư không còn nữa. Giờ đây ông Đức 
hoàn toàn khỏe mạnh, sống yên vui với 
gia đình, con cháu. 

Hỏi thêm về Crilin, tiến sĩ Trâm cho 
biết, viên nang này có tác dụng kích thích 
hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự tạo mạch của 
tế bào u, làm chậm lại sự phát triển của 
các tế bào u. Do đó các bệnh nhân ung 
thư và u lành tính khác đều cần sử dụng 

nhân vậT

người đàn bà thảo dược
NHậT LINH

Giờ thì rất nhiều người biết dược sĩ, 
tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Giám 
đốc Công ty TNHH Thiên Dược, là 
người đã tìm kiếm và chế tạo thành 
công nhiều loại thuốc quý từ nguồn 
thảo dược của Việt Nam. Nhưng để có 
những thành công ấy, bà Trâm đã phải 
mất hàng chục năm để mày mò nghiên 
cứu.

viên nang Crilin ở tất cả các giai đoạn của 
bệnh, kể cả sau phẫu thuật. 

Crilin so với các sản phẩm thực phẩm 
chức năng cùng loại do các nước khác 
trên thế giới sản xuất có hiệu quả hỗ trợ 
các bệnh khối u cao hơn. Do đó, bà Trâm 
hy vọng, sau khi hoàn thành nghiệm thu 
đề tài: “Nghiên cứu tác dụng sinh học và 
độ an toàn của các phân đoạn alcaloid và 
flavonoid chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng 
cung”, Bộ Y tế sẽ cho phép thử nghiệm 
lâm sàng đánh giá khả năng hỗ trợ điều 
trị, độ an toàn của viên nang Crilin. Sau 
khi có kết quả của thử nghiệm lâm sàng, 
viên nang Crilin sẽ được công nhận là 
thuốc”.

Hiện tiến sĩ Trâm còn đang nghiên 
cứu loại thuốc điều trị bệnh trĩ, thuốc 
tăng lực, điều hòa nhịp tim từ dược thảo 
Việt Nam. Bà hy vọng Công ty Thiên 
Dược sẽ xuất khẩu nhiều thuốc Crila ra 
nước ngoài. Khi có đủ tài chính chi phí 
cho hoạt động của công ty, số tiền còn 
lại bà sẽ xây dựng một bệnh viện chữa 
trị ung bướu miễn phí như một lời tri ân, 
cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp đã hết 
lòng giúp đỡ, động viên bà vượt khó trong 
những năm qua. 

K+sức Khỏe | Số 1-201328
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Tuy không thiếu thuốc hóa chất 
tổng hợp để điều trị viêm khớp 
nhưng nếu nghĩ chỉ cần giảm 

đau đã đủ để trị bệnh khớp, để ngừa 
di chứng nghiêm trọng như thoái hóa 
khớp, cứng khớp, biến dạng khớp thì 
lầm! Thầy thuốc có kinh nghiệm với 
bệnh khớp đều biết là liệu pháp phải 
kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều 
tuần mới mong có hiệu quả. Điểm éo 
le khi dùng thuốc hóa chất chính là 
phản ứng phụ, trước mắt trên đường 
tiên hóa, nhất là khi bệnh nhân đã từng 
viêm loét dạ dày tá tràng. Nhiều trường 
hợp phải gián đoạn liệu pháp đáng tiếc 
do bất ngờ đau bao tử đột ngột không 
thể tiếp tục dùng thuốc trong khi bệnh 
đang thuyên giảm! Khỏi nói dông dài 
cũng hiểu người bệnh khổ đến thế 
nào trong cảnh đau thấu xương nhưng 
không thể uống thuốc!

Ngoại trừ trường hợp cấp tính bỏ 
cuộc phải dùng thuốc hóa chất, giải 
pháp hợp lý cho nhiều bệnh nhân chính 
là trở về với thiên nhiên, trở về với cây 
thuốc, hay khéo hơn nữa, với bài thuốc 
bao gồm các dược liệu có tác dụng 
cộng hưởng để kháng viêm, giảm đau, 
chống phù nề, ngăn phản ứng sưng 
huyết, ngừa dị ứng đồng thời bảo vệ 
mặt khớp… Công năng của dược thảo 
thuộc nhóm “cây thuốc trời cho người 
bệnh khớp”, nếu so sánh với thuốc hóa 
chất, tuy có phần hòa hoãn về cường 
độ nhưng mặt khác an toàn cho người 
bệnh khi dùng nhiều ngày liên tục. Hơn 
thế nữa, thầy thuốc có thể giảm liều 
lượng thuốc hóa chất, thu ngắn liệu 

trình, nghĩa là giới hạn tối đa phản ứng 
phụ của thuốc đặc hiệu, nếu biết cách 
kết hợp cây thuốc Đông Y trong phác 
đồ điều trị. Thầy thuốc chuyên khoa 

ngành xương khớp cở CHLB Đức, Áo, 
Thụy Điển, Đan Mạch… ắt hẳn phải có 
cơ sở vững chắc khi đang áp dụng cây 
thuốc cho tối thiểu 60% trường hợp đau 
khớp. Họ không thể có quyết định như 
thế nếu thuốc không hiệu quả.

Thầy thuốc Đông Y nào chắc chắn 
cũng nằm lòng công năng trị viêm khớp 
của Ngưu Tất, cây thuốc mang biểu 
tượng đầu gối của trâu. Thuốc được ưu 
ái đến thế không chỉ vì thuốc giảm đau 
mà vì Ngưu Tất đồng thời có tác dụng 
hạ acid uric, hạ cholesterol, lợi tiểu, lợi 
mật. Thời buổi này dễ gì có khớp gối 
mạnh như trâu kia cày bừa quanh năm. 
Nghe tên cây thuốc đủ hiểu tác dụng.

cây thuốc trời cho 
người bệnh khớP

Tự giới Thiệu

thông tin Sản PhẩM:
Viên nang TPCN AQUA GOOD với các thành phần thảo dược thiên nhiên như 
Ngưu tất, Hoàng kỳ, Mộc qua, Quy bản, Quế chi, Thạch xương bồ, Đương quy, 
Cam thảo giúp tăng cường chức năng gan thận, giảm acid uric trong máu, giảm 
cholesterol, giảm đau trong viêm khớp, thoái hóa khớp. Hỗ trợ điều trị bệnh 
gút, viêm khớp, thoái hóa khớp.
DS tư vấn: 08.6650.3456 - 0933.248.096
Website: www.aquagroup.vn
gPQC: 682/2012/TNQC-ATTP

BS. LƯơNG Lễ HOÀNG (TT Oxy Cao Áp)
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Ở vùng  xa vùng sâu hẻo lánh miền 
Trung của quê hương tôi, trong 
dân gian người ta dùng trái sung 

để chữa hiệu quả bệnh sỏi mật. Nghe qua 
khó tin nhưng là việc thật. Bởi thế người 
Trung Hoa thường bảo “Người Việt Nam 
chết trên cây thuốc” là vậy.  

Vào thời điểm những năm sau 1975, 
đời sống kinh tế và thuốc men ở nước ta 
nói chung rất là khó khăn khổ cực. Còn 
đối với người dân ở vùng sâu vùng xa, 
được tiếp cận với bác sĩ là một điều xa xỉ. 
Vì thế mọi người rất sợ đau ốm.

Câu chuyện mà tôi kể dưới đây xảy ra 

vào khoảng năm 1976 tại huyện Phù Cát 
thuộc tỉnh Bình Định quê hương tôi. Hôm 
đó vào buổi xế chiều trên bến xe lam, 
chưa đủ khách nên xe chưa chạy. Ngồi 
trên chiếc xe lam chỉ có 3 người: một bà 
già ngồi nhai trầu bỏm bẻm miệng đỏ 
hoe, nhìn cô gái (khoảng 20 tuổi ) ốm yếu, 
da mặt vàng sạm, với hơi thở yếu ớt nằm 
ngoặt nghẽo trong vòng tay người mẹ.

Bà già trầu cất tiếng hỏi: Chị ơi, con bé 
bị bệnh gì mà trông tội nghiệp quá vậy?

- Người mẹ thưa: Dạ, cháu nó bị sỏi 
mật, nằm bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn 
cả tháng nay, bác sĩ định mổ nhưng xét 

nghiệm rồi nói cháu nó máu loãng không 
đông nên không thể mổ, nếu mổ sẽ không 
cầm được máu sẽ chết, thôi thì đưa cháu 
về cho ăn được gì ăn rồi cháu sẽ chết!

Nói xong hai hàng nước mắt lăn dài 
trên đôi má gầy còm của người mẹ. Nghe 
thế, bà già tay cầm miếng trầu đang 
nhai trong miệng vứt xuống đất nghe cái 
“bộp”, nói một giọng chắc mẩm:

- Wééé...ét…… chết chóc cái gì mà 
chết, bịnh này mà mổ xẻ cái gì chứ! Chị 
nghe lời tôi, về nhà hái một rổ trái sung 
xanh, xắc mỏng phơi khô rồi sao vàng cho 
vào nồi, đổ ngập nước nấu cạn còn nửa 

Quà Tặng Từ Thiên nhiên 

trái sung 
đánh tan 
Lương y Phan VĂN SANG

Sung là loài cây sống trải rộng khắp nơi trên trái đất. Sung gần gũi với dân quê 
hiền hòa chất phác, từ đó có những câu hát, câu ca dao truyền từ đời này qua 
đời khác. Nhưng ít ai ngờ được trái sung lại chữa được sỏi mật, căn bệnh mà 
Tây y hiện nay vẫn bó tay. 

sỏi mật
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nồi cho cháu uống dần sẽ hết bịnh.
Nghe bà già trầu nói thế, tuy chưa tin 

hẳn những người mẹ mừng quá quên cả 
cám ơn ân nhân. Về đến nhà trời đã tối, 
bà con lối xóm nghe con bé về ai nấy đến 
thăm, nhìn thân hình tiều tụy, mê man 
mà lắc đầu thương xót.

Đưa con gái vào nằm trên giường 
xong, mặc ai thăm thì cứ đến thăm, riêng 
người mẹ đốt đèn ra bờ sông soi tìm hái 
đầy một rổ trái sung. Khi về đến nhà mọi 
người đến thăm ai nấy đã về hết, chỉ còn 
con gái bà nằm bất động trên giường. 

Người mẹ cặm cụi xắt mỏng từng trái 
sung, đêm không nắng không phơi được, 
hơn nữa thời giờ là vàng nên bà chất lửa 
đốt, bắc chảo lên rang vàng đến khô giòn 
từng lát sung, sau đó cho vào nồi nấu đến 
khi còn lại một bát lớn thì trời cũng đã 
khuya lắm rồi.

Bà gọi con: Dậy uống thuốc nè con
- Ôi! Con mệt quá…
- Ráng uống để sống với người ta đi 

con ơi, không thì con sẽ chết! Nửa tỉnh 
nửa mê nghe nói chết, cô con gái cũng 
sợ ráng ngồi dậy uống hết bát thuốc. Con 
uống xong, người mẹ thở phào, lúc này 
mới thấy mệt mỏi, bà nằm xuống và ngủ 
thiếp lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, con gái gọi: Má ơi con 
đói bụng quá!

Đang nằm ngủ ngon giấc, bà mẹ giật 
mình ngồi dậy hỏi lại: Hả? Con nói gì?

- Con đói bụng quá, có gì ăn không 
má?

Trời đất, con nhỏ nó hồi dương rồi 
sao? Nằm bệnh viện cả tháng trời nó có 
chịu ăn uống gì đâu, nó chỉ sống bằng 
thuốc, bằng dịch truyền thôi mà, sao nay 
về nhà nó lại đói bụng đòi ăn? Vậy là nó 
hồi dương và sắp chết thật rồi. Bà thầm 
nghĩ vậy.

- Có ăn cũng để má nấu cơm nóng đã 
chứ. Còn cơm nguội ăn gì được.

- Kệ má ơi, cho con ăn đi, con đói lắm rồi.
Trời! Bà còn sợ dữ nữa, nhất định con 

nhỏ hồi dương rồi, chắc rồi nó cũng chết, 
thôi cứ cho nó ăn đại cơm nguội, nếu nó 
có chết cũng là chết no. Nghĩ vậy bà bèn 
lấy cơm nguội với mắm cho nó ăn. Nhìn 
con gái ăn ngon lành mà bà thấy buồn 
thương cho đứa con gái tội nghiệp, rồi 

đây nó sẽ không còn trên cõi đời này, 
không còn trong căn nhà này nữa…           

Sau hơn tháng trời xa nhà nằm bệnh 
viện, sáng nay nó đi khắp xóm khắp làng, 
gặp nhà ai nó cũng ghé vào nói cười vui 
vẻ làm ai cũng lo cũng sợ. Cứ nghĩ cô gái 
này chết rồi mà hồi dương lại đi thăm mọi 
người rồi về cũng sẽ chết luôn…(dân quê 
hay quan niệm vậy mà!). Đến chiều nhìn 
đứa con gái xem ra vẫn khỏe hơn, bà nghĩ 
bụng: vậy là trái sung đã cứu sống con 
mình rồi. Bà vui mừng đi tìm hái thêm 
mấy rổ nữa về làm cho con gái uống. 

Thưa quý vị, trải qua 34, 35 năm nay 
cô con gái đó, nay đã trở thành bà nội bà 

ngoại rồi. Đây là câu chuyện thật 100% ở 
cùng làng quê tôi. Lại nữa, cậu em út tôi 
(sinh năm 1977) năm 1995 vào làm ăn ở 
Sài gòn cũng bị chứng sỏi mật nằm bệnh 
viện Bình dân (đã lên lịch mổ), tối hôm 
đó tôi lên thăm em, thấy mắt, mặt và 
toàn thân là một màu vàng sạm, nhưng 
sáng hôm sau đã thấy nó mò về nhà.

- Trời ơi, sao em không nằm để bác sĩ 
người ta mổ? 

Em tôi nói: Thôi, em về uống trái 
sung, sợ mổ lắm. Và thưa quý vị quả thật 
cho đến nay (2013) trải qua 18 năm, em 
tôi vẫn lao động bình thường, sỏi cũng 
tiêu đâu mất. 

Tôi làm nghề y lâu nay, vẫn thường 
xuyên tham gia chữa bệnh từ thiện ở 
các phòng khám của các chùa. Vào năm 
2003 tôi đang châm cứu cho một bà bệnh 
nhân, bà ấy  bảo: Thầy ơi châm giùm tôi 

chỗ cạnh sườn này. Vừa nói bà vừa lấy 
ngón tay chỉ vào. 

Tôi hỏi:  Sao lại phải châm chỗ này?
- Tôi bị sỏi mật, còn một tháng nữa là 

tôi phải đi mổ đó. Giờ châm cho đỡ đau 
thôi. Bà còn nói: Bác sĩ cho biết giá mổ 
xong là 30 triệu đó”.

Tôi hỏi: Vậy ai lo cho bà?
- Tôi có thằng con làm giám đốc sẽ lo 

cho tôi về tiền bạc.
Nghe vậy tôi nói nửa đùa nửa thật: 

Vậy nếu tôi chữa cho bà, đến khi tan hết 
sỏi, khỏi mổ bà cho tôi bao nhiêu?

Thật tình những lương y chúng tôi 
phần đông ai cũng nghèo, nhưng vì yêu 
thích nghề nên ăn cơm nhà đi làm từ 
thiện miễn phí, giúp cho người bệnh, 
thỉnh thoảng cũng gặp được những người 
gia đình khá giả họ có bồi dưỡng cho 
chúng tôi ít nhiều có tiền uống cà phê với 
anh em, nay gặp bà bệnh nhân này nói có 
con làm giám đốc vậy cũng mừng.

Bà ấy nói: Nếu thầy chữa tôi hết bệnh 
khỏi mổ tôi tạ thầy 10 triệu, nhưng mà… 
thầy chữa hết không?

- Tôi là người lớn, là một lương y 
không thể nói đùa. 

Nghe vậy bà ấy vui mừng hai bên thỏa 
thuận bằng miệng với nhau và hứa ngày 
mai đến gặp tôi lấy thuốc.

Tôi mướn người đi tìm hái trái sung 
về sao tẩm chế biến, thỉnh thoảng hết 
thuốc bà thường đến gặp tôi để lấy về 
uống, liên tục như thế thời gian khoảng 1 
tháng, rồi sau đó bà bặt tăm luôn không 
thấy đến nữa, mà tôi thì quên hỏi số điện 
thoại nhà bà. Đến chừng sáu tháng sau 
bà đến chùa, gặp lại bà tôi rất vui và hỏi: 
Lâu quá không gặp bà, bà khỏe không? 
Khỏe. Vậy sỏi mật của bà hết chưa? Có đi 
bác sĩ mổ không? Bà đáp: À hết rồi, hết 
rồi thôi đâu có đi bác sĩ chi nữa.

Tôi hỏi: Vậy chứ còn bà hứa sau khi 
hết bệnh cho tôi 10 triệu bà tính sao ?

Bà cười giả lả: Các thầy có cái tâm 
đến đây làm từ thiện mà nhắc đến tiền 
bạc sao? Trời đất! Bà nói vậy thôi tôi chịu 
thua bà luôn. Từ đó về sau, gặp bà tôi 
cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. 

Ngẫm ra, thuốc không phân biệt là 
thuốc mắc hay thuốc rẻ, thuốc nào trị 
lành bệnh là thuốc hay! 

theo y học cổ truyền, quả sung 
có vị ngọt, tính bình, có công 
dụng kiện tỳ, ích vị, nhuận phế 
lợi hầu, nhuận tràng thông tiện... 
trái sung có tên khoa học là Ficus 
carica, họ dâu tằm Moraceae. 
Loại trái này giàu Phenol, axit 
béo, omega3 và omega6, tốt 
cho tim mạch. Chất xơ trái sung 
có thể giảm nguy cơ mắc một số 
bệnh ung thư, đặc biệt ung thư 
gan mật, ruột kết và ung thư vú. 
ngoài ra vi chất ổn định đường 
huyết, ổn định huyết áp… 
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NGUYêN NHâN:
- Do di truyền: Một số người có 

cha và mẹ đều bị tiểu đường, sẽ bị tiểu 
đường khi lớn. Nếu chỉ có cha hoặc mẹ 
bị tiểu đường, còn người kia lại thuộc gia 
đình có người bị tiểu đường, người con 
sẽ có khả năng tới 40%  mắc bệnh.

Nếu cả cha và mẹ là con của những 
người bị tiểu đường, thì người con có 
khả năng 25% mắc bệnh.

- Do ăn uống, sinh hoạt: Người 
ăn uống dư thừa các chất dinh dưỡng 
(đường, đạm, béo), lười vận động, sẽ 
mau phát phì (chỉ số BMI > 23), có nguy 
cơ mắc bệnh tiểu đường cao, nhất là ở 
người trên 40 tuổi.

- Do nhiễm độc một số thuốc diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu. Do dùng quá nhiều 
các loại thuốc lợi tiểu (mà thầy thuốc chỉ 
định cho bệnh nhân đau tim hoặc cao 
huyết áp), cortisone, một số thuốc làm 
rối loạn hormone.

- Do tuyến tụy bị tổn hại bởi bị viêm, 
có sỏi, có khối u…

Người ta thường phát hiện tiểu đường 
khi thấy ăn nhiều (hơn 4 chén cơm mỗi 
bữa ăn), uống nhiều 3 - 4 lít nước mỗi 
ngày mà vẫn thấy khát, tiểu nhiều, đặc 

biệt có hiện tượng “kiến bu” nơi nước 
tiểu đọng lại. Có khi tiểu đường cũng cho 
những dấu hiệu như rối loạn thị giác, rối 
loạn thần kinh dinh dưỡng (loét gan bàn 
chân), mụn nhọt dai dẳng…

Việc phát hiện sớm bệnh tiểu đường 
sẽ giúp người bệnh phòng tránh những 
tai biến đáng tiếc như: mù, đau tim, 
thận, xơ cứng mạch máu, rối loạn thần 
kinh, hôn mê… 

Trước kia, tiểu đường được coi là 
bệnh ác hiểm, không rõ nguyên nhân. 
Đến năm 1921, hai nhà bác học Frederic 
Grant Banting và Charles Herbert Best 
khám phá ra chất insuline. Từ đó, số 
phận của những người bị tiểu đường đã 
hoàn toàn thay đổi.

Chất insuline do những tế bào beta 
ở các đảo Langherhan của tuyến tụy sản 
xuất ra có chức năng điều chỉnh lượng 
đường trong máu ở mức bình thường.

Khi các tế bào beta bị hư, không thể 
tiết ra chất insuline cần thiết, đường 
glucose trong máu sẽ tăng lên và nếu vượt 
quá 180mg/dl (> 10mmol/l) sẽ có hiện 
tượng tiểu đường. Trường hợp này gọi là 
tiểu đường type I, phụ thuộc vào insuline.

Khi tuyến tụy sản xuất không đủ 

insuline cần thiết để giúp “mở cổng” cho 
glucose đi vào tế bào, hoặc do tế bào 
kháng với insuline nên glucose trong máu 
tăng lên. Trường hợp này gọi là tiểu đường 
type II, không phụ thuộc vào insuline.

TrIệU CHỨNG:
- Đi tiểu nhiều lần, lượng nước tiểu 

nhiều hơn bình thường.
- Có cảm giác khát nước thường 

xuyên, nhất là vào buổi tối.
- Người mệt mỏi, sút cân.
- Thị lực giảm sút nhanh, dễ bị viêm 

nhiễm (viêm da, viêm lợi răng, viêm niệu 

sống khỏe sống vui

Phòng ngừa và chữa 
bệnh
Lương y ĐINH CôNG BẢY
(Tổng thư ký Hội Dược liệu TP.HCM)

Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) có tên khoa học Diabetes mellitus, hiểu đơn giản 
là trong nước tiểu có cứa chất ngọt như mật ong. Vào thế kỷ thứ 2, một thầy thuốc là 
Aretaois đã phát hiện ra trường hợp bệnh nhân đi tiểu có vị ngọt của mật ong nên gọi là 
tiểu ra mật. 

Ăn rau quả có màu xanh đậm sẽ giúp giảm 
nguy cơ tiểu đường

tiểu đường
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đạo…), vết thương chậm lành.
- Những người béo phì có nguy cơ mắc 

bệnh tiểu đường lớn nhất (chiếm 60%).
Bạn hãy đi làm xét nghiệm sinh hóa 

máu để biết chỉ số đường glucose trong 
máu của mình là bao nhiêu.

- Ở người bình thường, lượng 
glucose trong máu khi đói (nhịn 8 
- 10 giờ) có chỉ số 60 - 90mg/dl (3,4 - 
5mmol/l). Và sau khi ăn có chỉ số 140mg/
dl (7,8mmol/l).

- Ở người bị tiểu đường, lượng 
glucose trong máu khi đói > 126mg/
dl (7mmol/l) và được xét nghiệm 2 lần 
liên tiếp. Và sau khi ăn hoặc bất kỳ lúc 
nào, lượng glucose có chỉ số > 200mg/dl 
(11,1mmol/l).

- Những người có chỉ số glucose 
trong máu khi đói là 5,5 - 6,9 mmol/l 
được coi là có dấu hiệu “rối loạn dung 
nạp glucose”, dễ dẫn tới tiểu đường.

VÀI CáCH PHòNG NGừA  
TIểU ĐƯờNG: 

- Theo các nhà khoa học ở ĐH 

Boston (Mỹ), nếu mỗi ngày uống 2 lần 
nước uống có đường, bạn sẽ có nguy cơ 
tiểu đường tăng 25-30%.

- Theo BS Ronald Kaln và cộng sự 
của ĐH Harvard, các chất béo mỡ tập 
trung ở hông và đùi (người có dạng hình 
quả lê), sẽ giúp giảm nguy cơ tiểu đường 
hơn người bị béo bụng.

 - Theo BS Jill Noris ở ĐH Colorado 
(Mỹ) và Viện nghiên cứu TD Munich 
(Đức), nếu đưa ngũ cốc vào chế độ dinh 
dưỡng của trẻ em quá sớm (trước 4 
tháng tuổi) hoặc quá muộn (sau 4 tháng 
tuổi) sẽ làm tăng nguy cơ tiểu đường sau 
này lên 4 - 5 lần.

- Các nhà khoa học ở ĐH Johns 
Hopkins (Mỹ) cho rằng thức ăn giàu 
selenium (một enzyme chống lão hóa) 
sẽ giúp phòng ngừa tiểu đường.

- Các nghiên cứu của ĐH Yale (Mỹ) 
cho thấy ăn uống hợp lý + vận động 
TDTT vừa sức giúp giảm 58% nguy cơ 
tiểu đường.

- Học viện Addenbrooke (Anh) cho 
biết: ăn rau quả khoảng 300g/ngày giúp 

giảm 62% nguy cơ tiểu đường.
- Trung tâm Nghiên cứu Dinh Dưỡng 

(Bộ Nông Nghiệp Mỹ) cho biết: ăn các 
loại ngũ cốc còn nguyên hạt (chưa tinh 
chế) giúp phòng ngừa tiểu đường rất tốt.

- Trường ĐH Tulane (Mỹ) khảo sát 
71.346 phụ nữ, thấy rằng ăn rau quả có 
màu xanh đậm sẽ giúp giảm nguy cơ 
tiểu đường.

- Ăn táo và uống nước ép táo giúp 
giảm 27% nguy cơ tiểu đường (UPI)

- Trái khổ qua có chứa hoạt chất kích 
hoạt enzyme AMPK - một loại protein liên 
quan đến sự trao đổi chất trong cơ thể và 
ảnh hưởng đến sự hấp thu glucose. Do 
đó, ăn khổ qua (mướp đắng) là một cách 
phòng ngừa tiểu đường hiệu quả.

- Có một cuộc sống tâm lý an vui, 
tinh thần thư thái, thoải mái, tránh căng 
thẳng, stress.

- Tập luyện TDTT vừa sức, dưỡng 
sinh, khí công…

- Ngủ đủ giấc. Nên ăn bữa sáng 
nhiều protein. Không để bụng đói kéo 
dài. Không ăn quá no các chất đạm, béo. 
Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ.

- Uống đủ nước 1,5 - 2 l/ngày.
- Ăn các chất dầu thực vật. Rau quả 

phải đủ khoảng 300g.ngày (cung cấp 25-
30g chất xơ). Sử dụng đạm thực vật thay 
đạm động vật (đậu hũ, lạc, đậu xanh, 
đậu hoà lan…)

- Tốt nhất là không để béo phì (BMI > 23)

CHữA Trị TIểU ĐƯờNG:
Trong việc chữa trị bệnh tiểu đường 

(TĐ), có 3 phác đồ như sau:
- Bằng chế độ ăn uống + tập luyện 

thể dục thể thao (TDTT).
- Bằng chế độ ăn kết hợp thuốc tiêm 

inulin + TDTT.
- Bằng chế độ ăn kết hợp thuốc viên 

làm hạ glucose huyết + TDTT.
Như vậy, dù chữa trị theo cách gì 

tiêu hóa thì chế độ ăn uống vẫn có một 
vai trò quan trọng và cần thiết để chữa 
trị TĐ. Mục đích là điều chỉnh chứng 
tăng glucose huyết và glucose niệu, duy 
trì một thể trạng hợp lý và làm mất các 
triệu chứng chủ yếu (nhưng vẫn tránh 
tình trạng hạ glucose huyết dưới mức 
bình thường).

Tập luyện thể dục thể thao vừa sức, dưỡng sinh, khí công… giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường
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2. Cá chép nấu vỏ hồ lô 
+ Nguyên liệu: Một con cá chép, 1 vỏ 

hồ lô (quả bầu eo) lâu năm, đậu đỏ hạt nhỏ 
50g. 

+ Cách chế biến: Cá chép bỏ mang 
đánh vảy, bỏ ruột, cho vào nồi hầm cùng 
với vỏ hồ lô và đậu đỏ, nêm nếm gia vị vừa 
dùng. Ăn ngày 1 lần, có tác dụng hỗ trợ 
điều trị xơ gan ở người có các triệu chứng: 
bụng to, sắc mặt xạm đen, tay chân lạnh, 
hoặc phù chi dưới, đi tiêu lỏng.

+ Nguyên liệu: Kỷ tử 30g, 
mạch đông 10g, cùng 4 cái trứng 
gà, và 50g thịt chân giò heo, tinh 
bột, đường, và các gia vị. 

+ Cách chế biến: Mạch 
đông rửa sạch cho vào nước 
đun sôi rồi vớt ra. Trứng gà 
đánh đều hấp cách thủy, để 
nguội cắt thành miếng. Thịt 
chân giò rửa sạch thái nhỏ 
cho vào trộn đều với tinh bột, 
đường rồi cho vào chảo dầu 
nóng, đảo cho chín, bỏ kỷ tử, 
trứng đã thái, mạch đông vào 
xào cùng, nêm gia vị vừa dùng.

Trị Bệnh Bằng món ăn 

Lương y QUốC TrUNG

điều trị bệnh xơ gan
Theo y học cổ truyền, bệnh 
xơ gan thuộc bệnh danh “cổ 
trướng, chứng  tích”. Chế độ 
ăn uống sẽ có tác dụng hỗ 
trợ trong điều trị bệnh. Dưới 
đây là ba cách chế biến món 
ăn dùng cho người xơ gan.    

1. Cá trạch nấu đậu 
phụ 

+ Nguyên liệu: Cá trạch 400g, 
đậu phụ 200g, cùng các gia vị.

+ Cách chế biến: Cá trạch 
bỏ mang và ruột, rửa sạch, cho 
vào nồi cùng 200g đậu phụ, cho 
lượng nước vừa đủ, nấu chín, 
nêm nếm gia vị vừa dùng. Món 
này có tác dụng bổ trung ích khí, 
tốt cho việc thanh trừ thấp nhiệt, 
thích hợp với người xơ gan có các 
triệu chứng: vàng da, vàng mắt, 
chướng bụng.

bồi bổ cho 
người bị 
nhồi máu 
cơ tim
Lương y HOÀI Vũ 

Nhồi máu cơ tim là bệnh 
có nguy cơ cao đe dọa đến 
tính mạng, thường xảy ra ở 
những người xơ vữa động 
mạch. Dưới đây là cách ăn 
uống của những người bị 
nhồi máu cơ tim. 
Gà nhân sâm, mạch đông
Nhân sâm 9g, mạch đông 15g, thịt đùi 
gà 150g. Cho thịt đùi gà (bóc bỏ da) cùng 
một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun với 
lửa nhỏ 10 phút đến khi sôi, rồi cho tiếp 
nhân sâm, mạch đông vào hầm cho đến 
khi thịt nhừ, nêm nếm gia vị nhạt vừa 
dùng, dùng lúc còn nóng ấm.

mộc nhĩ nấu quế hoa 
Mộc nhĩ (nấm mèo) khô 25g (dùng nước 
lạnh ngâm 24 giờ), quế hoa 3g, đường 
trắng 1 muỗng. Cho mộc nhĩ đã ngâm nở 
và đường vào nồi đất, cho một bát nước 
sạch để lửa to đun sôi, sau đó hạ lửa 
nhỏ, đậy nắp, nấu thêm 30 phút nữa, đổ 
quế hoa vào, tắt lửa, đợi nguội thì dùng.

Cháo thuốc 
Lấy một ít gạo tẻ loại ngon đem nấu 
cháo, cho thêm muỗng bột sơn dược, 
tinh hoa cúc vào là dùng được. Dùng 
thường xuyên. Nếu phát bệnh vào mùa 
hè thì nên cho thêm 1 muỗng nước hoa 
kim ngân.

Bột cát căn 
Bột cát căn 30g, cho thêm một ít đường 
trắng, khuấy thành bột, rồi hấp chín 
để dùng mỗi ngày 1 lần. Có thể dùng 
thường xuyên.

3. Trứng gà nấu kỷ tử
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Trị Bệnh Bằng món ăn 

1. Hư nhược sau sinh, kinh 
nguyệt ít, gầy gò ốm yếu

Gà ác 1 con, làm sạch, bỏ 
lông và ruột, sau đó lấy 
hoàng kỳ 30g, sơn dược 30g, 
ngó sen 50g, đương quy 10g, 
dùng vải thưa bọc tất cả lại, 
rồi cho vào nồi đất cùng với 
gà đổ nước vừa đủ, đun lửa 
nhỏ hầm đến khi thịt chín 
nhừ, nêm gia vị vừa ăn. Chia 
hai lần dùng trong ngày, 
dùng liền 3 – 5 lần.

2. Suy nhược sau khi ốm 
dậy, tích lao hư tổn

Lấy một con gà ác mái (gà 
đen càng tốt), cùng hai vị 
thuốc đảng sâm, hoàng kỳ 
(mỗi thứ 30 – 50g), các gia vị 
vừa đủ. Tất cả đem hầm nhừ, 
dùng cả thịt gà và nước liên 
tục mấy ngày.

3. Người già cơ thể suy 
nhược, khí huyết hư, cơ 

bắp không có lực
Lấy một con gà ác, làm sạch 

bỏ lông và nội tạng. Cắt 
miếng, đem hầm lấy nước, rồi 
dùng nước gà đó cho gạo vừa 
đủ nấu cháo để ăn.

4. Âm huyết không đủ, sốt, 
ra mồ hôi trộm, kinh 

nguyệt không đều
Dùng một con gà ác, làm 
sạch, bỏ lông và nội tạng, 
lấy thêm các vị thuốc: đương 
quy, thục địa, bạch thược, 
tri mẫu, vỏ địa cốt (mỗi thứ 

10g). Cho các vị thuốc vào 
trong bụng gà, khâu lại, hầm 
nhừ, rồi bỏ bã thuốc đi, dùng 
thịt gà và nước hầm.

5. Tỳ hư tiêu chảy, tiêu hóa 
kém

Gà ác 1 con, hạt dẻ 100g, đảng 
sâm 30g, bạch truật 15g, phù 
linh 15g, sa nhân 3g, gừng tươi 
10g. Tất cả đem hầm chín, 
nêm nếm gia vị. Bỏ xác thuốc, 
dùng thịt gà và nước hầm.

Lương y QUốC TrUNG 

chữa suy nhược 
với gà ác

Từ Heo
Dùng một đôi cật heo, 10g vị thuốc cốt 
toái bổ, cùng gia vị. Cật heo bổ đôi làm 
sạch cắt miếng, hầm với cốt toái bổ cho 
đến khi chín mềm, nêm nếm gia vị vừa 
dùng. 

Từ bò 
Dùng 100g pín bò, 200 tủy xương heo, 
15g câu kỷ tử, 30g lộc giác giao, 30g bong 
bóng cá, 20g đậu đen, cùng gia vị. Pín bò 
ngâm cho nở ra, rồi làm sạch cắt miếng, 
tủy xương cắt từng khúc, đậu đen ngâm 
nước nóng cho mềm. Cho tất cả những 
nguyên liệu trên vào nồi đất cùng một 

lượng nước vừa đủ, hầm chín, nêm nếm 
gia vị. Chia làm 2 lần dùng trong ngày. 

Từ dê 
+ Dùng 250g thịt dê, 5g đông trùng hạ 
thảo, 15g câu kỷ tử, 30g hoài sơn, 4g 
gừng tươi, 4 quả táo tàu, cùng các gia 
vị. Thịt dê cắt từng miếng, luộc sơ qua 
để khử mùi, rồi cho vào nồi cùng các vị 
thuốc trên, cho nước vào hầm với lửa 
nhỏ đến khi mềm các nguyên liệu, rồi 
nêm nếm gia vị. Chia làm 2 lần dùng 
trong ngày. 
+ Dùng một bộ cật dê, cùng các vị thuốc: 
nhục thung dung 12g, ba kích thiên 8g, 

thục địa 10g, câu kỷ tử 10g. Cật dê làm 
sạch, lạng bỏ gân màng bên trong, cắt 
miếng rồi đem hầm chung với những vị 
thuốc trên trong 1 giờ, nêm nếm gia vị, 
dùng hết trong ngày. 

 Từ cá
 Dùng 300g trứng cá chép, cùng các vị 
thuốc: ba kích, nhục thung dung (mỗi 
loại 30g), hoài sơn 60g, 5 lát gừng tươi, 
gia vị vừa đủ. Luộc sơ qua trứng cá rồi 
cho vào nồi cùng các vị thuốc, thêm 
nước vào hầm cho chín mềm, nêm nếm 
gia vị vừa dùng. Chia làm hai lần dùng 
trong ngày. 

món ăn bổ thận sinh tinh
Trong những trường hợp hiếm muộn, vô sinh có nguyên nhân tinh trùng không 
đảm bảo về số lượng (ít) và chất lượng (kém). Những món ăn dưới đây  có công 
dụng bổ thận sinh tinh, nhằm cải thiện tình trạng trên. 

Gà ác có dinh dưỡng phong phú, cơ thể  
dễ hấp thu, là thực phẩm bổ dưỡng cho  
người già, người yếu mệt, bị suy nhược sau  
cơn bệnh, sản phụ bị thiếu sữa. Dưới đây là 
những món dùng gà ác chữa suy nhược. 
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vệ và gìn giữ đôi mắt sáng, khỏe mạnh.
Dầu gấc chứa nhiều Lycopen, là một 

carotenoid có tác dụng chống oxy hóa 
mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do ở võng 
mạc nên giúp ngăn ngừa sự tấn công của 
chúng đối với đôi mắt, giúp chống thoái 
hóa hoàng điểm, là nguyên nhân chính 
gây mù lòa. Hàm lượng lycopen trong dầu 
gấc nhiều gấp 70 lần so với cà chua, 10 lần 
so với cà rốt, nhiều tới mức có thể tự kết 
tinh thành những tinh thể. Lycopen còn 
có tác dụng chống tế bào ung thư mạnh, 
có tác dụng với tế bào ung thư tuyến 
tiền liệt, tế bào ung thư vú, dạ dày, gan, 
buồng trứng. Lycopen có tác dụng bảo 
vệ và phòng ngừa các bệnh tim mạch do 
có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh nên 
ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol 
xấu LDL để tạo thành các mảng xơ vữa, từ 
đó ngăn ngừa các bệnh đột quỵ và nhồi 
máu cơ tim. Dầu gấc có tác dụng chống 
khô mắt, tăng cường thị lực mắt, nhờ hàm 
lượng Bêta - carotene cao (gấp 2 lần so 
với gan cá thu, 15 lần so với cà rốt). Đây 
là tiền chất của vitamin A, khi vào cơ thể 
sẽ được chuyển hóa thành vitamin A rất 
cần thiết cho mắt. Thiếu vitamin A gây ra 
bệnh khô mắt, quáng gà, có thể dẫn đến 

mù lòa ở trẻ em, vì vitamin A đóng vai trò 
quan trọng trong việc tiếp nhận ánh sáng 
và dẫn truyền thần kinh để tạo ra hình ảnh 
sự vật. Thiếu vitamin A gây ra hiện tượng 
giảm thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu, 
nhất là khi nhìn sự vật vào ban đêm. Học 
sinh, sinh viên phải ôn bài khuya, những 
người phải làm việc nhiều trên máy vi 
tính, xem tivi nhiều, hoặc thường xuyên 
ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ thì 
nên bổ sung dầu gấc để tránh khô mắt, 
giữ cho mắt sáng, khỏe mạnh, đây là hình 
thức bổ sung vitamin A thiên nhiên tốt 
nhất để bảo vệ mắt. 

Sữa ong chúa là chất dịch sánh, rất 
giàu năng lượng và hormone do tuyến 
họng của ong thợ tiết ra để nuôi ong 
chúa, được dùng trong y học cổ truyền và 
gọi là phong nhũ tinh. Sữa ong chúa chứa 
nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có hơn 
20 acid amin cần thiết cho cơ thể, chứa 
nhiều chất béo không no chủ yếu là DHA 
, chứa nhiều vitamin E, B1, B2, B3, B6, 
PP, H, các nguyên tố vi lượng như Kẽm, 
Coban… Sữa ong chúa cung cấp các chất 
dinh dưỡng giúp cho đôi mắt được tinh 
tường, chống khô mắt, bảo vệ mắt khỏi 
các gốc tự do.

oPtonic 
viên nang sáng mắt, đẹp da

thông tin Sản PhẩM:
Viên nang OPTONIC với các thành phần dầu gấc, sữa 
ong chúa, vitamin E giúp chống lão hóa và làm đẹp 
da, ngăn ngừa nám da, sạm da, phòng ngừa các bệnh 
khô mắt, hoa mắt, quáng gà, giúp làm tăng thị lực.
Tiếp thị và phân phối bởi AQUA Group
Dược sĩ tư vấn:

Miền Bắc: 04.3791.7085 - 0912.564.388
Miền Nam: 08.6650.3456 - 
0933.248.096
Website: www.aquagroup.vn

Số tnQC: 137/2013/XNQC-ATTP

Thành phần mỗi viên OPTONIC có 
chứa: 250 mg dầu gấc nguyên chất; 
20 mg sữa ong chúa nguyên chất và  

Vitamin E tự nhiên: 10 IU

OPTONIC - GIẢI PHáP CHO  
LÀN DA ĐẹP

Dầu gấc trong OPTONIC chứa hàm 
lượng lớn lycopen, Bêta carotene, các 
acid béo không no omega 6,9   và vitamin 
E giúp làm sáng da, giữ ẩm, làm da mềm 
mại, mịn màng, tăng độ đàn hồi của da, 
các chất này cũng có tác dụng chống oxy 
hóa mạnh nên ngăn ngừa được quá trình 
lão hóa da, nám da, xạm da, giúp loại bỏ 
các gốc tự do có thể gây ung thư da. 

OPTONIC giúp làm giảm nám da, xạm 
da. Những trường hợp nám da, xạm da 
do thay đổi nội tiết tố (phụ nữ mang thai, 
phụ nữ thời kỳ mãn kinh) thì sữa ong chúa 
được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Sữa 
ong chúa chứa nhiều chất dinh dưỡng 
như protein (chứa hơn 20 acid amin thiết 
yếu cho cơ thể), 10 - 15 % glucid, 5,5% 
lipid trong đó chủ yếu là DHA, ngoài ra 
sữa ong chúa còn chứa nhiều vitamin A, 
C, E, D, B1, B2, B6, Biotin, các nguyên tố vi 
lượng như kẽm, cobal… Tác dụng chống 
nám da, xạm da là do sữa ong chúa có 
chứa nhiều hormone giúp cân bằng nội 
tiết tố, trong đó có parotin, một hormone 
giúp làm chậm quá trình lão hóa, và acid 
decene là tiền chất của estrogen có tác 
dụng cân bằng nội tiết tố nữ. 

Trong sữa ong chúa có collagen, là 
một protein có tác dụng kết nối các mô 
trong cơ thể lại với nhau, giúp da căng 
mịn, giảm chảy xệ và nhăn da, tăng tính 
đàn hồi của da.

OPTONIC - GIẢI PHáP CHO ĐôI 
mắT SáNG, kHỏe ĐẹP

OPTONIC có tác dụng chăm sóc, bảo 
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Bệnh hoài, nhưng siêu âm, nội soi… 
vẫn bình thường

Tôi 58 tuổi, hai năm gần đây thường bị tiêu chảy, mỗi lần 
đi hay kèm đau bụng, mệt lả người, kéo dài 2 - 3 ngày 
khiến tôi nằm một chỗ không làm được việc gì. Tôi đi siêu 

âm, nội soi trực tràng và xét nghiệm máu, nước tiểu... mọi thứ đều 
bình thường. Nhưng khám ở một bác sĩ khác thì được cho là viêm 
đại tràng mãn tính, chỉ cho uống men hỗ trợ đường ruột song tình 
trạng trên cũng không đỡ. Vậy thực chất tôi bị bệnh gì, có nguy cơ 
bị ung thư không? Rất mong nhận được tư vấn sớm. Xin cám ơn.
  (Thu Vân, Quận 9, TP.HCM)

Theo mô tả của chị, thường đi tiêu chảy kèm theo đau 
bụng mỗi lần đi cầu và mệt lả, nhưng chị chưa cho biết 
một số yếu tố như: số lần đi tiêu lỏng mỗi ngày; khối 

lượng phân có nhiều hay ít; phân toàn nước hay có phân sệt đi 
kèm, có đàm hay máu bầm hoặc máu đỏ hay không; triệu chứng 
đi cầu của chị có liên quan đến bữa ăn hay không..? 

Theo những gì chị mô tả, chỉ nội soi trực tràng không thì 
chưa đủ, chị cần phải soi cả đại tràng. Chẩn đoán tình trạng tiêu 
chảy là chẩn đoán khó, cần kết hợp với nhiều chi tiết khác như 
chúng tôi đã nêu ở trên mới có thể chẩn đoán chính xác được. 
Nếu kết quả nội soi đại tràng bình thường, thì có thể chị mắc 
chứng bệnh hội chứng đại tràng kích thích thể tiêu chảy (IBS - D, 
Irritable bowel syndrome). Chị nên khám ở bệnh viện có khoa 
tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp.

Thân chào!
Bác sĩ Dương Phước Hưng

(Giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM)

mệt, uể oải, tức ngực... có phải bị 
viêm gan siêu vi?

Em năm nay 24 tuổi, thời gian gần đây em thường bị đau 
dưới chấn thủy, sau đó lan ra hai bên sườn, kèm theo là 
biếng ăn, ăn không thấy ngon nữa. Mới đây lại thêm nhức 

mỏi toàn thân, người uể oải không có sức, cảm giác tức ngực rất 

là khó chịu, không biết là bệnh gì? Ngoài ra, còn có biểu hiện đau 
âm ỉ ở hạ bộ, sờ thì thấy “bi” bên trái có một cục nhỏ. Xin hỏi đó 
là bệnh gì? Em có thể đi khám ở đâu? Có nguy hiểm gì không? 

(phathuynh@...)

Bệnh viêm gan do siêu vi là một bệnh rất hay gặp ở các 
nước miền nhiệt đới và đang phát triển như VN. Các báo 
cáo mới gần đây nhất cho thấy có đến trên 30% dân số 

VN bị viêm gan siêu vi hoặc mang mầm bệnh. Với những triệu 
chứng như bạn kể, có khả năng bạn đang bị viêm gan siêu vi. Với 
bệnh này, có khi các triệu chứng xảy ra rất rầm rộ (bệnh nhân 
sốt, vàng da, vàng mắt rõ, chán ăn, mệt mỏi và có thể đi đến 
tử vong nếu không điều trị tốt). Còn những trường hợp khác, 
bệnh diễn tiến nhẹ nhàng hơn, bệnh nhân chỉ thấy đau tức vùng 
thượng vị và hạ sườn phải, sốt nhẹ, chán ăn và mệt mỏi, không 
có vàng da, vàng mắt. 

Muốn chẩn đoán xác định, bệnh nhân cần được xét nghiệm 
máu định lượng men gan và xác định xem có virus viêm gan hay 
không? Trong những trường hợp này, men gan tăng cao từ vài 
chục (40-50 đơn vị) lên đến vài trăm có khi cả ngàn đơn vị. Để 
điều trị có kết quả, bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi tuyệt đối, 
ăn nhẹ, trường hợp nặng hơn cần nhập viện để điều trị.

Còn cảm giác đau vùng hạ vị và sờ thấy cục nhỏ ở tinh hoàn 
có thể bạn đã bị nhiễm trùng đường tiểu hoặc niệu sinh dục. 
Cần phải chẩn đoán và điều trị sớm, nếu không bệnh trở nặng 
và ảnh hưởng đến chức năng thận. 

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam
(Đại học Y Dược TP.HCM)

Viêm âm đạo
Thưa bác sĩ, em năm nay 22 tuổi, cách đây 2 tuần em thấy 
ngứa rát vùng âm đạo, ra khí hư màu trắng, loãng, có gợn li 
ti, không mùi. Em có thử dùng nước hoa hồng để rửa, ngâm 

và bơm vào âm đạo thì thấy có khí hư từng mảng, màu xanh nhạt. 
Em dừng dùng nước  rửa hoa hồng, bôi thuốc ngoài âm đạo thấy 
hết ngứa, dừng thuốc thì ngứa lại, em dùng được 3 ngày thì thấy 
có kinh. Qua kỳ kinh nguyệt, em bớt ngứa nhưng vẫn ra khí hư 
màu trắng, loãng, có gợn, không mùi, đi tiểu thấy buốt, khi quan 
hệ thấy đau. Xin bác sĩ cho biết em bị bệnh gì và phải điều trị như 
thế nào. Xin cảm ơn! (hanhnguyen@...)

Theo như mô tả, thì nhiều khả năng bạn bị viêm âm đạo 
– âm hộ. Việc bạn bơm thuốc vào âm đạo là cách điều trị 
không tốt, bạn thấy huyết trắng ra theo thuốc thì cho là 

hết bệnh; nhưng thật ra có thể bạn đã làm thay đổi môi trường 
âm đạo và làm tình trạng viêm nhiễm càng nặng nề hơn. Một số 
trường hợp viêm âm đạo có thể tự khỏi sau kỳ kinh. Nhưng bệnh 
của bạn thì rõ ràng vẫn chưa dứt hẳn và có vẻ nặng hơn vì nó 
làm bạn tiểu buốt và giao hợp đau. Lời khuyên tốt nhất là bạn 
cần đi khám phụ khoa để có chẩn đoán chính xác và điều trị phù 
hợp; không tự dùng thuốc sẽ làm bệnh dai dẳng có khi còn trầm 
trọng thêm lên.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh
(Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM)

chẩn Bệnh Từ xa
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cao huYết áP, 
muối & giải pháp 

thông tin Sản PhẩM:
Thực phẩm chức năng AQUA - Hỗ trợ 
điều trị cao huyết áp.
Tiếp thị và phân phối bởi AQUA Group
đt tư vấn: 
Miền Bắc: 04.3791.7085 - 
0912.564.388
Miền Nam: 08.6650.3456 - 
0933.248.096
Website: www.aquagroup.vn
Số TNQC: 684/2012/TNQC-ATTP

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn 
quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không thể sống thiếu muối 
nhưng ăn quá nhiều muối sẽ 
có hại cho tim mạch. Tại sao? 

Bằng chứng là 1g muối ăn có khả năng 
giữ đến 100g nước thì con tim đương 
nhiên đến lúc nào đó tránh sao khỏi 
mệt, huyết áp làm sao không tăng nếu 
ăn mặn quá thường. 

Một trong những nguyên nhân là 
do thận. Theo y học cổ truyền, cơ chế 
bệnh sinh của Cao huyết áp (C.H.A) 
ngoài Can dương hỏa vượng còn do 
Thận thủy suy, âm hư sinh nội nhiệt, 
thận thiếu máu, thận suy, sức lọc và 
đào thải muối và nước yếu, làm tăng 
thể tích dịch ngoài tế bào, góp phần 
làm tăng huyết áp. 

Nói vậy không có nghĩa là khi bị 
bệnh C.H.A chỉ giảm muối là xong. Đôi 
khi vẫn có những đợt huyết áp lên cao 
dù đã cữ muối và uống thuốc đều đặn. 

GIẢI PHáP NÀO CHO NGƯờI Bị 
CAO HUYẾT áP?

Ngày nay, có nhiều loại tân dược 

HOÀNG LAN

của các tạng, đặc biệt là can và thận 
để điều trị C.H.A hiệu quả trước cả khi 
có sự xuất hiện của tân dược. Nhiều 
vị thuốc quý tỏ rõ công hiệu như: Đỗ 
trọng, Câu đằng, Hạ khô thảo, Bạch 
thược, Đẳng sâm (hạ áp do giãn mạch 
ngoại vi một cách tự nhiên) và Táo 
nhân, Ngưu tất, Sinh địa, Linh chi (bồi 
bổ khí huyết, mát gan, bổ thận). Người 
ta ví những cơn “lên máu” như động cơ 
thiếu nước giải nhiệt. Những vị thuốc 
“thanh nhiệt” này tuy tác dụng không 
“thiệt nhanh” như các loại hóa chất 
tổng hợp nhưng an toàn, bền vững, 
giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Do đó, sự phối hợp cả tây y và 
đông y cũng như các sản phẩm từ 
thiên nhiên làm tăng hiệu quả điều trị, 
giảm tác dụng phụ và sự lệ thuộc vào 
hóa chất tổng hợp đang được xem là 
giải pháp hữu ích cho người bị C.H.A. 

trị C.H.A nhưng cũng kèm theo không ít 
tác dụng phụ. Đó là chưa kể đến việc phải 
tăng liều lượng, tăng chủng loại theo thời 
gian do cơ thể ngày càng kém đáp ứng 
khiến bệnh nhân hoang mang. 

Từ lâu, ông cha ta đã dùng những 
bài thuốc cổ truyền điều hòa chức năng 
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U xơ lành tính tuyến tiền liệt (còn 
gọi là phì đại lành tính tuyến tiền 
liệt) chiếm 60% nam giới ở độ 

tuổi từ 60, là hiện tượng tăng sinh các tế 
bào tuyến tiền liệt, làm tăng kích thước 
gây chèn ép vào niệu đạo, bàng quang có 
thể gây ra tắc nghẽn đường tiểu, gây tình 
trạng tiểu són, tiểu đêm nhiều, đái rắt, 
đái buốt, đôi khi còn gây đau khi đi tiểu. 

U xơ lành tính tuyến tiền liệt nếu 
không được phát hiện và điều trị sớm 
thì có thể gây ra nhiều phiền toái, và có 
nguy cơ phát triển thành ung thư tuyến 
tiền liệt.

Tuyến tiền liệt (TTL) bị phì đại làm tắc 
nghẽn dòng nước tiểu, gây tiểu són, tiểu 
nhiều lần 

TIDICAPS – Viên nang dầu bí, dầu 
tỏi, phấn hoa, kẽm, vitamin C, E giúp 
hỗ trợ điều trị u xơ lành tính tuyến tiền 
liệt hiệu quả!

Dầu hạt bí đỏ có chứa chất Delta 7 – 
phytosterol có tác dụng ức chế enzyme 
5 - α - reductase cần cho quá trình tạo 
Dihydrotestosterol (DHT), do vậy làm 
giảm nồng độ DHT trong máu và mô. 
DHT là chất được cho là có tác dụng tăng 
sinh quá mức các tế bào tuyến tiền liệt, 
vì ở những người không có hoặc có rất 
ít chất này trong máu thì không bị u xơ 
tiền liệt tuyến. Chất Delta 7 – phytosterol 
có trong dầu bí có tác dụng hạn chế tăng 
sinh phì đại tiền liệt tuyến và giúp khối 
phì đại nhỏ lại. Ngoài ra, dầu hạt bí còn 
giúp làm giảm cholesterol máu, giảm 
nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Dầu tỏi nguyên chất có tác dụng 
ngăn ngừa được chứng tiểu són, tiểu 
nhiều lần ở người có phì đại lành tính 
tuyến tiền liệt do làm tăng cường dòng 
nước tiểu và giảm chứng đi tiểu thường 
xuyên, và ghi nhận có sự giảm kích thước 
ở người có phì đại lành tính tuyến tiền 
liệt. Ngoài ra, dầu tỏi còn có tác dụng hạ 

mỡ máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch, 
phòng chống virus cảm cúm, chống oxy 
hóa, chống đầy hơi, bụng chướng, ăn 
không tiêu.

Bột phấn hoa có chứa chất cernilton, 
loại hoạt chất này đã được sử dụng để 
điều trị hiệu quả viêm tuyến tiền liệt và 
phì đại tuyến tiền liệt hơn 30 năm qua, 
và chất hydroxamic acid có tác dụng 
ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung 
thư tiền liệt tuyến. Bột phấn hoa giúp 
hạn chế phát triển và giảm kích thước 
của khối phì đại, cải thiện rõ rệt các 
trịệu chứng tiểu đau, tiểu rắt, khó tiểu, 

tiểu nhiều lần. Trong bột phấn hoa có 
hai nhóm chất, nhóm chất tan trong 
dầu chứa các sterol có tác dụng điều 
hòa hormone, nhóm tan trong nước có 
tác dụng chống viêm, sự kết hợp của hai 
nhóm chất này giúp cải thiện rõ rệt các 
triệu chứng của u xơ tiền liệt tuyến như 
hạn chế phát triển và giảm kích thước 
của khối phì đại, cải thiện các triệu 
chứng như tiểu đau, tiểu rắt và khó tiểu.  

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong 
tuyến tiền liệt, tham gia vào quá trình 
đồng hóa testosterol, giúp làm giảm kích 
thước tuyến tiền liệt và giảm những triệu 
chứng của phì đại lành tính tuyến tiền 
liệt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa 
học thì trong tuyến tiền liệt mạnh khỏe 
và trong dịch của tuyến tiền liệt tiết ra 
đều chứa rất nhiều kẽm. Hàm lượng kẽm 
ở tuyến tiền liệt là nhiều nhất so với các 
tuyến khác. Việc thiếu kẽm có thể gây phì 
đại tuyến tiền liệt và những thay đổi khác 
ở tuyến sinh dục quan trọng này. Hàm 
lượng kẽm của tuyến tiền liệt nếu giảm 
35%  so với hàm lượng bình thường, sẽ 
bị phì đại nhẹ tuyến tiền liệt, nếu giảm 
38% sẽ dẫn tới viêm tuyến tiền liệt mạn 
tính, giảm 66% sẽ phát triển thành ung 
thư. Vì vậy, kẽm  đặc biệt quan trọng đối 
với đàn ông khi bước qua tuổi trung niên, 
khi các vấn đề về tuyến tiền liệt bắt đầu 
xuất hiện. 

Vitamin C, E có tác dụng điều hòa 
các hormone và enzyme liên quan đến 
tuyến tiền liệt, giúp giảm thiểu các vấn 
đề về tuyến tiền liệt. Vitamin C, E cùng 
với kẽm có tác dụng chống oxy hóa, giúp 
ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ung 
thư, đặc biệt là giúp ngăn ngừa sự chuyển 
hóa từ u xơ tiền liệt tuyến sang ung thư.

TIDICAPS – Hỗ trợ điều trị u xơ tuyến 
tiền liệt, cải thiện tình trạng đái rắt, đái 
buốt, tiểu són, tiểu đêm nhiều ở người 
cao tuổi.

Tự giới Thiệu

tiDicaPS
giải pháp cho u xơ tuyến tiền liệt

thông tin Sản PhẩM:
TIDICAPS với các thành phần dầu 
hạt bí ngô, dầu tỏi, phấn hoa, cùng 
với các vitamin C, E và Kẽm có công 
dụng hạn chế tăng sinh tế bào phì 
đại tuyến tiền liệt, giúp hỗ trợ điều 
trị u xơ lành tính tuyến tiền liệt, 
làm dịu tình trạng kích thích quá 
mức của bàng quang, hỗ trợ điều trị 
chứng rối loạn tiểu tiện, đái rắt, đái 
buốt, són tiểu, tiểu nhiều lần trong 
đêm ở người già.
DS tư vấn: 08.6650.3456 - 
0933.248.096
Website: www.aquagroup.vn
gPQC: 136/2013/XNQC-ATTP



có Bệnh Thì vái Tứ phương… 

Từ xa xưa, ông cha ta thường nói: 
Đau chân há miệng, Có bệnh thì 
vái tứ phương… Điều này cho thấy 

thời nào, đời nào khi bản thân hoặc người 
thân có bệnh, ai nấy đều lo lắng, chạy thầy 
chạy thuốc mong cho chóng khỏi đề tiếp 
tục ngụp lặn trong buồn vui cõi thế. Con 
ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, huống gì cho 
người. Ai cũng biết cõi đời là cõi tạm, có 
sống ắt có chết, song ai cũng muốn ở cái 
cõi tạm này lâu thêm một chút, chết chậm 
một chút… Và không ai muốn Học làm 
Trang Tử thiêu cơ nghiệp/ Khúc Cổ Bồn ca 
gõ hát chơi (thơ Vũ Hoàng Chương). Đó là 
thú vui trần thế, vậy.

ĂN TẾT ở BệNH VIệN
     Cách đây 18 năm, gia đình, bạn bè, 

kể cả bản thân cũng nghĩ mình… sắp giã 
từ cõi tạm. Mọi việc bắt đầu từ lần khám 
sức khỏe tổng quát do công đoàn cơ 
quan tổ chức hằng năm. Một số anh em 
đã hoàn tất các công đoạn nên kéo nhau 
ra quán cà phê tán gẫu. Chuyện đang rộn 
rã thì cô nhân viên cơ quan chạy ra cho 
biết bác sĩ cần gặp. Tôi đi vào hỏi, vị bác 
sĩ đề nghị tôi sau 11 giờ có mặt tại Trung 
tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo để bác sĩ 
Phan Thanh Hải trực tiếp chẩn đoán lại.

Y như lịch hẹn, bác sĩ Phan Thanh Hải 
trực tiếp siêu âm và cho biết không sao, 3 
tháng sau đến xem lại. Sức khỏe của tôi vẫn 
bình thường, năng suất làm việc vẫn thế, 
không có biểu hiện gì, nên… cũng quên. 

Một hôm đang làm việc thì có điện 
thoại. Vợ tôi đang đi công tác ở Hà Nội 
vì  nhớ ngày nên điện về nhắc tôi trưa đi 
tái khám. Ừ, thì trưa đi. Và lần này không 

Chuyện nhà văn Vu Gia  
chữa khỏi bệnh ung thư gan
VU GIA

Cách nay 18 năm, nhà văn, nhà báo Vu Gia bị ung thư gan giai đoạn cuối. 
Nhiều bác sĩ Tây y mà anh gặp khám, tư vấn đều khẳng định là anh không qua nổi 
6 tháng. Vậy mà nhờ “phép nhiệm màu” khi đến với Đông y, nhà văn Vu Gia đến nay 
hoàn toàn khỏe mạnh. k+Sức khỏe trân trọng giới thiệu bài tự thuật của anh.   

Nhà văn Vu Gia 
khỏe mạnh, chiến 
thắng căn bệnh ung 
thư gan hiểm nghèo
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như lần trước. Bác sĩ Phan Thanh Hải ghi 
giấy và đề nghị tôi đến ngay Bệnh viện 
Bình Dân, vì khối u trong lá gan của tôi 
lớn nhanh quá. Lúc này cận Tết rồi, tôi 
định ra Tết hãy tính. Nhưng tính mạng của 
mình mà mình không lo thì ai lo cho. Tôi 
mang kết quả của Trung tâm Chẩn đoán 
Y khoa Hòa Hảo vào Bệnh viện Chợ Rẫy 
gặp người bạn đang làm Trưởng Khu Chẩn 
đoán hình ảnh, bác sĩ Phạm Ngọc Hoa, 
hỏi ý kiến. Anh cho tôi cắt lớp điện toán 
(CT Scaner), và cũng khuyên… nên mổ. 
Anh còn nói vui: Mấy chục năm ăn Tết ở 
ngoài rồi, năm nay thử ăn Tết ở bệnh viện 
một lần thì viết văn, viết báo mới hay. Với 
tôi thì hết vui, bởi lòng cứ lo lo, nhất là khi 
nghĩ tới đứa con đầu của tôi mới học lớp 
8, đứa sau chưa tròn 3 tuổi…

Tôi mang toàn bộ hồ sơ chẩn đoán tới 
gặp chị Võ Thị Kim Hoàng, bác sĩ Giám 
đốc Bệnh viện Bình Dân. Xem hồ sơ xong, 
chị nhấc điện thoại gọi đâu đó. Lát sau, 
một bác sĩ đi vào, chị giới thiệu là GS, bác 
sĩ Văn Tần. Xem qua kết quả siêu âm ở 
Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo và 
kết quả CT Scaner, GS Văn Tần miệng nói, 
tay ghi vào tờ giấy kết quả chẩn đoán nào 
đó, tôi không còn nhớ: Nhập khoa Ngoại 
Tổng quát 3. Chị Kim Hoàng và GS Văn 
Tần động viên tôi mấy câu. Tôi cũng ráng 
nở nụ cười xã giao, ôm tập hồ sơ kết quả 
chẩn đoán, đi về.

Người vẫn khỏe, da dẻ hồng hào cớ chi 
phải nhập viện? Đó là suy nghĩ của tôi và 
một số bạn bè thân quen khi biết chuyện. 
Vợ tôi thì rất tin vào thầy thuốc, nên động 
viên tôi nhập viện. Sáng hôm sau, tôi chở 
vợ đến Bệnh viện Bình Dân. Tới cổng, tôi 
giao xe cho vợ, rồi ôm tập hồ sơ bệnh án 
có lời ghi và chữ ký của GS, bác sĩ Văn Tần 
vào làm thủ tục nhập viện. Thế là gan tôi 
bị cắt phứa phân thùy 7 và 8.  

Trong lúc tôi nằm viện, anh Phan 
Hồng Chiến, Tổng Biên tập Báo Người Lao 
Động, viết thư hỏi riêng GS Văn Tần, thì 
được GS Văn Tần cho biết bệnh của tôi 
sống không quá 6 tháng (sau này, anh 
Chiến mới đưa lá thư này cho tôi xem). Ra 
Giêng, tôi xuất viện hẹn một tháng sau tái 
khám. Nhưng về nhà mới được mấy ngày, 
bụng đau thắt từng cơn. Cô y tá của Bệnh 
viện Bình Dân được gia đình tôi nhờ sau 

giờ làm việc về nhà chăm sóc vết mổ, hối 
thúc gia đình đưa tôi trở lại bệnh viện. 
Nằm 17 ngày, lúc nào cũng nghe GS Văn 
Tần nói hôm sau sẽ mổ lại, vì ngay bờ cắt 
lá gan tôi mọc tiếp khối u 4,8 cm. Nhưng 
cuối cùng, GS, Bác sĩ Văn Tần động viên 
về nhà chữa trị bằng… năng lực tinh thần.

CÓ NƯớC ĐồNG, NƯớC SôNG 
mớI DẫY

Đến lúc này, tôi thấy cách chữa trị 
bệnh bằng “năng lực tinh thần” ấy rất tốt; 
nghĩa là quên đi bệnh tật, “hãy chung sống 
hòa bình” với nó; nghĩa là hãy tìm niềm vui 
trong cuộc sống qua công việc, người thân, 
bạn bè… Những “thói hư tật xấu” vướng 
phải trước kia, như cà phê, thuốc lá, bia 
rượu… cũng không kiêng cữ quá, nhưng 
biết chủ động tiết giảm. Theo GS Văn Tần, 
thì người bệnh cỡ nào, cơ thể cũng có thể 
tiếp nhận được chai bia 65 cl. Do đó, bạn 
bè “hú” đâu là tôi đi đó. Thuốc lá tôi tiết 
giảm xuống còn 7-8 điếu/ngày, cà phê còn 
1 cữ/ngày, bia thì 1 cốc, rượu thì 1 ly… 
Bạn bè đều biết bệnh mình, nên không ai 
ép. Công việc, ngoài việc ở cơ quan, tôi tự 
kiếm thêm việc cho mình… Và thấy vui! 
Nhưng “năng lực tinh thần” cũng cần phải 
có thuốc hỗ trợ. Nói như dân gian là Có 
nước đồng, nước sông mới dẫy.

Về nhà chừng một tháng, anh Phan 
Hồng Chiến báo cho biết có ông thầy 
chữa bệnh bằng thuốc Đông y ở gần chợ 

Gò Đen (Long An), hay dở ra sao chưa 
biết, nhưng thấy người ta đi đến chữa 
đông lắm. Anh động viên tôi nên đi thử 
và cử người đưa tôi đi.

Thực lòng, tôi không muốn chút nào. 
Tây y đã nói vậy, thì xem như “bó tay”. Bạn 
bè ở Hà Nội nhắn ra đưa đến mà lang nào 
đó ở Hòa Bình, tôi cũng cám ơn. Đông y, 
tôi không mấy tin tưởng. Tôi suy nghĩ, 
nếu Đông y giỏi, thì các nước không đào 
tạo bác sĩ, không nhập máy móc phương 
Tây về làm gì cho tốn kém? Châm cứu, 
bấm huyệt giỏi thì cần gì phải đào tạo bác 
sĩ gây mê? Và tôi mạnh miệng cám ơn.

HợP TáC VớI THẦY THUốC 
Mấy ngày sau, anh Phan Hồng Chiến 

lại động viên tôi rằng cứ coi như chuyến 
đi đến ông thầy thuốc đó là chuyến đi dã 
ngoại hít thở khí trời, ướp chút nắng gió 
cho đời thêm tươi. Dù cho tôi không đi 
đến thầy thuốc, thì cũng không nên ở mãi 
trong nhà. Nể lời anh, hôm sau, tôi và vài 
anh em ở cơ quan đến ấp Mỹ Yên, cách 
chợ Bình Chánh khoảng 3 cây số. Đường 
vào làng, hai bên ruộng lúa bạt ngàn. Từ 
Quốc lộ 1 quẹo vào nhà ông thầy chữa 
bệnh khoảng 1 cây số. Người đông, ai tới 
trước lấy số trước, ai tới sau lấy số sau. Tôi 
và mấy anh em chẳng bận rộn gì, nên lấy 
số xong đi uống cà phê, tán chuyện trên 
trời dưới đất, mãi quá trưa mới tới lượt.

Nhìn người thầy thuốc, tôi mất hết 

 Thầy Huỳnh Tấn Thêm đang bốc thuốc

có Bệnh Thì vái Tứ phương… 
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niềm tin ban đầu, vì trẻ quá. Ngày ấy, anh 
mới 37 tuổi. Tôi định bỏ về, thì mấy anh 
em đẩy tôi vào ghế, thành thử phải đưa 
tay cho anh ta bắt mạch. Sau khi xem 
mạch hai tay, anh hỏi: Anh uống thuốc bổ 
làm gì nhiều quá vậy?. Tôi hỏi lại: Thuốc 
bổ không uống, đồ bổ không ăn thì uống 
gì, ăn gì?. Anh nói: Bệnh anh dùng nhiều 
đồ bổ quá, không tốt. 

- Vậy, theo thầy, tôi có bệnh gì?
- Anh về, đi siêu âm cái gan của anh, 

rồi đem kết quả xuống đây, tôi chữa cho. 
Nếu không có kết quả siêu âm, thì tôi 
chữa khỏi, anh nói không phải bệnh ấy, 
làm sao biết tôi giỏi!

Lại gặp người “nổ”. Nghĩ vậy, nhưng 
tôi tiếp tục trao đổi:

- Thầy cứ nói, nếu thấy đúng thì tôi 
uống thuốc cần gì siêu âm cho mất công.

- Gan của anh có bệnh, nhưng không 
phải xơ gan, chẳng phải viêm gan. Nếu 
anh không ngại thì tôi cho anh biết, gan 
anh hiện có khối u bằng trái chanh. Anh 
về siêu âm, nếu đúng như vậy thì xuống 
đây tôi chữa cho.

Nghe thế, tôi giật mình, kết quả siêu 
âm ở Bệnh viện Bình Dân thì khối u 4,8 
cm tức bằng quả chanh rồi chứ còn gì 
nữa. Tôi bèn kéo áo lên và cho anh biết 
thực trạng bệnh của mình và hỏi anh có 
chữa được không?

Anh vừa đứng lên, vừa nói: Tôi chữa 
được. Nếu anh hợp tác tốt với thầy thuốc, 

thì khoảng 100 thang 
sẽ thấy kết quả.

Thế là, tôi bắt đầu 
uống thuốc. Thuốc 
của anh là thuốc Bắc, 
chứ không phải thuốc 
Nam. Việc hợp tác tốt 
là ăn uống theo lời dặn 
của thầy thuốc, nghĩa 
là kiêng cữ đủ thứ, nào 
là không được uống 
sữa, không được ăn 
trứng, không được ăn 
trái cây. Cơm phải ăn 
cơm nhão; cá thì chỉ ăn 
cá đồng, không được 
ăn cá biển, cá nuôi…; 
rau không được ăn rau 
có mủ như rau muống, 

rau lang, vân vân và vân vân.
Nhiều người than phiền ăn như vậy 

là không đủ sức. Tôi thì nghĩ đơn giản, 
những năm cuối thập niên 1970, bo bo, 
sắn lát không có để ăn cho no; bây giờ, ăn 
cơm trắng với thịt nạc, với cá đồng… thì 
“vua” rồi chứ đòi hỏi gì hơn. Và tôi theo 
suốt, cứ ba ngày đến bắt mạch, lấy thuốc 
một lần. Và tôi đã khỏi.

THUốC CHỉ CHữA ĐƯợC BệNH, 
kHôNG CHữA ĐƯợC mệNH 

Sau một thời gian bắt mạch, lấy 
thuốc, nên tình thân cũng đến, tôi dò hỏi, 
mới biết gan tôi đã yếu rồi, nếu ăn lung 
tung thì bao tử phải làm việc nhiều. Bao 
tử làm việc nhiều thì buộc gan cũng phải 
làm việc nhiều. Thế là thuốc uống cũng 
phí, giống như người đang suy nhược mà 
bắt dự giải chạy marathon quốc tế. Qua 
anh, tôi cũng biết thêm về đánh giá tay 
nghề của các thầy thuốc Đông y. Theo 
anh, bắt mạch vào giờ âm (buổi chiều và 
tối) khó gấp ngàn lần bắt mạch vào buổi 
sáng. Do đó, thầy Đông y nào viện cớ 
không bắt mạch giờ âm thì có thể đánh 
giá ban đầu là tay nghề thầy thuốc ấy 
chưa cao. Thầy thuốc nào bắt mạch giờ 
âm, nghĩa là bắt mạch theo kinh lạc, thì 
có thể biết được cơ thể bệnh nhân đang 
bị bệnh gì, như thế nào, thậm chí biết rõ 
khối u ở đâu, to cỡ bao nhiêu… Nhưng 
chữa trị thế nào mới là vấn đề. 

Anh cho biết, thầy thuốc Đông y chủ 
yếu là kế thừa, nên người rành bệnh này, 
người giỏi bệnh kia, chứ không rành hết 
được. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, anh đi dạy học và gặp cơ duyên, 
anh thụ giáo gần 40 vị lương y. Từ đó, 
anh rút ra bài học riêng cho mình. Gần 
20 năm qua, mỗi ngày anh bắt mạch cả 
trăm người, nên kinh nghiệm của anh 
càng phong phú. Nhưng về cơ bản vẫn 
là… “phước chủ may thầy”. Người xưa 
từng dạy: Thuốc chỉ chữa được bệnh 
chứ không chữa được mệnh, Phật chỉ độ 
người có cơ duyên, vì thế cả thầy thuốc 
lẫn người bệnh cùng có quyết tâm. 

Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Một khi ta 
đã bị bệnh trọng đến với thầy thuốc Đông 
y là phải đến với tinh thần “còn nước còn 
tát”, phải cố gắng hợp tác với thầy thuốc 
và chữa theo “năng lực tinh thần” mới 
hy vọng vượt qua. Sự thực, 18 năm qua, 
có không ít người theo bước chân của 
tôi đã có người khỏi bệnh, có người hết 
mệnh, không có gì chắc chắn cả. Nhưng 
cái tinh thần “còn nước còn tát”, tôi nghĩ 
khá hay. Không phải quảng cáo cho anh 
thầy thuốc này, nhưng tôi thấy y đức của 
anh rất tốt. Anh sống nhờ vào mấy công 
đất của cha mẹ để lại và tài buôn bán của 
người vợ, chứ không phải bằng nghề bắt 
mạch hốt thuốc. Vừa bắt mạch vừa hốt 
thuốc, bình quân một thang thuốc chưa 
tới 35.000 đồng. Nếu ai bị bệnh nặng mà 
có tiền cùng lợi đề nghị thì anh cho toa về 
các tiệm dược liệu ở đường Hải Thượng 
Lãn Ông mua. Sau 3 thang xuống coi 
mạch lại, anh hỏi giá tiền rồi thông báo 
số tiền thấp hơn, vì anh lấy giá sỉ. Anh 
nói: Nhứt hệ hành y, tứ hệ suy. Mình chữa 
bệnh cứu người, thì trông người hết bệnh 
chứ không phải trông làm giàu. Uống 
thuốc Bắc phải dài lâu, mà đồng tiền ai 
kiếm được cũng khó khăn cả. Giúp người 
thì phải giúp cho trót. 

Bao năm qua, nhà anh vẫn tuềnh 
toàng ở chợ Bình Chánh. Phòng thuốc 
của anh hiện nay là một góc nhà ngang 
của cha mẹ. Thấy vậy, tôi càng quý anh và 
tin anh. Đó là Lương y Huỳnh Tấn Thêm. 
Từ cổng chợ Bình Chánh chạy theo hướng 
về miền Tây chừng 3 cây số, hỏi nhà thầy 
Thêm thì ai cũng biết.

Nhà văn Vu Gia (bìa phải) giờ đây hàng tuần vẫn xuống Long an bốc thuốc
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15 năm trước đây - 1998, người 
lính Avi Borovsky đã bị chết 
khi quân Palestine đặt bom 

và cho nổ tại một đồn biên phòng của 
Israel. Trong khi đó, con trai của Avi 
Borovsky (được đặt theo đúng tên của 
người bố) cách đây ít lâu tổ chức mừng 
sinh nhật lần thứ 13. Vào thời điểm Avi 
Borovsky bị chết, người lính Israel này 
chưa tròn 20 tuổi. Anh ta tốt nghiệp xuất 
sắc phổ thông trung học và đang có kế 
hoạch sẽ vào trường đại học sau khi kết 
thúc nghĩa vụ quân sự. Giống như nhiều 
thanh niên cùng trang lứa, Avi Borovsky 
chưa lấy vợ. Hơn thế, anh ta còn chưa kịp 
có người yêu.

THẢm HọA VÀ NIỀm HY VọNG
Khi nghe tin Avi bị chết, mẹ của anh 

là bà Natalya Borovskaja vô cùng đau 
đớn. khó có lời lẽ nào có thể diễn tả hết 
nỗi đau của bà. Nhiều năm trước đây, khi 
người chồng bị chết trong một tai nạn xe 
hơi, Natalya Borovskaja đã bế đứa con 
trai duy nhất - Avi Borovsky, rời bỏ thành 
phố Chelyabinsk, Nga, để đến Israel sinh 
sống. Khi đứa con trai chuẩn bị đi lính, bà 
Natalya hy vọng nó sẽ gửi “hạt giống” vào 
một ngân hàng tinh trùng. Tuy nhiên Avi 

Borovsky đã không làm điều này. Dù vậy, 
bà Natalya Borovskaja lại được các nhà 
khoa học Israel giúp đỡ.

Tại ngân hàng tinh trùng thuộc Trung 
tâm y học mang tên Sourasky ở Tel Aviv, 
các nhà khoa học đã lấy tinh trùng từ thi 
thể của Avi Borovsky. Về khoa học, trong 
vòng 72 giờ sau khi bị chết, nếu lấy được 
tinh trùng thì vẫn có thể cấy ghép với 
trứng của người phụ nữ. Giai đoạn tiếp 
theo là bà Natalya phải tìm kiếm một 
người phụ nữ khỏe mạnh, có khả năng 
sinh đẻ, nhận làm người mẹ của cháu nội 
tương lai của bà. Nhưng thỏa thuận với 
người nhận đẻ giúp vẫn chưa đủ. Natalya 
còn buộc phải chứng minh mình là người 
duy nhất thừa kế “hạt giống” của đứa con 
đã mất. Bởi luật của Israel quy định rằng: 
Việc cho tinh trùng được bảo quản trong 
ngân hàng, hay lấy tinh trùng từ thi thể 
người chết chỉ được ưu tiên cho quả phụ 
người đã chết chứ không phải cho bố mẹ. 

Ngoài ra, còn có luật định: Nếu đứa 
con ra đời sau 300 ngày khi người bố 
(sinh học) đã chết, thì nó không được 
quyền thừa kế từ người bố. Dù các quy 
định này không mấy liên quan đến con 
trai của Natalya, nhưng bà phải vượt qua 
các thủ tục hành chính quan liêu rườm rà 

mất hơn một năm. 
Cuối cùng thì Natalya cũng tìm được 

người phụ nữ đồng ý sinh cháu nội cho 
bà. Quả là sự tình cờ, khi người phụ nữ 
tên là Ekaterina này trước đây cũng là 
công dân của thành phố Chelyabinsk. 
Hơn thế, Ekaterina và bà Natalya còn 
học chung một trường đại học. Có điều 
Ekaterina học trên bà Nataya vài năm. 
Ekaterina cũng cảm thấy mình là người 
may mắn, vì đã ở tuổi 40 nhưng bà vẫn 
chưa có chồng và không có con cái.

“GIA ĐìNH” mớI GIúP Đỡ
Trò chuyện với phóng viên báo Tổng 

hợp quân sự độc lập, Natalya nói rằng, nếu 
không có tổ chức “Gia đình mới” thì bà 
đã không trở thành bà nội. Chính tổ chức 
này đã đấu tranh với tòa án để nhận 
được giấy phép dùng tinh trùng của Avi 
Borovsky để thụ tinh. 

Tại Israel hiện nay có 13 ngân hàng 
tinh trùng. Trong số này, ngân hàng 
lớn nhất nằm trong tổ hợp bệnh viện 
Sheba ở Tel Aviv. Ở phía Bắc Israel 
cũng có một ngân hàng lớn như thế tại 
bệnh viện Rambam ở thành phố Haifa. 
Những người lính và sĩ quan được điều 
động phục vụ khẩn cấp đều có thể gửi 

cuộc sống muôn màu 

NGụY NGữ NGôN

Y học và công nghệ hiện đại đã tặng cho các binh sĩ tử trận những đứa con mà họ 
không hề biết mặt. Nói cách khác, đó là những đứa trẻ được tạo ra từ người đã đi qua 
bên kia thế giới.

  Sinh con  
sau khi đã                  
    chết



tinh trùng miễn phí tại các ngân hàng 
này. Theo lời luật sư Irit Rosenblum - 
Chủ tịch Tổ chức “Gia đình mới”, có rất 
nhiều binh lính đã thực hiện điều này. 
Họ muốn những người vợ, người yêu của 
mình sẽ sinh con cho họ, nếu như họ bị 
chết trong các cuộc giao chiến. 

Aaron, 23 tuổi, là chồng của Rosalie. 
Họ mới chỉ cưới nhau được 3 tháng. Cả 
hai đều mơ ước sẽ sinh 3 đứa con. Nhưng 
sau đó Aaron bị chết cháy trong xe tăng 
khi cuộc chiến lần thứ nhất với Li-Băng 
diễn ra. Rosalie không bao giờ nghĩ rằng, 
chồng mình có thể chết ở tuổi 23. Và tiếc 
thay Aaron cũng không đến ngân hàng 
tinh trùng. Khi đó các nhà khoa học cũng 
chưa nghĩ ra phương pháp lấy tinh trùng 
từ người đã chết. Nhưng sau đó 3 năm, 
người anh em chú bác ruột của Aaron 
qua đời vì tai nạn giao thông. May mắn 
là người này trước đó đã để lại “bản di 
chúc sinh học” cho luật sư. Trong văn 
bản này cho phép lấy tinh trùng để thụ 
tinh nhân tạo. Và Rosalie sau đó được 
tòa án công nhận được là người sinh đẻ 
hợp pháp từ tinh trùng của người anh 
em họ. Hơn thế, chị còn được phép thụ 
tinh nhân tạo 3 lần để sinh 3 đứa con 
như ý nguyện của Aaron.

Tựu trung, với các quân nhân hay sĩ 
quan bị chết khi đang làm nhiệm vụ, thì 
vợ của họ thường không gặp rắc rối về khía 

cạnh pháp lý khi muốn lấy tinh trùng của 
người chồng quá cố để thụ tinh nhân tạo. 
Với những công dân bình thường chưa có 
vợ thì sao? Trước đây họ thường lấy một 
cái tên giả để cất giữ “hạt giống” của mình 
trong ngân hàng tinh trùng. Chính vì thế 
khó có thể biết người phụ nữ nào sẽ sinh 
con cho họ. Nhưng giờ đây mọi chuyện 
đã khác, sau khi Israel tu chỉnh luật trong 
lĩnh vực này, bất kỳ công dân nào (không 
phụ thuộc vào ngành nghề, địa vị xã hội) 
bằng tên thật đều có quyền gửi tinh trùng 
của mình tại một ngân hàng chuyên 
ngành trong 5 năm. Luật mới cũng cho 
phép lấy tinh trùng của quân nhân ngay 
sau khi bị chết với sự đồng ý của những 
người thân trong gia đình.      

Hiện ở Israel, một 
số ngân hàng tinh trùng 
đã bắt đầu quảng cáo 
để “nhận” người gửi tinh 
trùng với hứa hẹn người 
cho sẽ nhận được thù 
lao vào khoảng 80 USD. 
Nếu như người cho kiểm 
tra khám nghiệm y tế mà 
khỏe mạnh, đủ điều kiện 
thì có thể cho tới 10 lần 
(800 USD), một con số 
không nhỏ. Thường người 
cho tinh trùng là những  
đàn ông khỏe mạnh từ độ 

tuổi 19 đến 25, chưa có gia đình (không 
có tiền án, tiền sự). nhờ thế mà hiện nay 
tại Israel có tới 10 nghìn trẻ em được sinh 
ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo.  

Trong vụ việc của bà Natalya, có con 
trai bị chết trong chiến sự nhưng lại phải 
cần tòa án giải quyết là có lý do. Bởi, 
trong trường hợp này một người phụ nữ 
xa lạ sử dụng tinh trùng của con bà để đẻ 
thay. Bà phải nhờ các phương tiện truyền 
thông đăng tải thông tin, tìm kiếm người 
đẻ giúp. Thế giới không thiếu người tốt, 
hơn thế là những phụ nữ tốt. Có đến 40 
phụ nữ đã nhận giúp để bà Natalya có 
thể trở thành bà nội mà không cần đến 
sự tặng thưởng, hay tiền bạc nào. Trong 
số này Natalya đã chọn Ekaterina.  

 

 Phòng chứa hạt giống của con người
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ĐíCH NGắm BAN ĐẦU
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế 

giới (World Health Organization - WHO), 
Ý là một trong những quốc gia có dịch vụ 
y tế tốt nhất. Còn theo Liên Hợp quốc, 
tuổi thọ trung bình tại Ý là 74 đối với nam 
và 84 đối với nữ. Dù vậy, người Ý cho rằng 
thọ như thế vẫn còn ít và họ sẵn sàng trao 
gửi số phận cho nhà khoa học nào đang 
tìm phương cách để kéo dài cuộc sống 
của mình chốn dương trần.  

Một trong những nhà khoa học đó là 
linh mục, giáo sư Luigi Maria Versa, 90 
tuổi và là lãnh đạo Bệnh viện San Raffaele 
Cimena của Đại học Vita-Salute ở Milan. 
Cách đây không lâu, Luigi nhận được 12 
triệu euro từ chính phủ Ý để thực hiện dự 
án kéo dài tuổi thọ mang tên Quo Vadis.  

Số tiền nêu trên được đầu tư cho các 
phát minh tiên tiến. Chẳng hạn, mới đây 
các cộng sự của Luigi thông báo đã chế 
tạo thành công microchip có thể cấy dưới 
da. Điểm đặc biệt của microchip thông 
minh này là nó liên tục theo dõi và cập 
nhật các thông số về sức khỏe của người 
được cài đặt. Nhờ thế mà tất cả những 
dấu hiệu mầm mống bệnh tật của người 
mang microchip sẽ được cảnh báo kịp 
thời về trung tâm y tế chuyên ngành để 
các chuyên gia xử lý.  

Nhưng điều kỳ diệu hơn, những người 
được đặt microchip dù ở bất kỳ nơi nào 

trên thế giới, ở trên máy bay, ở trong nhà 
của mình hay ra phố, đi tắm biển… thì 
mọi thông tin về sức khỏe của họ vẫn 
liên tục được thông báo về trung tâm y tế 
chuyên ngành. Hiện đã có cả nghìn người 
đăng ký cài đặt loại microchip này. Còn 
tương lai sẽ là hàng triệu khách hàng! 
Các nhà khoa học Ý hứa rằng, nhờ có các 
thông số sức khỏe từ microchip mà họ có 
thể chữa trị, xử lý kịp thời các biểu hiện 
xấu của sức khỏe, kể cả chữa bệnh từ xa. 
Dù người bệnh có ở khoảng cách nào, ở 
đâu thì họ vẫn có thể trò chuyện trực tiếp 
với bác sĩ. Giá của microchip này chưa 
được thông báo, nhưng Luigi Maria Versa 
tin tưởng rằng, nhờ thế mà nhân loại đã 
tiến thêm một bước thật gần tới quá trình 
hiện thực hóa mơ ước kéo dài tuổi thọ, 
mà trước hết đích ngắm là 120 năm.

2050 = 150 TUổI (!?) 
Tại sao là 120 năm? Tuổi thọ như vậy 

giờ đây các công nghệ y học tiên tiến mà 
đội ngũ các nhà khoa học của Luigi Maria 
Versa có thể thực hiện được. Chẳng hạn, 
với dự án Quo Vadis, người ta nghiên 
cứu gen của người bệnh, biết trước các 
diễn biến của bệnh tật. Qua đó có thể 
can thiệp, cấy ghép, thay thế các gen mới 
khỏe mạnh cho các cơ quan nội tạng.  

Trong khi nhiều nhà khoa học của thế 
giới mới chỉ nói về tương lai của ngành 
gen học, thì các nhà khoa học Ý phối hợp 
với các đồng nghiệp người Mỹ đã chứng 
minh được là thông qua xét nghiệm ADN 
có thể khẳng định chính xác tới 70% những 
trường hợp sống thọ tới 100 tuổi. Có tới 
150 trường hợp đồng ý thử nghiệm việc 
xét nghiệm AND nêu trên. Sau đó các nhà 

câu chuyện khoa học 

Dự án sống thọ
TùY PHONG

Một trung tâm khoa học 
tại Ý đang thực hiện dự án 
kéo dài tuổi thọ mang tên 
Quo Vadis. Đích ngắm của 
dự án này là sẽ kéo dài tuổi 
thọ đến 120 tuổi cho bất kỳ 
người nào mong muốn. 

Nguyên Thủ tướng Ý - Silvio Berlusconi và GS. Luigi Maria Versa

K+sức Khỏe | Số 1-201346

120 tuổi



khoa học xác định được 19 mô hình gen 
có liên quan đến bệnh tật và sự lão hóa. 
Nhờ thế mà có thể xác định con người có 
khả năng sống thọ bao lâu là phụ thuộc 
vào điều kiện môi trường, lối sống và phụ 
thuộc vào AND. Cũng nhờ điều này mà 
mở ra triển vọng nhằm xác định các cấp 
độ sức khỏe, bệnh tật… rồi lập trình đưa 
vào microchip để kịp thời kiểm soát thể 
trạng của người được cài đặt. 

Tựu trung, kéo dài tuổi thọ tới 120 
năm nhiều khả năng có thể thực hiện 
được và là mức thấp nhất. Vì nhiều nhà 
khoa học đều nhất trí với nhau rằng, đến 
năm 2050 tuổi thọ của con người có thể 
sẽ lên tới 150 năm. Bởi khi đó ngoài công 
nghệ y học cực kỳ tân tiến, thì môi trường 
và chất lượng cuộc sống ở mức cao, cho 
phép con người sống lành mạnh và khỏe 
mạnh hơn ngày nay. 

Ở khía cạnh khác, việc kéo dài sự sống 
cho con người lại đặt ra một vấn đề khác? 
Liệu có nhất thiết phải nâng cao tuổi 
thọ như thế không? Nhìn nhận từ góc độ 
khoa học một cách nghiêm túc, thì việc 
kéo dài tuổi thọ sẽ gây ảnh hưởng khá lớn 
đối với tiến trình phát triển của nhân loại. 
Đó là sự mất cân bằng về độ tuổi của dân 
số, là sự lão hóa của người lao động… 
kéo theo nhiều thay đổi khác về chính 
sách ở tầm vĩ mô. Ngoài ra, từ góc độ tâm 
lý, các chuyên gia của Đại học College 
London (University College London) 
còn cảnh báo, việc kéo dài tuổi thọ 
còn có thể làm tăng cao các vụ tự tử. 
Không ít những người già nua sống 
trong cô đơn, trong cùng cực, trong 
khủng hoảng tinh thần đã tự tìm đến 
cái chết. Tựu trung dự án kéo dài tuổi 
thọ của Ý là bài toán sẽ kéo theo nhiều 
vấn đề nan giải khác mà trước khi hiện 
thực hóa các nhà khoa học cần phải có 
những lời giải nghiêm túc.  

  

cụ bà AntisA KhVichAVA, ở 
cộng hòa Georgia được cho là 
người phụ nữ cao tuổi nhất thế 
giới hiện nay. Năm nay bà 133 
tuổi (sinh 1880). Bà sống trên 
núi, miền tây Georgia và cho rằng 
mình sống lâu vì “tôi đã làm việc 
suốt đời”.  

cụ ông Breuning, sống ở bang 
Montana (Mỹ) vào tháng 9.2010 
được công nhận là người đàn ông 
cao tuổi nhất thế giới: 114 tuổi. Cụ 
Breuning, sinh năm 1896 tại bang 
Minnesota. Cụ chuyển đến bang 
Montana năm 1918 rồi  làm công 
chức ngành đường sắt trong 
vòng 50 năm. 

hai cụ bà Betty richArds và 
Jenny PelMore tại Manches-
ter, Anh vừa đón chào sinh nhật 
lần thứ 103 vào đúng ngày năm 
mới 1.1.2013. Cặp sinh đôi lớn 
tuổi nhất nước Anh này sinh cách 
nhau nửa giờ đồng hồ. Suốt cuộc 
đời họ luôn sống cạnh nhau kể cả 
khi đã có gia đình riêng. Bí quyết 
sống lâu của họ là có cuộc sống 
năng động và thường xuyên đi du 
lịch vòng quanh thế giới.

hai chị em song sinh là  
rAyMonde sAuMAde và luc-
ienne grAre, người Pháp bước 
sang tuổi 100 vào ngày 7.10.2012. 
Năm 2010 họ được Sách kỷ lục 
Guinness công nhận là cặp chị em 
song sinh cao tuổi nhất thế giới. 
Raymonde và Luicienne Wattelade, 
hiện đang sống ở Saint Georges 
de Didonne, Pháp. Bí quyết sống 
lâu của hai cụ là dẹp bỏ hoàn toàn 
những rắc rối của cuộc sống.
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Chuyện của đàn ông
Hai chàng trai rách việc ngồi 

tán gẫu với nhau: 
- Cậu thử định nghĩa cho tớ 

thế nào là cô dâu? 
- Cô dâu chẳng qua là một 

chiếc cán chổi được cắm vào chiếc 
chổi bằng vải màu trắng. Hôm 
đón dâu chính là lúc chủ rể được 
dịp cầm chổi quét từ đoạn đường 
từ nhà gái đến nhà trai. 

- Cậu khá lắm! Vậy còn thế 
nào là đêm 
tân hôn? 

- Đêm 
tân hôn đó 
là lúc... còn 
trơ khấc 
chiếc cán 
chổi với chú 
rể.

Cô thế mà may
Chồng cãi nhau kịch liệt với vợ và tuyên bố sẽ ra 

đi. Sau khi chuẩn bị hành trang, anh ta liền nói lời 
từ biệt: 

- Tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây. 
Thà va đập vào các thiên thể, hy sinh ở một hành 
tinh bí ẩn nào còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô!

Nói rồi anh ta đi ra và đóng sập cửa lại. Nhưng chỉ một phút sau đã quay 
vào nói: 
- Cô thế mà may! Ngoài phố trời mưa.Chị vợ 

phụng phịu 
nói với chồng:

- Anh 
chàng diễn viên trong kịch tỏ tình với 
người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, 
chẳng bao giờ nói nổi với em một câu 
như thế.

- Nhưng em biết rằng anh ta khác 
với anh. Anh ta làm như vậy là được 
trả lương, còn anh... 

Tưởng bở
- Em yêu, 

nếu anh cưới 
em thì bố mẹ 
sẽ mua chiếc 
Toyota đời mới 
cho anh chứ?

- Vâng.
- Bố em sẽ 

mua biệt thự 
cho chúng mình chứ?

- Vâng.
- Và bố em sẽ cho anh làm phó 

giám đốc hãng của ông ấy chứ? 
- Vâng, tất nhiên là thế.

- Em yêu, em đồng ý lấy anh 
chứ?

- Không! Vì bố em không đồng 
ý như thế!

Chàng rể có hiếu với nhà vợ
Bố vợ nói với chàng rể: Thế là con gái tôi đã 

đồng ý làm vợ anh. Anh định ngày nào sẽ cưới?
- Cháu đã dành quyền quyết định đó cho 

vị hôn thê.
- Anh định làm lễ cưới ở nhà thờ hay ở nhà?
- Điều đó mẹ cô dâu sẽ quyết định.
- Thế anh và vợ định sống bằng cái gì?
- Vấn đề này thì cháu hoàn toàn giao phó 

cho hai bác ạ.

Bố vợ thương 
chàng rể

Một người bạn hỏi bạn 
thân của mình: Quan hệ giữa 
cậu và ông bố vợ ra sao? 
- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, 
trừ một lần duy nhất, tôi không 
hiểu ý ông ấy. 
- Lần nào vậy? 
- Lúc tôi xin cưới, ông ấy can 
ngăn và nói vì rất thương tôi, 
thế mà tôi đã không tin ông ta.

Nguyên Anh (sưu tầm)

Một nụ cười
bằng mười thang thuốc bổ

Không đáng
Một chàng đang đi 

trên phố thì có người lạ 
chặn đường, mời mua 
“thần dược” Viagra dành cho nam giới. 
Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, 
mỗi viên có giá 300 nghìn đồng. 
Anh chàng lắc đầu:  Ồ, không đáng đâu!

- Vậy thì 150 nghìn nhé!
- Không, không đáng đâu!

- 100 nghìn vậy!
- Không đáng đâu!
- Giá chót này, 50 nghìn!
- Vẫn không đáng!
Người lạ cáu:  Nghe này, loại thuốc 

này có giá 10 đô-la một viên. Tôi cần tiền 
mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà 
ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?

- Thuốc đó nam giới ai cũng cần, 
những còn vợ tôi thì không. 

Được trả 
lương
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