
Telomere
ยดือายขุยั ชะลอวยั ดว้ย Telomere



In 1930 : 
The structure of the chromosome was discovered by 
Hermann Muller and Barbara McClintock. They were 
found that there is a special structure at the end of 
the chromosome that serves to protect the end of 

the chromosome. 

In 2009 : 
Elizabeth Blackburn, Carol Greider and Jack Szostak received the Nobel 

Prize in Physiology or Medicine for their discovery of chromosome 
protection process by telomere and telomerase. 





Telomere are at the ends of 

chromosomes and protect the genetic 

code information from being destroyed 
during cell division.

Telomere ??? Biological 
Age ???



ในตัง้แตก่ ำเนดิ มนุษยม์คีวำมยำวของเทโลเมยีรอ์ยูท่ีป่ระมำณ 10,000 คูเ่บส เมือ่อำย ุ20 ปี ควำมยำวเฉลีย่ของโทโลเมยีรอ์ยู่
ที ่8,000 คูเ่บส ตอ่มำอำย ุ50 ปีจะเหลอือยูป่ระมำณ 7,000 คูเ่บส และจะลดลงเรือ่ยๆ ประมำณ 50-100 คูเ่บสตอ่ปี จนเหลอื
เพยีง 4,000 คูเ่บสในอำย ุ100 ปี เทโลเมยีรจ์ะหดสัน้ลงเรือ่ย ๆ ประมำณ 30-200 คูเ่บส ในทกุ ๆ รอบของกำรแบง่เซลล์



Telomerase

???
Telomerase is the enzyme responsible for maintenance of 
the length of telomeres by addition of guanine-rich 
repetitive sequences. Telomerase activity is exhibited in 
gametes and stem and tumor cells.





Telomere Length Regulation 

https://www.researchgate.net/profile/Carol-
Greider/publication/14394197_Telomere_Length_Regulation/links/55e8518108ae65b638997af6/Telomere-Length-Regulation.pdf



มลพษิทางอากาศและความยาวของเทโลเมยีร ์ , 2018

Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) guideline 
Electronic databases 
- PubMed, Embase
- Scopus, Web of Science 
- Ovid

Key Words : “air pollution”, “air pollutant”, “particulate matter”, “telomere”  

Time : 2016 – 1017 ทัง้หมด 25 บทควำม มจี ำนวนกลุม่ตวัอยำ่ง 12,058 คน



มลพษิในอำกำศมดีว้ยกนัหลำยชนดิ ประกอบดว้ย ฝุ่ น PM ของเหลว และ แกส๊ 
ซึง่กำรไดรั้บมลพษิในอำกำศอยำ่งตอ่เนือ่งสง่ผลกระทบตอ่ควำมยำวของเทโลเมยีร์ ซึง่
ฝุ่ น PM มจี ำนวนหลำยชนดิ เชน่ PM0.25, PM2.5, BC, particle bound metals และ 
PAHs พบวำ่มลพษิดงักลำ่วสำมำรถกระตุน้ใหเ้กดิสภำวะควำมเครยีดออกซเิดชัน่ มี
รำยงำนระบวุำ่กำรไดรั้บ PM2.5 มผีลท ำใหเ้ทโลเมยีรส์ัน้ลง และมกีำรทดสอบวำ่กำร
ไดรั้บ PM2.5 ในทกุๆ ควำมเขม้ขน้ 1 mg/m3 ตอ่ชัว่โมง กำรสะสม PM2.5 จำกกำร
ทดลองสง่ผลใหค้วำมยำวของเทโลเมยีรส์ัน้ลง 0.04 หน่วย

“ในบทสรปุกำรรวบรวมขอ้มลูวำรสำรงำนวจัิยสว่นมำกทีค่น้พบใหข้อ้มลูทีส่ำมำรถสรปุ
ไดว้ำ่ มลพษิทำงอำกำศสง่ผลใหค้วำมยำวของเทโลเมยีรใ์นเซลลส์ัน้ลง”

Results



Telomere 
and 

COVID-19



Why do telomeres shorten?



Mongelli, A., Barbi, V., Gottardi Zamperla, M., Atlante, S., Forleo, L., Nesta, M., ... & Gaetano, C. 

(2021). Evidence for biological age acceleration and telomere shortening in COVID-19 survivors. 

International journal of molecular sciences, 22(11), 6151.

https://doi.org/10.3390/ijms22116151



The samples were classified into two groups: COVID-19-free 
(n = 144), a heterogeneous group that included healthy, 
cardiovascular disease-affected, and obstructive sleep apnea 
affected patients, and the post-COVID-19 group, which included 
all of the previous types of patients who had also been infected 
with SARS-CoV-2 (n = 117). The clinical features of both 
populations are summarized.



Telomere Length Quantification

The length of chromosome ends was 
quantified using a PCR Real-Time of Absolute 
Human Telomere Length Quantification qPCR 
Assay Kit (ScienCell, cat. 8918, Carlsbad, CA), 
following the manufacturer’s instructions.









Telomere length (kb)



o In COVID-19, patients bearing shorter telomeres in their 
peripheral leukocytes have been proposed to be at risk of worse 
prognoses.

o In the post-COVID-19 group analyzed here, the average TL was 
3.03 ± 2.39 kb, compared with 10.67 ± 11.69 kb in the control 
group  (p < 0.0001). Accordingly, our results

o Indicating that the SARS-CoV-2 infection might directly 
contribute to telomere erosion in the blood cellular component.

Results







Food/Diet



Systematic Reviews from databases  
- PubMed
- MEDLINE
- Cochrane

Time : 2007 - 2018

อำหำรและควำมยำวของเทโลเมยีร,์ 2020



“กำรรับประทำนอำหำรทีด่ตีอ่สขุภำพ (Healthy Food) เชน่ อำหำรแบบ Mediterranean Diet, 
อำหำรทีม่วีติำมนิและแรธ่ำตทุีร่ำ่งกำยตอ้งกำรในปรมิำณทีข่ำดไมไ่ด ้แตไ่มใ่หพ้ลังงำน

สำมำรถชว่ยป้องกนักำรหดสัน้ลงของเทโลเมยีรไ์ด ้ เครือ่งดืม่ประเภทแอลกอฮอลม์ผีลท ำให ้
ควำมยำวเทโลเมยีรส์ัน้ลง”

Results



อตัรำสว่นของกำรรับประทำนอำหำรแบบ 
Mediterranean เรยีงตำมปรมิำณเหมอืนพรีะมดิ 
- เรยีงจำกฐำนดำ้นลำ่ง เนน้กำรทำนผักผลไมแ้ละ
สำมำรถทำนแป้งทีท่ ำจำกธญัพชืหรอืแป้งทีข่ดัสี

นอ้ย เชน่ ขำ้วกลอ้ง, ขำ้วบำรเ์ลย,์ ขำ้วโอต๊ ฯลฯ 
- ไลข่ึน้มำเป็นไขมันดตีอ่รำ่งกำยและโปรตนีทีม่ำ
จำกเนือ้สตัวท์ีเ่นน้เป็นอำหำรทะเลและสตัวปี์ก



- คำรโ์บไฮเดรต 50% ทีไ่ดจ้ำกแป้งไมข่ดัส ีหรอืท ำจำก
ธญัพชืเต็มเมล็ด รวมคำรโ์บไฮเดรตต ำ่ทีไ่ดจ้ำกพชืผัก
และธญัพชืตำ่ง ๆ ทานทกุวนั

- โปรตนี 15% เนน้กำรทำนอำหำรทะเล เนือ้ปลำ สตัวปี์ก 
ไข ่รวมถงึจ ำกดักำรทำนเนือ้แดง ทานทกุอาทติย์

- ไขมัน 35% เป็นไขมันดจีำกน ้ำมันมะกอกและถั่วเปลอืก
แข็งในปรมิำณทีพ่อเหมำะ ทานทกุวนั

- ผลติภณัฑท์ีท่ ำจำกนม เชน่ ชสี, นมสด, โยเกริต์ ทาน
ไดบ้า้งไมม่าก

- สำมำรถใหร้ำงวลัตวัเองไดด้ว้ยกำรทำนเนือ้แดง ขนม
หวำนไดเ้ล็กนอ้ย นาน ๆ ทานที

50%

15%

35%

สดัสว่นของอาหารทีค่วร
รบัประทาน

คำรโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั



1. ผักนำนำชนดิ เชน่ มะเขอืเทศ, ผักใบเขยีว, แครอท, กะหล ำ่, แตงกวำ, เห็ด ฯลฯ ทัง้แบบสดหรอืผัดกบัน ้ำมันมะกอก
2. ผลไมแ้ถบเมดเิตอรเ์รเนยีน เชน่ แอปเป้ิล, กลว้ย, แตงโม, สม้, อะโวคำโด, ลกูแพร์ ฯลฯ 
3. ถ่ัวและธัญพชื เชน่ อลัมอนด,์ พสิตำชโิอ, ถ่ัวลกูไก,่ เม็ดมะมว่งหมิพำนต,์ เมล็ดดอกทำนตะวัน, เมล็ดเจยี ฯลฯ
4.. ธัญพชืไมข่ดัส ีเชน่ ขำ้วโอต๊, ขำ้วกลอ้ง, ขำ้วบำรเ์ลย,์ ขำ้วโพด,ขนมปังและสปำเก็ตตีท้ีท่ ำจำกขำ้วสำล ีฯลฯ
5. ปลำและอำหำรทะเล เชน่ ปลำทนู่ำ, ปลำแซลมอน, กุง้, ปลำหมกึ, หอย และปทูะเล
6. ไขมันดตีอ่สขุภำพ เชน่ น ้ำมันมะกอก, น ้ำมันอะโวคำโต (แนะน ำเป็นแบบ Extra Virgin)
7. อำหำรอืน่ ๆ เชน่ นมสด, โยเกริต์, มันฝร่ัง, เนือ้ไก ่รวมไปถงึเครือ่งปรงุสมนุไพร เชน่ กระเทยีม, กระเพรำ, สำระแหน่, โรสแมรี ่
ฯลฯ
8. น ้ำเปลำ่ แนะน ำใหด้ืม่ใหไ้ดว้ันละ 8 แกว้ขึน้ไป และแนะน ำใหด้ืม่น ้ำเปลำ่กอ่นอำหำร 20 นำที
9. ดืม่ไวนแ์ดง 1 แกว้ตอ่วัน ยกเวน้ผูท้ีม่ปีระวัตกิำรตดิสรุำควรหลกีเลีย่ง
10. ดืม่ชำและกำแฟไมใ่สน่ ้ำตำล หรอือำจใสน่มสดเพือ่เพิม่รสชำตไิด ้(งดดืม่น ้ำอดัลมหรอืน ้ำผลไมท้ีม่นี ้ำตำลสงู)

อาหารและเครือ่งดืม่ทีแ่นะน าใหท้าน



Exercise/Activity and 
Telomere Length



 One way to improve health and attenuate the socio-economic impact of   an aging 
population is to increase overall ftness through physical activity.

 Telomere attrition or shortening is a well-known molecular marker in 
aging. As such, several studies have focused on whether exercise 
infuences health and aging through telomere biology.



Method

performed in the databases 
PubMed and Web of Science 
over the past  ten years.

RCT studies  = 8 papers
Intervention studies 
= 8 papers
observational studies 
= 27 papers



Result



Arobic /HIIT = ควำมยำว
และ Telomerase activity 

เพิม่ขึน้ภำยใน 24 ชม. 

ท ำตอ่เนือ่ง 3 ครัง้ตอ่
สปัดำห์

6 เดอืน =  telomere  
ยำวขึน้

แตก่ำรออกก ำลังแบบมแีรง
ตำ้น (Resistance 

training)
ไมเ่ปลีย่นแปลง

(Werner et.al. . 2009) 







HIIT : High intensity interval training

 HIIT หนักนำน 20 วนิำท ีสลบักบัเบำ ๆ 40 วนิำท ี
เปรยีบเทยีบกบักำรเวทเทรนนิง่ กำรวิง่ และกำรป่ัน
จักรยำน = HIIT เผำผลำญแคลอรีไ่ดม้ำกกวำ่รปูแบบอืน่ 
25-30 %

 HIIT สง่ผลดมีำกกวำ่ออกก ำลงักำยระดบัปำนกลำงถงึ 2
เทำ่ 

 HIIT ครัง้ละ 20 นำท ี3 ครัง้/สปัดำห ์โดยไมป่รับเปลีย่น
ประเภทอำหำร = ไขมนัในรำ่งกำยลดลงถงึ 2 กโิลกรัม
ใน 12 สปัดำห ์

ไขมนัทีล่ดลง เป็นไขมนัทีพ่อกตำมอวยัวะภำยในถงึ 17 
เปอรเ์ซน็ต ์



สรปุ กำรออกก ำลงักำยทีช่ว่ยชะลอวยัและเพิม่ Telomere 
คอื กำรออกก ำลงักำยแบบแอโรบคิและกำรออกก ำลงักำยทีค่วำมหนักปำนกลำงและหนัก



How much the cost of 
Telomere length test 

8,000 – 15,000 THB



บง่บอกวำ่เซลลม์คีวำมออ่นเยำว์

บง่บอกวำ่เซลลอ์ยูใ่นสภำวะกำรแบง่ตัว
เป็นปกตดิ ีแตจ่ะดมีำกขึน้ หำกไดรั้บ 
supplement ทีเ่หมำะสม เชน่ anti-

oxidant หรอื วติำมนิ เป็นตน้ จะสำมำรถ
ชว่ยชะลอควำมเสือ่มของเซลลไ์ด ้

ผลการตรวจแบง่ความยาวเป็น 4 ระดบั



บง่บอกวำ่เซลลห์รอืสภำวะรำ่งกำยอยู่
ในชว่งทีเ่ลวรำ้ยมำก และมคีวำมเสีย่งทีจ่ะ
เป็นโรคตำ่งๆ เชน่ โรคหวัใจ โรคเบำหวำน
อลัไซเมอร์ ภมูคิุม้กนับกพรอ่ง และเสีย่ง
ตอ่กำรเป็นโรคมะเร็ง มคีวำมจ ำเป็นในกำร
ตรวจเชค็สขุภำพ เพือ่ขอค ำปรกึษำ และ
รักษำอยำ่งเรง่ดว่นจำกแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ

บง่บอกวำ่เซลลค์อ่นขำ้งเสือ่มสภำพ (แกเ่ร็ว
กวำ่ปกต)ิ ซึง่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเขำ้รับกำร
ตรวจเชค็สขุภำพและปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
กำรด ำเนนิชวีติใหด้ขี ึน้ เชน่ ลดควำมเครยีด 
ออกก ำลงักำย ทำนอำหำรทีด่ตีอ่สขุภำพ หรอื 
รับประทำน supplement เพือ่ชว่ยชะลอควำม
เสือ่มของเซลล ์อยำ่งเรง่ดว่น


