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Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tự kỷ có mối liên quan tới việc sử
dụng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm ngọt.         

Vài năm gần đây, tỉ lệ những trẻ em mắc căn bệnh tự kỷ đang ngày một gia tăng. Các chuyên
gia tâm lý trẻ em đã chỉ ra rằng, đặc điểm của những trẻ mắc căn bệnh này chính là luôn thích
được ở một mình, tính tình nóng nảy, thất thường và không muốn gần ai, hành vi khó hiểu và đôi
lúc có biểu hiện của sự sợ hãi. Những trẻ em này có khi cả ngày không nói câu nào và đôi lúc
có những hành động khác thường thường, dễ bị kích động.

  Đối với những bệnh nhân này, các bác sĩ cho rằng não của trẻ có vấn đề, gặp trở ngại do quá
trình giáo dục chưa đúng cách. Các nhân viên nghiên cứu còn cho rằng việc trẻ en dễ bị mắc
căn bệnh tự kỷ có mối liên quan tới việc họ sử dụng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm ngọt.     

    

Trong đời sống hiện đại, bữa ăn của chúng ta thường có các loại đồ ăn chứa nhiều chất béo,
hàm lượng đường, protein cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm có chứa lượng chất
béo cao, đường và thức ăn có chứa  phospho, sulfur, chlorine, chính là những loại thực phẩm dẽ
dàng tạo thành axit.  Nhiều người vẫn thường gọi những loại thực phẩm này là thực phẩm có
tính chua như đồ ăn vặt có chứa sắt, magie… Khi sử dụng những loại thực phẩm này, nếu có
thể cân bằng độ PH ổn định thì đó là điều hoàn toàn có lợi đối với sức khỏe vì nó giúp cho quá
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trình trao đổi chất diễn ra được thuận lợi hơn.

  

Nhưng nếu ngược lại, trong quá trình phát triển, các trẻ em sử dụng quá nhiều những thực phẩm
có tính chua thì sẽ xuất hiện một vài biểu hiện lạ như  tay thường bị toát mồ hôi lạnh, dễ dàng
bị cảm, sức  đề kháng của cơ thể bị giảm thấp và thường có tâm trạng lo lắng bất an.

  

Trong trường hợp nghiêm trọng, sự thiếu hụt chất - kali, natri, canxi, kẽm ions Alkaline và các
khoáng chất ảnh hưởng đến chức năng của não, đây là chức năng rất quan trọng cho việc tư
duy, thiếu đi các chất này thì sẽ dẫn tới rối loạn tư tưởng và luôn cáu gắt, có tâm lý muốn được ở
một mình hay còn gọi là bệnh tự kỷ.

  

Để điều trị thì chế độ ăn uống cần phải được xem xét và đảm bảo kỹ lưỡng. Đặc biệt, đối với
những trẻ em đang có biểu hiện của căn bệnh tự kỷ nên hạn chế cho ăn thực phẩm ngọt như sô
cô la, bánh kẹo chứa  hàm lượng đường cao, vì chính những loại thực phẩm này là nguyên nhân
chính dã tới căn bệnh tự kỷ. Để phòng chống và tránh cho trẻ em mắc phải những căn  bệnh
như trên thì  ngay từ khi còn bé, các bà mẹ nên cố gắng cho con mình bú sữa mẹ. Trong sữa
mẹ có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng vô cùng phong phú. Điều quan trọng hơn cả là sữa mẹ
giúp bé tăng khả năng miễn dịch rất tốt.

  

Tất nhiên, để giúp trẻ em tránh khỏi căn bệnh tự kỷ ngoài việc giúp bé duy trì sự cân bằng trong
chế độ dinh dưỡng ra thì việc cho bé rèn luyện làm quen với môi trường bên ngoài là rất quan
trọng. Khi thấy bé có biểu hiện của căn bệnh tự kỷ thì hãy mau chóng đưa bé tới gặp bác sĩ để
điều trị kịp thời.
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