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Chrupavka žeber patří podobně jako chrupavka kloubní, štítná a tracheální do skupiny tzv. permanentních chrupavek, 
tedy chrupavek, které neosifikují nebo podléhají pouze nekompletní osifikaci. Osifikace kaudálních žeberních chrupavek 
(chrupavek 2. - 10. žebra), podobně jako chrupavka kloubní, je dosud považována za projev degenerace, přestože chrupavky 
tracheální, štítná, ale i chrupavka 1. žebra podle recentních studií osifikují fyziologicky. Osifikace žeberních chrupavek 
začíná v různém věku a vyskytuje se jen u určitého procenta lidí. Podoba osifikačních změn je u mužů a žen odlišná. Přestože 
byla otázka etiologie a zejména výskytu osifikací v různých populacích centrem vědeckého zájmu mnoha studií a chrupavčitá 
tkáň byla studována v posledních desetiletích velmi intenzivně také na mikroskopické úrovni, zůstává řada těchto otázek 
prozatím bez přesvědčivé a jednoznačné odpovědi.  

Vzhledem k heterogenitě a rozporuplnosti literárních údajů a nedostatečnému množství informací v naší literatuře jsme 
se rozhodli vyhodnotit výskyt osifikací žeberních chrupavek ve vzorku české populace, ověřit existenci pohlavního 
dimorfismu osifikací a zdokumentovat vývoj osifikačních změn na mikroskopické úrovni a tím přispět k lepšímu pochopení  
procesu osifikace v hyalinní chrupavce lidských žeber. 

Naší studii jsme rozdělili na dvě části.  
V radiologické části práce jsme ke studiu osifikací užili klasické rentgenogramy. Prostudovali jsme celkem 1044 

klinických rentgenogramů (rtg) hrudníku či břicha archivovaných Radiologickou klinikou FN HK. V souboru byly 
zastoupeny rtg mužů i žen ve věku 10 - 95 let. Osifikační změny žeberních chrupavek jsme popsali rovněž v souboru 55 
rentgenogramů sekčního materiálu. Tyto rtg jsme získali osnímkováním částí hrudních stěn odebraných při pitvě na Ústavu 
anatomie a Ústavu soudního lékařství.  

V histologické a histochemické části práce jsme studovali mikrostrukturu žeberní chrupavky na materiálu odebraném na 
Ústavu soudního lékařství a Ústavu patologie od 19 jedinců ve věkovém rozpětí od novorozeneckého věku do 91let. Využili 
jsme metody histologické, histochemické a imunohistochemické.  

Tato práce na základě kombinace zobrazovacích a laboratorních metod dokázala, že osifikace v žeberních chrupavkách 
probíhá ve formě dvou samostatných, lokalizací i časem oddělených osifikačních procesů, které jsou zcela fyziologickým 
procesem doprovázejícím stárnutí. Ve studovaném souboru české populace jsme potvrdili existenci dvou pohlavně 
specifických osifikačních modelů, které lze využít ke stanovení pohlaví. Výsledky naší studie  zpochybnily existenci  dalšího 
pohlavně specifického osifikačního modelu a ukázaly, že tento model lze použít pouze k přesnějšímu odhadu věku jedince. 

 


