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Úvod  
Starnutie je spojené so zníženou schopnosťou organizmu vytvárať adaptačné stresové reakcie 
na vonkajšie podnety, akými je napríklad reakcia na náhle zmeny zdravotného stavu. So 
zvyšujúcim sa vekom dochádza k funkčnému poklesu fyziologických rezerv organizmu, čo 
prispieva k homeostatickej nerovnováhe (1). V dôsledku toho je telo náchylnejšie na stres, 
choroby a rôzne zranenia, čo vedie k patológiám súvisiacim s vekom (2-4). K častým 
ochoreniam, ktoré sa vyskytujú počas starnutia, patrí sarkopénia. Sarkopénia je stav, pri 
ktorom dochádza k progresívnej strate hmoty kostrových svalov, poklesu svalovej sily a 
poruchám ich funkčnosti (5). Poznatky o molekulových mechanizmoch, ktoré sa uplatňujú v 
patofyziológii sarkopénie a tiež poznatky o vplyve kombinovanej intervencie (výživová 
intervencia stravou obohatenou o proteíny a fyzická aktivita) môžu priniesť zlepšenie kvality 
života v starobe a predĺženie obdobia zdravého starnutia. Najmä nízky príjem proteínov môže 
závažne ovplyvniť celkový stav organizmu, preto je potrebné venovať pozornosť výskumu v 
oblasti vplyvu nutrientov na vývoj sarkopénie. Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vplyv 
výživovej intervencie (proteíny) a kombinovanej intervencie (výživová intervencia proteínmi 
a cvičenie na bežiacom páse) na hladiny myostatínu, aktivínu A, folistatínu vo svale m. 
extensor digitorum longus (EDL) a pro-kolagénového peptidu N-koncovej oblasti typu III 
(P3NP) v plazme mladých a starých potkanov a preskúmať tak možné priaznivé účinky 
proteínov a cvičenia na proces sarkopénie. 
 
Materiál a metódy 
Do štúdie bolo zaradených 33 samcov laboratórnych potkanov (Rattus norvegicus) kmeňa 
Wistar v dvoch vekových kategóriách: mladé potkany (MP) vo veku 3 – 4 mesiacov (n = 15) 
a staré potkany (SP) vo veku 24 – 25 mesiacov (n = 18). Pred začiatkom experimentu boli 
zvieratá každej vekovej skupiny randomizovane rozdelené do troch skupín:  
1. skupina (M/SPC) – zvieratá kŕmené štandardnou stravou po dobu 5 týždňov, 
2. skupina (M/SP1) – zvieratá kŕmené štandardnou stravou + suplementácia proteínmi 

(1g/kg hmotnosti) denne po dobu 2 týždňov, 
3. skupina (M/SP1EX) – zvieratá kŕmené štandardnou stravou + suplementácia proteínmi 

(1g/kg hmotnosti) denne po dobu 2 týždňov + 3 týždne kombinovaná intervencia 
(suplementácia proteínmi + cvičenie s frekvenciou 5x/týždeň) 

 
Projekt bol schválený Etickou komisiou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 
Slovenskej republiky. Experimentálne zvieratá boli chované v klietkach v skupinách po troch 
a mali zabezpečený stály prístup k pitnej vode a potrave ad libitum. V miestnosti bola 
udržiavaná stála teplota vzduchu 22±2 °C, vlhkosť 50±5 % a svetelný režim (12 hodín 
svetla/12 hodín tmy). Potkany v cvičiacich skupinách boli nútené behať na motorizovanom 
bežiacom páse pre hlodavce (Rodent Treadmill, Ugo Basile, Taliansko). Počas aklimatizácie 
(týždeň pred začiatkom intervencie) potkany behali na páse v rovine pri konštantnej rýchlosti 
12 m/min po dobu 5 minút. Následne prvý týždeň behali na naklonenej rovine so sklonom 5° 



a ďalší týždeň sa záťaž zvýšila naklonením roviny na 10°, pričom behali denne po dobu 10 
minút, 5x týždenne s rýchlosťou 12 m/min. Po skončení experimentu boli zvieratá usmrtené 
dekapitáciou a následne im boli odobraté vzorky krvi a svalu EDL, ktoré sme zmrazili v 
tekutom dusíku a uskladnili v mraziacom boxe pri teplote -80°C až do analýzy. Z odobratých 
tkanív EDL sme pred samotnou analýzou pripravili homogenáty na stanovenie jednotlivých 
parametrov podľa odporúčaní výrobcov použitých diagnostických setov. Koncentráciu 
proteínov sme stanovili pomocou setu na stanovenie proteínov (BCA Protein Assay Kit, 
Thermo Fischer Scientific, USA). Koncentráciu myostatínu, aktivínu A a folistatínu sme 
stanovili vo svale m. extensor digitorum longus (EDL), ktorý obsahuje vlákna typu II (rýchle 
vlákna) metódou ELISA pomocou komerčných setov (Quantikine® ELISA GDF-8/Myostatin 
Immunoassay, R&D Systems, Inc., USA; Rat Activin A (ACV-A) ELISA Kit, Cusabio, Čína; 
Rat Follistatin (FS) ELISA Kit, Cusabio, Čína) presne podľa inštrukcií výrobcu. Výsledky 
sme následne prepočítali na g proteínov a vyjadrili v ng/g proteínu. Na stanovenie P3NP sme 
použili komerčný set Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP) DIY ELISA Kit 
(MyBioSource, USA). Pre štatistickú analýzu sme použili štatistický softvér Statistica® 
(StatSoft, Inc., Tulsa, USA) a StatsDirect® (StatsDirect Ltd., UK). Údaje sa uvádzajú ako 
priemer ± SD. Štatistickú významnosť sme posudzovali T-testom. Za štatisticky významné 
považujeme hodnoty p < 0,05. 
 
Výsledky 
Koncentrácie myostatínu, aktivínu A, folistatínu vo svale EDL a koncentrácia P3NP v plazme 
sú uvedené v Tab. 1. Signifikantne nižšie hladiny myostatínu v plazme v porovnaní s MP1 
pozorujeme u MP1EX (p = 0,021), pričom u SP nedošlo k žiadnym signifikantným zmenám. 
Pri koncentrácii aktivínu A sme signifikantne vyššie hladiny pozorovali u MP1EX 
v porovnaní s MP1 (p = 0,047) a MPC (p = 0,028). U SP nedošlo k žiadnym významným 
zmenám. Štatisticky významné zvýšenie bolo pozorované pri folistatíne u skupiny MP1EX 
v porovnaní s MPC (p = 0,018). Signifikantné zvýšenie bolo pozorované u SPC v porovnaní 
s MPC (p = 0,043), ako aj u SP1EX v porovnaní s SPC (p = 0,001). Hladina P3NP bola 
u každej skupiny SP signifikantne nižšia (p < 0,05) ako u MP rovnakých skupín. Ku 
signifikantnému zníženiu hladín došlo u SP1EX v porovnaní s SP1 (p = 0,003).  
 
Tab. 1: Priemerné hodnoty vybraných markerov sarkopénie u jednotlivých intervenčných 
skupín mladých a starých potkanov 

Parameter C P1 P1EX 
Myostatín(ng/g 
proteínu) 

   

MP 596,38±155,75 735,16±54,88  503,57±139,37 a 
SP 607,67±147,39 621,41±207,43 537,48±31,67 
Aktivín A 
(ng/g proteínu) 

   

MP 2196,63±638,29 1371,99±683,58  4328,96±1338,75 a,b 
SP 3922,46±2446,53 2068,29±1105,38 2927,25±853,66 
Folistatín 
(ng/g proteínu) 

   

MP 127,09±24,11 138,30±44,59 243,21±84,13 b 
SP 93,65±13,48 b 127,72±43,96 170,01±13,06 c 
P3NP (ng/ml)    
MP 13,31±2,61 16,03±3,97 14,46±3,45 
SP 4,11±1,38 b 6,16±1,83 a 2,91±0,81 d,e 



P3NP – pro-kolagénový peptid N-koncovej oblasti typu III; MP – mladý potkan; SP – starý potkan; C 
– kontrola; P1 – suplementácia proteínmi; P1EX – kombinovaná intervencia (proteíny+fyzická 
aktivita). 
Hodnoty sú uvedené ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka); Označenie štatisticky významných 
rozdielov: a p<0,05 vs. MP1; b p<0,05 vs. MPC; c p<0,05 vs. SPC;  d p<0,05 vs. MP1EX; e p<0,05 vs. 
SP1. 
 
Diskusia 
Táto štúdia skúmala vplyv výživovej intervencie a kombinovanej intervencie na vybrané 
parametre súvisiace so sarkopéniou. Suplementácia proteínmi, prípadne kombinovaná 
intervencia spojená s cvičením môžu posilniť aspekty svalovej funkcie, ktoré vykazujú 
poklesy súvisiace s vekom (6). Účinky mnohých doplnkov výživy, vrátane proteínov, sú 
posilnené cvičením/fyzickou aktivitou (7-9). Cirkulujúca hladina myostatínu súvisí 
s expresiou myostatínu v kostrových svaloch. Dostupné údaje, ktoré hodnotili vplyv cvičenia 
na hladiny myostatínu sú protichodné; niektorí autori zistili pokles cirkulujúcich hladín 
myostatínu (10-12), pričom iní pozorovali nárast týchto hladín (13). Podľa Paoli a kol. 2015 
(14) môže cvičenie indukovať akútne zvýšenie myostatínu, avšak toto je nasledované 
dlhodobým znížením hladín. Dostupné údaje zo štúdie podľa Ko a kol. 2014 (15), ktoré 
hodnotili vplyv cvičenia na hladiny myostatínu v kostrových svaloch naznačujú, že expresia 
myostatínu je významne zvýšená u starých potkanov v porovnaní s mladými potkanmi, čo 
sme však nepozorovali. Bowser a kol. 2013 (16) pozorovali zvýšenie hladiny myostatínu vo 
svaloch s vláknami typu I (soleus), avšak vo svaloch s vláknami typu II (ako je EDL) 
dochádzalo spolu s vekom ku poklesu hladiny myostatínu. Naše výsledky ukázali, že v 
skupine mladých potkanov, ktorí podstupovali kombinovanú intervenciu (proteíny + fyzická 
aktivita) boli hladiny myostatínu signifikantne nižšie ako u mladých potkanov 
suplementovaných proteínmi bez fyzickej aktivity a nevýznamne nižšie ako u kontrolnej 
skupiny. Kombinovaná intervencia (proteíny + fyzická aktivita) u starých potkanov spôsobila 
iba nevýznamné zníženie hladín myostatínu voči skupine starých potkanov suplementovaných 
proteínmi bez fyzickej aktivity a kontrolnej skupine.  
Aktivín A je považovaný za dôležitý kooperujúci ligand, ktorý spolu s myostatínom pôsobí 
pri supresii svalového rastu (17-18). Vyššie cirkulujúce hladiny aktivínu A spôsobujú závažný 
úbytok svalovej hmoty a svalovú atrofiu (18-22). V skupine mladých potkanov 
s kombinovanou intervenciou (proteíny + fyzická aktivita) sa preukázali signifikantne vyššie 
hladiny aktivínu A oproti skupine mladých potkanov suplementovaných proteínmi bez 
fyzickej aktivity a kontrolnej skupine. Podľa viacerých štúdií (23-25) sa hladiny aktivínu 
A spolu s vekom zvyšujú, čo sme zistili aj v našej štúdii, avšak bez potvrdenej významnosti 
(kontrolná skupina starých potkanov vs. kontrolná skupina mladých potkanov). U skupiny 
starých potkanov suplementovaných proteínmi bez fyzickej aktivity, ako aj u skupiny 
s kombinovanou intervenciou (proteíny + fyzická aktivita) boli v porovnaní s kontrolou SPC 
pozorované nevýznamne nižšie hladiny aktivínu A. 
Folistatín pôsobí ako inhibítor myostatínu a aktivínu A (26-27) a jeho zvýšené hladiny súvisia 
s rastom svalovej hmoty (28). Hladina folistatínu u kontrolnej skupiny starých potkanov 
vykazovala signifikantne nižšiu hladinu v porovnaní s kontrolnou skupinou mladých 
potkanov, čo potvrdzuje s vekom súvisiace zníženie hladín folistatínu. Po suplementácii 
proteínmi sa tieto hladiny zvýšili u oboch vekových skupín, avšak tieto výsledky nie sú 
štatisticky významné. Hansen a kol., 2015 (29) zistili, že vplyvom cvičenia dochádza ku 
zvýšeniu hladiny folistatínu, čo korešponduje aj s našimi zisteniami, kedy hladiny folistatínu 
u mladých aj starých potkanov vykazovali signifikantne vyššie hladiny pri kombinovanej 
intervencii (proteíny + fyzická aktivita) v porovnaní s kontrolou, čo predpovedá pozitívny 
vplyv cvičenia na rast svalov. Napriek tomu zvýšené koncentrácie folistatínu u starých 
potkanov nedosahujú pri kombinovanej intervencii koncentráciu folistatínu u mladých. 



Cirkulujúce hladiny P3NP môžu odrážať zvýšenú fibrózu kostrového svalstva spojenú so 
starnutím, ako aj rast svalov (30,31). Hladiny P3NP u starých potkanov boli v porovnaní s 
mladými potkanmi signifikantne nižšie (SPC vs. MPC; SP1 vs. MP1; SP1EX vs. MP1EX: 
p<0,05). V skupine kombinovanej intervencie (proteíny + fyzická aktivita) bola u starých 
potkanov pozorovaná signifikantne nižšia hladina P3NP ako u suplementovanej skupiny bez 
fyzickej aktivity. Fragala a kol. 2014 (32) prišli k zisteniu, že cvičebná intervencia zvyšuje 
hladinu cirkulujúceho P3NP, čo je však protichodné s našimi výsledkami. Vplyvom 
kombinovanej intervencie sme pozorovali u starých potkanov v porovnaní so 
suplementovanou skupinou bez fyzickej aktivity významne nižšie hladiny P3NP. Vplyvom 
stravy obohatenej o proteíny boli pozorované nevýznamne vyššie hladiny P3NP ako 
u kontrolnej skupiny, a to v oboch vekových kategóriách. 
U starých potkanov sme v porovnaní s mladými v kontrolných skupinách pozorovali približne 
rovnaké hladiny myostatínu, vyššie hladiny aktivínu, nižšie hladiny folistatínu a nižšie 
hladiny P3NP. Na základe porovnania jednotlivých typov intervencií (výživová intervencia 
stravou obohatenou o proteíny, alebo kombinovaná intervencia stravou obohatenou o proteíny 
spolu s fyzickou aktivitou) môžeme povedať, že kým myostatín a aktivín A boli ovplyvnené 
najmä u mladých potkanov, koncentrácia folistatínu sa zvýšila aj u starých potkanov, a to 
významne pri kombinovanej intervencii. Koncentrácia P3NP sa u starých potkanov pri 
kombinovanej intervencii významne znížila. Na základe získaných výsledkov môžeme 
povedať, že kombinovaná intervencia (výživová intervencia stravou obohatenou o proteíny 
a cvičenie) má predpoklady modulovať molekulové mechanizmy, ktoré súvisia so 
sarkopéniou. Na upresnenie vplyvu kombinovanej intervencie je však potrebné uskutočniť 
ďalšie štúdie. 
 
Podporené čiastočne projektom EÚ z programu Cezhraničnej spolupráce SR-AT – Interreg, 
Nutriaging V-014. 
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