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SOUHRN 
 

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. 

 
 

SUMMARY 
 

The costal cartilages belong to the group of the permanent cartilages, as well as  
thyroid, tracheal and the articular cartilages. These cartilages ossify incompletly or do not 
ossify at all. The ossification of the caudal costal and the articular cartilages is considered to 
be a manifestation of degeneration, although according to the recent studies the ossification 
of the thyroid, the tracheal and the first rib cartilages is physiological. 
The costal cartilage ossification begins at a different age but only in a certain percentage of 
people. The female and the male pattern of ossification is different. Although the etiology 
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and the occurence of ossification in various populations were studied very deeply, even at 
the microscopic level, still a lot of questions are not ansvered. 

Due to the heterogeneity and insuficiency of the data in  the Czech literature we 
decided to evaluate the incidence of the costal cartilage ossification in the sample of the 
Czech population. We decided to verify the presence of the sexual dimorfism of the 
ossification and describe the development of the ossification changes at the microscopic 
level for  better understanding of the ossification of human costal cartilage. 
There are two parts of our study. 

We used radiograms for the radiological part of the study. We studied 1044 female and 
male radiograms of chest and abdomen of patients at the age of 10 - 95. These radiograms 
are stored at the Department of Radiology at the Teaching Hospital in Hradec Králové. We 
also described the ossification changes of the costal cartilages at radiograms from dissection 
material from the Department of Anatomy and from the Department of Forensic Medicine at 
Faculty of Medicine in Hradec Králové. 

 In the histological and histochemical part we studied by use of the histological, 
histochemical and imunohistochemical methods the microstructure of in all 19 costal 
cartilages obtained from the autopsy material (people at the age between newbornage and 
91) of the department of  Forensic Medicine and the Department of Patology. 

This work evidences that the ossification of the costal cartilages takes place in two 
independent ossificating processes (time and locally separate) and is fully physiological 
process of aging. In the sample of the Czech population we comfirmed the existence of two 
specific ossificating models, which can be used to determinate the sex. Our results infirmed 
the presence of another sexually specific ossificating model that can be used for estimation 
of an individual´s age.  

 

 
CÍLE PRÁCE 
 

Tato práce byla proto zaměřena na studium kalcifikací a osifikací v lidských žeberních 
chrupavkách. Rozdělena byla do dvou základních částí podle použité metody studia. 
Makrostrukturu chrupavek jsme studovali rentgenovou zobrazovací technikou v části 
radiologické. V části histologické a histochemické jsme se věnovali studiu mikrostruktury 
chrupavčité tkáně.  

 
 Základním předpokladem studia makrostruktury žeberních chrupavek bylo:  

� teoreticky obsáhnout a osvojit si literárně prezentované osifikační modely 
� vytvořit vlastní schéma osifikačních modelů 
� zvládnout diagnostiku osifikačních změn žeberních chrupavek na rtg snímcích 
� správně interpretovat zjištěné nálezy 

Naším cílem bylo:  
       1. zjistit, jaký je výskyt osifikací žeberních chrupavek v naší populaci  
       2. zmapovat dynamiku vývoje osifikačních změn vzhledem k věku 
       3. ověřit existenci pohlavního dimorfismu osifikací 
       4. zjistit, zda jsou pohlavně dimorfické znaky statisticky významné a lze je využít k  
           určení  pohlaví 
       5. porovnat přínos použitých metod: klasického rtg zobrazení (rentgenogramy  
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           hrudníku či břicha živých osob) a zobrazení měkkou mamografickou technikou  
           (které jsme použili pro zobrazení chrupavek kadaverů). 
 
Základním předpokladem studia mikrostruktury žeberních chrupavek bylo:  

� osvojit si techniku odběru a zpracování chrupavčité tkáně 
� vyzkoušet různé histologické, histochemické či imunohistochemické techniky 

zobrazující chrupavčitou tkáň  
� vyzkoušet a vybrat metody pro průkaz kalcifikace a osifikace chrupavky 

 Naším cílem bylo:  
       1. studovat změny celulární a extracelulární složky chrupavčité tkáně v souvislosti   
           s věkem  jedince 
       2. pokusit se zdokumentovat vývoj osifikačních změn a tím přispět k lepšímu  
           pochopení  procesu osifikace v hyalinní chrupavce lidských žeber 
       3. zjistit, zda lze detekovat pohlavně dimorfické znaky osifikací na mikroskopické  
           úrovni 
 
 
 
 

I. RADIOLOGICKÁ ČÁST 
 
 
1. ÚVOD DO  PROBLEMATIKY                                                                                
 
1.1. Otázka správné terminologie        

Termín kalcifikace žeberních chrupavek byl v literatuře používán po dlouhou dobu, 
přestože již v roce 1939 navrhl King, na základě svých radiologických zkušeností a znalosti 
Falconerovy histologické studie, používat přesnější termín osifikace žeberních chrupavek 
(Falconer, 1938; King, 1939). Přesto se však pojem kalcifikace v literatuře užíval dál, a to až 
do 70. let, kdy se podařilo „uvést termín osifikace do praxe“ (Navani et al., 1970).  

Rentgenologický pojem kalcifikace znamená ukládání kalciových solí lokálně, bez 
určitých struktur, kdežto osifikace má skladbu podobnou kosti (Šilinková – Málková, 
Balcar, 1973). 

V naší studii se objevují oba termíny, přičemž ctíme použití kalcifikace či osifikace v 
původních literárních pracích. Při prezentaci vlastních výsledků radiologické studie jsme 
použili termín osifikace. Při hodnocení výsledků laboratorních jsme použili termín 
kalcifikace nebo osifikace podle konkrétního, aktuálně probíhajícího procesu.  

 
 
1.2. Osifikace chrupavky 1. žebra 

Osifikace chrupavky 1. žebra se liší od osifikací chrupavek žeber ostatních, tzv. 
kaudálních. Nevykazuje pohlavní rozdíly ve způsobu osifikace. U mužů chrupavka osifikuje 
dříve než u žen a mnohem masivněji. Stupeň osifikace chrupavky 1. žebra  je přímo úměrný 
věku (Michelson, 1934). Osifikace postupuje od horního manubriálního konce laterálně a od 
kaudálního okraje kostální části mediálně. Proces je rychlejší a intenzivnější než u dolních 
žeber a relativně brzy končí kompletní osifikací a synostózou žebra se sternem. Nález 
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osifikace chrupavky 1. žebra přesto není spolehlivým indikátorem věku (Barchilon et al., 
1996). 
 
1.3 Osifikace chrupavek kaudálních žeber 

Osifikace chrupavek kaudálních žeber (žeber mimo chrupavku 1. žebra) se objevuje 
později (Horner, 1949; Elkeles, 1966; Nishino, 1969) a navíc vykazuje pohlavní rozdíly. 
Pohlavně dimorfické znaky osifikujících chrupavek poprvé popsal německý radiolog 
Fischer. Rentgen-kontrastní osifikace jsou v žeberních chrupavkách mužů lokalizovány na 
periferii, zatímco u žen v centrálních partiích chrupavky (Fischer, 1955). Tzv. ženský a 
mužský typ osifikace studovala později řada autorů (Elkeles, 1966; Sanders, 1966; Nishino, 
1969; Navani, 1970). Spektrum osifikačních typů bylo dále rozšířeno Felsonem. Autor 
definoval a popsal další, ženský osifikační model - centrální kulovitý. Osifikovaná ložiska 
mají tvar solidních nodulů a jsou seřazena jako „korálky“ v centrálních partiích chrupavky 
(Felson, 1973). Centrálně kulovitý osifikační model se vyskytuje pouze u starších, zejména 
postklimakterických žen (Stewart and McCormick, 1984).  

Kromě studia nativních rentgenogramů, které byly získány osnímkováním živých osob 
klasickou rtg technikou, začali autoři využívat ke studiu i snímky zhotovené měkkou 
mamografickou technikou, které vznikly osnímkováním částí hrudních stěn pitvaných osob 
(Verma et al., 1980; Murphy and Gartner, 1982; McCormick and Stewart, 1983). V roce 
1985 bylo vypracováno zatím nejpodrobnější schéma celkem 10 osifikačních modelů, v 
němž autoři předložili detailní popis a charakteristiku 4 ženských a 4 mužských a dvou 
smíšených osifikačních typů (McCormick et al., 1985). 
 
1.4 Etiologie osifikace žeberních chrupavek 

Otázka etiologie osifikací byla řešena řadou autorů v průběhu celého minulého století, 
dosud však bez přesvědčivé a jednoznačné odpovědi. Autoři zkoumali možný vliv stravy 
(Horner, 1949; Semine and Damon, 1975), vliv hormonů (Sanders, 1966), poruchy 
metabolismu kalcia (Falconer, 1938; Ontell et al., 1997), ale také faktory fyzikální (King, 
1939; Barchilon et al., 1996) a etnické (Michelson, 1934; Semine and Damone, 1975; 
Nishino 1969; McCormick and Stewart, 1983). Potvrzen byl pouze podíl dědičnosti (Vastine 
et al., 1948). Francesca Ontell uvádí, že osifikační změny na žeberních chrupavkách jsou 
fyziologickým jevem po 35. roce věku. Avšak masivní žeberní osifikace před 40. rokem 
věku jsou často spojeny s malignitami, autoimunitními chorobami, chronickým renálním 
selháním a poruchami štítné žlázy. Naproti tomu se však také vyskytují rozsáhlé osifikace 
bez jakýchkoli zdravotních problémů. Tyto případy zůstávají nevysvětleny (Ontell et al., 
1997).   

 
 

2. MATERIÁL A METODY 
 
2.1. Soubory rentgenogramů 
  
a) Klinické rentgenogramy 

Ke studiu jsme použili rentgenogramy, které byly pořízeny a archivovány v průběhu let 
1995-2003 na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jednalo se o 
rentgenové snímky hrudníku a břicha osob, které byly vyšetřeny v tomto časovém období na 
chirurgické, popřípadě dětské klinice FN. Soubor čítal celkem 1044 rentgenogramů (537 
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mužů a 507 žen) ve věku od 10 do 95 let. Jediným kritériem výběru bylo zastoupení všech 
věkových skupin. 
b) Pitevní rentgenogramy 

Jako další studijní materiál jsme použili rentgenogramy částí hrudních stěn celkem 55 
pitvaných těl. Jednalo se o 15 mužů a 14 žen ve věku od 59 do 98 let pitvaných na 
anatomickém ústavu a 14 mužů a 12 žen ve věku od 15 do 91 let pitvaných na ústavu 
soudního lékařství. Části hrudních stěn osob pitvaných na anatomickém ústavu byly 
odebírány z kompletně po několik měsíců fixovaných těl, a proto již nevyžadovaly žádnou 
další úpravu. Ze sekčního materiálu, odebraného na ústavu soudního lékařství, byly 
odpreparovány nadbytečné měkké tkáně. Jednotlivé vzorky byly fixovány v Bakerově 
roztoku a část byla užita ke tvorbě přibližně 2-3 mm silných transverzálních a 
longitudinálních řezů. Veškerý získaný pitevní materiál byl následně osnímkován. 
 
2.2. Metody  zobrazení 

Archivované rentgenogramy živých osob byly pořízeny standardní snímkovací 
technikou používanou při zhotovování skiagrafických snímků hrudníku a břicha. Odebraný 
kadaverózní materiál byl snímkován na skiagrafickoskiaskopickém kompletu měkkou 
technikou s následnou dokumentací na film. Rentgenogramy transverzálních i 
longitudinálních vzorků žeberních chrupavek byly zhotoveny na mamografickém pracovišti 
s využitím bezfoliového materiálu. Vybrané snímky byly vyfotografovány digitálním 
fotoaparátem značky Olympus C-740. 
 
2.3. Hodnocení rentgenogramů 

Pro klasifikaci osifikačních změn jsme vytvořili  schéma osifikačních modelů. Na 
podkladě znalosti všech literárně prezentovaných osifikačních modelů jsme stanovili hlavní 
znaky charakterizující pohlaví u nejčastěji užívaných osifikační modelů. S ohledem na tato 
jednotící kritéria a rovněž vlastní schopnost správné interpretace nálezů jsme vybrali několik 
osifikačních modelů. Tyto modely a jejich kombinace nám sloužily k vytvoření vlastního 
osifikačního schématu. 

 
Osifikační schéma: 
Typ I             periferní model  P  
                      osifikace vychází z kostochondrální junkce v podobě dvou lineárních 
                      proužků při horní a dolní hraně žeberní chrupavky 
Typ II           a) centrální jazykovitý model Cj 
                      osifikace vychází z kostochondrální junkce v podobě jazýčků (pyramid), 
                      které směřují ke sternu a postupně se zužují 
                      b) centrální kulovitý model Ck 
                      hladce konturovaná, často centrálně projasněná ložiska lokalizovaná 
                      centrálně s maximem výskytu parasternálně 
                      c) centrální jazykový a kulovitý model Cjk 
Typ III          smíšený model (periferní a centrální) Mix  
Typ IV          indiferentní model Ind 
                      začínající osifikace bez diferenciace pohlavních znaků 
 
 
 



 10

2.4. Statistické zpracování 
Oba soubory jsme podrobili statistické analýze. 

a) Soubor klinických rentgenogramů jsme rozdělili do dvou skupin dle pohlaví. Ve skupině 
mužů i žen jsme poté všechny osoby podle věku zařadili do dekád. V každé dekádě bylo 
více než 50 osob. Údaje o osifikačním modelu osob v jednotlivých věkových dekádách jsme 
statisticky vyhodnotili a vyvodili grafické závislosti v rámci věku i pohlaví. Statisticky jsme 
rovněž zpracovali počty hodnocených rentgenogramů hrudníku a břicha vzhledem k 
pozitivním nálezům osifikací pro případné vyvození přínosu jednotlivých typů 
rentgenogramů. 
b) Statistickému hodnocení byl podroben rovněž soubor 55 osifikačních nálezů na 
rentgenogramech sekčního materiálu. Dva osifikační nálezy nebyly do statistického 
zpracování zařazeny. Důvodem byla jejich absence v našem osifikačním schématu. Jednalo 
se o 2 ženy s centrálním osifikačním modelem typu „krabích klepet“, který jsme zachytili a 
klasifikovali na podkladě znalosti všech 10 osifikačních typů, které rozlišují McCormick et 
al. ve své práci z roku 1985 (model B - crab claw pattern dle jejich klasifikace). 
 
 
3. VÝSLEDKY 
 
3.1. Nálezy na klinických rentgenogramech  
 

Hodnotili jsme celkem 1044 rentgenogramů osob od 10 do 95 let. V souboru bylo 537 
mužů a 507 žen. Osifikace byly prokázány u 528 osob ( 50,6 %). Ženy byly zastoupeny  
51,3 % (260 žen) a muži 49,9 % (268 mužů). Nejčasnější výskyt osifikací byl zachycen u 
14leté dívky a u 19letého muže. V obou těchto případech se jednalo o indiferentní typ 
osifikace. Nejčastější osifikační model v souboru žen byl centrální model (77 %), v souboru 
mužů pak model periferní (93 %). Smíšený nález, tzn. jak periferní, tak centrální osifikační 
model u téhož jedince byl nalezen v souboru žen v 8,8 % a v souboru mužů v 1,5 %. 
Nejmladší ženou s centrálním osifikačním modelem byla 17letá žena, nejmladším mužem s 
periferním typem osifikace byl 20letý muž. Počet pozitivních nálezů osifikací v souvislosti 
s věkem roste jak u mužů, tak u žen. V souboru žen se zvyšuje výskyt centrálních osifikací, 
v souboru mužů osifikací periferních. Indiferentní osifikace se vyskytují v mladších 
věkových skupinách, smíšené osifikace pak ve starších věkových skupinách. 

Po zhodnocení výskytu jednotlivých podtypů centrálního osifikačního modelu je 
zřejmé, že u mladých žen převažují Cj osifikace, přičemž ve 2. dekádě věku mají 100% 
zastoupení a v dalších dekádách jejich počet plynule klesá. Smíšený centrální podtyp Cjk 
osifikace se objevuje od 3. dekády věku a jeho zastoupení s věkem pozvolna roste. 
Izolovaké Ck osifikace byly zachyceny až v 5. věkové dekádě. V souboru klinických 
snímků jsme prokázali jediný případ výskytu periferního typu osifikací u žen. Jednalo se o 
41letou ženu. V souboru mužů jsme neprokázali centrální osifikační model ani u jednoho z 
nich. Tyto osifikační modely byly u druhého pohlaví zastoupeny pouze ve formě smíšené.  

Pomocí Bayesova vzorce pravděpodobnosti jsme zjistili, že nález periferního modelu 
osifikace žeberních chrupavek člověka určuje mužské pohlaví s 99,6% přesností a nález 
centrálního modelu osifikace určuje pohlaví ženské s pravděpodobností blížící se 100%. 
Přesným určením podtypu centrálního modelu osifikace u žen se navíc můžeme přiblížit i 
odhadu věku ženy (premenopauzální a postmenopauzální období). 
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V souboru byly hodnoceny 2 typy rentgenogramů - rtg hrudníku a břicha. Po 
statistickém zpracování počtu obou typů rentgenových snímků a počtu pozitivních nálezů 
osifikací na těchto snímcích, jak v souboru žen, tak v souboru mužů, je zřejmá závislost 
pravděpodobnosti záchytu osifikací na typu rentgenogramu. Z celkového počtu 367 
rentgenogramů břicha bylo pozitivních 278, tj. 76 %. Z celkového počtu 677 vyšetřených 
rentgenogramů hrudníku bylo pozitivních 250, tj. 38 %. Pomocí Fischerova přesného testu 
nezávislosti jsme zjistili, že pravděpodobnost pozitivního záchytu osifikací je u mužů i žen 
vyšší při hodnocení rentgenogramů břicha. 
 
3.2. Nálezy na pitevních rentgenogramech  

Hodnotili jsme celkem 53 rentgenogramů osob od 15 do 98 let. V souboru bylo 29 
mužů a 26 žen. Osifikace byly prokázány u 49 osob (89 %). Ženy s pozitivním nálezem byly 
zastoupeny 88,5 % (23 žen) a muži 89,7 % (26 mužů). Nejčasnější výskyt osifikací byl 
zachycen u 16leté dívky a u 29letého muže. U dívky byly prokázány Cj osifikace, u muže P 
osifikace. Nejmladší muž souboru (15letý chlapec) měl negativní nález. Nejčastější 
osifikační model v souboru žen byl centrální model (71,5 %), v souboru mužů pak model 
periferní (53,9 %). Smíšený model, tzn. jak periferní, tak centrální typ osifikace u téhož 
jedince, byl diagnostikován v souboru pozitivních nálezů žen v 9,5 % a v souboru 
pozitivních nálezů mužů v 42,3 %. V obou dvou případech smíšených osifikací u žen byly 
přítomny P+Ck osifikace. V souboru smíšených osifikačních nálezů u mužů se v 7 
případech vyskytovaly spolu s P osifikací také Ck osifikace a ve 3 případech Cj osifikace a 
jednou Cjk osifikace. Všechny smíšené osifikační nálezy u mužů zastoupené Ck osifikací  
(8 případů z 11) byly tvořené velmi diskrétním kulovitým ložiskem často bez centrálního 
projasnění a postihovaly pouze některé žeberní chrupavky. Nález periferního typu byl však 
prokázán na většině z nich. U žádné ženy nebyl diagnostikován typicky mužský, tedy 
izolovaný periferní osifikační model, zatímco centrální jazykovitý osifikační model v 
souboru mužů prokázán byl, a to v případě 81letého muže. 

Závislost výskytu osifikací na věku jsme v souboru pitevních rentgenogramů 
nehodnotili pro velmi malý počet osob v jednotlivých věkových dekádách. 
 
 
4. DISKUZE 
 

Klinické snímky ve velké většině případů poskytují velmi přehledné zobrazení 
chrupavek žeber v celé jejich délce, avšak na některých klinických rentgenogramech 
hrudníku, díky sumačním efektům, je hůře přehledná parasternální oblast. Je to dáno 
přítomností srdečního stínu a u žen také průmětem prsů. Právě u žen je kvalitní zobrazení 
parasternální oblasti velmi důležité, neboť zde bývají lokalizovány centrální kulovité 
osifikace. Chrupavky několika kaudálních žeber nemusí být už na rentgenogramech 
hrudníku zobrazeny, což snižuje možnost záchytu zejména periferních a centrálních 
jazykovitých osifikací. Rentgenogramy břicha poskytují kvalitní a přehledné zobrazení 
oblasti chrupavek kaudálních žeber, zejména v kostochondrální junkci a na většině z nich je 
zachycena také alespoň část parasternální oblasti. Podle Fischerova testu nezávislosti jsou 
rentgenogramy břicha jednoznačně přínosnější pro nález osifikací. Domníváme se, že 
rentgenogramy hrudníku jsou zcela dostačující pro průkaz periferních osifikací, avšak 
pravděpodobnost záchytu centrálních typů osifikací je zde mnohem menší.  
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Sekční snímky jsou mnohem  kontrastnější a poskytují nám detailnější zobrazení. 
Výhodou detailního zobrazení je pak možnost zachytit i jiné, vzácnější osifikační modely. V 
našem případě to byl tzv. „crab claw“ osifikační model. Vyšší kvalita zobrazení sekčního 
materiálu z důvodu odstranění efektů sumace zvyšuje citlivost této metody, avšak detailní 
zobrazení může být někdy zavádějící až matoucí. Hlavní znaky, důležité pro zařazení do 
jednotlivých osifikačních modelů, se často v záplavě drobných osifikačních ložisek hůře 
diferencují. Drobná osifikační ložiska bývají na klinických snímcích mnohdy zastíněna. 
Domníváme se, že tato skutečnost je příčinou relativně vysokého počtu smíšených 
osifikačních nálezů v souboru pitevního materiálu. Vezmeme-li v úvahu, že u 8 z 11 mužů 
se smíšenými osifikačními nálezy, najdeme spolu s periferními osifikacemi osifikace Ck, 
nabízí se otázka, zda se v souboru klinických rtg pod diagnózou periferních osifikačních 
modelů neskrývá také jisté procento smíšených osifikací.  

Snímkování transverzálních řezů žeberní chrupavky umožňuje ilustrovat i jemnou 
strukturu kosti, pokud se v chrupavce vytvoří, ale nepřispívá ke zpřesnění diagnózy 
osifikačního modelu. Domníváme se, že transverzální řezy chrupavkou a jejich 
rentgenogramy se k diagnóze osifikačních modelů nehodí, právě proto, že neumožňují 
zachytit chrupavku v celém jejím průběhu a nesou sebou velké riziko „falešně negativních 
odběrů“.  

 Osifikační nálezy na různých žeberních chrupavkách jednoho jedince mohou být 
odlišné. Ve většině případů však bývá osifikační nález oboustranně shodný. Vyskytnou-li  se 
stranové odlišnosti, pak zejména v intenzitě osifikačního procesu. Hodnocení intenzity, 
stranové lokalizace, popřípadě identifikace chrupavky však bylo mimo rámec našeho studia. 

Pravděpodobnost, že nález centrálního osifikačního typu určuje ženské pohlaví je 
vysoká. Nález periferního osifikačního typu naproti tomu s velkou pravděpodobností určuje, 
že jeho nositelem je muž. Na základě detailního studia výskytu jednotlivých podtypů 
centrálních osifikací v kombinaci s osifikacemi periferními, po zhodnocení možností 
zobrazení klinických i pitevních rentgenogramů, jsme došli k závěru, že i smíšený osifikační 
model může přispět k určení pohlaví. Jedná se o případ kombinace P+Ck osifikací, kdy jak 
se ukazuje, bude nález periferního typu určující a nositelem bude ve většině případů muž. 
Dále se domníváme, že přítomnost Ck osifikací bude určující pro pohlaví pouze v případě 
izolovaně se vyskytujících Ck osifikací v parasternální oblasti, kdy dle našich výsledků 
jejich nositelkou bývá starší žena. Jedinými smíšenými modely, na základě kterých nelze 
rozlišit pohlaví, jsou P + Cj a P + Cjk osifikační modely 

Věk je rozhodujícím faktorem pro výskyt všech typů osifikací, ale i zde existují rozdíly 
mezi pohlavími. Osifikace se objevují dříve u žen, a to jak indiferentní, tak pohlavně 
specifické a dokonce i smíšené. Nárůst výskytu osifikací je u žen již ve 2. dekádě věku 
výrazně vyšší. Tento „předstih“ trvá zhruba do 5. dekády, kdy je zastoupení mužů i žen s 
pozitivním nálezem přibližně stejný. Podobně je tomu i v dalších dekádách. Nejvyšší výskyt 
jsme zaznamenali v 9. dekádě věku a je rovněž vyrovnaný. 

Z výskytu podtypů centrálních osifikací v jednotlivých věkových dekádách u žen 
vyplývá velmi úzká vazba k věku. Věkové rozvrstvení jednotlivých podtypů centrálních 
osifikací umožňuje i velmi hrubý odhad věku ženy. Lze říci, že nález Cjk osifikací vylučuje 
ženu mladší 30 let, nález Ck osifikací vylučuje ženu mladší 50 let, ale nález Cj osifikací 
nevylučuje ženu žádné věkové kategorie, pouze upozorňuje na možnost, že se bude jednat s 
větší pravděpodobností o mladší ženu. 
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Výskyt osifikačních modelů v souboru rtg pitevního materiálu, jsme nehodnotili v 
rámci jednotlivých dekád, vzhledem k velikosti souboru, nerovnoměrnému zastoupení počtu 
jedinců v příslušných dekádách a jednoznačné převahy osob 6.-8. věkové dekády. 

Na základě našich výsledků jsme prokázali jednoznačnou závislost výskytu osifikací 
kaudálních žeberních chrupavek na pohlaví i věku. Osifikační změny jsme v souboru 
klinických snímků zachytili přibližně u poloviny hodnocených jedinců. V souboru rtg 
pitevního materiálu byly osifikace prokázány v 85 % případů. Možnost falešně pozitivních 
nálezů jsme v obou dvou souborech vyloučili, avšak možnost falešně negativního nálezu 
vyloučit nelze. V souboru klinických snímků je daná zejména sumacemi struktur, v souboru 
pitevního materiálu, pak velikostí hodnocených vzorků. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
výskyt těchto změn v naší populaci je ještě mnohem vyšší. 

 
 

5. ZÁVĚRY RADIOLOGICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
 

Splnění cílů disertační práce vyžadovalo osvojit si  teoretické znalosti všech literárně 
prezentovaných osifikačních modelů, zvážit vlastní schopnosti diagnostiky a správné 
interpretace osifikačních nálezů a vytvořit vlastního osifikační schéma. Existence tohoto 
schématu byla základním předpokladem hodnocení osifikačních nálezů na veškerých rtg 
snímcích.  
 
        1. Osifikace byly detekovány v souboru klinických snímků u více než 50 % osob, v 
souboru pitevního materiálu v 89 % případů. Vzhledem k možným falešně negativním 
nálezům se domníváme, že skutečný výskyt osifikací, především u osob starších 60ti let, 
bude ještě vyšší. 

2.  Potvrdili jsme, že procento výskytu osifikací žeberních chrupavek v populaci roste v 
úzké souvislosti s věkem: 
           a) osifikace začíná ve 2. dekádě věku 
           b) objevuje se dříve u žen než u mužů  
           c) nález indiferentního osifikačního typu ukazuje na jedince staršího 15ti let 
           d) od 5. dekády věku je výskyt osifikací u mužů a žen srovnatelný 

 3. Ověřili jsme existenci pohlavně specifických osifikačních modelů v souboru 
klinických snímků i v souboru sekčních rentgenogramů. Praktickou aplikací osifikačních 
modelů jsme potvrdili dostatečný rozsah hodnocených kritérií pro určení pohlaví i přibližný 
odhad věku. 

4a) V souboru klinických rtg jsme prokázali, že nález periferního typu osifikací je 
vysoce prediktivní pro mužské pohlaví a nález centrálních typů osifikací je vysoce 
prediktivní pro pohlaví ženské.  
         b) Na základě výsledků hodnocení osifikačních nálezů v souboru sekčních 
rentgenogramů jsme zpochybnili existenci centrálně kulovitého osifikačního modelu jako 
modelu jednoznačně specifického pro ženské pohlaví. 
         c)  Otevřeli jsme otázku možného přínosu smíšeného osifikačního typu pro určení 
pohlaví v závislosti na výskytu podtypů centrálních osifikací. 
         d)  Otevřeli jsme otázku možnosti využití nálezu centrálně kulovitých ložisek osifikace 
pro odhad věku. 
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       5a)  Zjistili jsme podstatný rozdíl v kvalitě zobrazení ventrálních úseků hrudních stěn 
odebraných při pitvě tzv. měkkou rtg technikou a zobrazení hrudníku či břicha živých lidí 
klasickým rtg zářením.  
        b)  Potvrdili jsme, že nejcitlivější metodou zobrazující osifikace žeberních chrupavek 
z důvodu odstranění efektů sumace je rentgenové zobrazení ventrálních úseků hrudních stěn 
odebraných při pitvě 
        c)  Prokázali jsme, že pro hodnocení osifikací žeberních chrupavek z klinických     
rentgenogramů, jsou přínosnější rentgenogramy břicha než rentgenogramy hrudníku.  
        d)  Zjistili jsme, že snímkování transverzálních řezů žeberní chrupavky velmi kvalitně  
ilustruje i jemnou strukturu kosti, pokud se v chrupavce vytvoří, nepřispívá však ke    
stanovení diagnózy osifikačního modelu protože neumožňuje zachytit chrupavku v celém 
jejím průběhu a nese sebou velké riziko „falešně negativních odběrů“.  
 
 
 
                                   II. HISTOLOGICKÁ A HISTOCHEMICKÁ ČÁST 
 
 
1. ÚVOD DO  PROBLEMATIKY                                                                                
 
1.1. Hyalinní chrupavka 

Žeberní chrupavka je tvořena chrupavkou hyalinní, která se stejně jako chrupavka 
elastická a vazivová vyvíjí na podkladě mezenchymu. Mezenchymové buňky se zakulacují, 
dělí, kondenzují a vznikají z nich chondroblasty. Tyto buňky se dále  diferencují v 
chondrocyty. Dělením chondrocytů vznikají izogenetické skupiny, tzv. chondrony nebo-li 
teritoria, které jsou typické právě pro hyalinní chrupavku. Chondrocyty nejsou zdaleka 
posledním článkem chondrocytární linie buněk a mohou nabývat jiných fenotypových 
vlastností (Shimomura et al., 1975). Mezibuněčná hmota chrupavky je organického původu 
a skládá z amorfní a vláknité složky. Amorfní složka je homogenní, gelovitá, bezbarvá a 
díky obsahu kyselých složek silně bazofilní substance. Ze 70 - 80 % je tvořena H2O, dále 
jsou v ní proteoglykany (PG)  a glykoproteiny. Vláknitou složku tvoří kolagen. PG a 
kolagen spolu vytváří tzv. kolagen-proteoglykanový agregát. Chrupavka přirůstá 
intersticiálně-mitotickým dělením chondrocytů, ale také apozicí z perichondria (Hunziker 
and Herrmann, 1990). Chrupavka nemá v dospělosti krevní ani lymfatické cévy ani nervová 
vlákna. Je živena z okolní cévní perichondrální sítě difúzí. V prenatálním a časně 
postnatálním období byla však vaskularizace hyalinní chrupavky popsána (Novák, 1964; 
Alvarez et al., 2005; Blumer et al., 2005). 
 
1.2. Věkové změny žeberní chrupavky  

Žeberní chrupavky jsou přibližně do 2. dekády věku pružné, bělavé a téměř průhledné. 
Do 3. dekády věku rostou  a zvětšují svůj transverzální průměr. Později se stávají méně 
pružnými, nažloutlými a na řezu nehomogenními (Haas, 1943; Hough et al., 1973). Zmíněné 
změny vzhledu a fyzikálních vlastností jsou důsledkem změn mikrostruktury. Ztráta 
pružnosti souvisí s dehydratací tkáně a nažloutlá barva s přítomností pigmentu. 

Za jeden z možných etiologických faktorů všech změn, které se v žeberní chrupavce v 
souvislosti s věkem objevují, je považován, tzv. kritický průměr chrupavky (Sames, 1977). 
Se zvětšováním tloušťky žebra se zvětšuje také vzdálenost centrálních partií chrupavky od 
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cév perichondria a tím jsou tyto oblasti nedostatečně živeny. Změny se objevují nejprve v 
centrálních partiích, periferie zůstává dlouho intaktní. Výjimku z tohoto pravidla však tvoří 
chrupavka 1. žebra, jejíž centrální partie osifikují nejpozději (Kampen et al., 1995). 
 
1.3. Věkové změny žeberní chrupavky z mikroskopického pohledu  

Výsledky prvních studií o kalcifikaci žeberních chrupavek z přelomu 19.-20. století, 
shrnuje ve své práci Falconer (1938). Jako první také upozornil na skutečnost, že se vedle 
kalcifikovaných ložisek v žeberních chrupavkách nacházejí i malé dutinky ohraničené 
mladou kostí a vyplněné kostní dření. Nejen kalcifikace a osifikace doprovází stárnutí 
žeberních chrupavek. Byly popsány i další změny týkající se jak buněčné, tak mezibuněčné 
složky, např. úbytek buněk, změna zastoupení proteoglykanů, fibrilace, pigmentace a další 
(Dearden et al., 1974; Wobst et al. 1980). 

 
1.4. Věkové změny buněčné složky chrupavky                                                           

Růst a zrání chrupavky končí ve 3. dekádě věku. Do tohoto období chrupavka narůstá 
apozicí z perichondria. Poměr buněk vzhledem k matrix je vysoký, avšak již od 
novorozeneckého věku klesá (Haas, 1943; Stockwell, 1967). Izogenetické skupiny vznikají 
až ve druhé polovině 1. dekády věku nejdříve v centrálních partiích a odtud se rozšiřují i do 
oblastí subperichondriálních (Dearden et al., 1974). Postupně se objevují známky 
chondrocytární degenerace - snížení intracelulárního glykogenu a akumulace lipidů v 
podobě obrovských cytoplasmatických vakuol (Bonucci et al., 1974). 

Novější studie prokazují, že chondrocyty žeberních chrupavek, podobně jako 
chondrocyty jiné lokalizace, podléhají komplexním změnám a diferencují se v hypertrofické 
chondrocyty (Pacifici et al., 1990). Podle recentních závěrů však ani toto stádium není 
definitivní (Galotto et al, 1994, Roach et al, 1995, Bahrami et al., 2001). 
 
1.5. Věkové změny mezibuněčné hmoty chrupavky                                                   

Matrix chrupavky má v období zrání homogenní vzhled. Po 3. dekádě věku však tato 
homogenita mizí. V amorfní složce základní hmoty se objevují žlutavé pigmentace (van der 
Korst et al., 1977). V centru chrupavky byly popsány lineární proužky, tzv. fibrilace 
(Mallinger and Stockinger, 1987). Jedná se o tzv. asbestoidní nebo amianthoidní vlákna 
(Horner, 1949; Mallinger and Stockinger, 1988; Hukins et al., 1976). Vlákna jsou až 10x 
silnější než běžná kolagenní vlákna a paralelně fúzují do svazků obsahujících 15-16 
jednotek. Vznik amianthoidní degenerace vysvětluje Mallinger změnou zastoupení 
proteoglykanů. S věkem klesá obsah chondroitinsulfátů a naopak stoupá množství 
keratansulfátu. Celkový obsah proteoglykanů v chrupavce však klesá. Proteoglykany jsou 
považovány za inhibitory kalcifikace a jejich pokles je pak řadou autorů dáván do 
souvislosti s postupující kalcifikací (Földes et al., 1970; Howel, 1971; Dearden et al., 1974). 

 Na úrovni elektronového mikroskopu byly prokazány elektrondenzní měchýřky, tzv. 
matrix vesicles (MV), jejichž výskyt úzce souvisí s počínající kalcifikací (Bernard and 
Pease, 1969). Jsou to okrouhlá, PAS+ pozitivní, osmiofilní tělíska o velikosti asi 0,1 µm, 
která obsahují kromě složky anorganické, také složku organickou a rovněž řadu enzymů 
včetně alkalické fosfatázy (ALP) (Bernard and Pease, 1969; Anderson, 1969; Majeska and 
Wuthier, 1975; Bonucci and Dearden 1976; Slavkin et al., 1976). Kalcium (Ca) se ukládá v 
podobě trikalciumfosfátu (amorfní kalciumfosfát - ACaP), prekurzoru hydroxyapatitu (HA), 
do mitochondriálních granulí (Shapiro and Greenspan, 1969; Lehninger, 1970). Maximum 
mitochondrií naplněných granulí bylo nalezeno v hypertrofické zóně chrupavky. Ztráta 
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intramitochondriálních granul spadá do období začínající mineralizace matrix. 
Vyvolávajícím momentem kalcifikace je snížení oxygenové tenze, které vyvolá hydrolýzu 
ATP. Následuje konverze ACaP do hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH)2. HA krystaly mají 
jehlicovitý tvar, rostou a rozruší membránu MV. K jejich dalšímu vývoji dochází již v 
extracelulárním prostoru hypertrofických chondrocytů (Boskey, 1981). Teorie o degeneraci 
hypertrofických chondrocytů následkem kalcifikované matrix byla popřena (Cowell et al., 
1987). Některé hypertrofické chondrocyty na svém místě nadále žijí, podléhají 
morfologickým a biosyntetickým změnám a dozrávají do „osteoblast-like“ stádia. Znamená 
to, že se spolu s osteoblasty podílí na mineralizaci extracelulárního osteoidu. Osteogenní 
potenciál hypertrofických chondrocytů, tzn. jejich diferenciace do „osteoblast-like“ stádia, 
se objevuje perivaskulárně kolem chrupavčitých cévních kanálů (Galotto et al., 1994). 
Laboratorními markéry hypertrofických chondrocytů jsou kolagen X a ALP (Bahrami et al., 
2001). V teritoriální matrix hypertrofických chondrocytů byl rovněž detekován kolagen I a 
kolagen VI (Yashui et al., 1984; Keene et al., 1988). Převažujícím typem kolagenu v 
žeberních chrupavkách je však kolagen II. V období chondrogeneze zde byly dále 
detekovány kolagen IX a XI (Claassen et al., 1995).  

V žeberní chrupavce byla zaznamenána prenatálně, ale i postnatálně vaskularizace 
(Novák, 1964; Craatz et al., 1999). Cévy leží v tzv. chrupavčitých kanálech. Kanály se tvoří 
resorpcí rezervních chondrocytů a perichondrální invaginací. Obsahují arterioly, venuly, 
kapiláry a nediferencovanou pojivovou tkáň (Alvarez et al., 2005). Kromě nutritivní funkce 
cév a podílu kanálů na metabolismu chrupavky (Craatz et al., 1999) je zvažována i jejich 
funkce osteogenní (Burkus et al., 1993; Blumer et al., 2005; Alvarez et al., 2005). 
Chrupavčité kanály byly detekovány i v jiných permanentních chrupavkách. Recentní studie 
ukazují, že fyziologická osifikace v chrupavce štítné a tracheální je založena právě na fúzi 
kanálů a tvorbě sekundárních osifikačních center (Kirch and Claassen, 2000; Kusafuka et 
al., 2001). 
 
1.6. Osifikace chrupavky 1. žebra 

Histologické a histochemické studie potvrzují, že osifikace chrupavky 1. žebra není 
proces degenerativní, ale zcela fyziologický. Na rozdíl od ostatních chrupavek žeber má 
chrupavka 1. žebra zcela výjimečné postavení. Osifikace má znaky jak intramembranózní, 
tak endochondrální osifikace, ale nesplňuje na 100 % kritéria ani jedné z nich. V chrupavce 
1. žebra nebyly prokázány hypertrofické chondrocyty ani produkce kolagenu X. Osifikace 
chrupavky 1. žebra je závislá pouze na přítomnosti ALP a probíhá zcela odlišným způsobem 
než v jiných lokalizacích (Kampen et al., 1995; Claassen et al., 1995). Uprostřed 2. dekády 
věku pronikají chrupavčité kanály do nemineralizovaných středových oblastí. Na konci 2. 
dekády mineralizují subperichondrální oblasti, které následně ve 3. věkové dekádě osifikují. 
Nově vytvořená kost je oddělena od perichondria vrstvičkou vazivové chrupavky. Směrem 
do centra se nachází přímá kontaktní hranice s hyalinní chrupavkou. Tato hyalinní, centrálně 
uložená a vaskularizovaná chrupavka osifikuje jako poslední.  

 
 
2. MATERIÁL A METODY 
 

Pro laboratorní zpracování jsme použili materiál odebraný na Ústavu soudního 
lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fingerlandova ústavu patologie Fakultní 
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nemocnice v Hradci Králové. Jednalo se o sekční vzorky celkem 19 jedinců ve věku 0-91 
let.  

Odebraný materiál jsme očistili a odpreparovali od měkkých tkání. Vzorky získané na 
ústavu patologie byly bezprostředně po excisi zmraženy a transportovány na ústav anatomie.     
Postup u dalších vzorků závisel na metodě laboratorního zpracování. Pro histochemický 
průkaz alkalické fosfatázy nebyla tkáň dále fixována ani rentgenována, ale pro zachování 
aktivity enzymů byla co nejrychleji zmražena a krájena na zmrazovacím mikrotomu na řezy 
o tloušťce 20µm. 

Tkáň určená k histologickému a imunohistochemickému zpracování byla fixována 
Bakerovou fixační tekutinou a poté zrentgenována. Pro další zpracování jsme použili 
transverzální nebo longitudinální plátky chrupavky silné 3 mm, které jsme získali z oblasti 
kostochondrální junkce žeberních chrupavek nebo z jiného místa pozitivního rtg nálezu. 

Vzorky pro průkaz mineralizace byly fixovány v Bakerově tekutině po dobu 1 týdne a 
nakrájeny jako volné řezy o tloušťce 15 µm na zmrazovacím mikrotomu. 

Materiál určený k dekalcifikaci byl po týdenní fixaci Bakerovou tekutinou 
dekalcifikován kyselinou mravenčí po dobu 12 týdnů. Poté byl přikrojen do tkáňových 
bločků, jež byly pokrájeny na řezy o tloušťce 6-8 µm. Následovalo barvení rutinními 
histologickými metodami a imunohistochemická detekce kolagenů II a X. 
 
2.1. Histochemická detekce alkalické fosfatázy 

K průkazu aktivity alkalické fosfatázy jsme použili azokopulační reakci, při které jsme 
řezy inkubovali v nárazníkovém médiu obsahujícím Naphtol AS-MX-fosfát rozpuštěný s 
DMF (dimethylformamid) a diazniovou solí - Fast Blue BB rozpuštěnou v TRIS-HCl pH 
9,2. Místa s aktivitou alkalické fosfatázy se zbarvila modře. 
 
2.2. Imunohistochemická detekce kolagenu II kolagenu X 

Kolagen II jsme prokazovali monoklonální protilátkou anti kolagen II (fy DSHB). 
Kolagen X jsme prokazovali monoklonální protilátkou anti kolagen X (fy SIGMA). 
 
2.3. Metody  pro průkaz kalcifikace 

Kalcium jsme prokazovali metodou von Kossa. Jedná se o impregnační metodu 
využívající k průkazu kalciových solí dusičnan stříbrný. Tato metoda není zcela specifická 
pro kalcium. Obvykle dochází k vazbě stříbra na anionty (fosforečnany nebo uhličitany) a ke 
vzniku černých granulomatózních precipitátů Ag. Vzhledem k tomu, že je možné teoreticky 
prokázat i jiné soli, používáme v textu  kromě termínu kalcifikace také širší pojem 
mineralizace.  
 
2.4. Metody použité u dekalcifikovaných vzorků  

Pro zobrazení struktur v dekalcifikovaných tkáních jsme užili rutinní histologická 
barvení (hematoxylin-eosin, kongo červeň, alciánovou modř, resorcin-fuchsin, kresylová 
violeť a safranin). 
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3. VÝSLEDKY 
 
3.1. Aktivita alkalické fosfatázy 

Silná aktivita alkalické fosfatázy byla ve vzorcích novorozenecké chrupavky 
detekována v kostěné části junkce, v zóně kalcifikující a hypertrofické chrupavky, ale také v 
bezprostředně naléhající části zóny proliferace. Ve zbývající části proliferativní zóny a v 
zóně rezervní nebyla aktivita prokázána. Slabá aktivita alkalické fasfatázy byla rovněž 
zaznamenána  uvnitř chrupavčitých kanálů a v případě novorozeného chlapce také v 
perichondriu v těsném sousedství kostochondrální junkce. 
 
3.2. Kolagen II a X 

Pozitivitu kolagenu II jsme prokázali prvních dvou věkových dekádách v celé délce 
žeberní chrupavky. Lehce zvýšená aktivita byla v bezprostředním okolí chrupavčitých 
kanálů a těsně pod perichondriem. Kolagen II pozitivní oblasti byly detekovány také ve 
zbývající chrupavčité tkáni zejména v centrálních partiích žeberní chrupavky u jedinců 
vyšších věkových dekád. Kolagen II pozitivní okrsky ostře přecházely do negativních, 
periferně uložených osifikujících oblastí. Přítomnost kolagenu X jsme neprokázali.  

 
3.3. Průkaz kalcifikace 

Vzorky odebrané dětským jedincům byly kalcifikovány pouze v oblasti 
kostochondrální junkce, kde byly precipitáty stříbra detekovány jak v oblasti resorpce, tak 
kalcifikace a hypertrofie. Zóna proliferujících a rezervních chondrocytů byla Kossa 
negativní. Pozitivní záchyt kalcia byl prokázán v bezprostředním okolí fúzujících 
chrupavčitých kanálů, pronikajících mezi proliferující a hypertrofické chondrocyty růstové 
ploténky u 4měsíční dívky. Mimo tento nález jsme mineralizaci v okolí chrupavčitých 
kanálů u jedinců do 1. dekády věku neprokázali. Mineralizace v podobě nepravidelně 
kruhovitého, centrálně uloženého ložiska enchondrální osifikace byla nalezena sternálně od 
junkční zóny u 8leté dívky. Mimo oblast junkční zóny byla zachycena kalcifikace, 
popřípadě osifikace výhradně v okolí chrupavčitých kanálů a pouze u starších jedinců.  

 
3.4. Interpretace nálezů na dekalcifikovaných řezech 

Všechna použitá barvení (hematoxylin-eosin, kongo červeň, alciánová modř, resorcin -
fuchsin, kresylová violeť a safranin) nám poskytla kvalitní zobrazení buněčných i 
nebuněčných struktur žeberní chrupavky. Umožnila nám sledovat změny v oblasti 
kostochondrální junkce, ale i změny ve zbývající části chrupavky vyplněné rezervními 
chondrocyty. U všech použitých metod jsme mohli hodnotit počet i morfologii buněk, 
chrupavčitých kanálů, ale i přítomnost asbestoidních vláken. Barvení safraninem nám 
umožnilo hodnotit množství proteoglykanů. Pomocí barvení resorcin-fuchsinem jsme 
nepřímo detekovali také kolagen I. Toto barvení, stejně jako kongo červeň nám umožnilo 
rozlišit nekalcifikovanou a kalcifikovanou chrupavku, ale i osteoid, popřípadě kost. 
 
 3.5. Shrnutí mikroskopických nálezů v jednotlivých dekádách                                           
        1. dekáda věku: Žeberní chrupavka se v celé délce rezervní zóny skládá z malých 
chondrocytů kulovitého až trojúhelníkovitého tvaru. Buňky jsou početné a obklopené 
malým množstvím homogenní mezibuněčné hmoty. Ke konci této dekády se v centru 
objevují ojedinělé, malé izogenetické skupiny. Intercelulární substance je homogenní, silně 
basofilní s vysokým obsahem proteoglykanů a obsahuje kolagen II.  
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Chrupavka je u novorozenců hojně prostoupena chrupavčitými kanály, jejichž počet se 
do 2. dekády věku významně snižuje. Chrupavčité kanály se nachází jak v centrálních 
partiích chrupavky, tak i v oblastech perifernějších. Prostory chrupavčitých kanálů jsou 
hojně vyplněny nediferencovaným mezenchymem a cévami. Uvnitř kanálů byla prokázaná 
aktivita ALP, v periferním lemu suspektně zachycen kolagen I. V okolí kanálů nebyly 
nalezeny žádné změny chrupavčité matrix. 

V oblasti kostochondrální junkce mineralizace pokračuje ze zóny resorpční, 
kalcifikační až po zónu hypertrofickou. Ve stejných zónách byla detekována i aktivita ALP, 
která však zasahuje i do  části proliferační  zóny. Slabá aktivita ALP byla rovněž 
zaznamenána v perichondriu v těsném sousedství kostochondrální junkce u jedince 
mužského pohlaví. Mineralizace postupuje buď rovnoměrně a lineárně z celé ploténky nebo 
vytváří jakési „vyklenutí“ v centrálních partiích chrupavky. V blízkosti středového vyklenutí 
kostochondrální junkce, které bylo zachyceno u jedince ženského pohlaví, byly detekovány 
fúzující chrupavčité kanály. V jejich okolí bylo prokázaáno Kossa pozitivní ložisko. 
Fúzující chrupavčité kanály s kalcifikací (SOC) penetrují do proliferativní, hypertrofické a 
kalcifikující zóny kostochondrální junkce. U jedince ženského pohlaví byla detekována 
koncem 1. dekády věku také mineralizace v resorbující se, kalcifikující a hypertrofické 
oblasti nepravidelně ovoidního, centrálně uloženého ložiska sternálně od junkční zóny.  
         2.-3. dekáda věku: Byl zaznamenán lehký pokles počtu buněk, zejména v centrálních 
partiích rezervní chrupavky, kde se také objevily první izogenetické skupiny obsahující 2-4 
chondrocyty. Od 3. dekády věku byly nalezeny větší izogenetické skupiny nejenom 
v centrálních partiích rezervní zóny, ale také v oblastech periferních.  

Prokázali jsme mírný úbytek bazofilie mezibuněčné hmoty a snížení počtu 
chrupavčitých kanálů v celé délce rezervní zóny. Uvnitř kanálů byly obsaženy zbytky 
nediferencovaného mezenchymu a cévy. Pozitivitu kolagenu II jsme prokázali v  
mezibuněčné hmotě celé žeberní chrupavky. Perichondrium a lumen chrupavčitých kanálů 
byly kolagen II negativní. Pozitivitu kolagenu X jsme neprokázáli.   

Reziduální chrupavčité kanály zvětšovaly svoji velikost fúzí. V okolí kanálů jsme 
detekovali ojedinělá ložiska asbestoidních vláken. V mnoha případech byla detekována 
kolem fúzujících chrupavčitých kanálů (SOC) vrstva koncentricky uspořádaných 
hypertrofických chondrocytů, navnitř od nich oblast mineralizované chrupavky a v 
periferním lemu jsme u některých jedinců detekovali osteoblasty a vrstvu osteoidu. Okolní 
zóna rezervních chondrocytů byla Kossa negativní.  

4.-5. dekáda věku: V zóně rezervních chondrocytů byl zaznamenán další pokles počtu 
buněk směrem do středu chrupavky. Větší izogenetické skupiny (10 i více buněk) byly 
lokalizovány nejen v centrálních partiích, ale také subperichondrálně. 

Dále byl prokázán úbytek bazofilie mezibuněčné hmoty zejména v centrálních partiích 
chrupavky. V blízkosti velkých izogenetických skupin se objevují asbestoidní vlákna a v 
nevelké vzdálenosti se velmi často nacházejí fúzující chrupavčité kanály (SOC). Fúzující 
chrupavčité kanály byly obklopeny jednou vrstvou těsně přiléhajících osteoblastů. Zevně od 
této vrstvy byly zaznamenány osteocyty zalité do osteoidu a periferněji lamely kostní tkáně. 
Následovala zóna kalcifikované a hypertrofické chrupavky, která na periferii přecházela v 
chrupavku rezervní. Mladší vývojová stádia SOC obsahovala ojedinělé cévy a menší 
množství nediferencovaného mezenchymu. V pokročilejších stádiích  se uvnitř kulovitých 
až ovoidních ložisek osifikace, v místě původního SOC, objevuje kostní dřeň. Osifikující 
ložiska byla zcela asymetricky rozložena. Maximum jejich výskytu bylo v centrálních 
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částech chrupavky, výjimečná nebyla ani subperichondrální lokalizace. V mnoha případech 
ložiska navzájem splývala.  

6. dekáda věku: Nález byl na úrovni buněčné i nebuněčné složky podobný, lišil se 
pouze množstvím SOC, intenzitou a rozsahem osifikace v jejich okolí.  

V oblasti kostochondrální junkce se nám podařilo pomocí histologických metod 
identifikovat část subperichondrálně lokalizovaného ložiska endochondrální osifikace u 
jedince mužského pohlaví. Existenci tohoto ložiska jsme potvrdili rovněž užitím 
imunohistochemické detekce kolagenu II.   

V oblasti rezervní zóny byla zachycena různá vývojová stádia fúzujících chrupavčitých 
kanálů s Kossa pozitivním okolím (SOC), tzn. ložiska s různým rozsahem perichondrálně – 
endochondrální osifikace. SOC jsou kolagen II negativní ložiska s nízkým obsahem 
proteoglykanů oproti okolní chrupavčité tkáni. Mladší SOC byla obklopena rezavě 
zbarveným lemem. Detekovali jsme v něm chondrocyty s granulárním obsahem, ale také 
extracelulární granulární ložiska odpovídající svojí lokalizací hypertrofické a kalcifikující 
zóně v okolí ještě neosifikovaných chrupavčitých kanálů. Starší osifikační centra byla 
obklopená jednou vrstvou těsně přiléhajících osteoblastů. Zevně od této vrstvy byly 
zaznamenány osteocyty zalité do osteoidu a periferněji lamely kostní tkáně s vyjádřenými 
Haversovými systémy. Zevně od kostních lamel ložiska následovala zóna kalcifikované a 
hypertrofické chrupavky, která na periferii přechází v chrupavku rezervní. V některých 
případech jsme v zóně mezi osteocyty a hypertrofickými chondrocyty nalezli také jakési 
„přechodové“ buňky, pravděpodobně osteoblast - like buňky. Užitím metody von Kossa 
jsou tato SOC, charakteristická jako homogenně černá prsténčitá ložiska. Od 6. dekády věku 
byla detekována v rezervní zóně  téměř všech zkoumaných jedinců.  
  
 
4. DISKUZE 
 

Přestože výsledky recentních studií potvrzují, že osifikace některých permanentních 
chrupavek je fyziologický proces, osifikace chrupavek kaudálních žeber je stále považována 
za projev degenerace. Ale je tomu opravdu tak? Známkou degenerativní etiologie 
postnatální osifikace je průnik cév do již mineralizované chrupavky. Chrupavka 
mineralizuje, dle literárních údajů, v období dokončení svého růstu, tedy na začátku 3. 
dekády věku, a to na podkladě dosažení tzv. kritického průměru. Oblast, která nejvíce trpí 
hypoxií je oblast centrální. V této centrální zóně by mělo být tedy detekováno maximum 
invadovaných cév. V blízkosti cév bychom měli nalézt erodovanou kalcifikovanou 
chrupavku. Naše studie však nepotvrdila ani jeden tento nález. 

Zjistili jsme, že žeberní chrupavky novorozenců a malých dětí jsou bohatě 
vaskularizovány. Chrupavčité kanály jsou v tomto období uloženy v intaktní 
nemineralizované mezibuněčné hmotě a obsahují mezenchym, cévní kličky a pozitivitu 
alkalické fosfatázy. V průběhu věku fúzují a stávají se základem osifikačních center. 
Fúzující kanály penetrují v oblasti junkce do metafyzární části žebra, v oblasti rezervní 
chrupavky zůstávají v „klidovém stádiu“ minimálně do 3. dekády věku.  V bezprostředním 
okolí fúzujících chrupavčitých kanálů v blízkosti kostochondrální junkce lze od 2. dekády 
věku (ojedinělě i od 1. věkové dekády) detekovat chrupavku kalcifikovanou a periferněji 
také hypertrofickou. Po 3. dekádě věku byly kanály v mnoha případech vystlány vrstvou 
osteoblastů, zevně od nich jsme detekovali osteocyty zalité do osteoidu, popřípadě vrstvu 
lamelózní kosti. Uvnitř takovýchto osifikujících nebo osifikovaných kanálů (SOC)  byla 
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nalezena kostní dřeň. Na jednotlivých řezech bylo zachyceno více SOC s podobným 
koncentrickým uspořádáním vrstev chrupavky. Rozsah jednotlivých vrstev a zejména 
přítomnost či nepřítomnost kosti byly u jednotlivých center odlišné. Je tedy pravděpodobné, 
že se na tvorbě kosti v okolí kanálů podílí, jak osteoblasty v nich obsažené, tak 
hypertrofické chondrocyty. Tyto buňky, jak uvádí již dříve zmiňovaní autoři, pokud 
nepodlehnou apoptóze v zóně kalcifikace, se mohou diferencovat v osteoblast-like buňky a 
produkovat kolagen X, popřípadě kolagen I (Yashui et al, 1984; Galloto et al., 1994). 

Přestože jsme potvrdili věkový úbytek chrupavčitých kanálů a změnu jejich morfologie 
s věkem, nepodařilo se nám ověřit 2 periody vaskularizace žeberních chrupavek, jak je 
popisuje Muss (1990). Na rozdíl od Musse se domníváme, že cévy nepronikají do 
kalcifikované chrupavky, ale naopak kalcifikace vzniká v jejich okolí sekundárně.  

Na základě našich poznatků jsme dospěli k závěru, že žeberní chrupavky člověka 
osifikují fyziologickým způsobem, nikoli na podkladě degenerace. Dochází zde prenatálně k 
primární vaskularizaci, která se postupně redukuje, ale úplně nevymizí a pozdější, následné 
osifikaci. Domníváme se dále, že tato osifikace probíhá ve formě dvou samostatných 
(lokalizací i časem oddělených) osifikačních procesů, a to v bezprostřední oblasti 
kostochondrální junkce a dále pak v oblasti rezervní zóny. 

Potvrdili jsme, že kostochondrální junkce žeberních chrupavek má charakter růstové 
ploténky (Fazzallari et al., 1997). Bahrami tvrdí, že remodelace chrupavky do kosti je v této 
lokalizaci silně omezená a že rozvoj pomalé osifikace je iniciován sekrecí alkalické 
fosfatázy, kterou detekuje až po pubertě (Bahrami et al., 2001). Nám se podařilo prokázat 
aktivitu enzymu již u novorozenců, a to nejen v zóně hypertrofie, ale i v části zóny 
proliferace. Mineralizace dle našich výsledků zasahovala pouze do oblasti hypertrofických 
chondrocytů. Vzhledem k tomu, že se osifikace podle rentgenových nálezů nešíří 
rovnoměrně z celé ploténky, ale postupuje buď z centrálních nebo periferních partií, 
domníváme se, že o iniciaci a postupu osifikačního procesu rozhodují chrupavčité kanály 
invadující do ploténky. Predilekční místa průniku kanálů v oblasti junkční zóny 
(subperichondrální či centrální) jsou pohlavně odlišná a určená dosud neznámými 
(pravděpodobně hormonálními) mechanismy (McMillan et al., 2006; Raz et al., 2005). Naše 
tvrzení opíráme o nález fúzujících chrupavčitých kanálů penetrujících do centrálních partií 
proliferující a hypertrofické zóny, které jsme detekovali již u 4měsíční dívky a o centrálně 
se nacházející, jazykovitě se šířící, ložisko endochondrální osifikace u 8leté dívky. Počet 
tkáňových řezů z kostochondrální junkce je však velmi malý na to, abychom mohli prokázat 
jednoznačné rozdíly v distribuci vaskularizace, mineralizace a tím i osifikace mezi 
pohlavími. 

V oblasti rezervní zóny se chrupavčité kanály stávají sekundárními osifikačními centry 
(SOC) mnohem později. Vzhledem k tomu, že jsme tyto perzistující chrupavčité kanály 
detekovali zejména v centrálních partiích chrupavky a v literatuře je stále diskutována také 
nutritivní funkce kanálů, domníváme se, že tyto kanály uplatní svoji funkci osifikační až v 
době, kdy je jejich podíl na výživě nedostačující a kdy lze již současně zachytit výraznější 
úbytek proteoglykanů a vyšší výskyt asbestoidních vláken v jejich okolí, tedy výlučně u 
jedinců starších 30let. Osifikace kolem chrupavčitých kanálů v oblastech vzdálených od 
kostochondrální junkce vykazuje známky perichondrální, ale také endochondrální osifikace. 

 Potvrdili jsme, že takováto osifikující centra, na rentgenových snímcích hodnotíme 
jako Ck ložiska osifikace. Při masivnější osifikaci, pak centrální projasnění ložiska odpovídá 
zbytku chrupavčitého kanálu, který bývá v tomto stádiu vyplněn dřeňovými elementy. Tato 
ložiska jsme našli jak u mužů, tak u žen, a to převážně v centrálních, ale i periferních 



 22

úsecích chrupavky. Domníváme se, že nález Ck osifikací není pohlavně dimorfickým, ale 
pouze věkovým kritériem. 

 
 

5. ZÁVĚRY HISTOLOGICKÉ A HISTOCHEMICKÉ ČÁSTI  PRÁCE 
 

Podařilo se nám zvládnout všechny praktické předpoklady nutné pro splnění cílů 
dizertační práce v rámci studia mikrostruktury žeberní chrupavky.  

Osvojili jsme si techniku odběru a zpracování chrupavčité tkáně.  
Vyzkoušeli jsme dekalcifikační metody a osvojili si techniku zpracování 

nedekalcifikovaných, volných - zmražených, ale i fixovaných řezů. Zdokonalili jsme se v 
technice zpracování tkáňových bločků, vyzkoušeli si řadu rutinních histologických barvení a 
osvojili si metodu histochemické detekce ALP a imunohistochemické detekce kolagenu II a 
kolagenu X. 

Zjistili jsme, že impregnační metoda von Kossa nám poskytuje zcela vyhovující a 
kvalitní zobrazení kalcifikací a osifikací nedekalcifikovaných žeberních chrupavek. Tato 
technika nabízí detailní pohled na oblasti, kde je kalcium v podobě granulí intracelulárně, 
popřípadě extracelulárně a oblasti, kde je již kalcium zabudované v extracelulární substanci 
chrupavčité matrix nebo kosti. 
 

1. Zjistili jsme, že použité histologické, histochemické a imunohistochemické metody 
jsou schopné zachytit změny celulární i extracelulární složky stárnoucích žeberních 
chrupavek. Zaznamenali jsme jimi změnu počtu i morfologie buněk, změnu kvantity i 
kvality chrupavčitých kanálů, ale také složení extracelulární matrix. Detekovali jsme změnu 
obsahu proteoglykanů, změnu zastoupení jednotlivých typů kolagenů, přítomnost 
asbestoidních vláken, osteoidu popřípadě lamelární kosti. Domníváme se, že všechny 
metody jsou přínosné, ale nejnázornější, vzhledem ke kontrastnímu zobrazení chrupavčité a 
kostěné tkáně, je metoda využívající barvení resorcín-fuchsinem. 

 2. Podařilo se nám zdokumentovat průběh osifikačního procesu. Došli jsme k 
následujícím zjištěním: 
            a)  Žeberní chrupavka je tkáň primárně vaskularizovaná.  
            b)  Osifikace se zde vyvíjí sekundárně, vždy pouze ve vazbě na tzv.  
                  sekundární osifikační centra.  
            c) Osifikace v žeberních chrupavkách probíhá fyziologicky ve formě dvou 
samostatných (lokalizací i časem oddělených) osifikačních procesů.  
  I. Osifikace vycházející z oblasti kostochondrální junkce 

� Endochondrální osifikace detekovatelná na mikroskopické úrovni  od 1. dekády 
věku. 

� Makroskopicky, pomocí zobrazovacích metod, jsou osifikace detekovatelné od 2. 
dekády věku. 

� Předpoklad, že pohlavní dimorfismus osifikací, detekovatelný na 
rentgenogramech, je určen místem kontaktu invadujících chrupavčitých kanálů do 
ploténky, je nutno ještě ověřit další studií.     

II. Osifikace v oblasti rezervní zóny 
� Chondrogenně desmogenní osifikace, striktně vázaná na SOC. 
� Objevuje se od 3. dekády věku u mužů i žen s centrální predilekcí, bez nárok  na  

pohlavně odlišnou distribuci. 
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� Osifikace odpovídají na rentgenogramech centrálně kulovitým osifikačním 
ložiskům (Ck). 

 
   d)  Typ osifikací (osifikační model) vycházející z kostochondrální junkce je jediným 

možným kritériem pro správné určení pohlaví.  
           e) Centrálně kulovité osifikace rezervní zóny nejsou pohlavně dimorfickým znakem, 
lze je však užít jako kritérium věku. Toto zjištění potenciálně významně snižuje počet 
smíšených osifikačních nálezů  u mužů a tím zvyšuje míru přesnosti určení pohlaví. 

 3a) Kombinací histologických, histochemických i imunohistochemických metod je 
možné získat velmi přesnou představu o probíhající osifikaci a tím lze dospět i k  relativně 
přesnému odhadu stáří jedince. 
           b) Kombinací histologických, histochemických i imunohistochemických metod však 
(na této úrovni poznání) dosud není možné přesně stanovit osifikační model. Je to oblast, 
která se stává předmětem našeho dalšího studia. 
 
 
6. ZÁVĚRY DIZERTA ČNÍ PRÁCE 
 

Zhodnocením výsledků získaných v radiologické i histologické a histochemické části 
práce jsme dospěli k následujícím závěrům: 
1. Žeberní chrupavky osifikují fyziologicky, na podkladě primární vaskularizace. 
2. Mikroskopicky je lze detekovat v oblasti kostochondrální junkce již v 1. dekádě  
    věku. 
3. Zobrazovacími metodami je možné je prokázat od 2. dekády věku. 
4. Výskyt osifikací v žeberních chrupavkách se zvyšuje v souvislosti s věkem. Od 7.  
    dekády věku se v naší populaci objevuje více než 90 % jedinců s osifikujícími  
    žeberními chrupavkami. 
5. U žen se objevují osifikace dříve. 
6. Osifikační model lze detekovat pouze pomocí zobrazovacích metod. 
7. Prokázali jsme  dva základní pohlavně specifické modely. Oba vycházejí z oblasti  
    kostochondrální junkce. Periferní osifikační model lze  použít k vysoce přesnému   
    určení mužského pohlaví, centrálně jazykovitý model svědčí s vysokou  
    pravděpodobností o pohlaví ženském. 
8. Centrálně kulovitá osifikační ložiska rezervní zóny chrupavky lze detekovat jak na  
    rentgenogramech, tak mikroskopicky. Jejich přítomnost  s největší  
    pravděpodobností nesvědčí o pohlaví ženském, ale lze využít jako kritérium věku. 
9. Na základě shrnutí informací a údajů získaných všemi námi použitými metodam    
    mikroskopickými a metodami zobrazovacími jsme dospěli jsme k následujícím     
    interpretacím osifikačních nálezů: 

� nález P osifikací svědčí s vysokou pravděpodobností, že jeho nositelem je muž 
� nález P+Ck osifikací mužské pohlaví nevylučuje (svědčí spíše o vyšším věku 

muže) 
� nález Cj osifikací svědčí s vysokou pravděpodobností, že jeho nositelkou je žena 

(pravděpodobně mladšího věku) 
� nález Cjk osifikací potvrzuje ženu starší 30ti let 
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� nález  Ck osifikací parasternálně potvrzuje ženu starší 50ti let (osifikační model 
byl potvrzen naší studií klinických rentgenogramů, nikoli však rentgenogramů 
sekčních vzorků a z tohoto pohledu by si jeho existence zasluhovala další studium 

� nález P+Cj, P+Cjk a Ind osifikací neumožňuje určit pohlaví 
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