Những Thói Xấu Cần Bỏ Ngay
Vưa ngu dây đa lươt điên thoai
Có nhưng thói quen tưởng như vô hại nhưng sẽ khiến bạn hối hận về sau. Thói xâu
găn liền vơi chiếc điên thoại thông minh ma ai cung đang dung. Nếu đươc bạn hay
bo ngay đi nha!
Gan la một cơ quan quan trọng có nhiêm vụ tiêu hóa va trao đổi chât, vì vậy gan khi
bị tổn thương một chút cung có thể gây nguy hiểm đến sức khoe. Theo các chuyên gia
y tế, có nhiều thói quen của chúng ta gây ảnh hưởng đến gan, trong đó không đi tiểu
ngay sau khi ngủ dậy la một ví dụ.
Chuyên gia hiêp hội nghiên cứu gan cho biết, chât độc đươc đao thải qua viêc đi tiểu,
ra mồ hôi, vì vậy bạn nên có thói quen đi tiểu mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để có
thể đưa các độc tố tích tụ trong một đêm ra ngoai cơ thể, tránh để cho độc tố lưu
đọng trong cơ thể, gây tổn thương cho gan.

Ngoai ra, bạn cung nên bo nhưng thói quen gây hại gan dươi đây:
Uống rượu quá mức
Uống nhiều rươu la nguyên nhân phổ biến nhât gây tổn thương gan. Quá nhiều rươu
lam giảm khả năng loại bo chât độc của gan ra khoi cơ thể.
Nguyên nhân la do gan tập trung vao viêc chuyển hóa rươu thanh một dạng ít độc
hơn va bị "xao nhang" các chức năng khác, từ đó gây ra bênh gan nhiễm mỡ va viêm
gan.
Gan nhiễm mỡ gây viêm gan, va cuối cung gây xơ gan va cả ung thư gan.
Tình trạng nay thường xảy ra ở nam giơi uống từ 4 ly trở lên mỗi ngay va phụ nữ
uống từ 2 ly trở lên.

Vao thời điểm xuât hiên các triêu chứng, gan đa có thể bị hư hại đến mức không thể
sửa chữa đươc.
Tuy nhiên, ngừng uống rươu bia ở giai đoạn gan nhiễm mỡ thì gan vẫn có thể tự hồi
phục, theo Johns Hopkins Medicine.
Người uống nhiều rươu bia nên lam xét nghiêm mỡ gan để biết gan đa bị tổn thương
hay chưa.
Lam dụng đồ ăn nhanh, đồ chiên nương
Các loại thịt thường đươc chế biến dươi hình thức chiên, nương để tăng hương vị,
kích thích vị giác người ăn. Từ đây, gan lại phải xử lý lương lơn chât béo kèm theo.
Các loại dầu mỡ kém chât lương đươc dung chiên đi chiên lại nhiều lần gây nguy cơ
ung thư cao gâp hang trăm lần dầu ăn chỉ dung một lần.
Chât đạm, chât béo trải qua quá trình chiên, nương ở nhiêt độ cao sẽ bị biến chât,
sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ung thư gan, ung thư các bộ phận khác trong cơ thể.
Vì vậy, nên hạn chế đồ ăn chiên nương, chỉ sử dụng ở mức độ vừa phải, tốt nhât nên
dung thực phẩm luộc, hâp.
Thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích… cung la nguồn
chứa rât nhiều chât béo, muối, chât bảo quản không tốt cho sức khoe của lá gan, gây
béo phì va nguy cơ ung thư. Người dung còn phải cân nhăc lựa chọn khi ngay cang
có nhiều loại thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu, chứa hóa chât độc hại, dễ dang "bức
tử" gan.
Thức quá khuya và ngu dây quá muộn
Viêc thường xuyên thức quá khuya va ngủ dậy muộn sẽ lam ảnh hưởng đến chức năng
gan. Khi cơ thể đươc nghỉ ngơi trong trạng thái yên tĩnh, nhu cầu máu của các bộ
phận đươc giảm xuống thì máu đươc trở lại gan. Như vậy, khi cơ thể chúng ta phải
lam viêc hay học tập, nhu cầu máu cang ngay cang gia tăng, lương máu tích luy trong
gan giảm ảnh hưởng đến sự nuôi dưỡng tế bao gan gây giảm khả năng miễn dịch.
Ăn quá no
Nhiều người biết rằng, nếu ăn nhiều sẽ gây khó chịu cho dạ day, gây ra bênh gan
nhiễm mỡ, tiến sĩ Paradi Hiêp hội Nghiên cứu gan châu Âu cho rằng, ăn nhiều quá có
thể gây tổn thương hê tiêu hóa, nhanh chóng gia tăng các gốc tự do trong cơ thể.
Trong khi đó, vai trò của gan la chống lại các gốc tự do trong cơ thể, loại bo độc tố,
thanh lọc máu. Cang nhiều gốc tự do trong cơ thể con người, chức năng gan cang bị
ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hút thuốc
Hút thuốc la thói quen bạn phải từ bo. Khói thuốc lá ảnh hưởng gián tiếp đến gan.
Các hóa chât độc hại trong khói thuốc cuối cung sẽ đến gan va gây ra căng thẳng oxy
hóa, tạo ra các gốc tự do gây hại cho tế bao.
Căng thẳng ô xy hóa cung có thể gây xơ hóa - trong đó gan phát triển các mô sẹo,
trong quá trình cố găng tự phục hồi va theo thời gian, có thể ảnh hưởng lơn đến khả
năng hoạt động bình thường của gan.

Ăn thức ăn nấu tái hoặc nương bằng than
Tiến sĩ Hussein nói rằng thực phẩm nâu tái dễ dang gây tổn thương gan. Các nghiên
cứu đa phát hiên ra rằng tôm, sò, hau va động vật thường mang theo vi khuẩn va ký
sinh trung, có thể gây ra các bênh về gan như suy gan câp tính.
Sử dụng đồ ăn sống
Tôm, cá, ốc vơi hình thức chế biến ăn sống, thịt trâu bò tái, các loại rau thủy sinh
không qua nâu chín (rau nhút, rau muống, ngó sen…),… la những thức ăn có nguy cơ
cao; mang các loại ký sinh trung gây tổn thương va hủy hoại gan, đặc biêt la sán lá
gan. Để tránh nguyên nhân tổn thương gan, nên ăn chín - uống sôi, vừa dễ tiêu hóa
vừa an toan.
Uống nhiều thuốc
Tạp chí Dươc phẩm lâm sang của Anh đa công bố một nghiên cứu rằng viêc sử dụng
thuốc giảm đau trong khoảng thời gian dai sẽ ảnh hưởng đến chức năng giải độc gan,
gây tổn thương gan. Tiến sĩ Kenneth Simpson, một nha nghiên cứu tại bênh viên
hoang gia Edinburgh cho rằng nhiều loại thuốc va chât chuyển hóa của thuốc có thể
dễ dang gây tổn thương gan, các loại thuốc nay bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc hạ
sốt, thuốc an thần, thuốc hạ đường huyết, thuốc tim mạch. Do đó, những loại thuốc
nay nên đươc sử dụng theo chỉ dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ.
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