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Úvod  
 
Idiopatické zápalové myopatie (IZM) sú systémové zápalové ochorenia charakteristické 
proximálnym poškodením svalov a svalovou slabosťou (1). V patogenéze idiopatickej 
zápalovej myopatie je okrem autoimunitnej odpovede popísaná aj metabolická 
a mitochondriálna dysfunkcia kostrového svalu (2,3). Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje 
funkčnosť a metabolizmus svalu, ako aj systémový metabolizmus a klinický stav pacientov 
(4, 5). Bunkové kultúry ľudského kostrového svalu predstavujú vhodný model pre štúdium 
fyziologického fenotypu kostrového svalu, ktorý je zachovaný v podmienkach in vitro 
epi/genetickými mechanizmami (6). MikroRNA (miRNA) sú krátke, 19 – 23 nukleotidové 
jednovláknové molekuly RNA, ktoré regulujú génovú expresiu na posttranskripčnej úrovni 
inhibíciou translácie alebo degradáciou transkriptov väzbou na cieľovú mRNA. Svalovo-
špecifické miRNA (myomiRs) sú zapojené v regulácii regenerácie a metabolizmu svalu a ich 
expresia môže byť modifikovaná zápalom, degeneráciou svalov aj odpoveďou na cvičenie (7, 
8).  
 
Metodika 
 
Vzorky kostrového svalu m. vastus lateralis pacientov s IZM pred a po absolvovaní 6-
mesačnej tréningovej intervencie (IZM pacienti n=7/7) a zdravých kontrol porovnateľného 
veku, pohlavia, BMI a glykémie (n=7) (Tab.1) sme získali biopsiou Bergströmovou ihlou 
v lokálnej anestéze. Šesťmesačná intenzívna fyzioterapeutická intervencia u pacientov s IZM 
zahŕňala individuálne prispôsobené strečingové a posilňovacie cvičenia dvakrát týždenne pod 
dohľadom fyzioterapeuta. Zvyšných päť dní v týždni boli pacienti inštruovaní vykonávať 
individuálne cvičenia doma. U všetkých jedincov bolo stanovené telesné zloženie (DEXA), 
glukózová tolerancia (oGTT) a funkčné svalové parametre (manuálny test svalovej sily-
MMT8 & Funkčný index-FI-2). Index inzulínovej senzitivity (QUICKI) bol vypočítaný ako 
prevrátena hodnota súčtu logaritmov koncentrácie inzulínu a glukózy nalačno. [QUICKI = 
1/log(inzulín nalačno [μU/mL]) + log(glukóza nalačno [mg/dL])]. Trypsínovou digesciou 
izolované jednojadrové satelitné bunky boli základom primárnej bunkovej kultúry. Po 
dosiahnutí ~80% konfluencie bola indukovaná diferenciácia buniek. Celková RNA/DNA bola 
izolovaná z myotúb (diferencovaných buniek kostrového svalu) po 5 dňoch diferenciácie 
fenol/chloroformovou extrakciou pomocou činidla Qiazol (Qiagen, USA) a purifikovaná 
DNázou I (New England BioLabs, France). MiRNA bola reverzne prepísaná do cDNA 
miScript-II-RT-kitom (Qiagen, USA). Hladiny svalovo-špecifických miRNA boli stanovené 
qPCR (Quant-Studio-5, Applied-Biosystems, USA) s využitím špecifických primerov na 
detekciu miR-1, miR-133a, miR-133b, miR-206 a normalizované na referenčný gén 
s konštantnou expresiou (SNORD44) metódou delta CT.  Expresia mitochondriálnej DNA 



(mtDNA) bola tiež stanovená pomocou qPCR. Diferencované bunky boli použité aj na 
stanovenie množstva proteínov mitochondriálnej oxidatívnej fosforylácie/OXPHOS 
komplexov (imunoblotting), oxidácie mastných kyselín/FOx (rádiometrické eseje) a syntézy 
lipidov (tenkovrstvová chromatografia). Štatistické analýzy (párový a nepárový T-test, 
Pearsonova korelačná analýza) sa uskutočnili v programoch JMP (verzia 4.0.2, SAS Institute, 
USA) alebo Graph Pad Prism (verzia 6.01, USA). Štatistická významnosť bola stanovená na 
úrovni p<0,05. 
 
Výsledky 
 
Šesťmesačná intervencia normalizovala glykémiu nalačno u štyroch z piatich pacientov s IZM 
s poruchou glukózovej tolerancie (oGTT), zlepšila funkčné parametre svalov definujúce 
svalovú silu (MMT8) a vytrvalosť (FI-2) (Tab. 1) u všetkých pacientov. Tréningová 
intervencia nezmenila BMI, celkovú netuková ani tukovú telesnú hmotu (Tab. 1). Expresia 
svalovo-špecifických miRNA, miR-133a,-133b,-1,-206 bola v bunkových kultúrach myotúb 
in vitro, derivovaných od pacientov s IZM v porovnaní s kontrolami signifikantne zvýšená 
(2.6-2.1-3.3-0.5-krát, p<0.05). Šesť-mesačný tréning neovplyvnil expresiu myomiRs in vitro 
(Obr.1). Expresia miR-133a a miR-133b v myotubách pacientov s IZM pozitívne korelovala s 
glykémiou nalačno (n=21, R=0.659, p=0.004; R=0.551, p=0.022). Pozorovali sme negatívnu 
koreláciu miR-1, -133a, -133b s akumuláciou medziproduktov oxidácie mastných kyselín 
(ASPs, acid soluble products; n=21, R=-0.607, p=0.004; R=-0.577, p=0.006; R=-0.597, 
p=0.004). Kompletná oxidácia mastných kyselín (produkcia CO2) negatívne korelovala/mala 
tendenciu korelovať s expresiou miR-1, miR-133a, miR-133b (n=21, R=0.458, p=0.037; 
R=0.308, p=0.089; R=0.401, p=0.071). MiR-1, -133a, -133b tiež pozitívne korelovali 
s množstvom mtDNA (n=21, R=0.446, p=0.043; R=0.564, p=0.008; R=0.527, p=0.014) 
množstvom proteínov OxPHOS komplexu-I (n=21, R=0.479, p=0.028; R=0.438, p=0,047; 
R=0.547, p=0.010) a miR-133a a miR-133b korelovali negatívne s OxPHOS komplexom-V 
(R=-0.577, p=0.006; R=-0.480, p=0.028). MiR-1 a miR-133b boli tiež negatívne asociované 
s akumuláciou diacylglycerolov (n=21, R=-0.434, p=0.049; R=-0.501, p=0.021) a miR-133a 
& miR-133b s triacylglycerolmi (n=21, R=-0.492, p=0.023; R=-0.526, p=0.014).  
 

Klinický fenotyp IZM pacienti pred 
intervenciou 

IZM pacienti po 
intervencii 

Zdravé kontroly 

Pohlavie [M/Ž] 7 [2/5] 7 [2/5] 7 [2/5] 
Vek [roky] 52,7 ± 9,6 53,1 ± 9,7 49,4 ± 9,9 
BMI [kg/cm2] 27,5 ± 10,6 27,4 ± 10,3 27,9 ± 5,3 
Telesná hmotnosť [kg] 78,6 ± 28,5 78,3 ± 28 83,3 ± 20,6 
Celková chudá hmota DEXA [kg] 41,4 ± 7,2 † 42,0 ± 8,0 49,8 ± 10,4 
Celková tuková hmota DEXA [kg] 24,7 ± 11,0 24,1 ± 9,9 31,0 ± 12,9 
Lačná glykémia [mmol/l] 6,2 ± 0,8* 5,9 ± 1,1 5,2 ± 0,6 
2h glykémia (oGTT) [mmol/L]  6,6 ± 1,2 7,6 ± 3,4 5,7 ± 0,9 
QUICKI  0,33 ± 0,04* 0,37 ± 0,10* 0,44 ± 0,15 
Manuálny svalový test-8 [skóre]  63,6 ± 8,2 76 ± 4,3 ##  
Funkčný index-2 [%] 53,3 ± 16,5 89,8 ± 11,8 ##  
Tabuľka 1. Charakteristika pacientov s idiopatickou zápalovou myozitídou (IZM), ktorí podstúpili 6-mesačnú 
intenzívnu tréningovú intervenciu pod dohľadom fyzioterapeuta (priemer ± SD). Zloženie tela bolo stanovené 
pomocou DEXA. Ž/M - Ženy/Muži; BMI (Body Mass Index) - index telesnej hmotnosti; oGTT - orálny 
Glukózový Tolerančný Test; QUICKI, index inzulínovej senzitivity. * alebo † pacienti vs. kontroly; # pacienti 
pred vs. pacienti po tréningu; † p<0.06; *p<0.05; ##p<0.01. 
 
 
 
 



 
Obrázok 1. Expresia miR-133a, -133b, -1, -206 je zvýšená v bunkách kostrového svalu pacientov s idiopatickou 
zápalovou myozitíou (IZM) v porovnaní so zdravými kontrolami. V myotubách pacientov s IZM sme 
nepozorovali efekt 6-mesačnej tréningovej intervencie na hladiny špecifických myomiRs. n=7/7/7, *p<0.05, 
**p<0.01. 
 
Diskusia 
Hlavným klinickým príznakom pacientov s IZM je znížená funkčná kapacita kostrového 
svalstva. Cvičenie je v súčasnosti odporúčaným a dobre tolerovaným terapeutickým 
prístupom, ktorý napomáha predchádzaniu straty svalovej hmoty súvisiacej so zápalom, 
pohybovou inaktivitou aj systémovou liečbou glukokortikoidmi. Fyzická aktivita u pacientov 
s IZM zlepšuje metabolizmus a funkčnú kapacitu kostrového svalu, samostatnosť a kvalitu 
života pacientov, a to prakticky bez nežiaducich vedľajších účinkov (9). Šesťmesačný tréning 
zlepšil metabolizmus, fyzickú zdatnosť a svalovú silu, avšak nie antropometrické parametre 
pacientov s IZM. Pozorovali sme tiež signifikantné zvýšenie hladín svalovo špecifických 
miRNA (myomiRs) v diferencovaných svalových bunkách - myotubách pacientov 
v porovnaní so zdravými kontrolami. V ďalších štúdiách autori popísali zmeny expresie 
myomiRs u pacientov s IZM v porovnaní so zdravými jedincami. Eisenberg a kol. pozoroval 
zmeny v regulácii 185 miRNA v kostrovom svale pacientov s muskulárnymi poruchami, 
vrátane zvýšenia expresie 37 miRNA u pacientov s polymyozitídou a 35 miRNA 
s dermatomyozitídou (10). Iná štúdia popísala pokles špecifických miRNA, vrátane miR-1, 
miR-133 a miR-206 zvýšenými hladinami prozápalových cytokínov vo vzorkách kostrového 
svalu pacientov s IZM. V štúdii však bola väčšina pacientov neliečených, čo môže 
spôsobovať rozdiel v našom pozorovaní a ich výsledkami (11). Zvýšenie expresie myomiRs, 
dôležitých pre reguláciu myogenézy a regeneráciu svalstva, v myotubách derivovaných zo 
svalu pacientov s IZM môže naznačovať aktiváciu epigenetických mechanizmov, ktoré majú 
potenciál prispievať ku kompenzácii / spomaleniu progresie ochorenia. Súvislosť medzi 
expresiou myomiRs v bunkách kostrového svalu in vitro a parametrami metabolizmu lipidov 
a glukózy naznačuje úlohu myomiRs v regulácii systémového a svalového metabolizmu. 
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