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Autophagy คือ pdf

ปกติถาเรารูสึกหิวเราจะตองพยายามหาอะไรกิน แตคุณเคยสงสัยไหมวาเกิดอะไรขึน้ขางในถาเราไมกิน? จะเกิดอะไรขึน้ถาคุณปลอยใหทองวาง? เรารูวารางกายวิวัฒนาการที่จะอยูไดนานโดยไมมีอาหาร บทความน้ีจะแนะนําการยอยอาหารหรือกินเอง (Autophagy) เมื่อรางกายขาดอาหารเปนเวลานานและเริ่มยอยโปรตีน
ยอยเซลลบางเซลลเพื่อใชเปนพลังงานเปนองคประกอบเซลลูลารใหม เราทุกคนตองเผชิญกับการสนับสนุนของการยืนยัน, affaty ที่ทําใหเราเชื่อหรือคิดออกสิ่งที่เรารูอยูแลว. มันถูก จํากัด ไวที่กรอบเดียวกันดังน้ันเราจึงใกลชิดกับคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน เราสามารถอานเว็บที่สนับสนุนความเชื่อของเรา เราอาศัยอยูกับเพื่อนที่คิด
แบบเดียวกันดังน้ันเราจึงหลีกเลี่ยงการเขาใกลคนที่คิดตางออกไป คนที่สูญเสียความไววางใจของเราไดสูญเสียคุณคาของเรา การ remaiting น้ีสรางพายุที่ยากที่จะปดยกเวนเมื่อมีคนหรือใครบางคนกระตุนเราในศาสนาเฉพาะ คนที่แสดงความคิดเห็นแตกตางจากเรา คนที่เปดเรายอมรับวาจะมีความเปนไปไดอีกอยางหน่ึง มี
วิธีอื่นที่จะทาทายการตระหนักถึงเรา น่ันคือความหลากหลายของความคิด ในบทความน้ีมีความคิดบางอยางที่อาจกําลังเดินทางสูความเชื่อเดียวกันกับที่บางคนรู บางคนคิดวาเราควรกินอาหารสามมื้อทุกวัน อาหารเชาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด คุณตองกินอาหารเชาและไดรับโปรตีนเพียงพอ การกินขาวไมใชเวลาที่จะทําใหเกิด
โรคกระเพาะ กอนที่จะอานบทความน้ีถาเราไมเปดหัวใจเราจะถูกจับโดยปริซึมที่ปองกันไมใหเราเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางมานานกวาหน่ึงปเชนโพสตมีอายุการใชงาน 14-16 ชั่วโมง desuce จากประสบการณ (ไมควรตามดวยเด็กชายผูใหญ) อนุญาตใหรางกายหยุดพัก 14-16 ชั่วโมงเพื่อวิ่ง 24 ชั่วโมง ,
เวลา 42 วัน 42 ครัง้ แต 42 ชั่วโมงเพื่อวิ่ง 42 กิโลเมตร นํามาใชในบทความน้ีเราจะอธิบายวามันคืออะไรมีประโยชนอยางไรเราจะทําอยางไร เมื่อเราอายุมากขึน้เซลลในรางกายของเราเปลี่ยนไปตลอดเวลา เซลลปกติจะแยลงและแยลง จากความเครียดหรือการจัดการกับสภาพแวดลอมกลางแจง Autophagy เปน
กระบวนการฟนฟูเซลลที่ชวยใหรางกายของเรากําจัดเซลลเกา เซลลที่เสื่อมโทรมชวยใหรางกายกําจัดพลังงานและองคประกอบ ชวยใหเซลลอยูรอดจากความเครียดของสภาพแวดลอมภายนอก แตยังชวยในการจัดการกับแรงกดดันภายใน Autophagy ซึง่เปนกระบวนการที่กําจัดเซลลที่เสียหายในรางกาย เซลลไมหยุดยัง้ แต
ยังติดอยูในเน้ือเยื่อหรืออวัยวะภายในของรางกาย Autophagy เกิดจากคําสองคํา: อัตโนมัติซึง่แปลเปนตัวเองและ Phagy ซึง่ในการแปลหมายถึงอาหารซึง่หมายความวาการกินหรือยอยสลายเซลลดัง้เดิมกระบวนการเผาผลาญอาหารที่เกิดขึน้ในระหวางการอดอาหารของรางกายหรือเมื่อโรคเกิดขึน้ นักวิจัยเชื่อวาน่ีเปนสวน
หน่ึงของกลไกการอยูรอดซึง่เปนวิธีที่ชาญฉลาดสําหรับรางกายในการตอบสนองตอความเครียดเพื่อปองกันตัวเอง มันเปนกระบวนการที่ดีจริงๆและมันเปนกระบวนการปกติของการฟนฟูเซลลในรางกาย ขอดีของ Autophagy คือมันเปนกุญแจสําคัญในการปองกันโรคเชนโรคมะเร็งโรคทางระบบประสาท กระบวนการแรก
สังเคราะหโมเลกุลและสรางโครงสรางในขณะที่กระบวนการที่สองแบงโมเลกุลหรือโครงสรางออกเปนหนวยยอย Autophagy เกิดขึน้ไดตลอดเวลาในสถานะปกติของรางกาย พวกเขาอาจสามารถกําจัดโปรตีนที่เปนอันตรายเพื่อปองกันการทําลายเซลล ในสภาวะของความเครียดเชนการอดอาหารการออกกําลังกายการกีดกัน
ออกซิเจนหรือการขาดฮอรโมนเจริญเติบโต (GH) รางกายใชโมเลกุลภายในเพื่อใชเปนองคประกอบพลังงานและเซลลที่จําเปน Autophagy เปนกระบวนการที่เซลลถูกกินและสรางเซลลใหมที่แข็งแรงกวาที่เคย เมื่อรางกายอยูตลอดเวลา รางกายตองทํางานเพื่อยอยอาหารที่เราอยูและไมมีเวลาสําหรับการฟนฟู ไมมีพลังงานที่
จะชักจูง Autophagy อีกตอไป แตเมื่อเราหยุดกินเราจะไมสามารถใชได เมื่อรางกายหยุดยอยอาหารมันใหเวลารางกายในการสงเสริม Autophagy และเวลาที่ตองพักกระเพาะอาหารอยางนอย 14 หรือ 16 ชั่วโมงเพราะมีชวงเวลาที่รางกายเผาผลาญพลังงาน ไกลโคเจนจะหมดลงอยางสมบูรณจากตับ, แตถามันเร็วเกินไป, ถา
คุณอดอาหารมานานกวา 2 วัน, กระบวนการของ autophagy เริ่มลดลง. ประโยชนของการอดอาหารจะลดลงดังน้ันหากคุณตองการใหรางกายซอมแซมตัวเองเราจําเปนตองรูวาทําไม Autophagia จึงเปนเวลาที่เหมาะสมอดอาหารเพื่อใหพอดีกับ Autofagia เราสามารถบรรลุไดโดยการกินอาหารคีโตเจนที่เหมาะสําหรับคนที่
ไมตองการเร็ว แตน่ีอาจไมใชวิธีธรรมชาติเพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะหยุดกินและไดรับรางกายเขาสูกระบวนการ Autophagy เมื่อถึงเวลาแบงเซลลและสรางเซลลใหม เซลลที่จะถูกทําลายโดยรางกายจะตายหรือเสื่อมสภาพ รางกายของเราฉลาดพอที่จะเลือกเซลลที่ลดลง รูวาเซลลใดอยูในสภาพดีและจําเปนตองเก็บรักษาไว
ประโยชนของ Autophagy นอกเหนือจากการชวยใหรางกายไดรับองคประกอบและพลังงานที่จําเปนในการซอมแซมเซลลโปรตีนหรือ mitochontries ที่เสียหายจากการเกิดออกซิเดชันหรือความเครียด กระบวนการ Autophagy รวมถึงผลพลอยไดจากอาหารและการออกกําลังกายยังมีประโยชนมากมายเชน Autophagy ชวย
ปองกันโรคหัวใจชวยในการเติบโตของเซลลในหัวใจ ปรับปรุงระบบภูมิคุมกันกําจัดสารพิษ เชื้อโรคตาง ๆ Atophagy ปกปองระบบประสาทเพิ่มการกอตัวของเซลลในสมองทําใหสมองปรับตัวและทํางานไดดีขึน้ ชวยปกปองรางกายจากการสะสมของโปรตีนที่อาจทําใหเกิดโรคสมองเชนอะไมลอยดและ α-SynucleinAutophagy
ซึง่ชวยรักษาเสถียรภาพของดีเอ็นเอ ปกปองเซลลและเน้ือเยื่อที่มีสุขภาพดีชวยควบคุมระดับอินซูลินในรางกาย Autophagy ชวยในการฟนฟูเซลลชวยชะลอความชราของ Oftophagy ชวยดวยความเขมขนของ autophagy ไมเพียง แตในมนุษย แตยังอยูในสัตวเลีย้งอื่น ๆ และเปนกระบวนการที่สําคัญ Autophagy ชวยเพิ่ม
คุณภาพและอายุการใชงานของ Autophagy กําจัดเซลลเสื่อมกําจัดสารพิษและแกไขเซลลดวยตนเองทําใหเซลลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ เมื่อกินในรางกายรางกายจะหลั่งอินซูลิน Autophagy ชวยรักษาระดับอินซูลินตลอดทัง้วันและชวยใหรางกายไวตออินซูลิน. ความไวของอินซูลินชวยลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคเบาหวาน นอกจากน้ียังชวยใหรางกายยอยอาหารไดดีขึน้ ยิ่งรางกายไวตออินซูลินมากเทาน้ันรางกายจะยอยงายและสารอาหารจะกลายเปนพลังงานมากขึน้ ทําใหรางกายของคุณมีสุขภาพดีเมื่อกินอาหาร, ระดับอินซูลินของคุณเพิ่มขึน้. เมื่อเรามีไกลโคเจนในรางกายของเรา รางกายสงสัญญาณสําหรับการสะสม
พลังงานในรูปแบบของไขมัน ราวกับวารางกายของเราไวตออินซูลินรางกายจะสงไกลโคเจนเพื่อใหอยูในกลามเน้ือ ไกลโคเจนสามารถใชพลังงานไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันคุณไมจําเปนตองเปลี่ยนไกลโคเจนเปนไขมัน การไวตออินซูลินมีขอไดเปรียบ: มันชวยใหเรามีกลามเน้ือมากขึน้ Autophagy ปองกันโรคหัวใจและ
autophagy ของโรคสมองลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโดยการลดระดับน◌ําตาลในเลือด การลดลงของความดันโลหิต Autophagy ยังชวยลดระดับของ LDL (ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแนนต◌ํา) ซึง่หากไขมันสูงเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจลมเหลว Autophagy เพิ่มสารกระตุนในสมอง, BDNF (ปจจัย neurotrophic ที่ได
จากสมอง) ซึง่ทําใหรางกายสรางเซลลมากขึน้ในสมอง. สมองทํางานไดดี อารมณดีนะ BDNF ยังชวยปกปองเซลลสมอง, ชวยใหเราสรางฮอรโมนเจริญเติบโตและ serotonin, ซึง่จะชวยใหสมองมีสุขภาพดีโดยทั่วไป. โรคสมองมักจะใชเวลานานในการกอตัวเพราะพวกเขาเกิดจากการสะสมของโปรตีนαเซลลสมอง. สุขภาพ
สมองที่ดีขึน้ชวยลดความเสี่ยงของโรคสมอง Autophagy ชวยปองกันโรคมะเร็ง Autophagy ชวยปองกันมะเร็งปองกันสารกอมะเร็งลดกระบวนการที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งเชนการอักเสบหรือความเสียหายของดีเอ็นเอ การอดอาหารชวยใหสวนที่เหลือของระบบทางเดินอาหารและหยุดระบบทางเดินอาหาร น่ีคืออุปสรรคแรกตอ
ระบบภูมิคุมกัน เซลลที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมภายนอกไดรับความเสียหายจากสภาพอากาศ สารพิษแสงแดดมีไขหรือเย็นความชื้นหรืออุบัติเหตุ เซลลผิวที่ทําลายหรือสะสมสารพิษหลายตัวจะทําใหเซลลรุนแรงขึน้ในขณะที่รางกายของเราสามารถงอกใหมได Autophagy ชวยซอมแซมเซลลเหลาน้ีใหมีสุขภาพดีลดการอักเสบที่
ไมจําเปน การอักเสบเรื้อรังจะทําใหระดับอินซูลินเพื่อเพิ่มการสะสมไขมัน. Autophagy ชวยลด apoptosis (การตายของเซลลทางสรีรวิทยาคือเซลลที่ตัง้ใจจะตาย) รางกายตองทําใหเกิดการอักเสบเพื่อกําจัดเซลลที่ถูกลบออกเหลาน้ี ยิ่งเซลลไดรับการซอมแซมมากขึน้กอนที่จะไดรับบาดเจ็บถึงตายภาระในรางกายนอยลง
สําหรับการกําจัดของเสีย ชวยลดการอักเสบที่เกิดขึน้ในรางกาย สิ่งน้ีชวยใหเราสามารถใชพลังงานเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ เชนการสรางเซลลที่จําเปนตองเปลี่ยนเชนเซลลผิวหรือเซลลในระบบยอยอาหาร Autophagy ที่ชวยใหคุณลดน◌ําหนักในขณะที่ยังคงมีสุขภาพดี วิธีการลดน◌ําหนักแตละวิธีมักจะมีผลขางเคียงเชนการลด
น◌ําหนักสวนใหญเปนกลามเน้ือและน◌ําในรางกาย แทนที่จะเปนไขมัน หากคุณตองการลดน◌ําหนักสวนเกิน Autophagy เปนวิธีที่ถูกตองเพราะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่จะทําใหรางกายของคุณมีสุขภาพดี การเสริมสรางรางกายดวย Autophagy ชวยลดไขมัน เมื่อรางกายเขาสูกระบวนการของ autophagy รางกายจะ
ผสมไกลโคเจนสะสมทัง้หมด หลังจากน้ันรางกายจะใชพลังงานจากไขมันแทน รางกายเผาผลาญไขมันและลดน◌ําหนัก นอกจากน้ีฮอรโมนเจริญเติบโตเพิ่ม autophagy ซึง่ชวยลดน◌ําหนักปองกันโรคอวนโดยไมมีอาหาร Autophagy ชวยรักษาเสถียรภาพของน◌ําหนักโดยการเผาผลาญไขมัน โพสตที่ยาวนานรางกายสูญเสีย
โปรตีน แตในระยะสัน้เราสามารถเผาผลาญไขมันและรักษาโปรตีน ดึงผลประโยชนของคุณออกมาใหดีที่สุด รางกายมีความแข็งแรง Autophagy ชวยปรับปรุงอายุยืน รางกายกําจัดการเสื่อมสภาพของเซลลและสรางเซลลใหมที่แข็งแรงขึน้ การลางพิษเปนที่รูจักในรูปแบบตาง ๆ เชนการดื่มน◌ําผลไมสําหรับ Autophagy ไม
เพียง แตสําหรับการลางพิษในระดับระบบทางเดินอาหารแตยังชวยในการลางพิษรางกายในระดับเซลล การกําจัดเซลลที่ดอยกวาออกจากรางกายจะชวยลดการสะสมและลดการอักเสบ มันชวยใหกะลาสีมีสุขภาพดี, ปรับปรุงภูมิคุมกัน, ปองกันโรค, เพิ่มความไวของอินซูลิน, ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง. บางคนมองวาระบบ
ทางเดินอาหารเปนสวนอื่น ๆ ของสมอง การวิจัยแสดงใหเห็นวาลําไสกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารมีความเกี่ยวของกับจิตใจ หากลําไสหรือกระเพาะอาหารทํางานไดไมดีสมองจะทํางานไดไมดี กําจัดขยะ สิ่งน้ีทําใหลําไสและกระเพาะอาหารพักผอนจากการกินอาหาร เมื่อเราเร็วรางกายจะเริ่มทิง้ของเสียเอาสารพิษออก
และเมื่อเรามีระบบทางเดินอาหารที่ดีตอสุขภาพมันจะทําหนาที่ยอยอาหารที่ดี สมองทํางานไดดีคิดดีลดความเสี่ยงของโรคชวยใหอายุยืนเพื่อใหเราสามารถลืมเกี่ยวกับพิษแบบดัง้เดิม การดื่มน◌ําผลไมและผักไมทําความสะอาดของเสียอยางรวดเร็วและลึกเทาระดับเซลล Autophagy หากคุณตองการใหรางกายของคุณพักของ
เสีย วิธีที่ไดรับการพิสูจนแลวที่ดีกวาในการ autophagy คือวิธีที่เราสามารถควบคุมได Autophagy เปนกระบวนการปกติในรางกาย รางกายของเราจะมองหาการเสื่อมสภาพของเซลล เซลลที่ตายแลวสิ่งแปลกปลอมที่ทําใหเกิดโรคภายในรางกายยอยสลายเซลลเหลาน้ี ผลที่ไดคือองคประกอบและพลังงานที่สามารถใชในการ
สรางเซลลใหม Autophagy เปนเหมือนการรีไซเคิลของเสียในรางกาย สวนที่เสียหายของ Autophagy ชวยเพิ่มภูมิคุมกันอัตโนมัติลดจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว เมื่อรางกายเริ่มกําจัดเซลลเม็ดเลือดขาวเกาออกจากรางกายเราสามารถสรางเซลลเม็ดเลือดขาวใหมทําใหรางกายของเราดีขึน้เร็วขึน้เซลล t ยับยัง้การอักเสบใน
รางกายและชวยตอสูกับโรค นอกจากน้ียังกําจัดสารพิษที่อาจทําใหเกิดโรคและการอักเสบ หากรางกายมีอินซูลินในระดับสูงเซลล t จะไมไดผล Autophagy ลดระดับอินซูลินในรางกายซึง่ชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกันของเรา เมื่ออดอาหารไมจําเปนตองมีอินซูลินมากขึน้จะชวยให T Cell ทํางานไดดีขึน้และเพิ่มภูมิคุมกันของเรา
นอกจากน้ียังชวยใหสวนที่เหลือของระบบทางเดินอาหาร สิ่งน้ีทําใหรางกายมีเวลาในการกูคืน เมื่อเราเร็วรางกายจะเริ่มรักษา Autophagy ชวยชีวิตเราดวยความเครียด การติดเชื้อหรือความหิวกระบวนการของ autophagy จะเริ่มทํางานเพื่อชวยซอมแซมงานที่เสียหาย การอดอาหารและกอใหเกิด Autophagy ในเวลา
เดียวกันจะชวยหยุดเชื้อโรคโดยการลดระดับกลูโคสที่เปนแหลงที่มาของเชื้อโรค Autophagy ชวยเพิ่มพลังงานและเพิ่มกลามเน้ือ Autophagy ชวยปรับปรุงการเผาผลาญพลังงาน การทําลายและการเปลี่ยน mitochondria ชวยปรับปรุงการทํางานของเซลล น่ันทําใหคุณมีพลังงานมากขึน้ สิ่งน้ีทําใหเกิดการเผาผลาญไขมัน ทําให
ATP สารพิษที่ดีกวาที่สะสมและสะสมใน mitochondria สามารถทําลายเซลลอื่น ๆ, ดังน้ัน autophagy, ซึง่เกิดขึน้ในเซลล, ชวยใหมีเซลลทั่วไปในรางกาย. รางกายจะตองซอมแซมชิน้สวนที่เสียหายหรือกูคืน พลังงานที่จําเปนเพิ่มขึน้ แมวาเราไมไดตัง้ใจที่จะเพิ่มกลามเน้ือ, มันชวยใหเรามาก, ชวยใหเราเพิ่มอัตราการเผาผลาญ
ของ autophagy, ชวยปรับปรุงกลามเน้ือ, ชวยเพิ่มกลามเน้ือและลดไขมัน, เพราะการเจริญเติบโตของฮอรโมนในรางกายจะทําใหรางกายสลายตัวและเพิ่มการเผาผลาญไขมันแทน. บางคนเบื่อที่จะกินน◌ําตาลมากและหลังจากน◌ําตาลลดลงรางกายจะรูสึกเหน่ือยลา เมื่อระดับอินซูลินในรางกายสูงขึน้, ถาเราอยูในโหมด
autophagy, เราจะมีพลังงานตลอดทัง้วันเพราะมันจะไมรักษาระดับสูงของอินซูลิน. เมื่อเราอยูในโหมด Autophagy รางกายอยูในสถานะของความขัดแยงหรือหลบหนี รางกายสงสัญญาณวาเราตองพยายามหาอาหารซึง่เปนสาเหตุที่รางกายสรางอะดรีนาลีนมากขึน้ตลอดทัง้วัน มันชวยใหเราสามารถไปที่โรงยิมและพลังงาน
มากขึน้ที่คุณสามารถทําไดดีกวาที่เรารูสึกดี Autophagy และการออกกําลังกายบางคนอาจคิดวา Autophagy และการออกกําลังกายไมสามารถทํามันไดในเวลาเดียวกัน การอดอาหารเปนเวลานานทําใหการออกกําลังกายเปนไปไมได แตการอดอาหารไมไดลดประสิทธิภาพของการออกกําลังกายนอกเหนือจากการออกกําลัง
กายเพื่อยกน◌ําหนัก ขอดีของ autophagy คือมันชวยลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุมกันลดสารพิษที่จะทําใหเกิดโรคมะเร็งชะลอความชราในขณะที่ถา autophagia ไมเกิดขึน้มันจะทําใหเกิดไขมันการเคลื่อนไหวนอยลงและชานอยลง มีคอเลสเตอรอลมากขึน้ น้ีทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของสมอง. การออกกําลังกายชวยให
กระบวนการ Autophagy เกิดขึน้ในหัวใจมากขึน้เปาหมายเปน mitochondria ที่ผิดปกติหรือเสื่อมสภาพซึง่อาจทําใหเกิดการอักเสบและการเกิดออกซิเดชัน การออกกําลังกายชวยขจัด mitochondria เหลาน้ีออกจากอวัยวะเชนหัวใจสมองตับอวัยวะสําคัญอื่น ๆ ออกกําลังกายในระหวางการอดอาหารทําใหเกิด Autophagy มาก
ขึน้เพราะรางกายของเราใชไขมัน ยิ่งรางกายของเรามักจะเต็มไปดวยการเผาผลาญไขมันดีกวา การอดอาหารเมื่อเวลาผานไปและการรับประทานอาหารคารบอนต◌ําชวยให Autophagy ดีขึน้และเร็วขึน้ การออกกําลังกายยังชวยใหเรากําจัดของเสียเหงื่อออกและทําใหเกิดการไหลของออกซิเจน Autophagy ชวยใหเราสราง
กลามเน้ือไดดีขึน้ โดยการเปนเซลลกลามเน้ือมีความทนทานมากขึน้ แตลอลวงมากเกินไปหรืออดอาหารนานเกินไปหรือสัน้เกินไป, มันสามารถนําไปสูการขาดความสมดุลในรางกาย anaboic และ catabolic, เราตองการความสมดุล. Autophagy ควรเกิดในระดับที่เพียงพอเพื่อใหรางกายสามารถกําจัดเซลลที่ออนแอที่
เสียหายได ในขณะที่เรากําลังออกจากโอกาสสําหรับรางกายในการสรางเซลลใหม, น้ีตีความสมดุลระหวางแคลอรี่ที่กินและเราจําเปนตองสราง Autophagy, ที่เราตองการมัน, เชนในหัวใจ, ตับ, สมอง, แตเราอาจไมตองการที่จะทําใหเกิด autophagy ในกลามเน้ือที่เรามักจะออกกําลังกาย. ทัง้สองวิธีมีประโยชนเชนชวยในการ
ควบคุมน◌ําหนักชวยใหมีอายุยืนยาวและปองกันโรค การอดอาหารมีชวงเวลาที่แตกตางกันเชนการอดอาหารเราสามารถฝกอาหารไดหลายประเภทหรือเราสามารถตัง้เวลากินทุกวัน โพสตที่จะทําใหเกิดกระบวนการของ autophagy ที่จะสกัดมากที่สุดจากเราคือเมื่อเราเร็วประมาณ 24-48 ชั่วโมง แตแตกตางกันไปตามคน
ตัวอยางเชนกอน 12-36 ชั่วโมงลองรับประทานอาหารเพียงหน่ึงมื้อตอวันหรือสองวันหยุดกินหลังเวลา 18:00 น. หรือ 19:00 น. จากน้ันเริ่มรับประทานอาหารอีกครัง้หลังจาก 7.m หรือเริ่มรับประทานอาหารอีกครัง้ตอนเที่ยง คอยๆลดเวลาในการกินในประสบการณของเราคุนเคยกับโพสต เราสามารถเริ่มอดอาหารอยางตอเน่ือง
เปนระยะเวลานาน อาหาร Ketongena เปนอาหารที่ประกอบดวยไขมันสวนใหญและคารโบไฮเดรตต◌ํา อาหารที่มีประมาณ 75% ของแคลอรี่ทัง้หมดและประมาณ 5-10% ของคารโบไฮเดรตที่เหลือเปนโปรตีน การลดอาหารประกอบดวยแปง การกินอาหารคีโตกําลังเปนที่นิยมมากขึน้ ชวยสรางกลามเน้ือและปรับปรุงอายุยืน
ความคิดในการลดแปงตองการใหรางกายเปลี่ยนไปใชพลังงานไขมันแทน การกินคีโตก็เหมือนกับการเขาสู autophagy อีกครัง้ซึง่ชวยใหเราไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาผลาญอาหาร การกินคีโตชวยใหเราลดน◌ําหนักโดยไมลดกลามเน้ือรักษากลามเน้ือ มันชวยใหรางกายตอสูกับเมลาโนมา
มะเร็ง ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานปกปองรางกายจากโรคสมอง การรับประทานอาหารคีโตจะบังคับใหรางกายเปลี่ยนไปเพราะจะทําใหรางกายเปลี่ยนเปนไขมันแทนกลูโคส อาหารที่มีไขมันเชนไขน◌ํามันมะกอกน◌ํามันมะพราวเนยที่ไดจากนมวัวอะโวคาโดวอลนัทผักที่มีเสนใยวิตามินและสารตานอนุมูลอิสระ รางกาย



ตอบสนองตออาหารคารบอนต◌ํา การวิจัยแสดงใหเห็นวาคีโตนจะทําให Autophagy ทําใหเกิดความเครียดที่ดีขึน้และ autophagy ในอวัยวะเชนตับกลามเน้ือ การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่เครียด มันทําลายเซลลกลามเน้ือทําใหรางกายรักษาพวกเขา ดังน้ันกลามเน้ือมีความแข็งแรงและทนตอความเครียดที่จะเกิดซ◌ํา การ
วิจัยที่ทํากับหนูพบวาการออกกําลังกายสามารถชวยให autophagy มากขึน้ มันเปนสิ่งสําคัญที่จะเก็บและนอนหลับอยางนอย 3 ชั่วโมงออกไปเพราะเราไมตองการที่จะสรางพลังงานเมื่อมันไมจําเปนและระมัดระวังไมใหกินโปรตีนมากเกินไปทุกวันเพราะมันปองกันไมให autophagy เกิดขึน้ ยิ่งเรากินตอนนอนมากเทาไร
mitochondria ก็อาจทําใหเกิดการเกิดออกซิเดชันมากขึน้เทาน้ัน พยายามกินกอนนอนประมาณ 6 ชั่วโมงหรืออยางนอย 3 ชั่วโมงลดอาหารแปงที่มีเสนใยนอยกวาขนมปง น◌ําตาลน◌ําตาลบิสกิตพาสตาเพราะมันจะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการเผาผลาญ ลดอาหารของน◌ํามันโอเมกา 6 เพราะจะทําใหออกซิเดชันมาก
ขึน้ ทําลาย mitochondria กอนกําหนดและเปลี่ยนไปใชอาหารที่มีไขมันดีเชนอะโวคาโด วาปูยาตายายของฉันกิน อาหารแปรรูปต◌ําเชนถั่วเนยน◌ํามันมะกอกน◌ํามันมะพราวการอางอิงสรุป Autophagy มีประโยชนในแงของริว้รอยเพราะมันชวยใหรางกายทําลายการเสื่อมสภาพของเซลลและสรางเซลลทดแทน ดวยการใช
องคประกอบที่เปนผลมาจากการยอยอาหารของเซลลและการรีไซเคิลเพื่อสรางเซลลใหมที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงกวา Autophagy รางกายสามารถทําความสะอาดชางกําจัดสารพิษ มันปองกันผลกระทบที่เปนอันตรายของความเครียด มิฉะน้ันเซลลจะไมทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเสื่อมสภาพ เมื่อเซลลทํางานไดไมดี
Autophagy ชวยใหรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ หยุดเซลลที่เปนมะเร็ง การปองกันโรคสมองโรคหัวใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานเชนโรคเบาหวานและโรคอวนเพื่อใหเซลลมีสุขภาพดีเซลลควรทําความสะอาดจากชิน้สวนที่ไมมีประสิทธิภาพ สิ่งน้ีสรางความสมดุลระหวางอนุมูลอิสระและ
สารตานอนุมูลอิสระซึง่จําเปนตอการปกปองรางกายจากอนุมูลอิสระ มิฉะน้ันคุณจะไมรางกายจะ insoud ยังเน่ืองจากความเครียดที่เกิดจากนอกจากน้ีมีความจําเปนตองรักษาสถานะของความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยการลบการเสื่อมสภาพของเซลลเพื่อใหพวกเขาซอมแซมเน้ือเยื่อและสรางเซลลใหม กระบวนการของ
autophagy ทําใหเกิดหลายสิ่งหลายอยางที่ชวยกําจัดเซลลที่ไมจําเปนเชนโปรตีนเพื่อกระตุนฮอรโมนเจริญเติบโตซึง่ชวยสรางเซลลใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรางกายติดเชื้อเชื้อโรคหรือติดเชื้อ Autophagy นอกจากน้ี Autophagy ยังชวยปองกันโรคสมองเชนอัลไซเมอรหรือพารกินสัน ในกรณีของขัน้ตอน autophagy เกิดขึน้
เปนประจํา Lysosomes เปนเซลลที่สามารถทําลายโครงสรางที่เสียหายเชน mitochondria และชวยขนสงชิน้สวนที่เสียหายสําหรับการฟนฟูเซลล เซลลที่เรียกวา Lysosomes มีความสําคัญประกอบดวยเอนไซมที่จําเปนในการยอยและแบงโครงสรางของเซลลที่ไมจําเปนตองใช การออกกําลังกายยังชวยกระตุนใหรางกายลาง
ภายในระดับเซลล เมื่อฝกรางกายยังเนนเพิ่มฮอรโมนการเจริญเติบโตและกระตุนกระบวนการ autophagy การรับประทานอาหารที่มีคารบอนต◌ําสามารถกระตุนกระบวนการ Autophagy เมื่อตับเริ่มสราง keytone เพื่อทําหนาที่เปนพลังงานสําหรับรางกายจะทําใหเกิดการกําจัด Autophagy และสามารถลางไดในระดับเซลล
การอดอาหารเปนเวลาที่ชวยใหรางกายมีสุขภาพดีเชนการลดน◌ําหนัก การลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจในที่สุดก็ชวยใหมีชีวิตยืนยาว Autophagy มักจะเริ่มตนเมื่อโพสตใชเวลาประมาณ 18-20 ชั่วโมงและดําเนินตอไปไดมากถึง 48-72 ชั่วโมง วิธีที่ดีในการประมวลผล autophagy น้ันรวดเร็ว การขาดสาร
อาหารสามารถกระตุน autophagy แตในบางคนที่หิวโหยอาจทําใหเกิดความเมื่อยลาและอารมณไมดี ปญหาการนอนหลับนอนไมหลับ ดังน้ันเราตองหาทางที่จะ aplavt หาความสมดุลใหพอดี ผักบางชนิดมีสวนผสมของแปง แตมีแปงที่มีเสนใยในขณะที่แปงไมมีเสนใยหรือต◌ําเชนน◌ําตาลขนมปงหวานกินอาหารมันกินโปรตีน
ต◌ําตอยและกินแปงดวยเสนใยลดแปงโดยไมมีเสนใย ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autophagy และสุขภาพที่ดีกับ Autophagy เมษายน 26th, 2020jack 2020jack
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