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Milé kolegyne, kolegovia, vážení čitatelia 

 

November je mesiacom, kedy si každoročne spomíname na nestora a prvého slovenského 

prednostu Anatomického ústavu na profesora Júliusa Ledényi - Ladzianskeho. 

Nebolo to inak ani v tomto roku. Rok 2019 však je výnimočný aj niečím iným. V tomto roku 

oslavujeme 100. výročie vzniku Univerzity Komenského a takisto aj 100. výročie vzniku jej 

najväčšej fakulty - Lekárskej fakulty. Fungovanie Lekárskej fakulty však nie je možné bez 

Anatomického ústavu - čiže oslavujeme aj 100 rokov anatómie. 

Ako prednostka anatomického ústavu som rada tomuto magickému číslu. Verím a prajem tak 

celej Univerzite Komenského ako aj Lekárskej fakulte napredovanie, modernizáciu 

a samozrejme čo najviac úspešných absolventov, ktorí budú šíriť dobré meno tak doma ako aj 

v zahraničí. 

          

                                                                                                                    Eliška Kubíková 
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Súhrn 

Starnutie je univerzálny a multifaktoriálny proces charakterizovaný postupným poklesom 

fyziologických funkcií, prebiehajúcich na molekulárnej, bunkovej a tkanivovej úrovni a ktoré 

zahŕňajú celý rad mechanizmov, ako sú deregulovaná autofágia, mitochondriálna dysfunkcia, 

skracovanie telomér, oxidačný stres, systémové zápaly a porucha metabolizmu. Deregulácia 

týchto dráh vedie k starnutiu bunky, čo prispieva k starnutiu fenotypu a nakoniec 

ku chorobám súvisiacim s vekom.  

Vzhľadom na celosvetový rast populácie a zvyšovanie podielu starších ľudí sa do popredia 

záujmu dostáva snaha zvyšovať zdravý vek seniorov. V posledných desaťročiach bolo 

navrhnutých niekoľko teórií starnutia, ktoré na jednej strane zahŕňajú teórie akumulácie chýb, 

ako je teória opotrebovania, životné tempo, voľné radikály, zosieťovanie a somatické mutácie 

a na druhej strane teórie programovaného starnutia, ako sú replikatívna senescencia a úloha 

telomér. Vďaka týmto teóriám sa začalo hľadanie biomarkerov na sledovanie priebehu 

zdravého biologického starnutia. 

 

Kľúčové slová 

starnutie, senescencia, biomarkery starnutia, genomika, epigenomika, glykomika  

 

Summary 

Aging is a universal and multifactorial process characterized by a gradual decline of 

physiological functions, occurring at the molecular, cellular, and tissue levels, which involve 

a series of mechanisms such as deregulated autophagy, mitochondrial dysfunction, telomere 

shortening, oxidative stress, systemic inflammation, and metabolism dysfunction. The 

deregulation of these pathways leads the cell to a senescent state, which contributes to aging 

phenotype and, eventually, driving towards age-related diseases.  

Due to the growing population in the world and the increase of the proportion of older people,  

efforts to raise the healthy age of seniors are at the forefront. Over the past decades several 

theories of aging have been proposed which included on the one hand the mistake 

accumulation theories like the wear and tear theory, rate of living, free radicals, crosslinking 

and somatic mutations and on the other hand the theories about programmed aging like 

replicative senescence and the role of telomeres. Due to these theories the hunt for biomarkers 

to track the course of healthy biological aging began.  

 

Keywords 

ageing, senescence, biomarkers of aging, genomics, epigenomic, glycomics 
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Úvod 

Identifikácia zdravia vo vyššom veku je zložitá. Objektívne môžeme pokladať starnúceho 

človeka za zdravého vtedy, keď sú u neho všetky prejavy starnutia kompenzované a nie je 

vyčerpaná jeho schopnosť adaptability (1). Napriek skutočnosti, že je veľmi dôležité mať 

schopnosť rozlíšiť medzi tým, čo je normálne biologické starnutie a kedy je zdravie 

nepriaznivo ovplyvnené, neexistuje zatiaľ žiaden “zlatý štandard” na hodnotenie zdravého 

starnutia a žiadne kritérium sa zatiaľ neklasifikovalo ako citlivý a špecifický biomarker 

starnutia. Z hľadiska historického kontextu „Biomarker starnutia je biologický parameter 

organizmu, ktorý je sám alebo spolu s inými faktormi schopný pri absencii ochorenia 

predpovedať funkčnú schopnosť organizmu v neskorom veku lepšie, ako samotný 

chronologický vek'' (2). 

 

Definícia biomarkerov starnutia sa riadi pokynmi Americkej federácie výskumu starnutia, 

ktorá navrhla pre biomarkery starnutia nasledujúce kritériá: 

- musí predpovedať rýchlosť starnutia, čiže by mal presne povedať, kde sa osoba  

v rámci svojho života nachádza. Musí byť lepším prediktorom dĺžky života,  

ako je chronologický vek 

- musí monitorovať proces, ktorý je základom procesu starnutia, nie účinky ochorenia 

- musí byť možné opakovane ho testovať bez toho, aby došlo k poškodeniu sledovanej 

osoby (napríklad krvný test alebo zobrazovacia technika) 

- musí fungovať tak u ľudí, ako aj u laboratórnych zvierat, ako sú napr. myši, aby bolo 

možné robiť testy na laboratórnych zvieratách pred ich validáciou na ľuďoch 

 

1. Fyzikálne markery 

rýchlosť chôdze, vstávanie zo stoličky 

rovnováha pri státí 

sila stisku ruky 

BMI, obvod pásu 

2. Krvné markery 

zápalové IL-6, TNF-a, CRP 

sieťová analýza zápalových markerov 

metabolismus glukózy - HbA1c, glukóza v plazme 

adipokíny 

tyroidné hormóny 

vitamín D 

NT-proBNP troponín 

metabolomika 

3. Markery na báze DNA 

DNA/chromozomálne poškodenie 

dĺžka telomér 

oprava DNA 

modifikácia histónov 

metylácia DNA 

4. Nové markery 

bilirubín (hlavne nekonjugovaný bilirubín) 

produkty pokročilej glykácie (AGEs) 

metalotioneíny 

mikro RNA 

dlhé nekódujúce RNA 

N-glykány 

5. Kognitívne markery  

Tab. 1 Súhrn predpokladaných biomarkerov starnutia (doplnené podľa (3)) 
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1. Fyzikálne markery  

Na monitorovanie procesu biologického starnutia sa často používajú funkčné hodnotenia 

fyzickej výkonnosti, ako je pevnosť stisku ruly, vstávanie zo stoličky, rýchlosť chôdze, 

alebo šesťminútové testy chôdze. Slabší stisk ruky, pomalšia rýchlosť chôdze, menej 

opakovaní testu vstávania a problémy s udržaním rovnováhy v stoji sú spojené s výrazne 

vyššou mierou úmrtnosti, ktorá je nezávislá od veku staršej populácie (3). 

Nedávne štúdie ukázali, že existuje významná súvislosť medzi rýchlosťou chôdze a celkovou 

mierou prežitia. V deviatich vybraných kohortových štúdiách sa sledovalo vyše 34 000 

účastníkov vo veku 65 rokov a starších počas obdobia 6-21 rokov. Studenski a kol. (4) 

analyzovali údaje týchto štúdií a zistili v celkovej skupine päťročné prežívanie 84,8 % a 10-

ročné prežívanie 59,7 %. Podarilo sa im predpovedať mieru prežitia na základe pohlavia, 

veku a rýchlosti chôdze tak presne, ako to bolo na základe veku, pohlavia, použitia pomôcok 

na mobilitu a funkcie uvádzanej pacientom alebo podľa veku, pohlavia, chronických stavov, 

histórie fajčenia, krvného tlaku, BMI a hospitalizácie. Rýchlosť chôdze bola vo všetkých 

štúdiách spojená s prežitím. 

 

Index telesnej hmotnosti (BMI)  

BMI má dlhú históriu a je považovaný za indikátor nutričného zdravotného stavu jednotlivcov 

a jeho zvýšenie je spojené so zvýšením rizika mnohých ochorení. V roku 2009 sa uskutočnila 

analýza, ktorá bola založená na 57 štúdiách, na vyhodnotenie asociácie BMI a úmrtnosti, 

a ukázalo sa, že BMI mimo rozsahu súčasného optima 22,5 - 25 kg/m2 je silným prediktorom 

celkovej úmrtnosti Rastúca miera úmrtnosti nad týmto intervalom je spôsobená najmä 

vaskulárnymi chorobami. Pri 30-35 kg/m2 sa priemerné prežitie znižuje o 2-4 roky; pri 40 - 45 

kg/m2 sa znižuje o 8-10 rokov (čo je porovnateľné s účinkami fajčenia) (5). Index telesnej 

hmotnosti (BMI) je mierou celkovej adipozity, každé zvýšenie BMI o 5 kg/m2 je spojené 

s 30 % zvýšením celkovej mortality, 40 % zvýšením vaskulárnej mortality a so 60 % - 120 % 

zvýšením mortality na diabetes, obličkové a pečeňové ochorenia. Okrem toho vysoká hodnota 

BMI je rizikovým faktorom zníženia kognitívnych schopností (6). 

 

Sila stisku ruky 

V roku 1965 uskutočnil Honululu Heart Program štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 8006 mužov vo 

veku 45 až 68 rokov. O 27 rokov neskôr sa uskutočnilo pokračovanie projektu s pôvodnými 

účastníkmi v tom čase vo veku 71 – 96 rokov, ktorých bolo 3741. U mužov, ktorí medzitým 

zomreli, sa už v prvej štúdii zistila znížená sila stisku ruky v porovnaní s tými, ktorí prežili. 

V ich výsledkoch bol výraznejší pokles spojený s vyšším vekom, vyššou hmotnosťou 

a celkovou chorobnosťou. Sila stisku ruky sa ukázala ako indikátor nielen celkovej úmrtnosti, 

ale aj kardiovaskulárnych úmrtí (7). Ďalej sa zistilo spojenie medzi silou stisku a nástupom 

kognitívneho poklesu, ktorý môže súvisieť s obdobím zmien životného štýlu počas procesu 

starnutia (8). Podľa niekoľkých štúdií existuje maximálna sila stisku, ktorá sa stabilizuje 

okolo 4. dekády života a následne klesá v rôznych krivkách v závislosti od toho, či ide o muža 

alebo ženu. 

 

Členkovo-brachiálny index (Ankle Brachial Index – ABI) 

Tento index sa dlhodobo používa v angiologickej praxi na diagnostiku prítomnosti 

periférneho artériového ochorenia (PAD). Congnard a kol. (9) zistili, že pokojový ABI stúpa 

s vekom u asymptomatických a fyzicky aktívnych jedincov bez rizikových faktorov a zároveň 

zistili, že pokles ABI s vekom by mohol byť spôsobený patologickým procesom 

asymptomatickej arteriálnej stenózy dolných končatín. 
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Hustota kosti 

Prestavba kosti je proces prebiehajúci nepretržite počas celého života. Maximum kostnej 

hmoty sa obvykle dosiahne v priemernom veku 15 až 20 rokov a potom nasleduje proces 

remodelácie. Strata kostnej hmoty súvisiaca s vekom sa v zásade vysvetľuje kombináciou 

subperiostálnej apozície, ktorá prebieha na povrchu kosti a na druhej strane endosteálnej 

resorpcie kosti, ktorá prebieha na vnútornej strane kosti. Po dosiahnutí 40. roku života sa 

znižuje tvorba periostálnej kosti a navyše sa zvyšuje endosteálna resorpcia kosti, čo vedie 

k celkovej strate kostnej hmoty a zníženiu hustoty kosti. Výsledkom týchto procesov je 

znížená kvalita a pevnosť kostí, objavujúce sa v staršom veku, čo sa spája so zvýšeným 

rizikom zlomenín počas tohto štádia života (10). Szulc (11) zaviedol markery obratu kostí 

(BTM). BTM sú enzýmy sekretované osteoklastmi a osteoblastmi počas tvorby kosti (kostná 

alkalická fosfatáza a N-terminálny propeptid sérového prokolagénu typu I) alebo sa uvoľňujú 

počas resorpcie kosti (močový N-telopeptid a sérový C-terminálny telopeptid kolagénu 

typu I). Sledovanie týchto markerov by mohlo poskytnúť kvantitatívny odhad aktuálnej miery 

prestavby a obratu kostí (11, 12). 

 

Sila svalov a sarkopénia 

Sarkopénia je definovaná ako pokles kostnej svalovej hmoty spojený s vekom. Patofyziológia 

sarkopénie je multifaktoriálna, prispieva k nej znížený kalorický príjem, denervácia svalových 

vlákien, intracelulárny oxidačný stres, pokles hormónov a zvýšený myostatín, ktorý stimuluje 

atrofiu svalov. Sarkopénia má mnoho charakteristík podobných s inými chorobnými stavmi, 

ktoré sú zvyčajne spojené s rizikom pádu a zlomeniny, vrátane osteoporózy, krehkosti 

a obezity. 

Sarkopénia sa spája s bolesťou a únavou, ktoré obmedzujú fyzickú aktivitu jednotlivca, čo 

pravdepodobne ešte prispieva k úbytku svalovej hmoty. Zistilo sa významné spojenie medzi 

úbytkom svalov a poklesom hladín s vekom spojených hormónov, hlavne testosterónu 

u mužov po 30. roku a estrogénov u žien po 55. roku života. U starších ľudí sa zistili zvýšené 

hladiny zápalových markerov vo svalovom tkanive, ktoré môžu byť spôsobené zvýšeným 

oxidačným stresom alebo neschopnosťou organizmu regulovať hladiny oxidantov. 

Diagnostické kritériá sarkopénie zatiaľ nie sú všeobecne definované (13). 

 

2. Krvné markery 

Väčšina biomarkerov starnutia meraných vo vzorkách krvi sa týka kardiovaskulárnych 

funkcií, metabolizmu glukózy, zápalu, stavu výživy, endokrinológie a hematológie. 

Systematické prehľady a metaanalýzy poskytujú silný dôkaz, že lipidový profil (celkový 

cholesterol, LDL, HDL a triacylglyceroly) je prediktorom morbidity a mortality (3). Zistilo 

sa, že celkový cholesterol pozitívne súvisí so zápalovým ochorením srdca u ľudí stredného až 

vysokého veku a v rámci všetkých vekových skupín so zvýšenými hladinami krvného tlaku 

(14). 

Nová skupina teórií starnutia a jej biomarkerov zahŕňa detekciu meniacich sa hladín 

zápalových markerov počas procesu biologického starnutia (tzv. „zápalové starnutie“). 

Medzi tieto patria markery imunitných buniek, akumulácia antigénnych T buniek. Úbytok 

naivných CD8+ T lymfocytov sa považuje za spoľahlivý biologický marker súvisiaci 

s rizikom úmrtia. Zvýšenie CD8+ T buniek, pokles CD4+ T buniek a CD19+ B buniek 

a inhibícia mitogénom indukovanej proliferácie T buniek môžu byť prediktormi zápalového 

starnutia (15). Za markery zápalového starnutia sa tiež považujú hladiny IL-6, TNF-a a IL-10. 

IL-10 inhibuje zápalové reakcie, zatiaľ čo ich TNF-α aktivuje. 

Zvyšujúce sa dôkazy naznačujú, že zápalové starnutie je intenzívne spojené s mnohými 

chorobami starnutia, ako je Alzheimerova choroba, ateroskleróza, srdcové choroby, diabetes 

typu II a rakovina. 
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Nedávno sa zistilo, že adipokíny, ako je adiponektín, grelín, leptín a visfatín, sú kľúčovými 

regulátormi zápalových reakcií, ako aj ústredných funkcií, ako je regulácia chuti do jedla. Ich 

deregulácia môže viesť k zvýšenému riziku obezity, a teda k vyššie uvedeným rizikám chorôb 

súvisiacich s vekom (3). 

 

Metabolomika 

Metabolomika skúma nízkomolekulové látky v biologickom systéme, ktoré sa často označujú 

ako metabolity, pretože mnohé z nich pôsobia ako edukty, produkty a medziprodukty 

bunkového metabolizmu (16). Bola vytvorená Databáza ľudského metabolómu, ktorá zvýšila 

počet známych metabolitov na viac ako 114 000 (17). V roku 2008 Lawton a kol. zrealizovali 

necielenú analýzu u 269 subjektov rôzneho veku, pohlavia a rasy. V ľudskej plazme každého 

subjektu detegovali viac ako 300 zlúčenín a zistili sa, že približne 100 z nich sa v priebehu 

starnutia významne mení. Okrem toho v závislosti od veku zistili omnoho väčšie zmeny ako 

v závislosti od pohlavia alebo rasy. Štúdia zistila napr. zvýšenie hladín esenciálnych 

aminokyselín, pravdepodobne kvôli štiepeniu bielkovín. Ďalšími dôvodmi by mohla byť 

inzulínová rezistencia, ktorá môže viesť k zníženému transportu aminokyselín do buniek 

alebo znížená miera transaminácie a následnej oxidácie ich uhlíkových kostier v Krebsovom 

cykle. V plazme starnúcich osôb boli tiež zistené zvýšené hladiny medziproduktov 

Krebsovho cyklu – akonitátu, izocitrátu a malátu. Analýza taktiež ukázala zvýšené hladiny 

degradačných produktov metabolizmu purínov, najmä xantínu a hypoxantínu, ktoré sa môžu 

spájať so zvýšeným obratom nukleovej kyseliny u starších ľudí, súvisiacim so zápalovými 

stavmi, ako je artritída alebo bunková apoptóza (18). 

 

3. Markery na báze dna (Epigenomika) 

Je známe, že počas života dochádza v tele k tvorbe reaktívnych metabolitov kyslíka (ROS), 

ktoré môžu poškodzovať DNA, ak organizmus z určitých dôvodov nemá dostatočnú kapacitu 

ich eliminovať. ROS produkované mitochondriami sa počas života hromadia a vedú k stavu 

chronického oxidačného stresu v starobe, keďže antioxidačné obranné mechanizmy a 

schopnosť opravy DNA u starších ľudí sú porušené. Poškodená DNA je teda výsledkom 

procesu starnutia a zároveň jeho možným markerom (19). Narušená stabilita DNA zvyšuje 

frekvenciu cytogenetických aberácií, čo sa spája s ochoreniami súvisiacimi s vekom, ako je 

rakovina, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia a kognitívny pokles. 

Až do veku 60 - 70 rokov sa chromozomálne poškodenie postupne zvyšuje, potom pomaly 

klesá a miera poškodenia sa s rastúcim vekom znižuje (nad 85 rokov). Počas starnutia a počas 

procesu chronických infekcií sa pozoruje zvýšené poškodenie DNA, chromozomálne 

poškodenie a skracovanie telomér. 

Je však zaujímavé, že veľmi starí ľudia (nonagenariáni 90-99 rokov; centenariáni 100-109 

rokov) odporujú tradičným teóriám starnutia vo vzťahu k akumulácii poškodenia DNA 

s vekom, nestabilite genómu a skráteniu telomér a demonštrujú tak lepšiu schopnosť opravy 

DNA a vyššiu aktivitu telomerázy, dokonca porovnateľnú s mnohými mladšími ľuďmi (20, 

21, 22, 23). 

 

Dĺžka telomér 

Teloméry sú ochranné koncové časti chromozómov a skracujú sa pri každom delení buniek 

(24). U ľudí väčšina normálnych somatických buniek neexprimuje telomerázu 

(ribonukleoproteínovú reverznú transkriptázu), enzým schopný udržiavať teloméry. Normálne 

bunky, ktoré tento enzým nemajú, preto vykazujú progresívne skracovanie telomér vo 

všetkých ľudských somatických tkanivách, čo nakoniec vedie k zastaveniu rastu buniek - 

replikačnému starnutiu (25). Tieto starnúce bunky nemusia nevyhnutne podstúpiť apoptózu, 

môžu zostať v tomto starnúcom stave. Zistilo sa, že počas tohto stavu môžu bunky vylučovať 
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faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a rozvoj chorôb súvisiacich s vekom. Existujú dôkazy 

o vzťahu medzi skracovaním telomér a zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych príhod (26). 

 

Modifikácia histónov 

Je zrejmé, že posttranslačné modifikácie histónov, medzi ktoré patria najmä metylácia 

a acetylácia, zohrávajú dôležitú úlohu pri epigenetických zmenách počas procesu starnutia 

(27). Históny sú proteíny, na ktoré sa viaže DNA, pričom vznikajú štruktúrne jednotky 

chromozómov - nukleozómy. Nukleozómy sú tvorené vždy dvoma molekulami histónov 

H2A, H2B, H3 a H4 v oktamérnej štruktúre, okolo ktorej sa navíja dvojvláknová DNA. 

Stupeň tesnosti, ktorou je DNA viazaná na históny, je ovplyvňovaný modifikáciou histónov 

a ovplyvňuje expresiu špecifických génov (28). 

 

Metylácia DNA 

V procese metylácie DNA sa metylová skupina viaže na dusíkové zásady nukleotidov, 

najčastejšie na 5. uhlík cytozínu. Tento proces je spojený s tzv, transkripčným silencingom. 

Hladiny 5-metylcytozínu sú v senescentných bunkách zvýšené v porovnaní s replikujúcimi sa 

bunkami. Aj oblasti blízko promótorov majú tendenciu byť menej metylované, ale počas 

procesu starnutia sú tieto oblasti hypermetylované, čo môže byť spojené s chybnou reguláciou 

génovej expresie. 

Zistilo sa, že metylácia DNA a množstvo metylovaného cytozínu sú veľmi presné prediktory 

chronologického veku a môžu tiež pomôcť pri hodnotení biologického veku. Existuje veľký 

rozdiel v rozsahu metylácie medzi kmeňovými bunkami a somatickými bunkami, čo 

podporuje túto tézu. Horvath (29) zaviedol pojem „epigenetické hodiny“, ktoré metyláciu 

cytozínu považujú za základ. Hodiny majú do dospelosti pomerne vysokú rýchlosť a potom sa 

postupne spomaľujú na konštantnú rýchlosť. 

 

4. Nové a zatiaľ nezavedené markery 

Bilirubín 

Bilirubín je pomerne často monitorovaným krvným markerom a pôsobí ako žlčový pigment, 

produkt degradácie hemoglobínu a marker pre funkciu pečene. Mierne zvýšené hladiny 

bilirubínu v sére boli významne spojené so zníženou mortalitou súvisiacou 

s kardiovaskulárnymi chorobami a súvisiacimi rizikovými faktormi. Existujú dôkazy, ktoré 

naznačujú, že bilirubín môže byť biomarkerom predpovede celkovej úmrtnosti a zníženia 

prevalencie chronických chorôb, ako sú rakovina a diabetes mellitus 2. typu , ale aj novým 

biomarkerem starnutia (3). 

 

Produkty pokročilej glykácie (AGEs) 

AGEs predstavujú ďalšie biomarkery s určitým potenciálom na monitorovanie procesu 

biologického starnutia. Z posttranslačných modifikácií proteínov je najčastejšou reakcia 

neenzýmej glykácie. Mechanizmus spočíva v reakcii redukujúceho sacharidu – glukózy – 

s aminoskupinou proteínu. Táto reakcia je tiež známa ako Maillardova reakcia. Zistilo sa, že 

AGEs sa hromadia v priebehu starnutia a súvisia so vznikom a rozvojom kardiovaskulárnych, 

renálnych a neurodegeneratívnych chorôb, najmä ak tieto produkty vznikajú modifikáciou 

dlhožijúcich proteínov, ako sú napr. kolagény (30). 

 

Metalotioneíny (MT) 

Sú to proteíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sa nachádzajú hlavne v cytoplazme 

buniek. Viažu zinok a sú bohaté na cysteín, Môžu sa podieľať na znižovaní oxidačného stresu 

v bunkách tým, že viažu voľné hydroxylové radikály. Tieto látky majú dôležitú úlohu aj pri 
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regulácii transkripcie génov, ktoré sa podieľajú na raste, proliferácii a diferenciácii nervových 

buniek. Expresia génu pre MT sa znižuje počas starnutia (31).  

 

Mikro RNA 

Pojem mikro RNA (miRNA) označuje malú nekódujúcu molekulu RNA, ktorá účinkuje 

prostredníctvom párovania báz s komplementárnymi časťami určitých mRNA. Tento proces 

vedie k silencingu a post-transkripčnej regulácii génovej expresie. V roku 2005 Boehm 

a Slack našli miRNA lin-4 v hlístovci, ktorá mala veľký vplyv na jeho dĺžku života. Zníženie 

koncentrácie lin-4 skrátilo dĺžku života hlístovcov, zatiaľ čo zvýšenie ju predĺžilo (32). Bol to 

jeden z prvých dôkazov, ktoré viedli k asociácii miRNA so starnutím a dĺžkou života. Neskôr 

sa našlo viac miRNA. Napríklad miRNA-71 v prípade vyšších hladín alebo dlhšieho 

pôsobenia je spojená s tendenciou k dlhšiemu životu. Naopak, miRNA-239, ak sa rýchlo 

zvýšila, bola signálom kratšieho prežitia. Obidve tieto miRNA modulujú inzulínovú signálnu 

dráhu. 

Aj ľudí sa zistila asociácia výskytu miRNA s niektorými ochoreniami, a to aj s ochoreniami 

súvisiacimi so starnutím, takže monitorovanie špecifických miRNA by mohlo predikovať 

rozvoj starnutia a s ním spojených ochorení. 

 

Dlhé nekódujúce RNA (lncRNA) 

Posledné roky viedli k objaveniu veľkej skupiny ešte necharakterizovaných dlhých 

nekódujúcich RNA (lncRNA). Viaceré lncRNA sa zúčastňujú na dôležitých biologických 

procesoch a deregulácia lncRNA je často spojená s ochoreniami. Podľa nedávnych štúdií sa 

predpokladá, že takmer všetky regulačné lncRNA účinkujú prostredníctvom interakcie 

s rôznymi biologickými makromolekulami, ako sú DNA, RNA a proteíny (34). Napriek 

rôznym dĺžkam nekódujúcich RNA je väčšina z nich dlhšia ako 200 nukleotidov, preto sa 

tieto označujú ako lncRNA. Ukázalo sa, že dlhé nekódujúce RNA plnia úlohy regulátorov 

génovej expresie na rôznej úrovni, ako sú remodelovanie chromatínu, transkripčná kontrola, 

stabilita mRNA, translácia mRNA, funkcia miRNA a metabolizmus proteínov (33). Čoraz 

viac sa dávajú do súvislosti aj so starnutím, diferenciáciou, proliferáciou a apoptózou, ako aj 

so zmenami energetického metabolizmu (34). 

 

N-viazané glykány (Glykomika) 

Termín „glykomika“ v súčasnosti opisuje kompletný repertoár glykánov, ktorý bunky alebo 

tkanivá produkujú v určitom čase, mieste a prostredí. Glykozylácia proteínov (najmä spojenie 

oligosacharidov, tzv. glykánov s proteínmi) je najčastejšou z posttranslačných modifikácií 

proteínov, ku ktorým patrí acetylácia, fosforylácia, alebo palmitoylácia (16). Termín 

glykozylácia predstavuje enzýmom katalyzované naviazanie glykánu na proteín alebo inú 

molekulu. Glykány sú zlúčeniny pozostávajúce z veľkého počtu monosacharidov, ktoré sú 

spojené glykozidovou väzbou. Existuje široké spektrum rôznych glykánových produktov, 

z ktorých sa N-viazané glykány najčastejšie používajú pri analýze ako možné biomarkery 

ochorení súvisiacich so starnutím a vekom (35). 

N-viazaný glykán (ďalej len N-glykán) je sacharidový reťazec kovalentne spojený s atómom 

dusíka asparagínového zvyšku polypeptidového reťazca, zvyčajne cez N-acetylglukozamín 

(GlcNAc). N-glykány sa môžu ďalej modifikovať pripojením ďalších sacharidov, a tým 

dochádza k tvorbe hybridných a rozvetvených N-glykánov (35). 

Zmeny v hladine glykánov sa v súvislosti s dlhovekosťou týkajú najmä imunoglobulínov 

a plazmatických proteínov: 
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Zmeny v N-glykánoch imunoglobulínov 

V niekoľkých štúdiách sa zistilo, že hladiny agalaktozylovaných N-glykánov začali klesať od 

narodenia do 25. roku života a potom sa s pribúdajúcim vekom začali zvyšovať, a preto sa 

tieto môžu považovať za potenciálny biomarker starnutia. Zistenia boli v súlade 

s pozorovaným zvýšením v hladinách agalaktozylovaných a rozdeľujúcich GlcNAc (tie, ktoré 

sa viažu na glykán v bode vetvenia) v IgG a znížením sialylácie s vekom. 

Zistilo sa, že hladiny rozdeľujúcich GlcNAc sú nižšie u potomkov (vek <60 rokov) 

nonagenariánov (vek 90-99 rokov), čo naznačuje potenciál využitia stanovenia rozdeľujúcich 

GlcNAc v IgG N-glykánoch ako markera dlhovekosti (36). 

 

Zmeny v N-glykánoch plazmatických glykoproteínov 

N-glykomika odvodená z celkového množstva glykoproteínov v plazme, sa analyzovala 

v štúdii „Leiden Longevity Study“, ktorej sa zúčastnili belošskí nonagenariáni vo veku 90 

rokov a ich súrodenci, potomkovia a partneri potomkov ako kontroly. V plazmatických 

glykoproteínoch boli zistené počas procesu starnutia zvýšené hladiny agalaktozylovaných 

glykánov (37).  

Miura a Endo (36) uskutočnili N-glykomickú štúdiu zameranú na dlhovekosť. Analyzovali 

plazmatické N-glykány u japonských semisupercentenariánov (105-110 rokov) a porovnávali 

ich so starými a mladými kontrolami. U semisupercentenariánov zistili zvýšené koncentrácie 

multivetvených a vysoko sialylovaných N-glykánov, ako aj agalakto- a/alebo rozdeľujúcich 

N-glykánov. Pretože sa na zápalových odpovediach podieľajú viac rozvetvené a vysoko 

sialylované N-glykány, tieto zmeny môžu hrať úlohu v reakciách na zosilnený chronický 

zápal u semisupercentenariánov. 

 

5. Kognitívne markery 

Zvyšujúci sa vek je spojený s poklesom kognitívnych funkcií. Existuje niekoľko teórií, ktoré 

sa snažia tento vzťah vysvetliť. V roku 2015 navrhla Jill N. Barnes hypotézu zahŕňajúcu 

kardiovaskulárnu a vaskulárnu dysfunkciu medzi príčiny kognitívneho poklesu a tiež ponúkla 

cvičenie ako riešenie na zníženie rýchlosti tohto poklesu (38). V súčasnosti najlepším 

spôsobom liečby neurodegeneratívnych ochorení spojených s vekom nie je liečba aktívneho 

ochorenia, ale snaha nájsť príčinu jeho vzniku a zabrániť mu skôr, ako môže výrazne 

ovplyvniť pacientov. V dôsledku toho sa skúmajú nové markery neuroanatomického úbytku 

súvisiaceho s vekom vo vzťahu k známym objemovým meraniam v subkortikálnych 

štruktúrach vrátane hipokampu, ktoré môžu viesť k novým možnostiam sledovania starnutia 

mozgu. Zatiaľ najsľubnejšími objavenými markermi sú volumetrické merania objemových 

zmien mozgu (fraktálna dimenzia a pomer povrchu k objemu), ktoré môžu slúžiť ako nové 

ukazovatele úspešného starnutia mozgu (39). 

 

Záver 

Vzhľadom na zložitosť biologických a molekulárnych mechanizmov starnutia nebude žiaden 

biomarker poskytovať spoľahlivé meranie zdravého starnutia. Často sa prehliada hodnota 

kombinácie takýchto meraní s už využívanými markermi fyzikálnych a funkčných 

parametrov. V súčasnosti sa vyhodnocuje veľa nových markerov, ktoré je možné sledovať 

vďaka novým analytickým technológiám alebo schopnosti bližšieho pohľadu 

do molekulárneho mechanizmu straty funkcie organizmu na bunkovej úrovni. 

 

Práca bola podporená projektom „Výživa a zdravé starnutie“ (NutriAging), realizovaného 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A V-014 Slovenská republika - 

Rakúsko. 
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