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Úvod 

Hospitalizovaní pacienti na internom oddelení majú zvýšené riziko nízkej fyzickej 
rezervy, ktorá sa počas pobytu v nemocnici ďalej znižuje (1, 2). V dôsledku akútneho 
ochorenia, imobility a anorexie je miera prevalencie sarkopenických a krehkých pacientov v 
nemocniciach vysoká, dosahuje až do 50% hospitalizovaných v závislosti od použitých 
diagnostických kritérií (3). Starostlivosť o týchto pacientov predstavuje signifikantnú záťaž 
spoločnosti po stránke zdravotnej, sociálnej a ekonomickej (4, 5). Ako doterajšie výskumy 
ukazujú, existuje veľký potenciál pre zvrátenie krehkosti, najmä v jej počiatočných fázach. Z 
tohto dôvodu je včasná identifikácia, skríning a zvládanie krehkosti dôležitou prioritou 
oblasti medicíny (6). Diagnostika vyžaduje bed-side testovanie funkčných domén alebo 
ďalšie zložitejšie hodnotenia svalovej hmoty (7, 8). Do praxe je potrebné zavedenie klinicky 
jednoduchých užitočných biomarkerov funkčného stavu.  

MikroRNA (miRNA), ako novo objavené regulátory génovej expresie, môžu 
modulovať mnoho procesov v kostrovom svale, vrátane myogenézy, regenerácie tkanív a 
bunkového programovania (9). Zistilo, že miRNA sú identifikované tak v obehu zdravých 
jedincov, aj osôb so svalovým ochorením, s rôznou expresiou počas starnutia (10). Preto sme 
sa rozhodli zamerať na preskúmanie potenciálu miRNA s cieľom nájsť spoľahlivý biomarker 
fyzickej krehkosti u hospitalizovaných pacientov. 
 
Materiál a metódy 

Vykonali sme prierezovú štúdiu u hospitalizovaných pacientov na internej klinike. 
Vstupné kritériá: vek 55-75 rokov, schopnosť vstať zo stoličky. Vylučujúce kritéria: 
imobilita, terminálne štádiá choroby, pobyt na JIS. Vyšetrili sme: základné demografické a 
antropometrické parametre, laboratórne parametre (hemoglobín, kreatinín, vitamín D), 
nutričné parametre (body mass index - BMI, kožné riasy tricepsu a pod lopatkou), funkčné 
parametre (meranie sily stisku ruky - HGS (handgrip strength), chôdza bežnou rýchlosťou na 
5 metrov, 10 sekundové státie v troch pozíciách so zachovaním rovnováhy, čas potrebný na 
päť postavení sa zo stoličky - CHSS (chairs stand speed)) a bio-impedančné parametre (fat 
free mass, fat mass). Vyšetrili sme 5 miRNA z plazmy: miRNA1, miRNA133a+b, 
miRNA29a+b. 
 

Výsledky 
Zaradili sme 80 pacientov (40 mužov, 40 žien) s priemerným vekom 68,8 ± 8,4 rokov. 

Obezita bola pozorovaná u 27,5% a 30%, nízka HGS a nízke CHSS u 65,0, 77,5% a 80, 90% 
mužov a žien. Medián pobytu v nemocnici bol 6,5 dňa. MiRNA29 mala najsilnejšiu koreláciu 
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s kožnou riasou tricepsu (miRNA29b, r = 0,377, p = 0,0006) a CHSS (miRNA 29a, r = 0,262, 
p = 0,02). Hladiny MiRNA29 a 133a boli signifikantne nižšie u pacientov s CHSS <0,5/s. 
Ostatné antropometrické parametre, domény mobility alebo vitamín D nekorelovali. Všetky 
miRNA okrem miRNA1 mohli predpovedať nízku hladinu CHSS (miRNA29b, AUROC = 
0,736 CI 0,56-0,91, p = 0,01), najmä v podskupine pacientov s nízkym HGS (miRNA 29b, 
AUROC = 0,928 CI 0,83-0,98).  
 

 
 
Graf 1: Porovnanie hladín miRNA 1, 133a, 133b, 29a a 29b podľa kategorických domén 
funkčnej mobility. Horný graf: normálna (plný štvorec) vs. nízka sila stisku ruky (bodkovaný 
štvorec, muži <30 kg, ženy <20 kg). Spodný graf: normálna (plný štvorec) vs. nízka rýchlosť 
vstávania zo stoličky (bodkovaný štvorec, <0,5/s), Box-whiskerov graf zobrazujúci 25-75 
percentil a rozsah, * p <0,05.  
 

 
 
Graf 2: Korelácie medzi miRNA29 a rýchlosťou vstávania zo stoličky (počet postavení /s). 
Ľavý graf: miRNA29a, všetci pacienti: r = 0,262, p = 0,019, pacienti s nízkou silou stisku 



ruky (L): r = 0,437, p = 0,0007, normálna sila stisku ruky (N): r = 0,061, p = 0,784. Pravý 
graf: miRNA29b, všetci pacienti: r = 0,257, p = 0,021, pacienti s nízkou silou stisku ruky (L): 
r = 0,392, p = 0,0026, normálna sila stisku ruky (N): r = 0,0669, p = 0,767.  
 
Diskusia 

Zo všetkých funkčných domén len rýchlosť vstávania zo stoličky korelovala s 
vybranými miRNA. MiRNA29 a 133a mohli s priemernou presnosťou predpovedať nízku 
rýchlosť vstávania zo stoličky. MiRNA29 a 133 by teda mohli mať potenciál ako biomarkery 
na identifikáciu pacientov s niektorými aspektmi zhoršeného funkčného stavu, v tomto 
prípade narušenej antigravitačnej domény. Vzhľadom na doterajšiu dostupnú literatúru 
nenájdeme podobné informácie o vzťahu medzi miRNA a CHSS, ktorá robí naše zistenie 
jedinečným. Zaujímavým poznatkom je tiež korelácia medzi miRNA 29b a kožnou riasou 
tricepsu. Doposiaľ bolo vykonaných niekoľko štúdií u ľudí s cieľom preskúmať zmeny v 
sérových hladinách miRNA pri skúmaní vzťahu s doménami funkčnej mobility (11). Štúdia 
Iannone et al. zistila nižšie plazmatické hladiny miRNA133b u jednotlivcov so sarkopéniou, 
nižšie hladiny miRNA133b a miRNA206 významne korelovali so zlým stavom výživy (12). 
Prierezová štúdia Murabito et al. zistila spojitosť medzi miRNA a zvýšenou silou stisku ruky 
(13). Ďalšia štúdia He et al. zistila u sarkopenických jedincov nižšie hladiny miRNA208b a 
miRNA155, ktoré významne korelovali so silou stisku ruky u žien a miRNA208b, 
miRNA499, miRNA222  s hmotou kostrového svalstva. Avšak pre miRNA1, miRNA133a, 
miRNA133b neboli pozorované významné rozdiely (14). Štúdia Liu et al. takisto neodhalila 
významné rozdiely v miRNA133a (15).  

Záverom konštatujeme, že u hospitalizovaných pacientov na internej klinike je nízky 
funkčný stav veľmi častý. MiRNA má potenciál byť biomarkerom antigravitačnej domény, 
avšak nie iných funkčných domén. Na ich praktické použitie sú však potrebné väčšie štúdie s 
konkrétnymi miRNA a klinicky definovanými cieľmi. 
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