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Klinické prejavy svalových ochorení

◼ svalová slabosť

◼ svalové atrofie (pseudohypertrofie, svalové 
hypertrofie)

◼ bolesť (myozitída, ischémia, metabolické 
myopatie)

◼ myotonické reakcie

◼ svalové kŕče (myotónie, metabolické 
myopatie)

◼ kontraktúry

◼ neprítomné  fascikulácie a poruchy citlivosti



Pomocné vyšetrenia

◼ vyšetrenie enzýmov v sére- CK, LD, AST, 

ALT

◼ EMG

◼ genetické vyšetrenie

◼ imunologické vyšetrenie

◼ hladina elektrolytov v sére

◼ USG, CT, MR vyšetrenie svalov

◼ celkové interné vyšetrenie

◼ svalová biopsia



Svalová biopsia

Svalová biopsia je základným pomocným 

vyšetrením u pacientov so susp. 

myopatiou. 

Používa sa i na odhalenie neurogénnych 

lézií a  pri diagnostike systémových 

ochorení.



Indikácie svalovej biopsie

◼ 1. podozrenie na myopatiu

◼ 2. odlíšenie myopatie od neurogénnej lézie



Situácie, kedy je takáto dif.dg. 

komplikovaná

◼ 1. niektoré myopatie postihujú skôr distálne    

svalové skupiny

◼ 2. niektoré neurogénne lézie postihujú skôr 

proximálne svalové skupiny

◼ 3. niektorí pacienti majú kombinované 

postihnutie myogénne aj neurogénne



Význam istej diagnózy u myopatií

◼ 1. terapeutický

◼ 2. prognostický

◼ 3. genetická konzultácia

◼ 4. klinické terapeutické štúdie



Dôvody na opakovanú svalovú 

biopsiu

◼ 1. napriek vysoko susp. klinickému nálezu        

negatívny nález prvej vzorky 

◼ 2. v prípade potvrdenia vzácneho 

metabolického ochorenia

◼ 3. dif. dg. exacerbácie zápalovej myopatie 

od steroidnej myopatie



Technika svalovej biopsie

Samotná procedúra svalovej biopsie je 

relatívne jednoduchý, pacienta 

nezaťažujúci zákrok, avšak jedná sa o 

špecializovaný výkon, realizovaný tak, 

aby výsledok mal vysokú výpovednú 

hodnotu.



Postup

◼ racionálna dif.dg.

◼ čas biopsie

◼ výber svalu

◼ spôsob spracovania



Čas a výber svalu

◼ pri akútne prebiehajúcich ochoreniach sa 

odoberá vzorka zo svalu, ktorý je najviac 

postihnutý

◼ pri chronických ochoreniach sa vyhýbame 

odberu z najviac poškodeného svalu



Odber svalu

◼ lokálna anestéza bez adrenalínu

◼ ušetrenie svalu pred infiltráciou anestetika

◼ šetrné uchopenie bruška svalu do svorky

◼ ošetrenie zvyšku svalu absorbovateľným 

materiálom



Okamžité spracovanie odobratého 

materiálu

◼ rutínne sa odoberá 1 vzorka, ktorá sa vkladá 

do špeciálnej zmesi a zmrazuje na -180º C



Vyšetrenie v svetelnom mikroskope

Histochemické vyšetrenie spočíva  vo využití 

rôznych chemických reakcií, ktorých 

výsledkom je zobrazenie jednotlivých 

bunkových štruktúr, resp. ich aktivity



Farbenie v HE

Farbenie ktoré definuje základnú organizáciu tkaniva



Nikotínamid adenín dinukleotid 

tetrazolium reduktáza
Zamerané na aktivitu oxidatívnych enzýmov- zobrazuje aktivitu 

v mitochondriách a endoplazmatickom retikule



Detekcia aktivity ATP-ázy

Na odlíšenie typov svalových vlákien



PAS
Na dokazovanie prítomnosti glykogénu vo svaloch- dg. význam 

pri glykogen storage disease a pri hodnotení štruktúry cievnych 

stien



Modifikovaný Trichróm Gomori

Dg. mitochondriových ochorení, myopatie s inklúznymi

telieskami, nemalínovej myopatie



VanGieson
Na zobrazenie kolagénu



Ďalšie špeciálne vyšetrenia

◼ imunohistochemické vyšetrenia na prítomnosť 
dystrofínu, merozínu, alebo iných štrukturálnych 
proteínov

◼ enzymatická aktivita u niektorých metabolických och.

◼ imunofluorescencia na detekciu prítomnosti 
imunokomplexov

◼ špeciálne farbenia na organizmy- baktérie, huby, 
parazity

◼ špeciálne farbenia na elastín

◼ imunohistochemické vyšetrenie na determináciu 
subtypov zápalových buniek v infiltrátoch

◼ hybridizácia in situ na identifikáciu vírusov

◼ Kongo-red al. Thioflavin S- amyloid



Klasifikácia nervovo-svalových ochorení 
(Mumenthaler, 1997)

◼ svalové dystrofie

◼ spinálne svalové atrofie a iné ochorenia motoneurónu

◼ myotónie a periodické obrny- kanálopatie

◼ metabolické myopatie (glycidy, lipidy, puríny)

◼ mitochondriové myopatie a encefalopatie

◼ kongenitálne myopatie

◼ zápalové myopatie

◼ myopatie pri endokrinopatiách

◼ svalové príznaky pri poruchách elektrolytov

◼ toxicky a medikamentózne indukované myopatie

◼ poruchy nervovo-svalového prenosu

◼ nádory

◼ poranenia



Svalové dystrofie
◼ Progresívna svalová dystrofia typu Duchenne

◼ Benígna svalová dystrofia typu Becker, Xp21

◼ Progresívna svalová dystrofia typu Emery-Dreifuss, Xq28

◼ Facio-scapulo-humerálna svalová dystrofia, 4 chrom. (spočiatku 
asymetria, progresia pomalá)

◼ Scapulo-peroneálna svalová dystrofia

◼ Dystrofie panvového pletenca (rôznorodosť typu dedičnosti, veku, 

manifestície, rýchlosti progresie, +-KMP)

◼ Distálne myopatie (M.tarda hereditaria Wellander, Distálne m. s 
neskorým a skorým začiatkom)

◼ Okulofaryngeálne dystrofie (AD dedičnosť)

◼ Dystrofia myotonica Steinert ( 19q13-myotonín preteín kináza, 
katarakta, poruchy zo strany GIT, KMP, endokrinné poruchy)

◼ Proximálna myotonná myopatia- benígna



Metabolické myopatie

Hlavným energetickým zdrojom svalu pre anaeróbnu prácu je glykogén a 
pre dlhodobú aeróbnu prácu MK s dlhým reťazcom. Poruchy tvorby 
energie vedú k dynamickým príznakom (záťažou indukovaná svalová 
slabosť, myalgie, pri rabdomyolýze i myoglobinúria) a ku statickým 
príznakom (atrofie, abnormné ukladanie glykogénu a lipidov) 
(Mumenthaler, 1997)

Dg: 

▪ EMG (normálny nález nevylučuje)

▪ zvýšené CK

▪ metabolické vyšetrenie

▪ test ischémie

▪ genetické vyšetrenie

▪ svalová biopsia-glykogén (fosforyláza, fosfofruktokináza, kyslá maltáza)

- tuky (karnitín,  karnitín-palmitoyl-transferáza,    

myoadenylát-deamynáza)



Mitochondriové encefalomyopatie
Heterogénna skupina chorôb, ktorých substrátom je porucha  funkcie a 
štruktúry mitochondrií. V mitochondriách prebieha vznik energeticky 
bohatého produktu ATP rozkladom pyruvátu, MK a AK. Disponujú nielen 
n-DNA, ale i vlastnou m-DNA, ktorá enkóduje 22 tranferových RNA, dve 
ribozomálne RNA a mnoho enzýmov dýchacieho reťazca. Dedičnosť 
chorôb je maternálna. Jedná sa o orgánové postihnutie, jednotlivé 
syndrómy sa nazývajú podľa hlavných príznakov, orgánového postihnutia, 
event. bioptického nálezu.

▪ Progresíva externá oftalmoplégia s ragged-red fibers

▪ Kearnov-Sayreho syndróm (externá oftalmoplégia, myopatia, pigmentová 
degenerácia retiny, prevodové poruchy srdca)

▪ MELAS syndróm

▪ MERRF syndróm

▪ NARP syndróm

▪ MNGIE

▪ LHON



Zápalové myopatie

1. autoimúnne

2. infekčné - vírusové (chrípka, coxackie, echo, herpes)

- HIV- včasné štádium- nebolestivá  - toxické   

poškodenie (Zidovudin) –ťažká bolestivá 

myopatia s ragged-red- fibers

- bakteriálne (výnimočne)

- parazitárne (helminty)



Kongenitálne myopatie

▪ klinický obraz plne rozvinutý pri pôrode (žiadna alebo malá 

progresia)

▪ prítomné zvláštnosti skeletu (dolichocefalia, gotické podnebie, 

skolióda, dysplázia koxy, deformity hrudníka, vysoká klenba 

nohy)    

▪ vzácne +KMP

▪ typický bioptický obraz (central core m., nemaline m., 

centronuclear m., kongenitálna disproporcia svalových 

vlákien...)

▪ známe sú typy dedičnosti



Toxicky a medikamentózne indukované 

myopatie
▪ priame poškodenie svalových buniek

▪ druhotné svalové poškodenie pri poruche elektrolytovej, 
metabolickej, alebo pri nadmernej spotrebe energie

bolesti svalov, kŕče, slabosť, rabdomyolýza s myoglobinúriou

1. self-crush syndróm- pri poruche vedomia váha vlastného tela 
zabraňujúca prívod krvi, ktorý spôsobuje rabdomyolýzu- za spoluúčasti 
opiátov, kokaínu, diazepamu, alkoholu

2. Kokaín- robí nekrózy

3. Kolchicín

4. Toluén

5. antilipidemiká

6. diuretiká, laxatíva, alkohol- hypokaliémia

7. Penicilamín, H2 blokátor- Cimetidín- zápalové myopatie

8. alkohol- akútna, subakútna, chronická myopatia



Myopatie pri endokrinopatiách 

▪ Porucha funkcie štítnej žľazy (chronicky ale i akútne 

prebiehajúce myopatie, periodické obrny a myotónie, 

endokrinná oftalmoplégia, poruchy NS prenosu)

▪ Porucha funkcie prištítnych teliesok 

▪ M. Cushing a steroidná myopatia (proximálne 

oslabenie svalov DK a panvového dna, stačí 10 mg 

Prednisonu denne)

▪ DM- diabetická amyotrofia má neurogénny pôvod



Neurogénne lézie

◼ atrofie svalových vlákien

◼ zhlukovanie svalových vlákien rovnakého 

typu

◼ skupinová atrofia

◼ terčíkové svalové vlákna

◼ nahromadenie jadier



Neurogénne lézie



Myopatie

◼ nekrózy svalových vlákien

◼ myofagocytóza

◼ atrofie svalových vlákien

◼ hypertrofie s tvorbou trhlín

◼ centrálne uloženie jadier

◼ fibróza

◼ retiazkovanie jadier

◼ moth-eaten fibers

◼ ring fibers

◼ vírové svalové vlákna

◼ prítomnosť vakuol

◼ prítomnosť inklúzií



Myopatie



Myozitídy

◼ Polymyositis

◼ Dermatomyositis

◼ Inclusion body myositis



Myozitídy



Polymyositis

◼ zápalová infiltrácia endomýzia lymfocytmi

◼ segmentálne nekrózy svalových vlákien

◼ myofagocytóza

◼ invázia autoagresívnych lymfocytov do 
nenekrotických svalových vlákien

◼ prítomnosť svalových vlákien s centrálne 
uloženými svalovými vláknami

◼ atrofie svalových vlákien

◼ fibróza



Dermatomyositis

◼ zápalová infiltrácia perimýzia perivaskulárne

◼ perifascikulárne atrofie 

◼ nekrózy svalových vlákien

◼ prítomnosť depozitov komplexu komplementu 

v stenách ciev

◼ prítomnosť tubuloretikulárnych inklúzií v 

bunkách endotelu



Inclusion body myositis

◼ zmeny charakteristické pre chronický zápal

◼ invázia nenekrotických svalových vlákien 

autoagresívnymi lymfocytmi 

◼ hypertrofie 

◼ atrofie

◼ ovoidné sarkoplazmatické vakuoly

◼ eozinofilné inklúzie

◼ degenerácie svalových vlákien



Duchenne-ova svalová dystrofia

◼ nekróza

◼ Variabilita veľkosti svalových vlákien 

◼ fibróza 

◼ centrálne uloženie jadier

◼ prítomnosť tzv. matných vlákien

◼ špeciálne imunohistochemické štúdie



Duchenne-ova svalová dystrofia



Beckerova svalová dystrofia

◼ nekrózy svalových vlákien s miernou fokálnou 

zápalovou reakciou

◼ variabilita veľkosti svalových vlákien 

◼ prítomnosť regeneračných zmien

◼ centrálne uloženie jadier



Beckerova svalová dystrofia



Glykogenózy

◼ prítomnosť vakuol pri farbení HE

◼ vakuoly sú PAS pozitívne

◼ precíznejšia dg. EM

◼ potvrdenie zníženej aktivity enzýmov



Glykogenózy



Mitochondriové myopatie

◼ typický bioptický obraz nebýva vždy prítomný

◼ trichóm Gomori- subsarkolemálne červený lem-

prejav agregácie mitochondrií

◼ ragged red fibres

◼ dôkaz aktivity sukcinyldehydrogenázy a 

cytochróm oxidázy

◼ veľké abnormálne mitochondrie v EM obraze



Mitochondriové myopatie



Kongenitálne myopatie

◼ Central core disease

◼ Nemaline myopathy

◼ Centronuclear myopathy



Kongenitálne myopatie



Elektrónová mikroskopia

◼ indikuje patológ                                                                           

- identifikácia inklúzií 

- charakteristika intracelulárneho materiálu pri      

storage disease

- charakteristika štrukturálnych abnormalít

- dg. mitochondriových myopatií

- identifikácia tubuloretikulárnych inklúzií v       

endoteliálnych bunkách pri dermatomyozitíde

- vysoko susp. dermatomyozitída pri negat. náleze v     

svetelnom mikroskope


