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PhPhầầnn I:I: LLờờii mmởở đđầầuu
A)A) LýLý dodo chchọọnn đđềề ttààii

- Trong quá trình lịch sử hình thành của con người, chúng
ta đều biết:

+Con người luôn có những cảm xúc từ cảm xúc xấu
đến cảm xúc tốt và điều đó để hoàn thiện nhân cách của
con người, con người tự điều chỉnh hành vi phù hợp với
chuẩn mực đạo đức.

+Con người từ việc ăn lông ở lỗ đến sống định cư trong
các hang đá ăn chín uống sôi và bây giờ con người có thể
thưởng thức muôn vàn của ngon vật lạ sống trong những
tòa nhà kiên cố vững chắc.

+Con người lúc đầu không mặc gì che thân đến mặc
khố và dần dần hình thành quần áo như hiện nay với rất
nhiều phụ kiện đi kèm như đồ trang sức, túi sách, kẹp
tóc,v.v...

+Con người từ làm việc thủ công đến làm việc bằng
máy móc và bây giờ có thể ngồi trong phòng điều khiển cả
một hệ thống điện tử tinh vi bên ngoài. (tức là từ làm việc
bằng chân tay đến làm việc bằng trí óc)



A)A) LýLý dodo chchọọnn đđềề ttààii
+Con người từ đi bộ, đi xe ngựa để di chuyển từ nơi

này đến nơi khác và đến bây giờ ngồi vi vu trên máy bay đi
đến các vùng miền tươi đẹp trên thế giới.

+Con người từ dùng nến, đèn dầu để có ánh sáng vào
buổi tối và đến bây giờ con người có ánh đèn điện sáng
trưng.

+Con người từ sử dụng những ám hiệu để truyền tin
đến khi có chữ viết thì dùng thư từ trao đổi thông tin và
bây giờ con người cung cấp mọi thể loại thông tin (hình
ảnh, âm thanh,...) cho nhau dù cách xa nhờ viễn thông,
điện thoại, máy fax, vô tuyến truyền hình đặc biệt là qua
internet.

+Con người từ không biết bệnh đến phát hiện được
bệnh và phương pháp điều trị và bây giờ sức khỏe con
người được nâng cao hơn, tuổi thọ cao hơn. Nhiều bệnh nan
y đã có được cách điều trị hiệu quả nhất.

Vậy tại sao con người có thể làm thay đổi
cuộc sống của chính mình nhiều như vậy?



Câu trả lời chính là
“BỘ NÃO CỦA CON NGƯỜI”

Con người thông qua bộ não đã luôn không
ngừng suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo nghiên cứu,
hiểu được cái đúng cái sai để có thể đi đúng
hướng để có những phát minh vĩ đại phục vụ cho
chính con người như điện, phương tiện giao
thông, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học,
công nghệ vũ trụ, công nghệ thông tin, v.v...

Điều đó cho thấy bộ não con người vô cùng
quan trọng và hiểu biết về nó là điều tất yếu để
phát huy hết khả năng của bộ não để phục vụ
cuộc sống của chính chúng ta tốt hơn và để bảo
vệ não một cách tốt nhất không để não bị bệnh.

Vì vậy, chúng tôi đã chọn đề tài: “Một số
vấn đề về não”.



B)B) MMụụcc đđííchch nghiênnghiên ccứứuu

1> Cung cấp thông tin về cấu tạo
bộ não và các bệnh về não.

2> Hiểu được tầm quan trọng của
bộ não.

3> Nắm được các phương pháp
bảo vệ não.



MMụụcc llụụcc
CẤU TẠO CỦA NÃO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI
TRÍ THÔNG MINH
I. Cấu tạo của não
II. Những điều thú vị về não
III. Những bí ẩn về não
IV. Sự ảnh hưởng của não đến trí thông minh

CÁC BỆNH VỀ NÃO
I. Bệnh bại não
II. Bệnh viêm não
III. Bệnh viêm não Nhật Bản
IV. Bệnh Alzheimer

Các biện pháp cải thiện não



A. CA. CẤẤU TU TẠẠO CO CỦỦA NÃO VA NÃO VÀÀ SSỰỰ ẢẢNHNH
HƯHƯỞỞNG CNG CỦỦA NA NÓÓ TTỚỚI TRI TRÍÍ THÔNG MINHTHÔNG MINH

I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

1. Vỏ não, với độ dày chỉ vài mm, nhưng chứa tới 75% các tế
bào não: (khoảng từ 10 cho tới 100 tỉ tế bào).
Vỏ não chính là nơi lưu giữ “ký ức”, suy nghĩ, tính cách, đặc điểm
cảm xúc và ý thức của con người.

2.Bộ não người có kích thước chỉ bằng 2 nắm tay. Nhưng khi
trải phẳng ra, kích thước của não người có thể to bằng kích thước của
một quả bóng rổ.



I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

3.Vậy bộ não hình thành cảm
giác như thế nào? Trong não
có trên 30 nơi xử lý thông tin
do mắt đưa lên. Ở phần vỏ
não phụ trách cơ quan thị giác
(visual cortex) và một khu vực
liền kề đó, thông tin được
phân loại, gắn kết và đánh
dấu địa chỉ. Một vùng thứ 3 có
trách nhiệm xác định hình
dạng và chuyển động của vật.
Vùng thứ tư phụ trách cả màu
sắc và hình dạng, trong khi
vùng thứ 5 theo dõi và vẽ ra
bản đồ giúp chúng ta hiểu và
đi theo chuyển động của vật.



I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

4.  Các chức năng của não:
Các chức năng của não người là các tín hiệu thuộc về hóa
học chứ không phải tín hiệu điện. Não người không cần lập
trình và hoạt động một cách tự phát. Một vài nơ-ron có thể
phản ứng tới 1.000 tín hiệu nhận được từ các cơ quan cảm
thụ hoặc từ các nơ-ron khác (được gọi là hiện tượng tiếp
hợp). Ví dụ, ở cơ quan khứu giác (bị suy giảm nhiều ở cơ
thể người) có tới 6 triệu nơ-ron hoạt động, mỗi nơ-ron nhận
khoảng 10.000 tín hiệu từ các nơ-ron lân cận.

5. Mỗi nơ-ron trong não người đều có các tế bào phụ
(khoa học gọi là glial).
Những tế bào này giữ cho não luôn kết dính, hoạt động như
một bộ phận cách ly điện giữa các nơ-ron, chống tiêm
nhiễm và hình thành một hàng rào bảo vệ.



I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

6. Bộ nhớ là gì?
Thật khó có thể trả lời cặn kẽ bộ nhớ là gì! Nhưng các nhà khoa học
đã phân biệt bộ nhớ tuyên nhận - declarative (các đồ vật) và bộ nhớ
thủ tục - procedural (thói quen và tập tục).
Có nhiều loại bộ nhớ: bộ nhớ rất ngắn hạn, bộ nhớ ngắn hạn, bộ nhớ
tạm thời - lưu giữ những thực tế vừa xảy ra, và bộ nhớ dài hạn -
được lưu lại thành kỹ năng. Bộ nhớ dài hạn có liên quan đến vỏ não
trước và các thông tin sau khi đã được chọn lọc để lưu vào bộ nhớ
dài hạn sẽ truyền các xung điện qua một phần của bộ não gọi là
hippocampus (tạm dịch là cá ngựa), quá trình cung cấp năng lượng
cho bộ nhớ dài hạn, làm tăng khả năng của các nơ-ron để truyền tải
thông điệp.
Một lý thuyết khác cho rằng các nhịp điệu điện trong não có liên
quan mật thiết đến nhau. Những dao động lặp đi lặp lại (giống nhịp
trống) giúp liên kết giữa các thông tin giữ lại được và chuyển động
trong khi rất nhiều tế bào não được huy động.
Các nhà khoa học tin rằng có nhiều loại bộ nhớ được lưu lại tại các
phần của bộ não, mỗi khái niệm trong bộ nhớ ở phần đó đều có liên
quan đến nhau.
Hạch hạnh nhân, một nhân ở đáy não, xử lý các ký ức liên quan đến
sự sợ hãi. Các tuyến basal gắn với thói quen và các kỹ năng vật lý,
trong khi tiểu não lại liên kết với quá trình tiếp thu và những phản
xạ có điều kiện.



I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

7. Hoạt động ngôn từ phức
tạp của con người có quan
hệ với 2 nơi trên bộ não:

Những gì chúng ta muốn
nói được bắt đầu ở một phần
của vỏ não trái gọi là “vùng
Wernickle”. Vùng này trao đổi
thông tin với “vùng Broca”,
đảm bảo các quy tắc ngữ
pháp. Xung điện đi từ những
vùng này tới các cơ tham gia
vào hoạt động phát ngôn.
Những vùng này được gắn với
các cơ quan thị giác (giúp
chúng ta có thể đọc được),
các cơ quan thính giác (giúp
nghe thấy những gì người
khác nói, hiểu và trả lời) và
cũng có một nơi (gọi là ngân
hàng bộ nhớ) giúp nhớ lại
những ý kiến có giá trị.



I.I. CCấấu tu tạạo co củủa nãoa não

8. Liên kết giữa các nơ-ron thay đổi liên tục
Khi không dùng đến chúng có thể tự động ẩn đi. Đó là lý

do tại sao bộ não luôn cần những kích thích liên tục trong
trí óc và các trò chơi tư duy. Những đứa trẻ mới sinh không
bị mù, nhưng chúng phải phát triển các cơ quan thị giác.
Thoạt đầu, chúng chỉ nhìn thấy những vật ở gần kề. Dần
dần, chúng bắt đầu nhìn được những vật đầy đủ 3 chiều khi
có khả năng phân biệt được các hình ảnh do mắt đem lại.
Nếu một trong hai mắt lúc đó bị vỗ nhẹ, đứa bé sẽ không
thể nhìn thấy gì, vì khi tín hiệu đi vào từ mắt còn lại sẽ
kiểm soát phần vỏ não phụ trách các cơ quan thị giác.
Âm nhạc giúp phát triển khả năng phát ngôn và cư xử xã

hội của trẻ. Những đứa trẻ được học thêm ở các lớp nhạc có
khả năng nói tốt hơn và đọc nhanh hơn những đứa khác.
Các dụng cụ này có tác dụng nhiều trong việc phát triển kỹ
năng của trẻ.



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão
1.Bộ não nam và nữ không có sự khác biệt:

Người ta thường cho rằng não bộ của phụ nữ và
nam giới thường khác nhau. Thực tế không phải
vậy mà chỉ có các hormone tác động lên sự phát
triển não của nam và nữ theo những cách không
giống nhau mà thôi.
Năm 2005, một nhà tâm lý học người Mỹ đã thực
hiện những thống kê dựa trên giới tính và nhận
thấy trong 78% ghi nhận sự khác biệt về giới thì
ảnh hưởng của giới tính đến hành vi gần như
bằng 0. Một công trình xuất bản vào tháng 1-
2010 trên tạp chí Tâm lý học (Mỹ) đã nghiên cứu
gần nửa triệu người ở 69 quốc gia cũng nhận
thấy không có khác biệt nào về khả năng toán
học giữa hai giới.



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão

2.Bộ não chưa bao giờ ngừng thay đổi
Khoa học từng cho rằng một khi bạn trưởng

thành, não của bạn sẽ mất khả năng hình thành các
kết nối thần kinh mới. Điều này đã được chứng minh
là sai lầm.

Một nghiên cứu vào năm 2007 trên một bệnh
nhân tai biến mạch máu não cho thấy não của cô đã
thích ứng với tổn thương dây thần kinh hình ảnh bằng
cách lấy thông tin tương tự từ những dây thần kinh
khác. Những nghiên cứu mới hơn chứng tỏ não bộ
người trưởng thành vẫn có thể hình thành nhiều dây
thần kinh mới.

Các nghiên cứu về tư duy thậm chí còn phát hiện
sự rèn luyện trí não với cường độ cao có thể làm thay
đổi cả cấu trúc lẫn chức năng của não.



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão
3.Não là một “câu lạc bộ quý tộc”

Giống như những người bảo vệ trước cửa các câu lạc bộ ban
đêm, có những tế bào lập thành một bức màng bảo vệ não, chỉ
cho một vài tế bào có thể lọt vào “căn phòng não bộ” được canh
phòng rất cẩn mật.

Quy trình “canh phòng” này khá phức tạp với một hệ thống
các tế bào, mao mạch lớn nhỏ liên kết với nhau. Chỉ có những tế
bào cung cấp protein đặc biệt mới lọt qua được bức phòng vệ để
cung cấp cho não chất dinh dưỡng. Ngoài ra, chỉ có một vài ngoại
lệ rất đặc biệt khác là tiếp cận được với não.

Bức màng này bảo vệ não rất hiệu quả, nhưng đồng thời
cũng ngăn chặn các loại thuốc tác động đến não. Trong nỗ lực
điều trị các khối u, bác sĩ có thể dùng thuốc để phá vỡ mối liên
kết của bức màng chắn, nhưng hành động này có thể tác động
xấu đến não.

Một cách mới để xâm nhập qua các rào chắn này là dùng
công nghệ nano. Một nghiên cứu mới xuất bản năm 2009 trên tạp
chí Nghiên Cứu Ung Thư cho thấy các “chiến binh” nano có thể đi
xuyên qua bức màng chắn và dính chặt vào các khối u gây ung
thư. Trong tương lai, sự kết hợp giữa công nghệ nano và hóa trị
có thể là một cách hữu hiệu để tiêu diệt các khối u.



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão
4.Tế bào não hầu hết là tế bào thần

kinh?
Không phải vậy, vì khoa học đã

chứng minh các tế bào thần kinh chỉ
chiếm 10% tổng số tế bào não. 90%
còn lại, vốn chiếm một nửa khối
lượng não, gọi là “tế bào thần kinh
giao” (tức “glia”, trong tiếng Latin
nghĩa là “keo dán”).

Các nhà thần kinh học vốn nghĩ
đơn giản “tế bào thần kinh giao” là
một thứ keo dán kết dính các tế bào
thần kinh với nhau, nhưng những
nghiên cứu gần đây cho thấy các tế
bào này có tầm quan trọng
hơn nhiều. Một bài báo khoa học trên
tạp chí Current Opinions đã chứng
minh vai trò của những tế bào “vô
thừa nhận” này: chúng sắp xếp lại
những tín hiệu thần kinh mạnh quá
mức, nhằm bảo vệ sự phát triển và
điều chỉnh của các xinap (là phần đầu
nối giữa các tế bào thần kinh).



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão

5.Ta thông minh nhờ những nếp gấp não:
Điều bí mật nào tạo nên loài người khôn ngoan

ngày nay? Câu trả lời là những nếp gấp não.
Bề mặt vỏ não là một nơi phức tạp gồm rất nhiều

nếp gấp, nếp gấp hằn mờ gọi là sulci, hằn sâu gọi là
gyri. Những nếp gấp, uốn khúc cho phép bộ não tiết
kiệm diện tích và do đó tăng cường khả năng xử lý
cao hơn nhờ vào sự nhỏ gọn của hộp sọ.

6.Bộ não ngốn rất nhiều năng lượng
Não của con người hiện đại là một lò năng lượng

thật sự. Chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng
não tiêu tốn khoảng 20% lượng oxy trong máu và
25% lượng đường glucose của toàn cơ thể.



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão

7.Não đang trở nên nhỏ dần
Theo nhà cổ nhân loại học John Hawks, những dữ

liệu khảo cổ thu thập ở Trung Quốc, châu Âu, Nam Phi
và Úc cho thấy bộ não ngày nay đã thu nhỏ lại
150cm3, chỉ còn cỡ 1.350cm3, tức nhỏ đi khoảng
10%.Các nhà nghiên cứu không hiểu lý do tại sao não
lại thu nhỏ kích thước. Có giả thuyết cho rằng điều đó
khiến não hoạt động hiệu quả hơn. Một số người khác
nghĩ hộp sọ trở nên nhỏ hơn là do thực phẩm của
chúng ta ngày càng dễ nhai hơn, thế nên một bộ răng
hàm lớn không còn cần thiết nữa.

Dù sao đi nữa kích thước não cũng không có mối
liên quan trực tiếp đến trí thông minh. Thế nên không
thể kết luận rằng người tiền sử thông minh hơn con
người ngày nay!



II.II. NhNhữữngng điđiềềuu ththúú vvịị vvềề nãonão

8.Não con người khá lớn
Não người lớn nặng

khoảng 1,3-1,4kg. Một số
nhà phẫu thuật thần kinh đã
mô tả não giống như những
ống kem đánh răng, thế
nhưng theo bác sĩ Katrina
Firlik, "thật ra não trông
giống tàu hủ (đậu phụ)
hơn”: khoảng 80% dung
lượng hộp sọ là bộ não,
phần còn lại là máu, dịch
tủy, các đệm mô thần kinh…
Nếu trộn lẫn tất cả, bạn sẽ
có một dung dịch hỗn hợp
khoảng 1,7 lít, đủ để bỏ vào
một chai soda 2 lít!



III.NhIII.Nhữững bng bíí ẩẩn vn vềề nãonão

Natalia Bekhtereva, một trong những
chuyên gia tâm lý và thần kinh nổi tiếng
nhất nước Nga, từng nói: “Giới khoa học
đã nghiên cứu mọi bộ phận trong não
người, nhưng thực ra chúng ta vẫn chưa
khám phá hết khả năng của nó. Nhiều thứ
trong não có thể khiến chúng ta sửng sốt,
thậm chí không thể tin. Cho tới nay, não
vẫn là một ẩn số lớn đối với giới khoa
học”. Những câu chuyện dưới đây cho
thấy nhận xét của cựu giám đốc Viện Y
học thực nghiệm Nga hoàn toàn có cơ sở.





III.NhIII.Nhữững bng bíí ẩẩn vn vềề nãonão
Năm 1336, vua Ludwig của Bavaria (lãnh thổ thuộc

miền nam nước Đức ngày nay), ra lệnh chém đầu 5 quý tộc
vì tội mưu phản. Trước khi thi hành án tử, nhà vua ban cho
Ditz von Shaunburg, người cầm đầu nhóm phản loạn, một
ân huệ cuối cùng. Shaunburg yêu cầu vua tha cho 4 người
còn lại nếu sau khi bị chặt đầu, ông vẫn bước qua mặt họ.
Do mỗi tội nhân đứng cách nhau 4 bước nên Shaunburg nói
rằng ông sẽ dấn 32 bước từ vị trí của ông tới vị trí của
người cuối cùng trong hàng. Vua Ludwig cười phá lên và
hứa sẽ làm theo ước nguyện của Shaunburg. Nhà quý tộc
quỳ gối trước máy chém. Khi lưỡi dao rơi xuống, thi thể
không đầu của Shaunburg đứng dậy và chạy qua mặt 4 tội
nhân còn lại trước sự sửng sốt của vua và những người có
mặt tại pháp trường. Thi thể thực hiện đúng 32

bước và đi qua người cuối cùng trong hàng trước khi ngã
xuống. Lugwig thực hiện cam kết của ông.



III.NhIII.Nhữững bng bíí ẩẩn vn vềề nãonão

• Một đứa trẻ được sinh ra trong một bệnh viện của
Mỹ vào năm 1935. Nó ăn, ngủ, khóc, bò và làm
mọi thứ giống như bao đứa trẻ khác. Thế rồi đột
nhiên đứa bé qua đời. Khi giải phẫu tử thi, các
bác sĩ sững sờ vì em không hề có não.

• Hufland, một bác sĩ Đức, từng công bố hình ảnh
giải phẫu sọ của một người chết vì xuất huyết
não. Nạn nhân suy nghĩ và hoạt động bình
thường cho tới khi chết. Tuy nhiên, kết quả giải
phẫu não khiến người ta kinh ngạc: Hộp sọ của
người đàn ông chỉ chứa 30 ml nước, chứ không
hề có não.



III.NhIII.Nhữững bng bíí ẩẩn vn vềề nãonão
• Một câu chuyện thú vị khác được xuất bản trong tạp chí

Miracles and Adventures của Nga. Boris Luchkin tham gia
lực lượng tình báo Nga trong Thế chiến thứ hai. Một hôm
ông và đồng đội phải vượt qua tiền tuyến và xâm nhập vào
khu vực phía sau chiến tuyến của quân Đức. Chỉ huy của
nhóm, một trung úy, giẫm phải mìn. Một mảnh sắt từ quả
mìn phạt đứt đầu của viên sĩ quan, nhưng anh vẫn đứng
vững. Anh cởi cúc áo khoác, lấy bản đồ địa hình rồi đưa cho
Luchkin trước khi ngã xuống.

• Nhà sinh học và hóa học nổi tiếng Louis Pasteur (Pháp) mắc
bệnh xuất huyết não ở tuổi 46. Vì thế mà bán cầu não phải
của ông đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Pasteur vẫn sống
thêm được 27 năm mữa và phát hiện thêm nhiều tri thức
quan trọng đối với nhân loại.



III.NhIII.Nhữững bng bíí ẩẩn vn vềề nãonão
TThhựực chc chấất,t, con ngưcon ngườời ci cóó 2 b2 báán cn cầầu não: Bu não: Báán cn cầầu nãou não

phphảải gii giúúp con ngưp con ngườời phi pháát trit triểển thưn thườờng thiên vng thiên vềề nghnghệệ thuthuậậtt
như ca hnhư ca háát, ht, hộội hi họọa,a, văn chươngvăn chương,, điêu khđiêu khắắc...;c...; Trong khiTrong khi
đđóó, b, báán cn cầầu não tru não tráái thi thốống trng trịị suy nghsuy nghĩĩ ccủủa con ngưa con ngườời theoi theo
khuynh hưkhuynh hướớng logic vng logic vàà mang tmang tíính phân tnh phân tíích.ch.

VVìì vvậậy, nhy, nhữững ngưng ngườời chi chịịuu ảảnh hưnh hưởởng nhing nhiềều bu bởởi bi báán cn cầầuu
não phnão phảải ci cóó khuynh hư khuynh hướớng thiên vng thiên vềề trtrựực gic giáác vc vàà gigiààu tru tríí
tưtưởởng tưng tượợng. Hng. Họọ ccóó ccáái nhi nhììn tn tổổng thng thểể, th, thíích thch thúú vvớới ci cáác mc mẫẫuu
vvẽẽ, h, hìình dnh dạạng, kng, kíích thưch thướớc...c...

Còn nhCòn nhữững ngưng ngườời chi chịịu su sựự chi phchi phốối nhii nhiềều cu củủa ba báán cn cầầuu
não trnão tráái thưi thườờng cng cóó khuynh hư khuynh hướớng thiên vng thiên vềề phân tphân tíích, suych, suy
luluậận.n. Đôi khi Đôi khi, h, họọ khkháá mâu thumâu thuẫẫn vn vớới chi chíính mnh mìình do nhnh do nhữữngng
chichiềều hưu hướớng suy nghng suy nghĩĩ chchồồng chng chééo,o, đan xen nhau đan xen nhau. H. Họọ trtrộộii
hơn ngưhơn ngườời khi kháác khi thc khi thựực hic hiệện cn cáác phc phéép tp tíính tonh toáán, công thn, công thứứcc
vvàà kkỹỹ năng s năng sửử ddụụng ngôn ngng ngôn ngữữ......

Do đDo đóó, d, dùù mmấất đi bt đi báán cn cầầu não phu não phảải, Pasteur vi, Pasteur vẫẫn đemn đem
llạại cho nhân loi cho nhân loạại nhi nhữững Tri thng Tri thứức tuyc tuyệệt vt vớới cho nhân loi cho nhân loạại.i.



IV.SIV.Sựự ảảnhnh hưhưởởngng ccủủaa nãonão đđếếnn
trtríí thôngthông minhminh

1.Vai trò của não
a.Khả năng không giới hạn của bộ não

Bộ não được cấu tạo từ hàng tỷ tế bào não còn gọi
là nơ-ron thần kinh (neurone). Mỗi nơ-ron tuy có kích
thước cực nhỏ nhưng lại có sứ mạnh xử lí thông tin
tương đương với một máy vi tính. Bộ lưu trữ thông tin
của một nơ-ron cũng có sức chứa khổng lồ vì mỗi tế bào
não bao hàm một gen hoàn hảo của chúng ta đủ để tái
tạo thêm một nhân bản giống như ta vậy. Trung bình có
khoảng một triệu triệu (1.000.000.000.000) nơ-ron như
thế cấu tạo nên bộ não. Trong khi đó, một con ong mật
chỉ cần 7.000 nơ-ron để có thể xây dựng, duy trì một tổ
ong, tính toán khoảng cách, hút mật hoa, sản xuất mật,
có khả năng giao phối, chăm sóc ong con và có khả năng
giao tiếp trong đàn. Sự so sánh này cho ta thấy chúng ta
có một sức mạnh não bộ khủng khiếp. chúng ta có quá
nhiều nơ-ron đến mức nếu bạn có ít hơn vài triệu nơ-ron
so với người khác thì cũng không khác biệt là mấy.



b.Sb.Sựự liên kliên kếết nơt nơ--ron tron tạạo rao ra
trtríí thông minhthông minh

Nếu tất cả chúng ta về cơ bản đều có cùng một số
lượng nơ-ron thần kinh, vậy thì điều gì làm nên trí thông
minh của con người? Điều gì khiến người này thông minh
hơn người kia? Lời giải đáp nằm ở số lượng đường kết nối
giữa các nơ-ron còn gọi là sự liên kết nơ-ron.

Hai mươi tuần sau khi thụ thai, các nơ-ron trong não
bộ chúng ta bắt đầu tạo ra hàng ngàn liên kết từ nơ-ron
này đến nơ-ron khác. Sự kiên kết này định hình hàng loạt
các hành vi của chúng ta và do đó, quyết định trí thông
minh của chúng ta. Nếu bạn có năng khiếu về toán, có thể
là bạn đã phát triển một số lượng liên kết nơ-ron phong
phú giúp bạn giỏi phân tích, xử lí và giải quyết các vấn đề
toán học. Tuy nhiên, cùng với những liên kết này, bạn có
thể không có năng khiếu vẽ đẹp. Một người khác có thể vẽ
rất đẹp vì anh ta có sự liên kết nơ-ron cần thiết khác với
bạn, giúp anh ta có khái niệm tốt về hội học. càng nhiều
liên kết nơ-ron được tạo ra, chúng ta càng thông minh hơn
trong một lĩnh vực nào đó.



b.Sb.Sựự liên kliên kếết nơt nơ--ron tron tạạo rao ra
trtríí thông minhthông minh

Vậy thì câu hỏi hỏi đặt
ra là yếu tố nào ảnh
hưởng đến sự liên kết giữa
các nơ-ron ? Việc tận dụng
bộ não của bạn bao nhiêu
sẽ quyết  định bấy nhiêu
liên kết nơ-ron trong não
bộ. Mỗi khi bạn nhìn thấy,
lắng nghe hoặc làm một
chuyện gì mới , hoặc mỗi
khi bạn suy nghĩ , não bộ
của bạn sẽ bị kích thích.
Đây là lúc bộ não của bạn
tạo ra thêm nhiều liên kết
nơ – ron giúp bạn ngày
càng thông minh hơn.



c.Trc.Tríí thông minh khôngthông minh không
gigiớới hi hạạnn

Nếu bạn có thể tăng cường trí thông
minh bằng việc kích thích não bộ, vậy thì
giới hạn trí thông minh của bạn ở đâu?
Điều này phụ thuộc vào việc não bộ của
bạn còn có thể tạo ra bao nhiêu liên kết
nơ-ron. Chúng ta có 1 triệu nơ-ron và mỗi
nơ-ron có thể tạo ra vô số liên kết với các
nơ-ron khác. Tổng số liên kết khi được
tính toán một cách chính xác nhiều đến
nỗi chúng ta buộc phải viết trên giấy, đó
là một con số khiến ai cũng phải rùng
mình, bắt đầu bằng số 1 và theo sau là
dãy số 0 dài 10,5 triệu kilomet.



c.Trc.Tríí thông minh khôngthông minh không
gigiớới hi hạạnn

Để giải thích rõ hơn về điều này, ta sẽ so
sánh con số này với một khái niệm quen thuộc.
Tất cả chúng ta đều biết nguyên tử là một cấu
tạo vật chất cực nhỏ trong vũ trụ. Vậy bạn có
biết có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ không?
Theo ước đoán, con số ấy bắt đầu bằng chữ số 1
và 100 chữ số 0 tiếp theo. Nghĩa là bạn phải viết
con số nguyên tử này trên một tờ giấy dài
khoảng nửa mét. Còn số liên kết nơ-ron thì lại
chiếm một mảnh giấy dìa khoảng 10,5 triệu cây
số viết bằng tay. Rõ ràng tiềm năng phát triển
của não bộ là gấp hàng tỉ tỉ...lần tổng số nguyên
tử trong vũ trụ. Hay nói đơn giản, nó gần như vô
hạn.



d.d. BBộộ não hai trong mnão hai trong mộột ct củủa ba bạạnn

Để tận dụng sức mạnh
não bộ ,  trước hết bạn phải
hiểu được cách làm việc của
nó . Các lớp trên cùng và
trung tâm não bộ được cấu
tạo từ bán cầu não trái và
bán cầu não phải . Hai bán
cầu này nối với nhau bằng
tập hợp các sợi dây thần
kinh . Mỗi bán cầu não có
một vai trò hết sức khác
nhau . Não trái của chúng ta
xử lý thông tin về lập luận,
toán học , phân tích , ngôn
ngữ, các chuỗi số và sự kiện,
v.v... Não phải của chúng ta
chăm lo những việc như âm
nhạc , sáng tạo , mơ mộng,
tưởng tượng , màu sắc, tình
cảm, v.v...



e.Não tre.Não tráái ti tốốt, nãot, não
phphảải xi xấấu?u?

Bạn hãy thử nghĩ xem, 90% các môn học chúng ta học
trong trường là những môn học thiên về não trái. Những
môn học chính như địa lý, vật lý, toán học, hóa học, sinh
học, ngoại ngữ,...đều đòi hỏi các chức năng hoạt động từ
não trái như tìm hiểu sự kiện, phân tích thông tin, lập luận,
tính toán.

Vậy thì trong khi não trái của bạn phỉa làm việc hầu
hết thời gian lúc bạn học ở trường, não phải của bạn sẽ làm
gì? Nó hầu như chẳng làm gì nhiều. Nghĩa là não phải
không được tận dụng đúng công suất. Do đó, não phải của
bạn cảm thấy rất “nhàm chán” và kết quả là nó làm sao
nhãng sự tập trung của bạn.

Có phải bạn hay mơ màng trong lớp học, hoặc hay viết
nguệch ngoạc trên giấy khi thầy cô giảng bài không? Bạn
có biết tại sao không? Bởi vì não phải không có việc gì để
làm cả, nó cảm thấy “nhàm chán” nên nó phải “kiếm việc
để làm”. Kết quả là não phải khiến bạn mơ màng, viết
nguệch ngoạc trên giấy, giảm bớt sự tập trung của bạn vào
môn học.



e.Não tre.Não tráái ti tốốt, nãot, não
phphảải xi xấấu?u?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn luôn phải
bật radio hoặc bật nhạc trước khi bạn chuẩn bị
học bài. Cùng một lý do trên. Đó là vì não phải
của bạn cần được quan tâm.

Có vẻ như não phải là nguyên nhân chính gây
ra việc bạn bị sao nhãng, mất tập trung. Cách
giải quyết tốt nhất cho vấn đề này là bạn phải sử
dụng cả não trái lẫn não phải trong lúc học. Việc
này không những tạo “công ăn việc làm” cho não
phải, mà nó còn giúp tăng gấp nhiều lần (chứ
không chỉ gấp đôi) sức mạnh não bộ. Bạn có thể
tưởng tượng giống như khi bạn chạy bằng hai
chân sẽ nhanh hơn người khác chạy bằng một
chân rất nhiều.



f.Hf.Hầầu hu hếết ct cáác thiên tc thiên tàài đi đềều biu biếếtt
ccáách tch tậận dn dụụng tong toààn bn bộộ nãonão

Các nghiên cứu cho thấy rằng, sự khác biệt
giữa người bình thường và thiên tài là các thiên
tài biết tận dụng cả hai bán cầu não trong cùng
một thời điểm, trong bất cứ việc gì. Do đó, họ
tận dụng gấp nhiều lần tiềm năng trong não bộ
so với người bình thường. Leonardo da Vinci
(1452-1519) được tôn vinh là một trong những
họa sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại, đồng thời là
nhà khoa học, nhà toán học, kĩ sư thành công.
Bạn có biết rằng trước khi Leonardo vẽ một bức
tranh (não phải), ông đã dùng các phương trình
toán học để tính toán chính xác sự kết hợp màu
sắc, bố cục nhằm tạo ra hiệu ứng mong muốn
(não trái). Tài năng cảu ông đến từ việc dùng
cả hai bán cầu não cùng một lúc.



g.Bg.Bạạn thiên vn thiên vềề não trnão trááii
hay não phhay não phảảii??

Những học sinh thiên về não trái luôn
có một số đặc điểm chung sau đây. Họ
thường rất ngăn nắp. Những học sinh này
nhìn chung học tốt các môn ngoại ngữ,

toán học, vật lý, hóa học,... Kết
quả là họ thường học xuất sắc
trong trường. Tuy nhiên những
học sinh này có khuynh hướng
khó thông cảm với người khác
và có thể thiếu một chút ít kĩ
năng giao tiếp. Đa số họ cũng
thường thiếu óc tưởng tượng
phong phú, ít dồi dào cảm xúc,
hơi khó hòa nhập vào tập thể.



g.Bg.Bạạn thiên vn thiên vềề não trnão trááii
hay não phhay não phảảii??

Những học sinh thiên về não phải lại hoàn
toàn trái ngược. Họ thích mơ màng trong lớp
học, nói nhiều và rất dễ mất tập trung. Họ
thường không ngăn nắp, gọn gàng. Những
học sinh này thường học không giỏi lắm ở
trường vì họ rất dễ mất tập trung, khó tiếp
thu các môn tính toán.Tuy nhiên
họ lại thường xuất sắc trong các
môn thể thao , nghệ thuật , âm
nhạc , các môn đòi hỏi sự sáng
tạo. Họ thường có khả năng giao
tiếp tốt , có khuynh hướng dễ
thông cảm với người khác.



2.C2.Cááchch rrèènn luyluyệệnn đđểể ttậậnn ddụụngng
đưđượợcc ““ssứứcc mmạạnhnh”” ccủủaa nãonão bbộộ
a.Nếu bạn không thành thạo việc gì,

hãy thực hiện việc đó nhiều hơn:
Việc này nghe có vẻ rất đơn giản. Thực

hành nhiều, bạn sẽ làm việc đó tốt hơn.
Nhưng đa số học sinh lại không làm theo
nguyên tắc cơ bản này. Chúng ta thường
biện minh rằng môn học đó nhàm chán,
hoặc chúng ta không hứng thú với môn
học đó. Cùng lúc chúng ta lại làm thật
nhiều những việc thành thạo hơn. Đó là lý
do tại sao chúng ta chơi càng ngày càng
giỏi trong khi học càng ngày càng kém.



a.Na.Nếếu bu bạạn không thn không thàành thnh thạạo vio việệcc
ggìì,hãy th,hãy thựực hic hiệện vin việệc đc đóó nhinhiềều hơnu hơn

Bạn càng tận dụng bộ não của bạn bao nhiêu,
bộ não của bạn sẽ càng thông minh. Bộ não của
bạn cũng giống như cơ bắp của bạn vậy. Cách
duy nhất để phát triển cơ bắp là tập luyện thường
xuyên bằng cách nâng những vật nặng hơn
những gì bạn có thể nâng được lúc bình thường.
Não bộ của bạn cũng thế, cách duy nhất để bạn
thông minh hơn là làm những việc khiến cho não
bạn cảm thấy rất khó khăn gay go. Mỗi ngày, bạn
hãy tìm một việc khó khăn nào đó mà bạn phải
động não mới hiểu rõ hoặc thành thạo. Bạn hãy
thử thách bản thân bằng việc khám phá hay tìm
hiểu vấn đề đó. Đây chính là bí quyết giúp bạn
thông minh hơn.



b.b. BBạạn cn cảảm thm thấấy khy khóó hihiểểuu
không?không?
Đa số mọi người cho rằng việc không hiểu rõ

một vấn đề gì đó lầ không tốt. Thật ra, cảm giác
khó hiểu chính là chìa khóa giúp bạn ngày càng
thông minh hơn về một việc gì đó. Khi bạn cảm
thấy khó hiểu, não bộ của bạn phải đối đầu với
một việc vượt ra khỏi khả năng hiện tại của nó.
Khi điều này xảy ra, não bộ của bạn bắt buộc
phải suy nghĩ, cố gắng hiểu được vấn đề. Quá
trình suy nghĩ này kích thích não bộ của bạn tạo
ra nhiều liên kết nơ-ron hơn giúp bạn thông minh
hơn. Lần kế tiếp, khi bạn gặp phải một vấn đề
tương tự, bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn.



Vấn đề lớn nhất ở đây là hầu hết các
học sinh ghét cảm giác khó hiểu. Họ né
tránh những môn học, những chương sách
khó hiểu, phức tạp. Họ tự biện hộ rằng
môn học này không thú vị. Kết quả là họ
bỏ qua hầu hết những chương học “khó
nhai” và chỉ học những phần họ cảm thấy
dễ tiếp thu. Khi những câu hỏi về các
chương khó này xuất hiện trong các kỳ
thi, hiển nhiên bạn không làm được bài.
Đó là vấn đề rất điển hình của những học
sinh trung bình kém.

b.b. BBạạn cn cảảm thm thấấy khy khóó hihiểểuu
không?không?



b.b. BBạạn cn cảảm thm thấấy khy khóó hihiểểuu
không?không?
Những học sinh giỏi thì sao? Nhiều người có ấn

tượng rằng những học sinh giỏi rất thông minh, rằng
họ có thể tiếp thu vấn đề nhanh chóng, dễ dàng. Điều
này hoàn toàn sai. Có rất nhiều sách cũng như các
môn học khiến cho học sinh giỏi cũng cảm thấy rối
rắm. Điểm khác nhau chủ yếu là học sinh giỏi không
cố tránh xa hay bỏ qua những vấn đề phức tạp, khó
hiếu. Họ xem đó là những thử thách mà họ cần phải
vượt qua. Họ dành hàng giờ liền để tự tìm ra lời giải
đáp hoặc thông qua sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè.
Từ việc suy nghĩ tích cực này, họ kích thích được não
bộ hình thành các liên kết nơ-ron cần thiết giúp họ
dần hiểu ra được vấn đề. Như một điều tất yếu, khi
đến kỳ thi, họ trở nên cực kỳ thông minh trong việc
giải quyết các vấn đề phức tạp. Điều này không phải
vì họ thông minh sẵn có mà vì họ đã tự rèn luyện não
bộ của họ thông minh hơn.





B.B. CCÁÁC BC BỆỆNH VNH VỀỀ NÃONÃO
I.BI.Bệệnhnh bbạạii nãonão

1.Định nghĩa:
Bại não là thuật ngữ chỉ một nhóm tình

trạng bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến sự
kiểm soát các vận động cũng như tư thế.
Do một phần nào đó của bộ não bị tổn
thương nên trẻ bệnh không thể cử động
các cơ được vùng não đó điều khiển một
cách bình thường được. Nếu được điều trị,
phần lớn trẻ bị bại não có những biến
chuyến rất khả quan.



22.Nguyên nhân.Nguyên nhân ccủủaa bbạại não:i não:

Trong khoTrong khoảảng 70ng 70% t% trưrườờng hng hợợp, bp, bạại não ci não cóó ththểể
llàà do nhdo nhữững bng bấất thưt thườờng xng xảảy ra trưy ra trướớc sinh lc sinh lààmm ảảnhnh
hưhưởởngng  đ đếếnn ququáá trtrìình phnh pháát trit triểển bn bìình thưnh thườờng cng củủaa
não.não. TThihiếếu ôxy trong quu ôxy trong quáá trtrìình sinh đnh sinh đẻẻ chchỉỉ chichiếếm mm mộột tt tỷỷ llệệ nhnhỏỏ
trong ctrong cáác trưc trườờng hng hợợp bp bạại não.i não. CCáác nguyên nhân đưc nguyên nhân đượợc bic biếết ct củủaa
bbạại não bao gi não bao gồồm:m:

a.a.NhiNhiễễmm trtrùùngng trongtrong thaithai kkỳỳ
b.Thib.Thiếếu khu khíí não bnão bàào thaio thai
c.Sinh nonc.Sinh non
d.Ngd.Ngạạt trong qut trong quáá trtrìình chuynh chuyểển dn dạạ vvàà sinh nsinh nởở
e.Ce.Cáác bc bệệnh mnh mááuu
f.Vf.Vààng da nhânng da nhân
g.Cg.Cáác bc bấất thưt thườờng bng bẩẩm sinh khm sinh kháácc
h.Bh.Bạại nãoi não dodo mmắắc phc phảảii ccáác chc chứứng bng bệệnh gây tnh gây tổổn thươngn thương

ththầần kinhn kinh



33.T.Tầần sun suấất:t:

BBạại não thưi não thườờngng íít khi đưt khi đượợc chc chẩẩn đon đoáán sn sớớm trưm trướớc 2 tuc 2 tuổổi. Vi. Vớớii
llứứa tua tuổổi trên 3 thi trên 3 thìì ttầần sun suấất bt bạại não vi não vàào khoo khoảảng 2ng 2--3 t3 trưrườờngng
hhợợp/1000 trp/1000 trẻẻ.. Đây lĐây làà mmộột tt tỷỷ llệệ khkháá cao đ cao đốối vi vớới mi mộột bt bệệnh mnh mạạnn
ttíính như thnh như thếế nnàày. Ngay cy. Ngay cảả ởở MMỹỹ ththìì ccũũng cng cóó khokhoảảng trên nng trên nửửaa
tritriệệu bu bệệnh nhân bnh nhân bạại não.i não.

44.B.Bốối ci cảảnh phnh pháát hit hiệện:n:

NNếếu trong thai ku trong thai kỳỳ,, đđặặc bic biệệt vt vàào nho nhữững thng thááng đng đầầu tiên, mu tiên, mẹẹ
bbịị ccáác bc bệệnh như cnh như cúúm, sm, sởởi Đi Đứức, hoc, hoặặc dc dùùng mng mộột st sốố thuthuốốc cc cóó khkhảả
năng gây qunăng gây quáái thai hoi thai hoặặcc ảảnh hưnh hưởởng đng đếến sn sựự phpháát trit triểển bn bììnhnh
thưthườờng cng củủaa ốống thng thầần kinh thn kinh thìì ccầần theo dõi đn theo dõi đặặc bic biệệt. Nht. Nhữững trng trẻẻ
ccóó titiềền sn sửử sinh non, ngsinh non, ngạạt chu sinh ct chu sinh cũũng lng làà nhnhữững đng đốối tưi tượợng cng cóó
nguy cơ caonguy cơ cao. Tuy nhiên c. Tuy nhiên cáác bc bậậc cha mc cha mẹẹ ccóó ththểể theo dõi stheo dõi sựự
phpháát trit triểển cn củủa con ma con mìình như lnh như lậật, ngt, ngồồi,i, bò,bò, đi n đi nếếu cu cóó nghi ngnghi ngờờ
bbấất thưt thườờng thng thìì ccầần cn cóó ý kiý kiếến cn củủa ba báác sc sĩĩ chuyên khoa nhi ngay.chuyên khoa nhi ngay.



5.C5.Cáác thc thểể bbạại nãoi não

BBạại não thi não thểể liliệệt ct cứứng (ng (spastic cerebral palsyspastic cerebral palsy): C): Cóó khokhoảảng 70ng 70
đđếến 80% bn 80% bệệnh nhân bnh nhân bạại não thui não thuộộc nhc nhóóm nm nààyy. B. Bệệnhnh nhnhâânn mmắắcc
ththểể nnàày cy cóó bibiểểu hiu hiệện cn cáác cơ co cc cơ co cứứng,luônng,luôn ởở trtrạạng thng tháái tăngi tăng
trương ltrương lựực cơc cơ

BBạại não thi não thểể mmúúa va vờờn hay lon hay loạạn đn độộng (ng (athetoidathetoid hayhay dyskineticdyskinetic
cerebral palsycerebral palsy): C): Cóó khkhảảng 10ng 10 đ đếến 20% bn 20% bệệnh nhân bnh nhân bạại nãoi não
thuthuộộc vc vàào nho nhóóm nm nààyy.. TrTrẻẻ còn thư còn thườờng kng kèèm theo cm theo cáác đc độộng tng táácc
bbấất thưt thườờng không king không kiểểm som soáát đưt đượợc.c.

BBạại não thi não thểể ththấất đit điềều (u (ataxic cerebral palsyataxic cerebral palsy): Kho): Khoảảng 5ng 5 đ đếếnn
10% b10% bệệnh nhân bnh nhân bạại não thui não thuộộc thc thểể lâm slâm sààng nng nààyy.. BBệệnhnh ảảnhnh
hưhưởởng chng chủủ yyếếu đu đếến cân bn cân bằằng tư thng tư thếế vvàà phphốối hi hợợp đp độộng tng táác. Doc. Do
ccóó rrốối loi loạạn trong kin trong kiểểm som soáát tư tht tư thếế nên dnên dááng đi cng đi củủaa bbệệnhnh nhnhâânn
hay lhay lảảo đo đảảo, vo, vùùng thng thắắt lưng hay đong đưat lưng hay đong đưa..



66.. ĐiĐiềều tru trịị bbệệnhnh bbạạii nãonão

ĐiĐiềều tru trịị bbạại não ci não cầần cn cóó ssựự phphốối hi hợợp cp củủaa
nhinhiềều chuyên ngu chuyên ngàành khnh kháác nhau cc nhau cùùng phng phốốii
hhợợp vp vớới tri trẻẻ vvàà gia đ gia đìình nhnh nhằằm vm vạạch ra đưch ra đượợcc
mmộột kt kếế hohoạạch cch cụụ ththểể ththíích hch hợợp cho tp cho từừng cng cáá
nhân.nhân. Đi Điềều tru trịị bbạại não nhi não nhằằm gim giúúp trp trẻẻ đ đạạtt
đưđượợc khc khảả năng tr năng tríí tutuệệ ccũũng như vng như vậận đn độộng tng tốốii
đa cđa cóó ththểể ccóó chchứứ không thkhông thểể llấấy ly lạại đưi đượợcc
nhnhữững khng khảả năng đã m năng đã mấất đt đểể ththàành mnh mộột đt đứứaa
trtrẻẻ hohoààn ton toààn bn bìình thưnh thườờng. Nng. Nếếu điu điềều tru trịị đư đượợcc
ththựực hic hiệện sn sớớm vm vàà ccóó ssựự phphốối hi hợợp chp chặặt cht chẽẽ
ccủủa ca cáác chuyên ngc chuyên ngàành,nh, đ đặặc bic biệệt lt làà ssựự thamtham
gia cgia củủa gia đa gia đìình thnh thìì kkếết qut quảả rrấất kht khảả quan.quan.



B.B. CCÁÁC BC BỆỆNH VNH VỀỀ NÃONÃO
II.BII.Bệệnhnh viêmviêm nãonão

1.Định nghĩa:
Viêm não (encephalitis), một tình trạng viêm của nhu

mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh-
tâm thần khu trú hoặc lan tỏa. Viêm não hiểu theo nghĩa
đen thì đó là “tình trạng viêm của não”, nghĩa là có thể do
nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên thuật ngữ viêm
não thường được hiểu là tình trạng viêm não gây nên do
virus. Đây là một tình trạng bệnh lý nặng nề đe dọa tính
mạng bệnh nhân.

Viêm não có thể biểu hiện dưới hai thể khác nhau: thể
tiên phát và thể thứ phát. Viêm não tiên phát thường nặng
nề hơn trong khi viêm não thứ phát thường gặp hơn. Tuy
nhiên do thể thứ phát thường nhẹ nhàng hơn nên trong số
các trường hợp nhập viện, viêm não tiên phát chiếm đa số.



2.Nguyên nhân2.Nguyên nhân ccủủaa bbệệnhnh viêmviêm nãonão::

Viêm não tiên phát: Viêm não
này xuất hiện khi virus trực tiếp tấn
công não và tủy sống (tủy gai)

Viêm não thứ phát: xuất hiện khi
virus gây bệnh ở một số cơ quan khác
bên ngoài hệ thần kinh trung ương và
sau đó mới ảnh hưởng đến hệ này.



Sau đây lSau đây làà mmộột st sốố nguyên nhânnguyên nhân
gây viêm não thưgây viêm não thườờng gng gặặp:p:

a.Nguyên nhân do ca.Nguyên nhân do cáác Arbovirusc Arbovirus

b.Herpes virusb.Herpes virus

c.Cc.Cáác bc bệệnh nhinh nhiễễm trm trùùng thông thưng thông thườờngng
ởở trtrẻẻ em gây viêm nãoem gây viêm não

d.Cd.Cáác enterovirus (virus ruc enterovirus (virus ruộột)t)

e.Ce.Cáác yc yếếu tu tốố nguy cơ nguy cơ khkháácc



4.D4.Dấấu hiu hiệệu vu vàà tritriệệu chu chứứng:ng:
Dấu hiệu trong trường hợp viêm não thể

nhẹ: hay chửi thề.
Trong những trường hợp nặng hơn bệnh

nhân có thể có sốt cao và kèm theo các tiệu chứng
liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương
bao gồm:

- Nhức đầu dữ dội
- Buồn nôn và nôn mửa
- Cứng cổ
- Lú lẫn
- Mất định hướng
- Thay đổi nhân cách
- Co giật
- Rối loạn nghe nói
- Ảo giác
- Mất trí nhớ
- Đờ đẫn
- Hôn mê



Ở trẻ nhỏ , các dấu hiệu trên
không điển hình và khó phát hiện
tuy nhiên vẫn có một số dấu hiệu
quan trọng giúp định hướng chẩn đoán.
Các dấu hiệu này bao gồm:

-Nôn mửa

-Thóp phồng (nếu còn thóp)

-Khóc không thể dỗ nín hoặc khóc tăng
lên khi trẻ được bồng lên hoặc làm thay đổi
tư thế gồng cứng người.



5.Điều trị:

Điều trị viêm não cần được thực hiện
tại bệnh viện có đủ phương tiện theo dõi
cũng như can thiệp kịp thời . Điều trị gồm
theo dõi và kiểm soát huyết áp, tần số tim,
hô hấp, rối loạn nước-điện giải và nhất là
chống phù não.

Trong trường hợp nặng có rối loạn hô
hấp, tuần hoàn, bệnh nhân cần điều trị tích
cực như thông khí nhân tạo, chống sốc...



B.B. CCÁÁC BC BỆỆNH VNH VỀỀ NÃONÃO
III.BIII.Bệệnhnh viêmviêm nãonão NhNhậậtt BBảảnn

1. Định nghĩa:
Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút

cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường
gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi.

Bệnh gây nên do vi rut VNNB, lây truyền qua muỗi đốt.
Tại sao gọi là bệnh viêm não Nhật Bản:

Bệnh được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản với biểu
hiện viêm não – màng não tuỷ, nhiều người mắc, tử vong
rất cao.

Năm 1935, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra căn
nguyên bệnh là một loài vi rút từ đó đặt tên là vi rút VNNB.



2. T2. Tìình hnh hìình bnh bệệnh VNNBnh VNNB

a. Ở Việt Nam:
Ở Việt Nam, bệnh VNNB được ghi nhận đầu tiên vào

năm 1952.
Năm 1959 dịch Viêm não mùa hè được xác định là do

vi rút VNNB bằng chẩn đoán huyết thanh học tại Viện Vệ
sinh Dịch tễ Hà Nội.

Năm 1964, lần đầu tiên vi rút VNNB được phân lập tại
Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội, có ký hiệu HN-60.

Bệnh VNNB lưu hành trong cả nước, nhiều nhất ở các
tỉnh đồng bằng và trung du miền Bắc. Các ổ dịch phần lớn
tập trung ở những vùng trồng lúa nước hoặc vùng bán sơn
địa.

Bệnh VNNB lưu hành tản phát theo mùa, thường từ
tháng 4 đến tháng 10 là mùa mưa ở Miền Bắc, đỉnh cao vào
các tháng 6, 7. Hàng năm có khoảng từ 2000 đến 3000
người mắc bệnh. Từ năm 1997 sau khi có vắc xin VNNB của
chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) số mắc và chết
do bệnh VNNB có chiều hướng giảm đi.



2. T2. Tìình hnh hìình bnh bệệnh VNNBnh VNNB

b. Trên thế giới:
Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, các nước Đông

Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,
Philippin, vùng viễn đông Liên bang Nga hàng
năm đều có bệnh VNNB với số người mắc khá
cao.

Hầu hết các nước này có nhiệt độ cao vào
mùa hè và mưa nhiều thuận lợi cho việc trồng lúa
nước. Chim di trú và tập quán chăn nuôi lợn theo
hộ gia đình còn phổ biến đã tạo điều kiện thuận
lợi cho việc lưu hành virut VNNB trong tự nhiên,
từ đó dẫn đến tình trạng lưu hành bệnh VNNB ở
người.



33.. ĐĐốối tưi tượợng mng mắắc bc bệệnh VNNBnh VNNB

Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi nếu
chưa có miễn dịch với vi rút VNNB đều có
thể bị mắc bệnh. Do có vác xin VNNB
trong những năm vừa qua, tuổi nhóm trẻ
mắc bệnh chủ yếu đã nâng lên. Hiện tại ở
Việt Nam tỷ lệ mắc VNNB cao nhất ở
nhóm trẻ em từ 5 - 9 tuổi, hoặc lớn hơn.
Người lớn có nguy cơ nhiễm do chưa từng
được tiêm chủng và nhiễm vi rút, khi đi du
lịch, lao động, công tác vào vùng lưu hành
bệnh VNNB.



44. T. Tìình trnh trạạng mng mắắc bc bệệnh VNNBnh VNNB

a.Các mức độ bệnh VNNB:
- Bệnh VNNB lâm sàng : bệnh nhân

viêm não cấp, có triệu chứng lâm
sàng của bệnh VNNB.

- Bệnh nhân VNNB xác định phòng
thí nghiệm : bệnh nhân có viêm não
cấp, có xét nghiệm MAC-ELISA
dương tính với VNNB.



44. T. Tìình trnh trạạng mng mắắc bc bệệnh VNNBnh VNNB

b. Các thể bệnh VNNB lâm sàng thường gặp:
- Thể VNNB với viêm não- màng não tuỷ cấp

tính, điển hình.
- Thể viêm màng não nước trong, thường có

sốt và đau đầu.
- Thể nhẹ, thoảng qua với sốt nhẹ, mệt mỏi,

có thể đau đầu.
- Nhiễm virut VNNB không có biểu hiện triệu

chứng, thường ở những người đã có miễn dịch.
Tại vùng lưu hành bệnh VNNB cứ 1 trường hợp
bệnh điển hình có tới 20 đến 100 người mang vi
rút VNNB không triệu chứng.



55. C. Cáác bic biệện phn phááp gip giảảm tm tỷỷ llệệ ttửử vongvong
ccủủa ba bệệnh VNNBnh VNNB

- Gia đình và nhân viên y tế thôn/xã phát
hiện sớm các dấu hiệu viêm não cấp của trẻ, xử
lý chống sốt và theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh.

- Nếu các dấu hiệu viêm não-màng não cấp
tiến triển rõ hơn, cần gửi trẻ đến cơ sở điều trị
theo đúng tuyến.

- Các cơ sở điều trị bệnh nhân tích cực, theo
đúng phác đồ của Bộ Y tế.

- Phát hiện sớm di chứng để điều trị hồi phục
chức năng cho bệnh nhân.



6.6. CCáácc ccááchch phòngphòng ngngừừaa
bbệệnhnh VNNBVNNB

Bệnh VNNB cho tới nay
chưa có thuốc điều trị đặc
hiệu, nhưng hoàn toàn có thể
phòng ngừa được.

Tiêm vác xin VNNB là
biện pháp dự phòng chủ động
hiệu quả và khả thi nhất.

Ngoài ra phối hợp các
biện pháp phòng chống khác
như: kiểm soát muỗi
Culex truyền bệnh; kiểm soát
động vật mang vi rút gây
bệnh; thực hiện vệ sinh môi
trường thường xuyên, quy
hoạch và cải tạo khu vực dân
cư, khu chuồng trại chăn nuôi
để giảm tác hại của véc tơ và
vật chủ truyền bệnh.



B.B. CCÁÁC BC BỆỆNH VNH VỀỀ NÃONÃO
III.BIII.Bệệnhnh AlzheimerAlzheimer



1.1. ĐĐịịnh nghnh nghĩĩaa

Bệnh Alzheimer là một dạng sa
sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay. Sa
sút trí tuệ là mất khả năng về trí lực
và giao tiếp xã hội ở mức độ gây khó
khăn cho cuộc sống hàng ngày. Sự
thoái hóa mô não đang bình thường
với nhiều nguyên nhân chưa được
biết rõ, gây nên sự suy sụp dần dần
trí nhớ và trí tuệ bệnh nhân.



2.C2.Cáácc ddấấuu hihiệệuu vvàà tritriệệuu chchứứngng

-Tính hay quên liên tục và tăng dần
-Khó khăn trong suy nghĩ trừu tượng,đọc, viết, diễn

đạt, mất khả năng phân tích và suy xét.
-Bị mất định hướng về thời gian và không gian
-Thay đổi nhân cách
-Tính hay quên liên tục và tăng dần
-Khó khăn trong suy nghĩ trừu tượng, đọc, viết,

diễn đạt, mất khả năng phân tích và suy xét.
-Bị mất định hướng về thời gian và không gian
-Thay đổi nhân cách



3.3. NguyênNguyên nhânnhân

- Năm 1906, nhà thần kinh học
người Đức Alois Alzheimer phát hiện
thấy các mảng tế bào và những đám
rối bất thường trong não bệnh nhân.

- Do một số dị tật gen nào đó hoặc do
các loại virus phát triển chậm gây
viêm não.



Não người bình thường Não bệnh nhân bị Alzheimer



4.4. YYếếuu ttốố nguynguy cơcơ
-Tuổi tác: Bệnh thường xuất hiện

ở người trên 65 tuổi, nhưng đôi khi
cũng xuất hiện ở người dưới 40

-Yếu tố di truyền
-Yếu tố môi trường



5.5. BiBiếếnn chchứứngng vvàà ĐiĐiềềuu trtrịị
Biến chứng: Viêm phổi, nhiễm trùng...
Điều trị: Thuốc tuy không thể ngăn

chặn hay chữa khỏi bệnh nhưng có thể
làm chậm quá trình diễn biến hay làm suy
giảm các triệu chứng



6.6. PhòngPhòng ngngừừaa
• Chế độ ăn uống: Rau quả sậm màu,
Đậu nành, Folate và vitamin B12,
Vitamin chống oxy hóa

• Tập thể dục

• Vắc xin



IV.
Các
biện
pháp
cải
thiện
não



SSááuu ththóóii quenquen ngăn ch ngăn chặặn sn sựự
phpháát trit triểển cn củủa não ba não bộộ

1. Bỏ qua chương sách hoặc thông tin mà bạn nghĩ là quá
khó hiểu và phức tạp.

2. Không dám đặt câu hỏi khi bạn không hiểu rõ vấn đề gì.
3. Trả lời “Tôi không biết” và không bận tâm suy nghĩ về

câu trả lời.
4. Chỉ học những vấn đề bạn cảm thấy dễ tiếp thu.
5. Sao chép đáp án từ bạn bè, không muốn tự mình cố gắng

tìm cách giải quyết vấn đề.
6. Không dám giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi trong lớp học.

(Không cần lo ngại về việc bạn có thể bạn trả lời câu hỏi
sai vì ngay cả những học sinh giỏi lắm cũng có lúc trả lời
sai. Điều quan trọng là bạn cố gắng suy nghĩ và trả lời
câu hỏi. Đối với thầy cô, việc bạn thực sự cố gắng để trả
lời có ý nghĩa hơn là việc bạn trả lời đúng hay sai rất
nhiều).



SSááu cu cáách kch kíích thch thíích não bch não bộộ

1. Nghe nhạc Ba-rốc (Baroque) – một loại nhạc cổ điển từ
những năm 1700-1800.

2. Liên tục đặt ra các câu hỏi và trả lời câu hỏi trong lớp
học.

3. Thử thách bản thân bằng việc cố gắng giải đáp các câu
hỏi mới mẻ, phức tạp mỗi ngày.

4. Khám phá thông tin bên ngoài sách giáo khoa bằng việc
học hỏi kiến thức mới trong sách tham khảo.

5. Không bao giờ bỏ qua các chủ đề và chương sách khó
hiểu. Hào hứng bắt tay vào tìm lời giải đáp.

6. Hiểu rõ ràng rằng: cách duy nhất để trở nên thông minh
là cảm thấy khó hiểu và phạm sai lầm trong quá trình rèn
luyện.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

1. Vận động và ăn uống điều độ

Vận động và ăn uống điều độ,
hợp lý sẽ giúp cho có thể và
trí não của bạn luôn ở trạng
thái tốt nhất. Nếu bạn không
thích vận động, ăn uống lại
không khoa học, cơ thể bạn
sẽ không thể khoẻ mạnh. Do
đó mọi biện pháp nhằm duy
trì trí não minh mẫn đều sẽ
không hiệu quả.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

2. Kể lại một câu chuyện
Kể lại một câu chuyện là cách rèn luyện trí não rất tốt. Nó khiến
cho nội dung càng hấp dẫn hơn, các tình tiết càng trở nên dễ nhớ.
Điều đó giúp bạn tập trung tại điểm mà bạn muốn ghi nhớ nhất.
Nhờ đó bạn có thể thông
qua việc kể chuyện để
rèn luyện trí nhớ. Kể chuyện
cũng đã được dùng làm
phương pháp trị liệu bệnh
Alzheimer. Nếu việc này
có thể giúp các bệnh nhân
Alzheimer cải thiện trí nhớ
của họ, vậy chắc chắn nó
cũng sẽ giúp được bạn cải
thiện trí nhớ của bản thân.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

3. Làm thầy giáo của chính mình
Bạn có thể giả làm giáo viên của chính mình để các kĩ năng
bạn đã học được càng thêm
vững vàng. Bạn không
nên chỉ chăm chú lo
làm thế nào hoàn thành
hết các công việc trước
mắt, mà hãy thử giả vờ
như mình đang dạy bản
thân làm thế nào để có
thể làm được chúng.
Như vậy sẽ giúp bạn hồi
tưởng lại được các thông
tin cần thiết, tránh gặp phải
các lỗi đáng tiếc.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

4. Thường xuyên viết
tay, không gõ chữ
Chúng ta yêu bàn
phím của chúng ta,
bởi chúng cho ta hiệu
quả tuyệt vời hơn
nhiều so với chữ viết
tay. Dù vậy, viết tay
lại có tác dụng hỗ trợ
nâng cao hiệu quả học
tập, bởi viết tay làm
tăng cường khả năng
tập trung của trí não.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

5.Mỗi ngày làm một vài phép tính số
học đơn giản

Khi còn học tiểu học, có
thể bạn đã từng phải trải
qua thử nghiệm tính
nhanh các phép tính số
học trong vòng 60 giây.
Đây là một cách tập luyện
rất tốt mà đến giờ bạn vẫn
hoàn toàn có thể áp dụng.
Các con tính số học đơn
giản hoàn toàn có thể giúp
rèn luyện trí não, giúp bạn
tránh được thói quen ỷ lại
vào máy tính.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

6. Học điều mới mỗi ngày

Lựa chọn tuỳ theo máy là một trong những cách
chọn lựa văn bản của Wikipedia. Tại sao việc đó lại
có ích cho trí não của bạn?
Mỗi ngày bạn đều có
thể sử dụng nó để
chọn ra một chủ đề
mới . Qwiki , một
Wikipedia mê hoặc có
hiệu quả trực giác
phong phú , cũng là
một công cụ rất hữu
ích. Học một điều mới
mỗi ngày sẽ có thể duy
trì sự khoẻ mạnh cho
trí não của bạn.



77 cácáchch đđẩẩyy nhanhnhanh ssựự hoạhoạtt đđộộngng củcủaa nãnãoo

7. Chơi Sudoku

Sodoku là một trò chơi trí
tuệ điền các chữ số vào
các ô vuông. Nhiều người
đã phát hiện ra đâylà một
trò chơi thú vị có thể gây
nghiện. Ngoài ra, trò chơi
này còn giúp nâng cao
năng lực giải quyết vấn
đề của bạn. Bạn có thể
chơi online, hay trên
facebook, android…



Thanks for watching andThanks for watching and
hearing!!!hearing!!!


