Gan khỏe mạnh tác động như thế nào lên trẻ em có biểu hiện
khó khăn mắc hội chứng tự kỉ khi thực hiện quy trình giải độc
tố kim loại nặng và hóa chất độc hại.
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Các nghiên cứu về hội chứng tự kỉ cho thấy rằng can thiệp về mặt y sinh học giúp làm
giảm đi trông thấy các triệu chứng của bệnh ở trẻ em. Những trẻ này nhiễm độc trầm
trọng kim loại nặng, hóa chất, virus, nấm men, vi khuẩn và/hoặc kí sinh trùng. Trẻ bị tự
kỉ thường được cho thực hiện các quy trình detox, điều này có thể gây ra tác dụng phụ lên
hệ thống thần kinh cảm giác của chúng, thông thường dẫn tới nguy hại sức khỏe hoặc làm
triệu chứng tự kỉ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Mỗi trẻ đều độc nhất về mặt sinh hóa, nên cần phương pháp tiếp cận riêng biệt với detox.
Một điều chắc chắn đối với trẻ mắc hội chứng tự kỉ là gan đóng vai trò quan trọng trong
việc hồi phục sức khỏe tổng thể và tăng cường chức năng não bộ. Các nghiên cứu cho
thấy, chức năng gan của trẻ bị suy giảm trước khi thực hiện quá trình detox và sẽ trở nên
rối loạn hơn khi được điều trị bằng các phương pháp tây y.
Bài viết này thảo luận về những ích lợi khi chuẩn bị cho quá trình giải độc gan, đặc biệt
là ở Pha I và Pha II trước khi bắt đầu detox. Hồi phục chức năng chuyển hóa của gan giúp
tăng cường rõ rệt tác dụng của các liệu pháp y sinh học khác, mang lại cuộc sống tốt đẹp
hơn cho trẻ em mắc hội chứng tự kỉ và gia đình các bé.
Độc tố từ môi trường gây mất cân bằng chức năng trong Pha I và Pha II, khiến quá
trình detox trở nên thách thức hơn.
Nghiên cứu cho thấy rằng khi pha I của quá trình detox hiệu quả hơn pha II, các tác dụng
phụ gây ảnh hưởng sức khỏe thường dễ xảy hơn khi cơ thể tiếp xúc với độc tố của môi
trường. Khi xảy ra sự mất cân bằng hoặc gan bị quá tải, khả năng thanh lọc của gan bị
suy giảm. Rất nhiều độc tố, như các kim loại nặng và hóa chất tan trong chất béo, tích tụ
vào các mô mỡ, tồn tại ở đó trong nhiều năm. Não bộ và các tuyến nội tiết là các nội quan
có mô mỡ, đồng thời là nơi tích tụ của các độc tố tan trong chất béo. Các triệu chứng có
thể xảy ra là rối loạn chức năng não bộ, mất cân bằng hormone và suy tuyến thượng thận.

Pha I chu trình giải độc gan chuyển một hóa chất độc hại sang dạng ít độc hại hơn.
Quá trình chuyển hóa đạt được nhờ nhiều loại phản ứng hóa học như phản ứng oxi – hóa,
khử và thủy phân. Một lượng lớn các hóa chất độc hại như là thuốc trừ sâu có thể cản trở
hệ thống enzyme P450 của chu trình này bằng cách gây ra quá mẫn hay “kích thích”. Các
chất chuyển hóa trong chu trình giải độc không hoàn toàn có thể còn nguy hiểm hơn các
độc chất ban đầu. Điều quan trọng đối với sức khỏe là cần phải ngăn chặn sự tích lũy các
độc chất trên vì chúng gây stress oxi – hóa. Đối với trẻ mắc hội chứng tự kỉ, stress oxi hóa có thể biểu hiện ở nồng độ glutathione và metallothionein thấp, mẫn cảm với độc tố
môi trường, mẫn cảm với thức ăn, bất hoạt hệ miễn dịch, giảm acid dạ dày, tăng nhiễm
nấm nội sinh và gây viêm đường tiêu hóa và não. Các chất gây quá mẫn trong Pha I là
caffeine, dioxin, chất béo bão hòa, thuốc trừ sâu lân hữu cơ, thuốc nhuộm, sulfonamide,
khí thải và các dược chất.
Pha II của chu trình giải độc gan được gọi là quá trình kết hợp, các tế bào gan sẽ gắn
thêm một chất khác như là cysteine, glycine hay một phân tử lưu huỳnh vào hóa chất độc
hại hoặc thuốc, để làm giảm tác hại của chúng. Phân tử vừa kết hợp được xử lí bởi các
enzyme chuyên biệt để hoạt hóa trong các bước phản ứng. Thông qua việc kết hợp, gan
có thể biến thuốc, hormone và các loại độc tố thành chất có thể đào thải được. Thuốc và
độc tố chuyển thành chất tan được trong nước, nên chúng có thể được đào thải khỏi cơ
thể qua các dịch chứa nước như mật hay nước tiểu. Khi Pha II chậm hơn Pha I, như ở trẻ
em mắc hội chứng tự kỉ, trẻ sẽ mắc các triệu chứng của á cúm, phát ban, khó chịu, lo
lắng, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, suy giảm kĩ năng khi khởi đầu quy trình detox
mà không bồi bổ gan chuẩn bị cho chu trình giải độc.
“Rò rỉ ruột”, nấm, vi khuẩn và gan.
Áp lực lên gan sẽ tăng thêm khi xảy ra hiện tượng “rò rỉ ruột”. Những phân tử thức ăn
lớn, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng và sản phẩm thứ cấp của chúng có thể đi thẳng vào dòng
máu và được chuyển tới gan để giải độc. Một lượng quá tải chất độc và kim loại nặng
trong môi trường làm tăng các sản phẩm thải của quá trình biến dưỡng tạo ra bởi hoạt
động của các tế bào và cơ quan, điều này càng làm cho gan stress nặng hơn.
Khi độc tố đường ruột trút ra một cách thường xuyên, gan sẽ trở nên bão hòa. Gan không
thể giải độc được nữa, do đó chất độc sẽ quay trở lại máu và tuần hoàn. Điều này giúp
mở cửa cho nấm và vi khuẩn nhiễm vào một cách hệ thống. Triệu chứng của “rò rỉ ruột”
ở trẻ mắc bệnh tự kỉ bao gồm: nhạy cảm với thức ăn, đầy hơi, phát ban, khó chịu, kém tập
trung, kém hấp thu, phân chứa thức ăn chưa tiêu hóa, trầm cảm về tinh thần và hành vi
sau khi ăn một loại thức ăn nhất định.

Hệ miễn dịch.
Hầu hết trẻ em mắc chứng tự kỉ đều có bất thường trọng yếu trong hệ miễn dịch ở mặt
nào đó. “Rò rỉ ruột” kích hoạt hệ miễn dịch và hệ thống tự miễn dịch. Hệ miễn dịch tạo ra
kháng thể chống lại các phân tử lớn vì nó nhận diện chúng là những phân tử ngoại lai.
Nhờ vào trạng thái kích thích cao này mà các phân tử hóa học có tính kích thích mạnh
như histamine được tổng hợp, và trong một số trường hợp là kháng thể tự miễn. Khi bị
quá tải thường xuyên, hệ miễn dịch sẽ phân bố yếu trên khu vực rộng để phòng vệ ruột,
lọc máu, chống lại viêm nhiễm và tiêu diệt mầm bệnh. Nếu nồng độ histamine quá cao,
trẻ mắc hội chứng tự kỉ sẽ có các triệu chứng như: kích động, có hành vi cưỡng bách, suy
sụp tinh thần, tâm trạng lâng lâng, cầu toàn, ý chí mạnh, giận giữ bùng phát, lo lắng, tự
kéo tóc, thiếu tập trung, nói nhảm, kích thích tính dục, cười khúc khích bất thường, hung
hãn, thay đổi nhu động ruột, thèm muối, đi tiểu thường xuyên và phát ban. Bắt đầu từ đây
hệ bạch huyết sẽ thu thập và trung hòa các độc tố, tuy nhiên không thể chuyển chúng tới
gan được, cơ thể coi như đã bị nhiễm độc.
Ammoniac và gan.
Suy gan thường liên quan tới nồng độ ammoniac cao. Một loạt các chất độc hại tạo ra bởi
ruột bị nhiễm độc được chuyển đến gan, vốn là nơi giải độc chính của cơ thể. Trong quá
trình tiêu hóa protein, một số vi khuẩn có hại bao gồm Clostridia, Eubacteria và
Peptostreptococci sản xuất Ammoniac gây độc trong đường tiêu hóa. Đây là kết quả của
một chu trình hoàn toàn bình thường. Gan khỏe mạnh sẽ giải độc ammoniac bằng cách
chuyển hóa nó thành urea, sau đó được đào thải qua nước tiểu. Khi hội chứng “rò rỉ ruột”
biểu hiện, ammoniac không được chuyển hóa và đi vào dòng máu, xâm nhập hệ thần kinh
trung ương. Đây là yếu tố gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm, như là bệnh não gan và
não bộ bị ảnh hưởng. Ở trẻ em bị hội chứng tự kỉ, ta có thể thấy các biểu hiện do nồng độ
ammoniac quá cao như hôn mê, co giật, mất điều hòa, lú lẫn, buồn ngủ, “tư duy luẩn
quẩn”, tư duy lặp lại, hành vi rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mất trí nhớ, khó tập trung, hay
nhầm lẫn, lo lắng.
Nhiều chủng probiotic (men vi sinh) có ích trong điều trị đối với gan không khỏe mạnh
bằng cách ngăn chặn sự hấp thu ammoniac ở ruột già, một lần nữa cho thấy mối liên hệ
chặt chẽ giữa gan và ruột. Khi probiotic tới ruột, các vi khuẩn đường ruột xem đây như là
một nguồn thức ăn tốt. Thông qua quá trình lên men, vi khuẩn biến probiotic thành acid
lactic và acid acetic. Điều này gây ra tác động tự nhiên là giảm pH ở ruột già, làm môi
trường ruột già trở nên acid hơn. Khi nồng độ acid ở ruột cao, ammoniac sẽ ở dạng ion. Ở
dạng này, ammoniac không thể di chuyển tới gan hay khuếch tán vào hệ tuần hoàn thông
qua máu. Điều này giúp giảm tải chất độc tới gan và hạ thấp nồng độ ammoniac xuyên
suốt cơ thể, bao gồm não bộ.

pH
Tình trạng acid làm cơ thể thiếu oxy và giúp mầm bệnh phát triển. Nếu bệnh nhi bị nhiễm
acid nặng thì sẽ không thể hấp thu hiệu quả chất dinh dưỡng từ thức ăn và thực phẩm bổ
sung. Cơ thể bắt buộc sẽ phải lấy các nguyên tố khoáng như canxi, ma-giê, kali và natri
từ các cơ quan và xương để trung hòa acid.
Khi trẻ em thải acid qua đường tiết niệu, cân bằng nội môi được tái lập. pH khỏe mạnh
của nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng nên nằm trong khoảng từ 5.5 đến 6.2, pH khỏe
mạnh của nước bọt trong khoảng 6.8 – 7.2. pH nước bọt phản ánh trạng thái cơ thể hoặc
cân bằng pH. Nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng cho biết các chất thải biến dưỡng ta có thể
đào thải được. Nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng bị kiềm hóa biểu thị sự ứ tắc của gan
hoặc tích tụ độc tố. Xét nghiệm pH nước tiểu đầu tiên buổi sáng là cách hiệu quả để xem
cơ thể có khả năng đào thải acid hiệu quả hay không.
Khi bắt đầu liệu pháp, các xét nghiệm trên trẻ bị hội chứng tự kỉ cho kết quả ổn định với
pH nước tiểu đầu buổi sáng là hơn 6.2 và pH nước bọt thấp hơn 6.8, điều này cho thấy sự
ứ tắc của gan và trình trạng acid cao. Nhóm chất chelat hóa chứa gốc Sulfhydryl và các
thuốc tây y được lưu ý là gây kiềm hóa nước tiểu đầu buổi sáng.
Vitamin và khoáng chất.
Thiếu vitamin và chất khoáng khá phổ biến trong nhóm các trẻ tự kỉ, thiếu vitamin B-6,
B-12, kẽm, ma-giê và canxi được thảo luận nhiều nhất. Xét nghiệm acid hữu cơ nước tiểu
cho thấy, khi chức năng gan được cải thiện và pH nằm trong khoảng tốt, nhiều trẻ em có
thể hấp thu khoáng chất từ thức ăn và thực phẩm bổ sung hiệu quả hơn. Phụ huynh mong
muốn giảm liều sử dụng lượng lớn vitamin và khoáng chất trong trường hợp này.
Chuyển hóa cholesterol, acid béo và gan.
Hai yếu tố phổ biến trong hội chứng tự kỉ là mức cholesterol thấp và suy yếu chuyển hóa
acid béo. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em bị tự kỉ có nồng độ cholesterol thấp, nhưng
không phải do hấp thụ ít mà là do không thể tổng hợp cholesterol. Cholesterol được tổng
hợp nhờ gan và các cơ quan khác trong cơ thể thông qua các chu trình chuyển hóa phức
tạp. Cholesterol được tổng hợp bởi gan là nhân tố thiết yếu để tăng cường độ vững chắc
màng sinh chất của mỗi và mọi tế bào trong cơ thể. Acid mật, một sản phẩm của chu trình
chuyển hóa cholesterol, được tạo ra ở gan và đóng vai trò “chất tẩy rửa” trong chuyển
hóa acid béo; chúng đồng thời là phân tử tín hiệu cung cấp thông tin chìa khóa cho cơ thể
về tình trạng của gan.

Triệu chứng thiếu acid béo ở trẻ em mắc chứng tự kỉ là các bệnh ở da (khô da, nổi đốm,
chàm -eczema), tiêu chảy, mệt mỏi, hung hãn, suy dinh dưỡng, các hội chứng kén ăn,
khát quá mức, suy giảm miễn dịch, kích động và khó lành vết thương.
Phân tích acid hữu cơ nước tiểu.
Phân tích được phát triển để đánh giá hiệu quả tổng hợp năng lượng nội bào, các vấn đề
chuyển hóa độc tố/chức năng giải độc tố, vitamin chức năng, thiếu khoáng chất và các
acid amin và chuyển hóa các chất truyền thông tin thần kinh. Thêm vào đó, phân tích này
cung cấp thông tin quan trọng về mất cân bằng
hệ vi sinh đường ruột ở mức lâm sàng bằng cách phát hiện sự tăng các sản phẩm thải từ
quá trình chuyển hóa của vi khuẩn và nấm men.
Một trường hợp lâm sàng:
Bé gái 1 tuổi, biểu hiện các triệu chứng tự kỉ điển hình, không có cảm nhận ngôn ngữ và giao
tiếp, không chơi đồ chơi, không chỉ trỏ, không bập bẹ, bị chứng mất phối hợp, không có tương
tác qua lại, bị tắc ruột cần phải thụt mỗi ngày, tăng nồng độ enzyme gan, bị chàm (eczema) nặng
– bé giống như nạn nhân bị bỏng. Bé được cho thực hiện quy trình giải độc kim loại nặng (TD
DMSA) mà không tăng cường chức năng gan. Sau 6 tháng thực hiên quy trình giải độc, bé được
xét nghiệm đối chiếu acid hữu cơ nước tiểu (OAT). Xem kết quả bên dưới.
Chuyển hóa
Acid béo

Xét nghiệm đối chiếu

Xét nghiệm sau

Giới hạn tham chiếu

3-hydroxybutyric

408.46

14.89

0.0-10.0

Acetoacetic cetic

686.27

47.48

0.0-10.0

adipic

13.17

10.40

0.0-12.0

suberic

7.75

1.95

0.0-2.0

27.08

43.56

20.0-115.0

129.11

9471.5

10.0-200.0

138.38

371.10

180-560

Arabinose c

238.09

87.89

0.0-47.0

glyceric

12.20

9.59

0.0-10.0

Toxic Indicators pyroglutamic ố
pyroglutamic ố
Vitamin Indicators
Ascorbic
Kreb Cycle
Citric
Yeast Metabolites

Nước tiểu đầu buổi sáng của bé có pH là 6.8, nước bọt là 8.0, cả 2 đều vượt xa ra ngoài khoảng
sức khỏe tốt.
Liver Life được kết hợp vào quy trình giải độc kim loại nặng (TD DMSA) của bé, bắt đầu với
một giọt Liver Life 2x mỗi ngày. Ngày hôm sau, bé có nhu động ruột mà không cần kích thích
lần đầu tiên trong nhiều tháng. Nhu động ruột tự phát mỗi ngày tiếp tục với việc sử dụng Liver
Life và pH trở lại giới hạn, eczema hoàn toàn tiêu biến và nồng độ enzyme gan trở lại bình
thường.
Sau 3 tháng sử dụng Life Liver, bé được xét nghiệm acid hữu cơ nước tiểu (OAT) một lần nữa.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Liver Life giúp bé ngăn chặn sự phát triển của nấm men, tăng
cường chu trình Krebs, điều hòa quá trình oxy hóa acid béo, tăng mức glutathione cũng như tăng
cường hấp thu chất dinh dưỡng. Nồng độ Ascobic cao cho thấy có thể giảm liều dùng cao thuốc
bổ sung dinh dưỡng, bé đang bắt đầu hấp thu được chất dinh dưỡng từ thức ăn và thuốc bổ sung
dinh dưỡng hiệu quả hơn.
Kết quả: Bệnh nhân, nay đã được 3 tuổi, thần kinh bình thường, rất khỏe mạnh, và phát triển
toàn diện, “hiện đang giao tiếp với các bé cùng độ tuổi”. Mẹ bé cho biết: “Liver Life giúp tôi có
thể thực hiện các liệu pháp chữa trị cần thiết cho con gái tôi. Đây chính xác là thứ chúng tôi tìm
kiếm”.

Các triệu chứng thường xảy ra khi chức năng gan của trẻ mắc chứng tự kỉ bị tổn
thương:













Nhiễm vi khuẩn và nấm men
Kén ăn/dị ứng thức ăn
Dị ứng thời tiết/nồng độ histamine cao
Giảm nghiêm trọng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn và thuốc bổ sung
Giảm khả năng giao tiếp qua ngôn ngữ và cử chỉ
Tổn thương chức năng tiêu hóa
Giảm khả năng nhận thức
Giảm tập trung
Tăng nhạy cảm
Bộc phát cảm xúc
Da phát ban/hoặc các bệnh khác (ví dụ như eczema)
Gián đoạn giấc ngủ

Gan ảnh hưởng thế nào tới quá trình giải độc hóa chất và kim loại nặng:
Khi cấu trúc và chức năng của gan bị tổn thương hay tắc nghẽn, mọi hệ thống trong cơ
thể bị tác động nặng nề, độc tố tích tụ trong cơ thể và gây nguy hại đến sức khỏe. Ở trẻ
em mắc chứng tự kỉ, đây được xem như “sự suy giảm” và các triệu chứng đã được đề cập
đến ở trên. Có thể đảo ngược quá trình này bằng cách bổ sung cách chất nuôi dưỡng gan,
giúp gan thực hiện các nhiệm vụ tự nhiên của mình như: đào thải, tổng hợp và dự trữ.
Tăng cường chức năng gan ở trẻ mắc chứng tự kỉ cũng tăng hiệu quả của các phát đồ và
liệu pháp điều trị.
Khi chức năng gan được hồi phục ở trẻ bị chứng tự kỉ; bác sĩ, phụ huynh và giáo
viên của các em cho biết:













Kĩ năng xã hội tốt hơn
Tăng cường giao tiếp
Lời nói phù hợp
Tập trung tốt hơn
Cải thiện khả năng lĩnh hội
Có khả năng học tập tại trường
Bình tĩnh hơn
Năng lực ổn định qua thời gian
Hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn từ thức ăn
Có thể giảm bớt liều dùng vitamin và khoáng chất bổ sung
Giảm dị ứng đối với thực phẩm
Nhu động ruột khỏe mạnh hơn.

Tuy chức năng gan là đối tượng chính của tài liệu này, mọi cơ quan đào thải khác
đều phải được quan tâm.
Để đạt hiệu quả tối ưu đối với một thuốc loại bỏ kim loại độc hại (chelator) chỉ định, sự
chuẩn bị của cơ quan gắn liền với quá trình detox quan trọng hơn phương thức của thuốc
thải kim loại độc hại.
Chúng tôi đã thấy và nghe được nhiều trường hợp thành công với nhiều loại thuốc loại bỏ
kim loại độc hại khác nhau. Thành công cũng tương đương với việc cơ quan thải loại
được chuẩn bị tốt thế nào và được hỗ trợ trong quá trình can thiệp thuốc.
“Nếu lượng chất độc được huy động nhiều hơn lượng bị đào thải hay trung hòa, chất độc
sẽ tái phân bố vào các mô khỏe mạnh khác và tiếp tục gây chết tế bào, suy giảm chức
năng hoặc gây đột biến.

Điều này gây ra nhiều triệu chứng “nguy cơ sức khỏe”, là minh chứng cho các lí do như
nguy cấp do xử lí lâm sàng kém, tương tác hóa học gây hại giữa thủy ngân và ammoniac,
nhiễm trùng cấp gây ra do mất khả năng chống khuẩn của nhiều loại kim loại nặng, các
triệu chứng do nấm candida chết hàng loạt (nguyên nhân là do giải phóng đột ngột kim
loại nặng gắn trên thành tế bào của nấm men khi chúng chết).”
Làm thế nào để cải thiện cấu trúc và chức năng gan : Thực phẩm.
Mọi thực phẩm hữu cơ đều chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn khoảng 300 lần so với thực
phẩm thông thường. Các chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho tế
bào của chúng ta tái tạo.
 Nên ăn nhiều trái cây tươi và rau được sơ chế, đặc biệt là loại rau xanh đen, nhiều
lá và các loại rau quả màu cam, vàng, tím, đỏ - chúng chứa nhiều enzyme hoạt
tính, chất sợi, vitamin C, chất kháng sinh tự nhiên, chất dinh dưỡng từ thực vật và
chúng hỗ trợ xuất sắc cho Pha I của chu trình detox.
 Ăn các rau quả có chứa lưu huỳnh (bông cải xanh, bắp cải…), chúng hỗ trợ cho
Pha II của chu trình detox.
 Ăn thức ăn tăng nồng độ glutathione trong cơ thể. Măng tây, dưa hấu và bông cải
xanh là nguồn cung cấp glutathione tốt, bên cạnh đó đu đủ và bơ hỗ trợ cơ thể tổng
hợp glutathione.
 Cung cấp các enzyme tiêu hóa hỗ trợ hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết để
khôi phục lại lượng dự trữ kiềm, giảm stress lên gan và tối ưu quá trình tiêu hóa.
Làm thế nào để cải thiện cấu trúc và chức năng gan: Phương thuốc và thành phần
duy nhất – Liver Life, thực phẩm của gan.
Liver Life là một hỗn hợp hữu cơ đã được chứng nhận giữa các loại nấm dược liệu tươi
và thảo dược, một công thức phối hợp có tác dụng hồi phục khỏe mạnh chức năng gan và
mở ra Pha I và Pha II quá trình detox. Thường có những nhầm lẫn liên quan tới việc sử
dụng các loại nấm dược liệu khi có sự hiện diện của nấm candida. Nồng độ cao các
polysaccharide chứa trong nấm dược liệu khiến chúng trở thành phương thuốc hữu hiệu
để điều trị nấm candida. Mỗi nguyên liệu chất lượng được liệt kê bên dưới chứa đựng
những hoạt chất giá trị đóng góp bồi bổ cho gan.
Nấm Himmemasutake (Agaricus Blazei): điều chỉnh hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, tăng
cường quá trình hồi phục và cản trở tổng hợp histamine. Loại nấm dược liệu này còn giúp
thanh lọc cơ thể bằng cách quét sạch và tiêu diệt virus, vi khuẩn, nấm men, kim loại
nặng, các chất ô nhiễm và một ít các mô chết.

Red root (trà Jersey): hỗ trợ đào thải độc tố, chất thải ở mô, acid và mảnh vụn tế bào.
Giúp tăng cường tuần hoàn máu, giải ứ huyết, lưu thông và vận chuyển bạch huyết. Thảo
dược này cũng có tính chất chống nhiễm trùng, chống co thắt và kháng khuẩn.
Hạt ké sữa (Milk Thistle seed): ngăn chặn sự di chuyển của độc tố ở gan vào trong tế
bào, giải ứ huyết ở gan, ngăn chặn sự giảm glutathione, giảm nhiễm trùng, thanh lọc máu,
bảo vệ thận, bảo vệ chống tác hại của các gốc tự do.
Lá Olive: Có tác dụng ngăn chặn mầm bệnh sinh sản tạo thêm vi khuẩn trong cơ thể và
có tính chất chống oxy-hóa và kháng khuẩn. Lá olive tăng lưu thông mật và bổ gan.
Coriolus Versicolor (nấm Vân Chi): Kích thích chức năng trình diện kháng nguyên của
đại thực bào qua đó giúp kích thích và tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Nâng cao khả
năng thực bào của tế bào NK( một loại bạch cầu), mang khả năng kháng khuẩn và chống
oxy-hóa.
Ganoderma Lucidum (Linh Chi): điều chỉnh hệ miễn dịch, ngăn ngừa giải phóng
histamine, hồi phục cân bằng nội môi, tăng hoạt động của tế bào NK và tăng sản xuất
interleukin và interferon. Ngoài ra linh chi còn có tính chất chống nhiễm trùng, kháng
khuẩn, kháng nấm, kháng virus và chống oxy-hóa.
Grifola (nấm maitake): chứa các hoạt chất beta-glucan độc nhất gọi là D-fraction giúp
bảo vệ cơ thể bằng cách kích thích tế bào miễn dịch, bảo vệ mô gan chống các độc tố môi
trường, ngăn chặn cả sự tích lũy lipid ở gan và tăng lipid huyết thanh, kích hoạt đại thực
bào và hỗ trợ cơ thể thích nghi với tác nhân stress vật lý và tâm lý.
Kết luận

Chúng tôi đã thấy rất nhiều trường hợp trẻ em được cho thực hiện quy trình giải độc kim
loại nặng từ vừa phải tới nâng cao mà không có sự hỗ trợ các cơ quan đào thải. Nhiều
phụ huynh phản ánh con em họ không thể theo được quy trình đề nghị do rất nhiều triệu
chứng được gọi là “phản ứng detox”. Thời gian phục hồi quý báu do đó mất đi. Việc theo
dõi giá trị pH khá đơn giản đối với phụ huynh và các bé; đó là công cụ để cha mẹ xem
con họ có đào thải acid hay không. Hồi phục quá trình chuyển hóa của gan rất đơn giản,
nhưng là bước chuẩn bị tốt cho một chu trình detox thành công ở trẻ em mắc chứng tự kỉ;
cải thiện sức khỏe và sức sống trong khi đảm bảo một quá trình giải độc từng bước và
hiệu quả.
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