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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
 ACaP             amorfní kalcium fosfát 

 ACP               kyselá fosfatáza 

 ACTH            adrenokortikotropní hormon 

 ADP               adenosindifosfát 

 ALP               alkalická fosfatáza 

 AM                alciánová modř 

 AMP              adenosinmonofosfát 

 Ang 1            angiopoietin 1 

 Ang 2             angiopoietin 2 

 ATP               adenosintrifosfát 

 ATP-áza        adenosintrifosfatáza 

 CaCl2             chlorid vápenatý 

 CaCO3           uhličitan vápenatý 

 Cj                   centrální jazykovitý osifikační model 

 Cjk                 centrální jazykovitý a kulovitý osifikační model 

 Ck                  centrální kulovitý osifikační model 

 Coll I              kolagen I 

 Coll X            kolagen X 

 CPPD             kalcium pyrofosfát dihydrát 

 CT                  „computer tomography“ – počítačová tomografie 

 DAB               diaminobenzidin 

 DMF              dimethylformamid 

 ECM              extracelulární matrix 

 EM                 elektronový mikroskop 

 ER                  endoplasmatické retikulum 

 GAG              glykosaminoglykany 

 H2O2               peroxid vodíku 

 HE                  hematoxylin-eosin 

 HA                  hydroxyapatit 

 CH-S              chondroitinsulfát 

 CH-4-S           chondroitin-4-sulfát 

 CH-6-S           chondroitin-6-sulfát 
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 IgG                  imunoglobulin G 

 IgM                 imunoglobulin M 

 Ind                   indiferentní osifikační model 

 KČ                   kongo červeň 

 KOH                hydroxid draselný 

 K-S                  keratansulfát 

 KV                   kresolová violeť 

 Mix                  smíšený osifikační model 

 MPS                 mukopolysacharidy 

 MV                   „matrix vesicles“ -  matrixové měchýřky 

 P                       periferní osifikační model 

 PAS+              „periodic acid“+ Shifovo reagens  

                          (kyselina iodistá  + kyselý fuchsin siřičitý) 

 PBS                 fyziologický roztok pufrovaný fosforečnanem 

 PG                   proteoglykany 

 POC                primární osifikační centrum 

 PTH                 parathormon 

 RF                   resorcin fuchsin 

 SAFR              safranin 

 SOC                sekundární osifikační centrum 

 TrACP             „tartrat rezistent acid phosphatase“ -  tartarát-rezistentní kyselá fosfatáza 

 TRIS-HCl         hydroxymethylaminometan – kyselina chlorovodíková 

 VEGF              „vascular endothelial growth factor“ - cévní endotelový růstový faktor 

  

 

 

  
 
 



 3 

 ÚVOD 

 
Součástí skeletu lidského hrudníku je 12 párů žeber. Prvních 7 párů (costae verae)  je 

připojeno ke sternu chrupavkou prostřednictvím sternokostálních kloubů nebo synchondróz, 

zatímco chrupavky 8. - 10. páru žeber (costae spuriae) se spojují s chrupavčitou částí žeber 

předchozích a v místě kontaktů se vytvářejí interchondrální skloubení. Poslední dva páry tvoří 

žebra volná (costae liberae), fixovaná do svalové stěny břišní. 

Embryonální vývoj žeber souvisí s vývojem mezodermu somitů, které se vytvářejí 

kolem notochordy ve 3. týdnu vývoje. Původní mezenchym se procesem chondrifikace 

(zhruba v 6. týdnu) diferencuje v hyalinní chrupavku. Chrupavčitá tkáň je pak nahrazena tkání 

kostní. Proces osifikace začíná v 8. týdnu vývoje z primárního osifikačního jádra v blízkosti 

angulus costae. Od 7. - 8. roku věku se postupně objevují epifýzové ploténky na caput a 

tuberculum costae. Růst žeber končí osifikací epifýzových plotének kolem 20. roku věku. 

Žebra osifikují celá s výjimkou sternálních konců, které zůstávají chrupavčité po celý život 

nebo podléhají nekompletní osifikaci. 

 Je osifikace žeberních chrupavek jevem fyziologickým nebo patologickým? Vzniká 

na podkladě degenerace nebo na základě dědičnosti? Tyto otázky byly řešeny řadou autorů v 

průběhu celého minulého století. Přesto zůstává problematika stárnutí žeberních chrupavek 

stejně jako otázka pohlavně dimorfních znaků osifikací stále neuzavřená.  

V české anatomické literatuře jsou kalcifikace, případně osifikace žeberních 

chrupavek zmíněny v souvislosti s možnou diagnostickou chybou při odečítání 

rentgenogramů. Podobně stručná informace se najde i v literatuře radiologické. Otázka 

vývoje těchto změn, odlišnosti průběhu osifikace chrupavky 1. žebra a chrupavek žeber 

ostatních a zejména otázka pohlavního dimorfismu osifikací není v naší literatuře, a to ani 

v literatuře soudně lékařské příliš diskutováná. 

            Tato skutečnost nás vedla k tomu, abychom se pokusili hledat odpovědi alespoň na 

některé z uvedených otázek. 
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SOUHRN 

 
 Chrupavka žeber patří podobně jako chrupavka kloubní, štítná a tracheální do skupiny 

tzv. permanentních chrupavek, které neosifikují nebo podléhají pouze nekompletní osifikaci. 

Osifikace kaudálních žeberních chrupavek (chrupavek 2.-10. žebra), podobně jako chrupavky 

kloubní, je dosud považována za projev degenerace, přestože ostatní permanentní chrupavky 

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, 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 Univerzity Karlovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. 

V histologické a histochemické části práce jsme studovali mikrostrukturu žeberní 

chrupavky na materiálu odebraném na Ústavu soudního lékařství a Ústavu patologie celkem 

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.  
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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 české 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 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 
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I.  RADIOLOGICKÁ ČÁST 

 
1. SOUČASNÝ STAV SLEDOVANÉ PROBLEMATIKY 

 
1.1. Otázka správné terminologie 

 
První práce, zabývající se studiem žeberních chrupavek zmiňuje Michelson (1934). 

Tyto práce spadají na začátek minulého století a jedná se o studie Kaisera (1914), Neumanna 

(1919), Ernsta (1929) a Kohlera (1931). Autoři se v nich soustředili zejména na kalcifikaci -  

dominantní změnu objevující se ve stárnoucí chrupavčité tkáni.   

Termín kalcifikace žeberních chrupavek byl v literatuře používán po dlouhou dobu, a 

to i přestože již v roce 1939 navrhl King, na základě svých radiologických zkušeností a 

znalostí Falconerových histologických studií (Falconer, 1938), používat přesnější termín 

osifikace žeberních chrupavek. Teprve v 70. letech minulého století se podařilo „tento mýtus 

potlačit a 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. Michelson (1934) uvádí, že tato myšlenka zazněla z úst Aleše Hrdličky na 

americkém anatomickém kongresu již v roce 1900 (A. Hrdlicka, Repr. From Proceedings of 

the Association of American Anatomists, Fourteen Session, December, 1900. Contribution to 

osteology, New York). Práce Hrdličkova spočívala v antropologickém studiu velkého souboru 

kosterního materiálu (Hlava, 2002). 

Soubor rentgenogramů 5098 zdravých osob, mezi kterými byli jak běloši, tak černoši 

studoval v roce 1934 Michelson. Autor hodnotil časový nástup, průběh, pohlavní i rasové 
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rozdíly kalcifikace chrupavky 1. žebra. Zjistil, že se kalcifikace objevují u žeberního konce 

chrupavky a postupují ke konci sternálnímu. Vznikají dříve u mužů než u žen a dříve u 

černochů než u bělochů. První kalcifikace zachytil u 11letého chlapce. Více kalcifikací se pak 

objevuje po 16. roce věku. Ke zvýšení intenzity kalcifikace dochází po 20. roce věku u obou 

pohlaví a toto tempo po 40. roce věku poklesá.  

Osifikující chrupavka 1. žebra nevykazuje pohlavní rozdíly ve způsobu osifikace, ale v 

začátku a intenzitě tohoto procesu. Objevuje se obecně dříve než osifikace ostatních, tzv. 

dolních žeber. Stupeň osifikace chrupavky 1. žebra je přímo úměrný věku. Vyšší procento 

masivních osifikací vykazují muži, u kterých se také osifikace objevují časněji než u žen 

(Nishino, 1969, 1976; Semine and Damon,  1975; Rao and Pai, 1988). Z výsledků Wernerovy 

studie souboru 2154 rtg vyplývá, že chrupavka 1. žebra osifikuje ve většině případů 

oboustranně  a postihuje 95 % 35-45letých osob (Werner, 1978). 

V roce 1996 se k podrobnějšímu studiu osifikace chrupavky 1. žebra vrací Barchilon 

(Barchilon et al., 1996). Důvodem jsou nové poznatky, které přináší Kampenova histologická 

studie, podle níž má chrupavka 1. žebra zcela výjimečné postavení mezi ostatními žeberními 

chrupavkami (Kampen et al., 1995). Barchilon spolu s kolegy studoval vývoj osifikace 

chrupavky 1. žebra v souboru 13 zdravých vojáků-pilotů. Hodnotil zejména intenzitu 

osifikace a její změny sledoval ve 3letých intervalech v průběhu 15 let. Studie potvrdila 

poznatky Kampena a jeho kolegů o odlišném průběhu osifikace chrupavky 1. žebra. 

Chrupavka osifikuje časněji, rychleji a masivněji než u dolních žeber a relativně brzy podléhá 

kompletní osifikaci, jež bývá následována synostózou žebra se sternem. Nález osifikace 

chrupavky 1. žebra však není spolehlivým indikátorem věku (Barchilon et al., 1996). 

 

1.3. Osifikace chrupavek kaudálních žeber 

 

1.3.1. Časový nástup a vývoj osifikací 

Osifikace chrupavek kaudálních žeber (žeber mimo chrupavku 1. žebra) se objevuje 

později. Potvrzují to nálezy řady autorů (Horner, 1949; Elkeles, 1966; Nishino, 1969, 1976). 

Horner zjišťoval incidenci kalcifikací žeberních chrupavek v souboru rentgenogramů 

„horního pravého břicha“ 300 pacientů. Kalcifikace zaznamenal po 20. roce věku. Po 30. roce 

se kalcifikace vyskytovaly častěji u žen, po 40. roce věku došlo k významnému zvýšení 

výskytu jak u žen, tak i u mužů. Po 70. roce věku se poměr žen a mužů obrátil a výskyt byl u 

obou pohlaví velmi vysoký (100 % mužů a 86 % žen). V souboru rtg chrupavek dolních žeber 

hodnoceném Elkelesem (Elkeles, 1966) byly ženy postiženy kalcifikacemi 5x častěji než 
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muži. Práce jiných autorů toto zjištění však nepotvrzují. Např. Nishino (1969) studoval 

chrupavku 2. a 5. žebra a zjistil, že se osifikace chrupavky 2. žebra vyskytují 3x častěji a 

osifikace chrupavky 5. žebra 2x častěji u mužů než u žen. Rozdíl v časovém nástupu 

osifikačních změn u chrupavek dolních žeber zaznamenali Rao and Pai (1988). Zjistili, že 

chrupavky 5.-10. žebra osifikují dříve než chrupavky 2.-4. žebra.  

 

1.3.2. Pohlavní dimorfismus osifikačních nálezů 

Nalezení pohlavně dimorfických znaků osifikací chrupavek kaudálních žeber otvírá 

novou éru poznání. Zasloužil se o to německý radiolog Fischer v roce 1955, který si všiml, že 

rtg-kontrastní osifikace jsou v žeberních chrupavkách mužů lokalizovány na periferii, zatímco 

u žen v centrálních partiích chrupavky. Tzv. ženský a mužský typ osifikace studovala později 

řada autorů (Elkeles, 1966; Sanders, 1966; Gupta and Marthur, 1978; Saternus and Koebke, 

1982; Markert et al., 1983). 

V roce 1970 vytvořil Navani se svými kolegy podrobnější popis pohlavně 

dimorfických znaků osifikací žeberních chrupavek (Navani et al., 1970). Autoři rozlišovali 3 

druhy tzv. osifikačních typů: 

I. typ:   periferní (marginální), kdy se osifikace nachází subperichondrálně, při    

            horním a dolním okraji žebra 

II. typ:  centrální, kdy se osifikace nachází v centrální části chrupavky, vychází z     

   kostochondrální junkce a má tvar „jazýčků“  

III. typ: smíšený a) na stejném žebru, kdy se jak periferní, tak centrální typ vyskytují                  

                               současně na jednom žebru 

                              b) na různých žebrech 

Pomocí takto definovaných znaků osifikací vyhodnotili soubor 1000 rentgenogramů. 

Jednoznačně prokázali souvislost osifikačního procesu s věkem a doložili, že na základě 

správně určeného osifikačního typu u osob s osifikovanými chrupavkami lze určit pohlaví s 

poměrně vysokou přesností. 

Schéma osifikačních typů bylo dále rozšířeno Felsonem (Felson, 1973). Autor 

definoval a popsal další ženský osifikační typ, a sice typ centrální kulovitý. Osifikovaná 

ložiska tohoto typu mají tvar solidních nodulů a jsou seřazena do „řady“ v centrálních partiích 

chrupavky.  

Kromě studia nativních rentgenogramů živých osob, které byly získány klasickou rtg 

technikou, začali autoři využívat i rentgenogramy částí hrudních stěn pitvaných osob, 

zhotovené měkkou mamografickou technikou. Tato technika dosahuje vyšší kvality zobrazení 
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a metoda má vysokou prediktivní hodnotu pro určení pohlaví (Verma et al., 1980; 

McCormick, 1980; Murphy and Gartner, 1982). 

Vysoká rozlišovací schopnost zobrazení umožnila prokázat osifikace žeberních 

chrupavek i u podstatně mladších jedinců. McCormick a Stewart (1983) popsali osifikační 

změny již u 13letého chlapce. Na základě podrobnějšího studia výskytu centrálního 

jazykovitého a centrálního kulovitého typu osifikace si titíž autoři o rok později všimli, že se 

oba typy vyskytují u žen v závislosti na věku. Centrální jazykovitý osifikační typ (model) se 

objevuje u mladších žen, centrální kulovitý osifikační model pak u žen starších (Stewart and 

McCormick, 1984).  

V roce 1985 bylo vypracováno zatím nejpodrobnější schéma celkem 10 osifikačních 

typů, které poskytuje detailní charakteristiku ženských i mužských osifikačních modelů 

(McCormick et al., 1985). 

Ženský typ osifikace:  

Typ A – centrálně umístěné, hladce konturované osifikující globuly, které na mnohých 

místech splývají. Jsou po celé délce žeberní chrupavky, ale maximum se jich nachází v oblasti 

sternokostální. Objevují se u žen starších 55 let a nikdy ne u mužů. 

Typ B – centrálně umístěná jazykovitá ložiska tvaru pyramidy, vycházející z oblasti fossae 

costarum, která míří hrotem ke sternu. V pokročilejším stadiu osifikace se objevuje v 

centrálních partií chrupavek obraz „račích klepet“, kdy ze středu chrupavky pokračuje 

osifikace  i pod horní a dolní okraj žebra.  

Typ C – centrální, fragmentální osifikace v podobě malých, nepravidelných, ostře 

ohraničených ložisek, bez výskytu pyramidovitých osifikací v oblasti fossae costarum. 

Typ D – malá osifikovaná ložiska, jak v oblasti fossae costarum, tak i v oblasti sternokostální. 

Ojediněle se nachází osifikace v podobě ostruhy šířící se z fossae costarum k hornímu okraji 

žebra. Vyskytuje se u asi u 4,8 % žen, z toho asi v 50 % u žen mezi 20 – 25 lety. 

Mužský typ osifikace: 

Typ E – periferní, masivní osifikace horního a dolního okraje žebra, s téměř vždy 

osifikovanými sternokostálními klouby. 

Typ F – skvrnité osifikace připomínající švýcarský sýr. Lze je také přirovnat k plástvi medu. 

V centrálních částech se objevují pravidelné, malé, kulovité radiolucentní defekty. 

Typ G – masivní osifikace periferní (podobně jako typ E), ale bez osifikovaných 

sternokostálních kloubů a masivní osifikace typu F. Vyskytuje se u velmi starých mužů. 

Typ H – osifikace typu „pepř a sůl“. Jemná granulární ložiska, která se nacházejí v laterálních 

dvou třetinách žeberních chrupavek a zachovávají si horizontální, lineární distribuci. 
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Sternokostální klouby nejsou osifikovány, ale v oblasti fossae costarum se nacházejí tenká 

vertikální ložiska osifikace. Tento typ se nachází u dospělých mužů. 

Autoři také vyčleňují tzv. neurčitý model, do kterého spadají nejrůznější kombinace 

současně se vyskytujících typů. Nejčastěji typy B a C s typy E a H. Nachází ho u 6 % 

dospělých jedinců souboru. Tzv. nulový model (asi 9 % jedinců souboru) představují malá 

ložiska osifikace různé lokalizace, která nelze spolehlivě zařadit do nějakého z užívaných 

typů osifikace a objevuje se zejména o mladých jedinců. Později se tito autoři pokusili zvýšit 

přesnost určení pohlaví hodnocením dalších parametrů, např. délky manubria sterni a corpus 

sterni, šířky corpus sterni, šířky manubria a šířky 4. žebra (McCormick and Stewart, 1988). 

Poslední zachycená studie výskytu osifikací v žeberních chrupavkách člověka vznikla 

v roce 1997 v Japonsku (Inoi, 1997). 

 

1.3.3. Etnické rozdíly 

Dosud nebylo jednoznačně prokázáno, zda příslušnost k určitému etniku ovlivňuje 

nástup nebo intenzitu osifikací žeberních chrupavek, popřípadě zastoupení osifikačních typů. 

Výsledky studií se různí. Zvýšený výskyt osifikací chrupavky 1. žebra u černochů byl 

zaznamenán Michelsonem (Michelson, 1934). Pozitivní výsledky přinesla i studie Seminova a 

Damonova (1975). Autoři zjistili vyšší výskyt u 2 z celkem 4 zkoumaných populací (Fall 

Riverites, Lebanese, Salomon Islanders - Lau a Baegu) a nabídli i možné vysvětlení. Strava 

osob s osifikacemi je složena hlavně z mořských ryb a bohatá na minerály oproti převážně 

karbohydrátové stravě ostatních. V jižních, středních a severních oblastech Japonska žádné 

rozdíly mezi prevalencí a stupněm osifikace nalezeny nebyly (Nishino, 1969). Statisticky 

významné rasové rozdíly nebyly potvrzeny ani mezi bělochy, černochy, hispánci a orientálci 

(McCormick and Stewart, 1983). 

 

1.4. Etiologie osifikace žeberních chrupavek 

 

V literatuře jsou zvažovány 4 základní skupiny faktorů, které se na vzniku osifikací 

mohou podílet.  

 

1.4.1. Faktory fyzikální, biomechanické 

Michelsonovu úvahu (1934) o možném vlivu kostálního typu dýcháni u žen rozvinul 

King (1939). Předložil teorii o vlivu respiračních pohybů na kalcifikaci žeberních chrupavek. 

Domníval se, že každá kontrakce svalu, který se upíná na žebra, způsobí minimální trauma 
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vedoucí k reaktivní hyperémii, jež vyúsťuje v kalcifikaci. Na Kingovu hypotézu navázali poté 

i Semine a Damon (1975), kteří prokázali souvislost mezi velikostí obvodu hrudníku u mužů a 

osifikací chrupavky 1. žebra. U žen tento faktor nelze hodnotit, protože se obvod hrudníku 

měří nad prsy, ale velikost a váha prsů může významně ovlivnit fyzikální poměry. Osifikaci 

chrupavek dolních žeber vysvětlují autoři účastí hrudních expanzí.  

Potenciálním vlivem fyzikálních sil na etiologii tohoto procesu se zabýval Barchilon 

(Barchilon et al., 1996). Studoval chrupavky 1. žeber mladých vojáků-pilotů a soudil, že 

vysoký tlak na jejich hrudník během letu může vést k mikrofisurám a stimulovat rychlou 

kalcifikaci. Tuto úvahu podpořil nálezy kostních osteofytů na sternální kloubní ploše, a to v 

místě, kde je tlak největší - na přední konvexní hraně. U těchto osob prokázal také různý 

stupeň spinální osteofytózy, kostochondrosternální synostózy a rovněž interchondrální 

neoartrózu. 

 

1.4.2. Dědičnost 

Vliv dědičnosti u homozygotních dvojčat byl zkoumán manžely Vastine a jejich 

kolegy (Vastine et al., 1948). Kromě rtg hrudníku porovnávali i rtg snímky páteře, ruky a 

nohy. Došli k závěru, že se tyto rtg nálezy shodují i v jemných kosterních detailech. Tvar 

žeber, velikost žeber, ale i množství a způsob osifikace 1. chrupavky žeberní i chrupavek 

dolních žeber jsou téměř identické. 

 

1.4.3. Výživa 

Jako potenciální faktor ovlivňující vznik kalcifikací byla také zvažována strava, a to 

jak množství, tak zejména skladba. Vyšší výskyt kalcifikací byl zaznamenán u osob, jejichž 

strava byla složená hlavně z mořských ryb, tedy strava bohatá na minerály a vitamín D 

(Semine and Damon, 1975). Otázce výživy, bazálního metabolizmu a zejména nadváhy se 

věnoval Horner (1949). Zjistil dvojnásobný výskyt obezity u osob s kacifikovanými 

chrupavkami oproti skupině osob bez kalcifikací. Tyto výsledky kontrastují s výsledky 

Michelsona (1934), který popsal souvislost kalcifikací žeberních chrupavek s malnutricí. 

 

1.4.4. Hormony 

Vliv hormonů na kalcifikaci žeberních chrupavek byl předmětem i dalších studií. 

Horner (1949) zjistil, na základě studia souboru rentgenogramů a anamnézy žen mladších 40ti 

let, že 50 % žen s kalcifikovanými žeberními chrupavkami trpí menstruačními poruchami 

(dysmenorhea, menorhagie, nepravidelnost cyklu). Je to 3x více žen než ve skupině žen bez 
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kalcifikací, kde tyto obtíže udávalo jen 15 % z nich. Ženy s kalcifikacemi měly také celou 

řadu nespecifických příznaků a obtíží. Většina symptomů spadala pod souhrnnou diagnózu 

funkčních chorob - psychoneuróza, anxieta, dráždivý tračník apod. Funkční obtíže se v této 

skupině žen vyskytovaly 7x častěji než ve skupině žen bez kalcifikací. Horner své výsledky 

uzavírá tvrzením, že psychoneurózy, emocionální tenze a tzv. chronická alarmová reakce 

excesivně zvyšují sekreci ACTH a ta vede přes účinek androgenů a estrogenů ke stárnutí 

chrupavek. 

Sanders (1966) našel ve svém souboru pět žen s periferním typem osifikace a zjistil, že 

všechny tyto ženy podstoupily před několika lety operace pánve a tři z nich jsou po 

oophorektomii a hysterektomii. V té souvislosti diskutuje Felson (1973), byť jen teoreticky, 

otázku výskytu jednotlivých osifikačních modelů u homosexuálů a hermafroditů. 

Endokrinní pohlavní sekreci premenopauzálních žen považují za příčinu odlišného 

začátku a průběhu osifikací žeberních chrupavek u obou pohlaví Semine a Damon (1975). 

Autoři touto sekrecí vysvětlují časnější začátek osifikace u žen, pozdější nástup u mužů a také 

fakt, že ekvivalentního stupně osifikace chrupavek 15 – 20letých dívek a žen, dosáhnou muži 

kolem 30ti  let.  

 

1.4.5. Porucha kalciového metabolismu 

O souvislosti kalcifikací žeberních chrupavek s kalcifikacemi jiných orgánů u osob ve 

vyšším věku uvažovala řada autorů (Mundinger et al., 1989; Teal et al., 1989). V souboru rtg 

snímků hrudníků osob od 90 do 100 let prokázal Mundinger kalcifikované chrupavky u 79 % 

z nich. Kalcifikovaný plicní parenchym mělo 65 % osob, kalcifikace aortální stěny 89 %, 

kalcifikace mediastina a plicního hilu 65 % a kalcifikace tracheobronchiálních chrupavek  

55 % osob. Teal detekoval kalcifikace rovněž v pleuře, v myokardu a v bránici. 

Vliv anomálií kalciového metabolismu na vznik osifikací žeberních chrupavek, které 

vedou také ke tvorbě žlučových a ledvinových kamenů, byl některými autory potvrzen 

(Falconer, 1938), jinými vyvrácen (Horner, 1949). Podobně to bylo i s možností potenciálního 

vlivu tuberkulózy v oblasti plicního apexu na časnou osifikaci chrupavky 1. žebra.  

V roce 1997 se vrací k otázce kalcifikace žeberních chrupavek a jejich vztahu ke 

zdraví či nemoci Francesca Ontell (Ontell et al., 1997). Předkládá, stejně jako před lety Felson 

(1973) a později i Meyer and White (1998), diferenciální diagnostiku afekcí postihujících 

žeberní chrupavky a uvádí, že osifikační změny na žeberních chrupavkách jsou fyziologickým 

jevem po 35. roce věku. Masivní žeberní osifikace před 40. rokem věku jsou však často 

spojeny s malignitami, autoimunitními chorobami, chronickým renálním selháním a 
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chorobami štítné žlázy, zejména Gravesovou nemocí. Všechny tyto případy lze vysvětlit 

alterací vápníkové rovnováhy, či celého kostního metabolismu, např. vlivem hormonů štítné 

žlázy nebo nádorových proteinů s aktivitou podobnou parathormonu (PTH). Naproti tomu se 

však také vyskytují rozsáhlé kalcifikace u osob bez jakýchkoli zdravotních problémů. Tyto 

případy zůstávají dosud nevysvětleny. 
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2. CÍLE RADIOLOGICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

 
1. teoreticky obsáhnout a osvojit si literárně prezentované osifikační modely 

2. vytvořit vlastní schéma osifikačních modelů 

3.  zvládnout diagnostiku osifikačních změn žeberních chrupavek na rtg snímcích 

4.  správně interpretovat zjištěné nálezy 

      5.    zjistit, jaký je výskyt osifikací žeberních chrupavek v naší populaci  

      6.    zmapovat dynamiku vývoje osifikačních změn vzhledem k věku 

      7.    ověřit existenci pohlavního dimorfismu osifikací 

8.  zjistit, zda jsou pohlavně dimorfické znaky statisticky významné a lze je využít k   

       určení  pohlaví 

9.  porovnat přínos použitých metod: klasického rtg zobrazení (rentgenogramy hrudníku  

 či břicha živých osob) a zobrazení měkkou mamografickou technikou (které jsme    

 použili pro zobrazení chrupavek kadaverů). 
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3. MATERIÁL A METODIKA 

 
3.1. Soubor klinických rentgenogramů 

 

Ke studiu jsme použili rentgenogramy, které byly pořízeny a archivovány v průběhu 

let 1995-2003 na Radiologické klinice FNHK. Jednalo se o rtg hrudníku a břicha osob, které 

byly vyšetřeny na chirurgické, popřípadě dětské klinice FN. Soubor čítal celkem 1044 rtg 

(537 mužů a 507 žen) ve věku od 10 do 95 let. Jediným kritériem výběru bylo zastoupení 

všech věkových skupin. 

 

3.2. Soubor pitevního materiálu 

 

Jako další studijní materiál jsme použili rentgenogramy částí hrudních stěn celkem 55 

pitvaných těl. Jednalo se o těla 15 mužů a 14 žen ve věku od 59 do 98 let pitvaných na našem 

anatomickém ústavu v rámci pitevních cvičení a 14 mužů a 12 žen ve věku od 15 do 91 let 

pitvaných na ústavu soudního lékařství.  

 

3.2.1. Technika odběru 

Při otevírání hrudníku jsme postupovali klasickým způsobem. Po protětí klavikuly 

jsme oddělili p řední část hrudní stěny pomocí kostotomu střihem v pravé a v levé přední 

axilární čáře. Získali jsme tak sternum s připojenými chrupavkami a částí přilehlých žeber. 

Tímto způsobem jsme odebrali části hrudních stěn z 29 pitvaných těl. Na ústavu soudního 

lékařství jsme získali fragmenty hrudních stěn  26 pitvaných těl. Jednalo se vždy o část hrudní 

stěny s několika kaudálními žeberními chrupavkami.  

 

3.2.2. Zpracování materiálu 

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. Část odebraného materiálu byla užita ke tvorbě přibližně 2-3 mm 

silných transverzálních a longitudinálních řezů. Poté byl sekční materiál fixován v Bakerově 

roztoku (100 ml 40% formolu zneutralizovaného CaCO3, 900 ml pramenité vody, 10 g CaCl2) 

po dobu 24 hodin.  

Veškerý získaný pitevní materiál byl následně osnímkován. 
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3.3. Použité zobrazovací metody 

 

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 bezfóliového materiálu. 

            Vybrané snímky byly vyfotografovány digitálním fotoaparátem značky Olympus C-

740.  

 

3.4. Hodnocení rentgenogramů 

 

Při hodnocení jsme zaznamenali pohlaví a věk jedince, osifikační model, druh 

rentgenogramu, ze kterého byly změny odečteny (rtg hrudníku či břicha) a rok jeho zhotovení. 

Z hlediska našeho hodnocení má osifikační nález na kterékoli žeberní chrupavce stejný 

význam. Z tohoto důvodu jsme nezaznamenávali ani číslo žebra ani stranovou lokalizaci 

nálezu.Výjimku tvořily případy se stranově odlišným nálezem osifikačních modelů.  

Mimo centrum našeho zájmu byla osifikace chrupavky 1. žebra, jež byla detailně 

popsána jinými autory (Nishino, 1969, 1976; Semine and Damon,  1975; Werner, 1978; 

Kampen et al., 1995, Barchilon et al., 1996). Nezaznamenávali jsme ani osifikace v oblasti 

sternokostálních kloubů, neboť se domníváme, podobně jako Barchilon (1996), že jejich 

etiologie je odlišná a zcela výlučně degenerativní.  

Pro klasifikaci osifikačních změn jsme vytvořili vlastní schéma osifikačních modelů. 

Základním předpokladem pro vznik schématu bylo studium všech literárně prezentovaných 

osifikačních modelů (Elkeles, 1966; Sanders, 1966; Navani et al., 1970; Felson, 1973; Gupta 

and Marthur, 1978; Werner, 1978; Verma et al., 1980; Saternus and Koebke, 1982; Murphy 

and Gartner, 1982; Markert et al., 1983;  Stewart and McCormick, 1984; McCormick and 

Stewart (1983, 1985); Rao and Pai, 1988; Inoi, 1997).   

 Na podkladě této teoretické znalosti 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.  
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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 uprostřed   

                  chrupavky 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 

 

  

3.5. Statistické zpracování 

 

Oba soubory rentgenogramů 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. Výjimku tvořila 10. věková dekáda, která čítala celkem 5 mužů a 8 

žen. Nálezy těchto 13 osob starších 90 let jsme zpracovali pro přehledné zastoupení 

osifikačních modelů v rámci celého souboru. Pro další statistické výpočty jsme tyto osoby 

zařadili, vzhledem k malému počtu, k osobám 9. dekády věku. 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 rtg.  

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 



 18 

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). 

Pro výpočet p-hodnot jsme použili Fisherův přesný test nezávislosti a pro výpočet 

pravděpodobnosti správného určení pohlaví na základě osifikačního modelu jsme užili 

Bayesův vzorec. 
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4. VÝSLEDKY 
 
4.1. Soubor klinických rentgenogramů 

 

V souboru 1044 klinických rentgenogramů (677 rtg hrudníku a 367 rtg břicha) jsme 

hodnotili osifikační modely celkem u 537 mužů a 507 žen. Věkové rozpětí osob v tomto 

souboru bylo od 10 do 95 let. 

 

4.1.1. Nálezy na rtg žen 

Bylo hodnoceno celkem 507 rentgenogramů žen. Nejmladší dívce bylo 10 let, nejstarší 

ženě 95 let. Počet rentgenogramů žen v jednotlivých dekádách věku ukazuje tabulka 1. 

 

Tab.1:  Počet rentgenogramů žen v jednotlivých dekádách věku 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet rtg žen 55 71 60 50 55 61 72 75 8 

 

Z celkového počtu žen byly osifikace prokázány u 260 žen (51,3 %). Zbylých 247 

rentgenogramů žen (48,7 %) bylo negativních, tzn. bez osifikačních změn.  

Pozitivní nálezy osifikací byly zastoupeny těmito osifikačními modely: 13,5 % 

indiferentní osifikace (obr. 1), 77 % centrální osifikace (obr. 2 - 7), 0,4 % periferní osifikace  

a 8,9 % smíšené osifikace (obr. 8, 9). V nejpočetnější skupině centrálních osifikací byly 

jednotlivé podtypy zastoupeny takto: 57 % Cj (obr. 2, 3), 20 % Cjk (obr. 4, 5, 6)  a 23 % Ck 

(obr. 7).  

Nejčasnější nález osifikací (indiferentní) byl zaznamenán u 14leté dívky (obr. 1). 

Nejmladší dívkou, u které byl nalezen pohlavně specifický osifikační model, byla 17letá 

dívka a jednalo se o Cj osifikace (typ IIa). Nejmladší ženou, která byla nositelkou smíšeného 

(Mix) osifikačního modelu (typ III) byla 29letá žena. Kromě periferního typu ukládání byl u 

ní nalezen i Cjk model (typ IIc). Izolovaný Ck osifikační model (typ IIb) byl zaznamenán 

poprvé u 42leté ženy.  

Ve 2. dekádě věku jsme zaznamenali 14,5 % pozitivních nálezů, z toho však jen 5,5 % 

nálezů pohlavně specifických. Zbylých 9 % tvoří v tomto věkovém období nálezy 

indiferentní. V 9. dekádě věku se zvýšilo zastoupení pozitivních nálezů na 66,3 %, přičemž 

pohlavně specifické - centrální osifikační modely tvořily celých 54,2 %. Výskyt všech nálezů 

v jednotlivých dekádách u žen v absolutních číslech ukazuje tabulka 2. Zastoupení pozitivních 
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a centrálních osifikačních nálezů u žen v jednotlivých dekádách ukazuje tabulka 3 a graf 1. 

Procentuální zastoupení jednotlivých podtypů centrálního způsobu osifikace u žen ukazuje 

graf 2. 

 
Obr. 1: Rentgenogram břicha 14leté dívky. Začínající osifikace v oblasti kostochondrální junkce (šipky)    
Indiferentní osifikační model. 

 

 

 
Obr. 2:  Rentgenogram břicha 83leté ženy (pravé hypochondrium). Centrální jazykovité osifikace kaudálních 
žeberních chrupavek (bílé šipky). 
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Obr. 3: Rentgenogram břicha 85leté ženy. Centrální jazykovité osifikace chrupavek kaudálních  
žeber oboustranně (černé šipky). 
 
 

 
Obr. 4: Rentgenogram břicha 71leté ženy (pravé hypochondrium). Centrální jazykovité osifikace začínající 
z kostochondrální junkce (bílé šipky) a centrální kulovité osifikace v dalším průběhu chrupavky - parasternálně 
(černé šipky). 
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Obr. 5: Rentgenogram břicha 68leté ženy. Centrální jazykovité (černé šipky) a centrální kulovité osifikace (bílé 
šipky). Ck ložiska na mnohých místech splývají do větších okrsků. Na snímku vylučovací urografie je patrný 
drobný konkrement (přerušovaná šipka) pravděpodobně v oblasti žlučníku. 

 

 

 
Obr. 6: Rentgenogram hrudníku 78leté ženy. Centrální jazykovité osifikace vycházejí z kostochondrální junkce 
kaudálních žeber vlevo (černé šipky) a centrální kulovité osifikace (bílé šipky) žeberních chrupavek vpravo i 
vlevo. 
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Obr. 7: Rentgenogram hrudníku 80leté ženy. Centrální kulovitý osifikační model. Ck ložiska s centrálním 
projasněním (černé šipky) zachycena v chrupavkách žeber oboustranně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osifikace (černé šipky) a osifikace periferní  (přerušované šipky). 
 
 
 
Obr. 8: Rentgenogram břicha 74leté ženy. Smíšený osifikační nález (Mix). Centrální jazykovité osifikace (bílé 
šipky), centrální kulovité osikace (černé šipky) a periferní osifikační ložiska (přerušované šipky). 
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Obr. 9: Rentgenogram břicha (levé hypochondrium) 86leté ženy. Centrální jazykovité osifikace  (bílá šipka), 
centrální kulovité osifikace solitární i splývající  (černé šipky) a periferní osifikace  (přerušované bílé šipky). 
Splývající kulovitá ložiska pravostranných chrupavek označena hvězdičkou. 
 

 

Tab. 2: Zastoupení osifikačních nálezů u žen v jednotlivých dekádách věku 

Věková 

dekáda  

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Neg 47 32 26 26 26 28 29 28 1 

Ind 5 15 4 4 1 0 0 1 0 

Cj 3 23 16 12 21 17 10 7 3 

Ck 0 0 0 2 0 9 16 17 2 

Cjk 0 0 1 2 5 5 14 13 2 

P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Mix 0 1 3 3 2 2 3 9 0 

Celkem 55 71 60 50 55 61 72 75 8 
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Tab. 3: Zastoupení pozitivních a centrálních osifikačních nálezů u žen v jednotlivých  

dekádách věku. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. 

Ženy pozit.  % 14,5 54,9 48,3 48 52,7 54,1 59,7 66,6 

Ženy centr. % 5,5 32,4 28,3 32 47,3 50,8 55,6 54,2 

 

 

          Graf 1: Zastoupení pozitivních nálezů a centrálních osifikačních modelů v souboru žen. 
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         Graf 2: Zastoupení jednotlivých podtypů centrálních osifikací u žen v závislosti na věku. 
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4.1.2. Nálezy na rtg mužů 

Bylo hodnoceno celkem 537 rentgenogramů mužů. Nejmladší muž byl 10letý chlapec, 

nejstarší byl ve věku 91 let. Počet rentgenogramů mužů v jednotlivých dekádách věku 

ukazuje tabulka 4. 

  Tab. 4: Počet rentgenogramů mužů v jednotlivých dekádách věku 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet rtg mužů 56 55 52 65 56 129 61 58 5 

 

Z celkového počtu byly osifikace prokázány u 268 mužů (50 %). Zbylých 269 

rentgenogramů mužů (50 %) bylo negativních. Pozitivní nálezy osifikací byly zastoupeny 

těmito osifikačními modely: 5,6 % indiferentní osifikace, 93 % periferní osifikace (obr. 10, 

11, 12) a 1,5 % smíšené osifikace.  

Nejčasnější nález osifikací byl klasifikován jako indiferentní a byl zachycen u 

19letého muže. Nejčasnější nález pohlavně specifického osifikačního modelu, v tomto 

případě periferního (typ I), byl prokázán u 20letého muže.  

Ve 2. dekádě věku jsme zaznamenali 3,6 % pozitivních nálezů a všechny tyto nálezy 

byly indiferentní. V 9. dekádě věku se zvýšilo zastoupení pozitivních nálezů na 66,7 %, 

přičemž periferní osifikační model tvořil 58,7 %. V souboru mužů jsme neprokázali výskyt 

centrálního typu osifikace. Smíšený osifikační model (typ III mix) jsme zachytili u mužů v 9. 

dekádě věku. Jednalo se o čtyři muže, u kterých jsme kromě periferního typu prokázali také 

typ centrální. Ve všech případech šlo o osifikace Ck (typ IIb). Osifikační nálezy u mužů v 

jednotlivých dekádách věku v absolutních číslech ukazuje tabulka 5. Zastoupení pozitivních a 

periferních osifikačních nálezů u mužů v jednotlivých dekádách znázorňuje tabulka 6 a graf 3.  

 
Obr. 10: Rentgenogram hrudníku 69letého muže (levý hemithorax). Periferní osifikace vycházejcí 
z kostochondrální junkce detekovány na periferii srdečního stínu (šipky). 
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Obr. 11: Rentgenogram břicha 74letého muže (pravé hypochondrium). Periferní osifikační ložiska lemující 
kraniální a kaudální hrany žeberní chrupavek. Osifikace vycházejí z kostochondrální junkce kaudálních žeber 
(šipky). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Rentgenogram břicha 81letého muže (levé hypochondrium). Periferní osifikace lemující v celé délce 
žeberní chrupavky kaudálních žeber (šipky). 
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           Tab. 5: Zastoupení osifikačních modelů v jednotlivých dekádách věku u mužů. 

Věková 

dekáda 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Neg 54 35 31 33 26 46 23 20 1 

Ind 2 9 3 0 0 0 0 1 0 

Cj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cjk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P 0 11 18 32 30 83 38 33 4 

Mix 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Celkem 56 55 52 65 56 129 61 58 5 

 

            

            Tab. 6: Zastoupení pozitivních a periferních osifikačních nálezů u mužů v  

            jednotlivých dekádách věku. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. 

Muži pozit. % 3,6 36,4 40,4 49,2 53,6 64,3 62,3 66,7 

Muži perif. % 0 20 34,6 49,2 53,6 64,3 62,3 58,7 

 

            Graf 3: Zastoupení pozitivních a periferních osifikačních nálezů v souboru mužů. 
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4.1.3. Porovnání rtg nálezů žen i mužů 

             Výsledky hodnocení osifikačních nálezů v souboru mužů i žen přehledně ukazují 

tabulky 7. a 8. Tabulka 7 obsahuje údaje o zastoupení jednotlivých nálezů v absolutních 

číslech, tabulka 8 pak zastoupení osifikačních modelů v procentech. Zastoupení osifikačních 

modelů ve skupině pozitivních nálezů u mužů a žen zobrazuje tabulka 9. Přehledné vyjádření 

podílu jednotlivých osifikačních modelů včetně podtypů centrálních osifikací ve skupině 

pozitivních nálezů bez ohledu na věk zachycuje graf 4. 

Počet pozitivních nálezů, tzn. průkaz jakéhokoli typu osifikace se v jednotlivých 

dekádách věku zvyšuje. Výskyt těchto nálezů u mužů a žen ukazuje tabulka 10 a graf 5. Ve 

skupině pozitivních nálezů se nejčastěji vyskytují centrální a periferní osifikace. Pohlavně 

specifické osifikace ve skupině žen jsou osifikace centrální, pohlavně specifické osifikace ve 

skupině mužů jsou osifikace periferní. Vztah obou pohlavně specifických osifikací u mužů a 

žen a zastoupení těchto typů v jednotlivých dekádách věku ukazuje graf 6.  

 

        Tab. 7: Zastoupení osifikačních modelů v souboru (v absolutních číslech). 

 Neg Ind P C Mix Celkem 

Muži 269 15 249 0 4 537 

Ženy 247 35 1 201 23 507 

Celkem 516 50 250 201 27 1044 

p-hodnota 0,665 0,00212 0,0000 0,0000 0,0001  

 

        

         Tab. 8: Zastoupení osifikačních modelů v souboru (v procentech). 

 Neg Ind P C Mix Celkem 

Muži % 50,1 2,8 46,4 0,0 0,7 100,0 

Ženy % 48,7 6,9 0,2 39,6 4,5 100,0 

 

      

        Tab. 9: Zastoupení osifikačních modelů ve skupině pozitivních nálezů u mužů a žen.  

 Ind P C Mix Celkem 

Muži % 5,6 92,9 0 1,5 100 

Ženy % 13,5 0,4 77,3 8,8 100 
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        Graf 4: Zastoupení osifikačních modelů v souboru pozitivních osifikačních nálezů. 
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          Tab. 10: Zastoupení pozitivních nálezů u mužů a žen v jednotlivých dekádách věku.  

Věková dekáda  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. 

Ženy pozit. % 14,5 54,9 48,3 48 52,7 54,1 59,7 66,3 

Muži pozit. % 3,6 36,4 40,4 49,2 53,6 64,3 62,3 66,7 

 

          

          Graf 5: Zastoupení pozitivních nálezů u mužů a žen v jednotlivých dekádách věku. 
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          Graf 6: Zastoupení pohlavně specifických osifikací u mužů a žen v jednotlivých  

          dekádách. 
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 4.1.4. Hodnocení přínosu rtg hrudníku a břicha pro zobrazení osifikací 

Vyšetřovaný soubor rentgenogramů čítal celkem 367 rtg břicha a 677 rtg hrudníku. 

Tabulka 11a ukazuje počet snímků břicha s osifikačním nálezem (břicho pozit.) a počet 

snímků břicha bez osifikačního nálezu (břicho neg.) v jednotlivých věkových skupinách. 

 

      Tab. 11a: Počet pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg břicha v souboru. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 14 19 40 51 43 43 53 74 367 

Břicho neg. 10 9 12 18 11 8 10 11 89 

Břicho pozit. 4 40 28 33 32 35 43 63 278 

Břicho pozit % 28,6 82 70 64,7 74,4 81,4 81,1 85,1 75,7 

 

Tabulka 11b ukazuje počet snímků hrudníku s osifikačním nálezem (hrudník pozit.) a 

počet snímků hrudníku bez osifikačního nálezu (hrudník neg.) v jednotlivých věkových 

skupinách.    
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     Tab. 11b: Počet pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg hrudníku v souboru. 

 

Z celkového počtu 367 rtg břicha bylo 278 rtg pozitivních, tj. 76 % snímků s 

osifikačním nálezem. Z celkového počtu 677 vyšetřených snímků hrudníku bylo pozitivních 

250, tj. 38 % pozitivních rentgenogramů.  

Z celkového počtu rtg mužů (537) bylo 122 rtg břicha a 415 rtg hrudníku. Pozitivní 

nálezy byly prokázány u 85 rentgenogramů břicha (70 %) a u 183 rentgenogramů hrudníku 

(44 %). 

Z celkového počtu rtg žen (507) bylo 245 rtg břicha a 262 rtg hrudníku. Pozitivní 

nálezy byly prokázány u 193 snímků břicha (79 %) a u 67 snímků hrudníku (26 %). 

Tabulky 12a,b a 13a,b ukazují počty snímků hrudníku a břicha s pozitivním a 

negativním nálezem osifikací v souboru mužů i v souboru žen. 

 

       Tab. 12a: Počet  pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg břicha u mužů. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 5 13 11 21 17 23 15 17 122 

Břicho neg. 5 4 6 8 6 2 4 2 37 

Břicho pozit. 0 9 5 13 11 21 11 15 85 

Břicho pozit. % 0,0 69,2 45,5 61,9 64,7 91,3 73,3 88,2 69,7 

 

     

      Tab. 12b: Počet pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg hrudníku u mužů. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 51 42 41 44 39 106 46 46 415 

Hrudník neg. 49 31 25 25 20 44 19 19 232 

Hrudník pozit. 2 11 16 19 19 62 27 27 183 

Hrudník pozit. % 3,9 26,2 39,0 43,2 48,7 58,5 58,7 58,7 44,1 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 97 77 72 64 68 147 80 72 677 

Hrudník neg. 91 58 50 41 41 66 42 38 427 

Hrudník pozit. 6 19 22 23 27 81 38 34 250 

Hrudník pozit. % 6,2 24,7 30,6 36 40 55,1 47,5 47,2 37,5 



 33 

       Tab. 13a: Počet pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg břicha u žen. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 9 36 29 30 26 20 38 57 245 

Břicho neg. 5 5 6 10 5 6 6 9 52 

Břicho pozit. 4 31 23 20 21 14 32 48 193 

Břicho pozit. % 44,4 86,1 79,3 66,7 80,8 70,0 84,2 84,2 78,8 

 

 

      Tab. 13b: Počet pozitivních a negativních nálezů osifikací na rtg hrudníku u žen. 

    

   

               Přehledné zastoupení pozitivních nálezů osifikací na rtg břicha a hrudníku u obou 

pohlaví ukazuje tabulka 14.  

 

      Tab. 14: Zastoupení pozitivních nálezů osifikací u mužů i žen na rtg břicha a hrudníků.  

 Ženy Muži Ženy + Muži (celkem) 

Břicho pozit. % 79 70 76 

Hrudník pozit. % 26 44 38 

 

 

4.1.5. Shrnutí hodnocení nálezů na klinických rtg 

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. Indiferentní osifikace převažovaly ve 2. a 3. dekádě věku, poté se jejich výskyt 

prudce snížil. U žen byl tento typ zastoupen ve skupině pozitivních nálezů 13,5 %, u mužů 5,6 

%. Nejčastější osifikační model v souboru žen byl centrální model (77 %), v souboru mužů 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.+10. Celkem 

Celkem 46 35 31 20 29 41 34 26 262 

Hrudník neg. 42 27 25 16 21 22 23 19 195 

Hrudník pozit. 4 8 6 4 8 19 11 7 67 

Hrudník pozit. % 8,7 22,9 19,4 20,0 27,6 46,3 32,4 26,9 25,6 
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pak model periferní (93 %). Nejmladší ženou s centrálním osifikačním modelem byla 17letá 

žena, nejmladším mužem s periferním typem osifikace byl 20letý muž. 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 %. Na základě zastoupení osifikačních modelů v jednotlivých 

dekádách je zřejmé, že 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. U obou pohlaví pak rozdíl mezi počtem pozitivních a pohlavně 

specifických osifikačních modelů tvoří osifikace indiferentní a smíšené. Indiferentní osifikace 

se vyskytují v mladších věkových skupinách, smíšené osifikace pak ve starších věkových 

skupinách. 

Tabulkové a grafické znázornění výskytu jednotlivých podtypů centrálního 

osifikačního modelu ukazuje (graf 2), že u mladých žen převažují Cj osifikace, přičemž ve 2. 

dekádě věku mají 100% zastoupení a v dalších dekádách jejich počet plynule klesá. 

Kombinovaný centrální podtyp Cjk osifikace se objevuje od 3. dekády věku a jeho zastoupení 

pozvolna roste s věkem. Izolovaké Ck osifikace byly zachyceny až v 5. dekádě. V 6. dekádě 

jsme zaznamenali pokles, ale v dalších věkových dekádách opět nárůst výskytu Ck osifikací. 

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). 

V souboru byly hodnoceny 2 typy rentgenogramů - rtg hrudníku a břicha. Po 

statistickém zpracování počtu obou typů rtg 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 rtg břicha bylo pozitivních 

(tzn. s nálezem) 278, tj. 76 %. Z celkového počtu 677 vyšetřených rtg hrudníku bylo 

pozitivních 250, tj. 38 %. Pomocí Fisherova přesného testu nezávislosti jsme zjistili, že 

pravděpodobnost pozitivního záchytu osifikací je u mužů i žen vyšší při hodnocení 

rentgenogramů břicha. 
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4.2. Soubor rentgenogramů pitevního materiálu 

 

Soubor všech osob, jejichž pitevní vzorky hrudních stěn byly zrentgenovány a 

hodnoceny, obsahoval 55 osob. Počet rentgenogramů pitevních vzorků v jednotlivých 

dekádách věku ukazuje tabulka 15. 

 

 Tab.15: Počet sekčních rentgenogramů v jednotlivých dekádách věku. 

Věková dekáda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet rtg  2 2 3 4 8 9 9 14 4 

 

Na ústavu soudního lékařství bylo odebráno 26 vzorků celkem od  14 mužů ve věku 

od 15 do 91 let a 12 žen ve věku od 16 do 84 let. Vzorky 29 osob byly odebrány na ústavu 

anatomie. Soubor čítal 15 mužů ve věku od 59 do 88 let a 14 žen ve věku od 64 do 98 let.  

 

4.2.1. Nálezy na pitevních rentgenogramech 

 

       Na ústavu soudního lékařství bylo odebráno 26 vzorků. Výskyt jednotlivých osifikačních 

modelů zachycených na těchto vzorcích ukazuje tabulka 16. 

 

Tab. 16: Zastoupení osifikačních modelů v souboru.  

 Neg Ind Perif Cj Cjk Ck Mix Celkem  

Muži 3 0 7 0 0 0 4 14 

Ženy 3 2 0 3 2 0 2 12 

 

Nejmladšími jedinci v souboru byli 15letý chlapec a 16letá dívka. Chlapec měl 

negativní nález, u dívky jsme zachytili velmi diskrétní Cj osifikace. Indiferentní osifikační 

nález byl prokázán pouze v souboru žen, a to ve věku 33, 56 let. V souboru žen byl nejvíce 

zastoupen centrální osifikační model (Cj, Cjk) (obr. 13, 14). Izolované Cj osifikace byly 

prokázány také pouze v souboru žen. Jednalo se o 3 ženy ve věku 16, 41 a 49 let.  Periferní 

osifikace byly nalezeny jen u mužů (obr. 15). V souboru žen se ve smíšeném osifikačním 

modelu (Mix) vyskytovaly 2x osifikace P + Ck. V souboru smíšených osifikací se v souboru 

mužů vyskytovaly 3x P + Ck osifikace (obr. 16, 17) a 1x P + Cj osifikace.  
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Obr. 13: Rentgenogram části hrudní stěny 64leté ženy (levý fragment). Centrální jazykovité osifikace  
(černé šipky) vycházejí z kostochondrální junkce a centrální kulovité osifikace lokalizované směrem ke sternu 
(bílé šipky). Kulovitá osifikační ložiska mají centrální projasnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 14: Rentgenogram části hrudní stěny 84leté ženy (levý fragment). Centrální jazykovité osifikace (černé 
šipky) a centrální kulovité osifikace (černé přerušované šipky).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 15: Rentgenogram části hrudní stěny 76letého muže (levý fragment). Periferní osifikace vycházející 
z kostochondrální junkce (černé šipky). 
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Obr. 16: Rentgenogram části hrudní stěny 78letého muže (pravý fragment). Smíšený osifikační model – 
periferní osifikace zachyceny na všech resekovanách žeberních chrupavkách (černé šipky),  centrální kulovité 
ložisko (bílá šipka) detekováno pouze na nejkraniálnějším z nich.  

 

 

 
Obr. 17: Rentgenogram části hrudní stěny 85letého muže (levý fragment). Smíšený osifikační model – periferní 
osifikace vycházející z kostochondrální junkce  obou resekovaných žeber (černé šipky),  izolované kulovité 
osifikační ložisko na kaudálnějším z nich (bílá šipka). 
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           Na ústavu anatomie bylo odebráno  a zrentgenováno 29 hrudních stěn. Výskyt 

osifikačních modelů zachycených na rentgenogramech ukazuje tabulka 17. 

 

Tab 17: Zastoupení jednotlivých osifikačních modelů v souboru. 

 Neg Ind P Cj Cjk Ck Mix Celkem 

Muži 0 0 7 0 1 0 7 15 

Ženy 0 2 0 1 9 0 0 12 + (2 krabí klepeta) 

 

Na všech rentgenogramech byly osifikace prokázány. Indiferentní osifikační nález byl 

detekován pouze v souboru žen, a to ve věku 68 a 84 let (obr. 18, 19). Nejčastěji jsme 

v souboru žen  detekovali centrální jazykovité a kulovité osifikace (obr. 20, 21, 22). 

Nejmladší muž souboru s pozitivním nálezem periferních osifikací byl 29letý muž. Periferní 

osifikace u 59letého muže ukazuje (obr. 23). U žádné ženy nebyl prokázán typicky mužský, 

tedy izolovaný periferní osifikační model, zatímco izolovaný centrální osifikační model 

v souboru mužů prokázán byl, a to v případě 81letého muže (obr. 24). V souboru smíšených 

osifikací (Mix) se u mužů vyskytovaly 2x P+Cj osifikace, 4x P+Ck a 1x P+Cjk osifikace (obr. 

25, 26, 27). 

Centrální osifikační model typu „krabích klepet“ (obr. 28, 29) byl zachycen a zařazen 

na podkladě znalosti všech osifikačních typů, které rozlišují McCormick et al. ve své práci z 

roku 1985 (model B - crab claw pattern dle jejich klasifikace). Osifikace se objevuje v podobě 

dvou lineárních proužků, podobně jako u osifikace periferní. Na rozdíl od zmíněného 

periferního modelu, nevycházejí tyto osifikace z kostochondrální junkce, ale jsou 

lokalizovány zhruba v polovině délky žeberní chrupavky. Ložiska nekonturují horní a dolní 

hranu chrupavky, ale jsou posunutá blíže k centrálním partiím chrupavky. V oblasti 

kostochondrální junkce lze také nalézt jazykovitá osifikační ložiska. Tento osifikační model 

nebyl součástí našeho osifikačního schématu a do statistického zpracování jsme ho proto 

nezařadili.  
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Obr. 18: Rentgenogram části hrudní stěny 68leté ženy. Indiferentní osifikační model je detekován na 2. a 5. páru 
žeberních chrupavek (přerušované bílé šipky). Centrální jazykovitý osifikační model (bílé šipky), velmi 
diskrétní, je zachycen na zbývajících  žeberních chrupavkách.  
 

 
Obr. 19: Rentgenogram části hrudní stěny 84leté ženy. Centrální jazykovitý osifikační model (černé šipky), 
diskrétní centrálně kulovitá ložiska (bílé šipky). Indiferentní osifikační model perzistující na 2. žeberní 
chrupavce  (přerušovaná bílá šipka). 
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Obr. 20:  Rentgenogram části hrudní stěny 71leté ženy. Cjk osifikační model. Centrální jazykovitá ložiska 
(černé šipky). Centrální kulovitá ložiska izolovaná i splývající (bílé šipky). 
 

 

 
Obr. 21: Rentgenogram části hrudní stěny 76leté ženy. Centrální jazykovitá ložiska (černé šipky). Na mnohých 
místech Cj osifikace plynule navazují na ložiska kulovitá, která splývají a tvoří v centrálních oblastech souvislý 
pás (bílé šipky). Izolované kulovité osifikace (přerušované bílé šipky). 
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Obr. 22: Rentgenogram části hrudní stěny 90leté ženy. Cjk osifikační model. Masivní jazykovitá a kulovitá 
osifikační ložiska splývají a vyplňují celou délku žeberních chrupavek. 
 

 
Obr. 23: Rentgenogram části hrudní stěny 59letého muže. P osifikační  model. Osifikace lemují dolní a dolní 
hranu žeberních chrupavek (šipky). 
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Obr. 24: Rentgenogram části hrudní stěny 81letého muže. Cjk osifikační model. Centrální osifikace (černé 
šipky), diskrétní kulovitá ložiska (bílé šipky). 
 
  

 
Obr. 25: Rentgenogram části hrudní stěny 88letého muže. P osifikační model. Periferní osifikace při horní a 
dolní hraně žeberní chrupavky (černé šipky). Náznak velmi diskrétních izolovaných kulovitých osifikačních 
ložisek (bílé šipky). Osifikace vycházející z oblasti sternokostálních skloubení (hvězdička). 
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Obr. 26: Rentgenogram části hrudní stěny 70letého muže. Smíšený osifikační model P + Ck (Mix). Periferní 
osifikace (černé šipky), centrální kulovité osifikace (bílé šipky). 
 

 
Obr . 27: Rentgenogram části hrudní stěny 88letého muže. Smíšený osifikační model P + Cjk (Mix). Periferní 
osifikace (černé šipky), centrální kulovité osifikace (bílé šipky), centrální jazykovité osifikace (přerušované bílé 
šipky). Osifikace vycházející z oblasti sternokostálních skloubení (hvězdička). 
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Obr. 28 : Rentgenogram části hrudní stěny 64leté ženy. CC osifikační model. Centrální jazykovitá osifikační 
ložiska (bílé šipky), periferní osifikace nekonturují horní a dolní hranu chrupavky, ale jsou posunutá blíže k 
centrálním partiím chrupavky  - crab claw (cc osifikace) (černé šipky) a jsou lokalizovány zhruba v polovině 
délky žeberní chrupavky.  
 

 
Obr. 29: Rentgenogram části hrudní stěny 82leté ženy. CC osifikační model. Centrální jazykovitá osifikační 
ložiska (bílé šipky), crab claw osifikace (černé šipky)  
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                  Zastoupení všech osifikačních nálezů v absolutních číslech v souboru veškerého 

pitevního materiálu ukazuje tabulka 18. Osifikační nálezy v souboru pitevního materiálu 

v procentech ukazuje tabulka 19. Osifikační nálezy v souboru pozitivních nálezů ukazují 

tabulka 20 a graf 7. 

 

Tab. 18: Zastoupení osifikačních nálezů v souboru pitevního materiálu  v absolutních číslech. 

 Neg Ind P Cj Cjk Ck Mix Celkem 

Muži 3 0 14 0 1 0 11 29 

Ženy 3 4 0 4 11 0 2 24+2 

p-hodnota 1,000 0,0363 0,00006 0,0363 0,00028 - 0,0227  

 
Tab. 19: Zastoupení osifikačních nálezů v souboru pitevního materiálu v procentech. 

 Neg Ind P Cj Cjk Ck Mix Celkem 

Muži % 10,3 0 48,3 0 3,5 0 37,9 100 

Ženy % 12,5 16,7 0 16,7 45,8 0 8,3 100 

 

Tab. 20: Zastoupení pozitivních osifikačních nálezů v souboru v procentech. 

 Ind P Cj Cjk Ck Mix Celkem  

Muži % 0 53,9 0 3,8 0 42,3 100  

Ženy % 19,0 0 19,0 52,5 0 9,5 100  

 

Graf 7: Zastoupení osifikačních nálezů v souboru pozitivních nálezů na pitevních  

            rentgenogramech. 
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                   Rentgenogramy chrupavek nakrájených na  3 mm silné transverzální a 

longitudinální řezy odebrané od 5 osob (tří mužů a dvou žen) tohoto souboru zobrazily ve 3 

případech smíšené (P + Ck), v jednom případě negativní a v jednom Cjk osifikace  

(obr.  30, 31).a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 30: Rentgenogram řezů 7. žeberní chrupavkou 64letého muže sternálně od kostochondrální junkce 
detekující smíšené osifikace ve rozsahu 1 cm. Ložisko periferní osifikace je zachyceno na obou řezech 
chrupavky (černé šipky), centrální kulovité ložisko (bílá šipka) pouze na  prvním řezu, na druhém řezu není 
detekováno. 
 

 

 
Obr. 31:  Rentgenogram longitudinálního řezu 6. žeberní chrupavkou (a) a transverzálního řezu 7. žeberní 
chrupavkou  95letého muže.  Periferní osifikace (černé šipky) a centrální kulovité ložisko (bílá šipka). 
 
 

b a 

a 
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4.2.2. Shrnutí hodnocení nálezů na rtg pitevního materiálu 

Hodnotili jsme celkem 55 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). Nejmladšími jedinci v souboru byli 

15letý chlapec a 16letá dívka. Chlapec měl negativní nález, u dívky jsme zachytili velmi 

diskrétní Cj osifikace. Indiferentní osifikační nález byl prokázán jen v souboru  žen. Izolované 

Cj osifikace byly prokázány také pouze v souboru žen. Izolované Ck osifikace nebyly 

nalezeny u žádné osoby. U žádné ženy nebyl prokázán typicky mužský, tedy izolovaný 

periferní osifikační model. zatímco izolovaný centrální osifikační model v souboru mužů 

prokázán byl, a to v případě 81letého muže.  

Nejčastější osifikační model v souboru žen byl centrální model (71,5 %), v souboru 

mužů pak model periferní (53,9 %). Smíšený nález, tzn. jak periferní, tak centrální osifikační 

model u téhož jedince byl nalezen v souboru žen v 9,5 % a v souboru mužů v 42,3 %. V 

souboru smíšených osifikací u 2 žen byly nalezeny v obou dvou případech spolu s P 

osifikacemi i Ck osifikace. V souboru smíšených osifikačních nálezů u mužů se vyskytovaly 

spolu s periferní osifikací v 7 případech také Ck osifikace, ve 3 případech Cj osifikace a 

v jednom případě Cjk . Všechny smíšené osifikační nálezy u mužů zastoupené Ck osifikací, 

byly tvořené velmi diskrétním kulovitým ložiskem, často bez centrálního projasnění a 

postihovaly pouze některé žeberní chrupavky, zatímco nález periferního typu byl prokázán na 

většině z nich.  

Závislost výskytu osifikací na věku jsme nehodnotili pro velmi malý počet osob v 

jednotlivých dekádách.  
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5. DISKUZE 

 

Pokusili jsme se zachytit a klasifikovat osifikační změny žeberních chrupavek 2.-10. 

žebra pomocí klasického rentgenového zobrazení. Úspěšnost správného odečtení osifikačního 

modelu závisí na dvou faktorech. Prvním z nich je typ rentgenového snímku. 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 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 Fisherova 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 kulovitých typů osifikací je zde mnohem menší. Další 

faktor, který ovlivňuje zachycení osifikačního nálezu je zkušenost diagnostikujícího. 

Hodnocení může být zatíženo subjektivní chybou - přehlédnutí osifikace zejména v oblasti, 

kde dochází k sumaci struktur nebo nesprávné zařazení do osifikačního modelu.  

Zkušenost při odečítání osifikačních nálezů se promítá i do hodnocení rentgenogramů 

pitevního materiálu. Rentgenogramy jsou 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 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. Domníváme se, že tato skutečnost je 

příčinou relativně vysokého počtu smíšených osifikačních nálezů v souboru pitevního 

materiálu (13 nálezů z celkem 53 hodnocených rtg, přičemž jednoznačně převažují muži - 

11:2). Vezmeme-li v úvahu, že v 10 případech z těchto 13 smíšených osifikačních nálezů, 

najdeme spolu s periferními osifikacemi osifikace Ck (u osmi mužů z jedenácti) nabízí se 

otázka, zda se v souboru klinických rtg se pod diagnózou periferních osifikačních modelů 

neskrývá také jisté procento smíšených osifikací. Ve prospěch této domněnky svědčí i fakt, že 

v souboru klinických rtg jsme zaznamenali vyšší výskyt smíšených osifikačních nálezů u žen 
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(23 smíšených osifikací u žen oproti 4 výskytům u mužů). Možnou příčinou tohoto jevu je 

převaha P+Cj osifikačních nálezů nad P+Ck v důsledku snadnějšího odečtení nálezu Cj 

osifikací oproti Ck osifikacím.  

Osnímkování transverzálních řezů žeberní chrupavky nepřispělo ke zpřesnění 

diagnózy osifikačního modelu, ale umožnilo nám lépe ilustrovat jemnou strukturu kosti, 

pokud se v chrupavce vytvořila. Domníváme se naopak, že transverzální řezy chrupavkou a 

jejich rtg se k diagnóze osifikačních modelů nehodí, právě proto, že neumožňují zachytit 

chrupavku v celém jejím průběhu a nesou sebou velké riziko „falešně negativních odběrů“. 

Obdobně mohlo dojít i k „falešně negativním odběrům“ v ústavu soudního lékařství, a to 

vzhledem k počtu a velikosti resekovaných žeberních chrupavek.  

Nejpřínosnější byly rentgenogramy ventrálních částí hrudních stěn, odebrané osobám 

pitvaným na anatomickém ústavu. Tyto snímky poskytly velmi přehledné zobrazení 

chrupavek všech kaudálních žeber v celé jejich délce. Ze snímků vyplývá, že osifikační 

nálezy na různých žeberních chrupavkách jednoho jedince mohou být odlišné. Týká se to 

převážně osob se smíšenými osifikačními nálezy. V těchto případech mnohdy převažuje 

pohlavně specifický nález, avšak na určitém počtu chrupavek se objeví i jiný typ osifikace, 

který nebývá stranově symetrický. Ve většině případů však bývá osifikační nález oboustranně 

shodný. Velmi často se vyskytují stranové odlišnosti v intenzitě osifikačního procesu. 

Hodnocení intenzity, stranové lokalizace, popřípadě identifikace postižené chrupavky však 

bylo mimo rámec našeho studia. 

Přestože byly v souboru zastoupeny různé typy rentgenogramů, podařilo se prokázat 

ve studovaném vzorku české populace jednoznačnou závislost výskytu osifikací žeberních 

chrupavek na věku i pohlaví. 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. V souboru klinických snímků jsme 

prokázali jediný případ výskytu periferního typu osifikací u žen. 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. Naproti tomu v souboru rentgenogramů 

pitevního materiálu jsme prokázali centrální osifikace u jednoho muže. Byl jím 81letý muž a 

diagnostikovali jsme u něho Cjk osifikace. Periferní osifikace v izolované formě u žen jsme 

neprokázali, vyskytly se jen ve formě smíšené. Indiferentní ani smíšený typ osifikace 

neumožňuje určit pohlaví.  

Na základě detailního studia výskytu jednotlivých podtypů centrálních osifikací v 

kombinaci s osifikacemi periferními a po zhodnocení možností zobrazení klinických i 
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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. Potvrzení naší domněnky o přínosu smíšených osifikací pro 

určování pohlaví by bylo však nutné podpořit dalšími nálezy, jejichž výsledky by byly 

statisticky významné. 

Při studiu diferenciální diagnostiky chrupavčitých lézí jsme zjistili, že velmi kvalitní 

zobrazení poskytuje také počítačová tomografie (CT). Využití této zobrazovací metody ke 

studiu osifikovaných žeberních chrupavek není dosud v literatuře popsáno. Přesto se 

domníváme, že otázku možného přínosu smíšeného osifikačního typu pro určení pohlaví 

bychom mohli studovat v budoucnu právě v souboru CT snímků. Trojrozměrné rekonstrukce 

CT, které lze vytvořit při vyšetření hrudníku jsou svoji kvalitou zobrazení osifikujících 

chrupavek srovnatelné s kvalitou zobrazení sekčních rentgenogramů (obr. 32, 33).  

Věk je rozhodujícím faktorem pro výskyt všech typů osifikací, ale i zde existuje rozdíl 

mezi pohlavími. Osifikace se objevují dříve u žen (14letá dívka a 19letý muž) a nárůst jejich 

výskytu je u nich už ve 2. dekádě věku výrazně vyšší (14,5 % pozitivních nálezů u žen a 3,6 

% pozitivních nálezů u mužů). Tento „předstih“ trvá zhruba do 5. dekády, kdy je zastoupení 

mužů i žen s pozitivním nálezem přibližně stejný (48 % pozitivních žen a 49 % pozitivních 

mužů). Podobně je to i v dalších věkových dekádách. Nejvyšší výskyt jsme zaznamenali v 9. 

dekádě věku a je rovněž vyrovnaný (67 % u obou pohlaví). Pohlavně specifické osifikační 

modely byly také zaznamenány dříve u žen. Nejmladší nositelkou centrálního typu osifikace 

byla 16letá žena, nejmladší jedinec s periferním typem osifikace byl 20letý muž. Vyšší výskyt 

pohlavně specifických typů se udržel u žen pouze do 3. dekády věku. Od 4. dekády věku byl 

prokazován častěji v souboru mužů (35 % mužů s periferními osifikacemi ve 4. dekádě oproti 

28 % žen s centrálními osifikacemi, 59 % mužů s periferními osifikacemi oproti 54 % žen s 

centrálními osifikacemi v 9. dekádě). Vysvětlení přináší právě vyšší výskyt pohlavně 

nespecifických osifikačních modelů (Ind a Mix) u žen. Nevysvětlen však zůstává prudký 

nárůst počtu osifikací u žen ve 3. dekádě a zvláště pak malý pokles ve 4. dekádě věku. 

Pohlavně specifické, ale i smíšené osifikace se objevují dříve u žen. U mužů byly prokázány 

až v 6. dekádě věku, zatímco nejmladší ženě, která byla nositelkou smíšeného osifikačního 

modelu (typ III-Mix) bylo 29 let.  
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Z výskytu podtypů centrálních osifikací v jednotlivých dekádách u žen vyplývá velmi 

úzká vazba k věku. Ve 2. dekádě věku byly prokázány výlučně jen centrální jazykovité typy 

osifikací. Jejich zastoupení pozvolna klesalo až k 6. dekádě věku. Po 6. dekádě byl pokles 

prudší. Pokles výskytu Cj osifikací byl současně sledován nárůstem obou zbylých podtypů. 

Cjk osifikační podtyp byl detekován u žen od 3. dekády, Ck podtyp od 5. věkové dekády. 

Vzestup výskytu Cjk i Ck osifikací je plynulý s výjimkou výraznějšího poklesu Ck osifikací v 

6. dekádě věku. V 8. a 9. dekádě věku pak mají velmi podobné zastoupení. Toto věkové 

rozvrstvení jednotlivých podtypů centrálních osifikací umožňuje i velmi hrubý odhad věku 

ženy. Lze říci, že nález Cjk osifikací vylučuje ženu mladší 30ti let, nález Ck osifikací 

vylučuje ženu mladší 50ti let, ale nález Cj osifikací nevylučuje ženu žádné věkové kategorie. 

Nález Cj osifikací pouze upozorňuje na možnost, že se bude jednat s větší pravděpodobností o 

mladší ženu. 

Výskyt osifikačních modelů v souboru rtg pitevního materiálu jsme nehodnotili v 

rámci jednotlivých věkových dekád. Důvodem byl nízký počet osob v souboru, nerovnoměrné 

zastoupení  jedinců v příslušných dekádách a dále jednoznačná převaha osob 6., 7. a 8.  

věkové dekády. 

Osifikační změny v žeberních chrupavkách jsou změny, které byly považovány za 

projev degenerativního procesu. Degenerace jako příčina vzniku osifikace byla vyvrácena u 

chrupavky 1. žebra. Proces osifikace chrupavky 1. žebra je považován za fyziologický projev 

stárnutí. V našem souboru jsme hodnotili pouze osifikace chrupavek žeber kaudálních. V 

souboru klinických rtg jsme prokázali jednoznačnou závislost výskytu osifikací na pohlaví i 

věku. Osifikační změny jsme zachytili přibližně u poloviny hodnocených jedinců. V souboru 

rtg pitevního materiálu byly osifikace prokázány v 89 % 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 hodnoceného materiálu. Je tedy velmi pravděpodobné, že 

výskyt těchto změn v naší populaci je ještě mnohem vyšší. Proč se osifikace nevyskytují u 

některých 80ti letých lidí? A proč se vyskytují někdy  u „náctiletých“? Jak uvádí Francesca 

Ontell (1997), etiologie osifikace žeberních chrupavek zůstává stále otevřená a zasloužila by 

si detailní studii. 
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Obr. 32: Trojrozměrná rekonstrukce CT vyšetření hrudníku při plicní angiografii. 73letá žena. Cjk osifikační 
model. 
 
 
 

 
Obr. 33: Trojrozměrná rekonstrukce CT vyšetření hrudníku. 68letý muž. P osifikační model. 
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6. 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 stanovit jednotící kritéria, jež jsou společná všem dosud 

použitým osifikačním modelům. Po stanovení kritérií jsme vybrali několik osifikačních 

modelů. Tyto modely a jejich kombinace nám sloužily k vytvoření vlastního osifikačního 

schématu. 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 (ve 2. dekádě věku postihuje 15 % žen a 4 %  

                     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. 
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    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.  

 

               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“.  
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II. HISTOLOGICKÁ A HISTOCHEMICKÁ ČÁST 

 

1. SOUČASNÝ STAV SLEDOVANÉ 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. Chondroblasty jsou buňky s řadou filopodií, 

syntetizují chrupavčitou matrix a diferencují se v chondrocyty. Dělením chondrocytů vznikají 

izogenetické skupiny, tzv. chondrony neboli 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 se z amorfní a vláknité složky. Amorfní složka je 

homogenní, gelovitá, bezbarvá a díky obsahu kyselých složek, ve světelném mikroskopu silně 

bazofilní substance (Anderson 1962). Voda tvoří téměř 70-80 % chrupavčité tkáně. Další 

složkou jsou proteoglykany (PG) a glykoproteiny (např. matrixové proteiny - chondronectin, 

chondrokalcin). Vláknitou složku tvoří kolagen, který tvoří až 40 % suché váhy chrupavky. 

Proteoglykany a kolagen spolu vytváří tzv. proteoglykanový agregát. Hyalinní chrupavku 

pokrývá husté kolagenní vazivo, jež se diferencuje rovněž z mezenchymu pomocí fibroblastů, 

tzv. perichondrium. Chrupavka přirůstá intersticiálně - mitotickým dělením chondrocytů, ale 

také apozicí z perichondria v němž se fibroblasty směrem do nitra diferencují v chondroblasty 

(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). 

  

1.1.1. 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, nažloutými 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. Jedná se o 

kyselý glykopeptid, ve vodě rozpustný, alkalicky odolný a silně fluorescentní. Svými 
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vlastnostmi se zásadně odlišuje od ochronotického pigmentu i od lipofuscinu (van der Korst et 

al., 1977). 

Za jeden z možných etiologických faktorů všech změn, které se v souvislosti s 

věkem objevují, je považován tzv. kritický průměr žeberní chrupavky (Sames, 1977). Se 

zvětšováním tloušťky žebra se zvětšuje také vzdálenost centrálních partií chrupavky od cév 

perichondria a tím jsou tyto oblasti nedostatečně živeny. Změny se objevují nejprve v 

centrálních oblastech, periferie zůstává dlouho intaktní. Výjimku z tohoto pravidla však tvoří 

chrupavka 1. žebra, kde se změny objevují nejprve pod perichondriem a centrální partie jsou 

postiženy nejpozději (Kampen et al., 1995). 

 

1.1.2. Věkové změny žeberní chrupavky z mikroskopického pohledu  

První zmínky o studiu chrupavčité tkáně histologickými metodami se objevují v 

pracích Virchova 1856, Luschka 1856 a Chiariho 1878, výskyt kalcifikací v žeberních 

chrupavkách člověka poprvé popsali Aschoff 1902 a Beer 1903 (Falconer, 1938). Falconer při 

studiu kalcifikací žeberních chrupavek použil kromě histologických technik a světelné 

mikroskopie také metodu kvantitativní chemické analýzy a mikroincinerace a jako první 

upozornil na skutečnost, že se vedle kalcifikovaných ložisek v žeberních chrupavkách 

nacházejí i malé dutinky ohraničené mladou kostí, mnohdy vyplněné kostní dření. Kalcifikaci 

zaznamenal nejdříve v chrupavce 1. žebra, maximum jejího výskytu popsal na chrupavkách 

„kaudálních“ žeber (6.-9.). King (1939) potvrdil Falconerovy nálezy a na základě 

dosavadních poznatků jako první navrhl používat místo vžitého termínu „kalcifikace“ správný 

termín „osifikace“ žeberních chrupavek. 

Stárnutí žeberních chrupavek doprovází nejen kalcifikace a osifikace. Objevují se 

další změny týkající se jak buněčné, tak mezibuněčné složky, např. úbytek buněk, fibrilace, 

změny zastoupení PG, pigmentace a další (Haas, 1943; Dearden et al., 1974; Wobst et al. 

1980). Změny, které se v hyalinní chrupavce v souvislosti s věkem v této lokalizaci objevují, 

mohly být podrobněji studovány díky rozvoji laboratorních technik, zejména elektronové 

mikroskopie a histochemie v 70. - 80. letech 20. století. 

 

1.2. Věkové změny buněčné složky chrupavky 

 

Růst a zrání chrupavky končí ve 3. dekádě věku. Do tohoto období chrupavka 

narůstá apozicí z perichondria. Buňky perichondria proliferují, diferencují se v chondroblasty 

a produkují intercelulární matrix. Poměr buněk vzhledem k matrix je vysoký (Haas, 1943; 
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Hwang, 1978), avšak již od novorozeneckého věku klesá (Stockwell, 1967). Stockwell 

prokázal, že buněčná denzita klesla během „zrání“ (0-30 let) až sedmkrát. Počet buněk z 

původních 50ti na jednotku plochy klesl na 7. Během stáří (31-89 let) se snížil o dalších 25 %, 

tedy z původních 7 na 5 buněk na jednotku plochy.  

Do 4. roku věku nebyly nalezeny v žeberní chrupavce žádné izogenetické skupiny 

(Dearden et al., 1974). Vznikají až ve druhé polovině 1. dekády, nejdříve v centrálních 

partiích a odtud se rozšiřují do oblastí subperichondrálních. Velikost chondronů se 

v centrálních partiích oproti partiím periferním v souvislosti s věkem snižuje (Wobst et al. 

1980). V centrálních oblastech byly detekovány rovněž známky chondrocytární degenerace. 

Patří k nim snížení intracelulárního obsahu glykogenu a akumulace lipidů v podobě 

obrovských cytoplasmatických vakuol (Bonucci et al., 1974; Dearden 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., 1990b). Podle recentních závěrů však ani toto stádium není 

definitivní (Bahrami et al., 2001). 

 

1.3. 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 (Horner, 

1949; Dearden et al.,1974; Mallinger and Stockinger, 1987). Zvyšuje se obsah nekolagenních 

proteinů a mění se také zastoupení jednotlivých složek glykosaminoglykanů (GAG) (Dearden 

et al., 1974; Bonucci et al., 1974; Hardingham et al., 1976). Na úrovni elektronového 

mikroskopu byly prokazány elektrondenzní měchýřky, tzv. matrix vesicles (MV), jejichž 

výskyt úzce souvisí s počínající kalcifikací (Bonucci et al., 1967; Bernard and Pease, 1969; 

Alcock 1972).  

 

1.3.1. Kalcifikace  

Kalcifikace, jako forma mineralizace, je fyziologický proces. Kalcium (Ca) se v 

souvislosti s tímto procesem ukládá do kostí v rámci intramembranózní nebo endochondrální 

osifikace. Při intramembranózní osifikaci se Ca zabudovává do osteoidu, který je produkován 

osteoblasty, jež se diferencují přímo z mezenchymálních buněk. Během endochondrální 

osifikace se Ca ukládá nejprve do hyalinní chrupavky, která je následně odbourána a 
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nahrazena kostní tkání (Howel, 1971; Matthews and Martin, 1971). Chrupavčitá tkáň tedy na 

některých místech podléhá kalcifikaci a následné osifikaci programově. Týká se to např. 

hyalinní chrupavky růstových plotének, jejichž uzávěrem je ukončen růst kostí do délky. 

Kloubní chrupavka, chrupavky dýchacích cest a také chrupavky žeberní za fyziologických 

okolností žádné kalcifikaci ani kompletní osifikaci nepodléhají. Je však otázkou, zda 

kalcifikace laryngeálních chrupavek nebo osifikace chrupavek žeberních, jež jsou často 

označovány jako degenerativní, jsou skutečně procesy patologické. 

Patologická kalcifikace v pravém slova smyslu je děj, při kterém dochází k ukládání 

mikrokrystalů do tkání. Základním předpokladem je buď hyperkalcémie nebo patologicky 

změněná tkáň. V prvém případě mluvíme o kalcifikacích metastatických (např. při 

hyperparathyroidizmu, hypervitaminóze D), ve druhém případě o kalcifikacích dystrofických. 

Dystrofické kalcifikace se objevují u chorob pojiva (sklerodermie) nebo u metabolických 

poruch (chondrokalcinóza, dna, alkaptonúrie s ochronózou apod.). Jako heterotopická je 

označována kalcifikace měkkých tkání (Kocián, 1978; Anderson 1983, 1988; Žitňan et al. 

1998). 

Kalcium se v organismu ukládá v několika možných formách. K těm vzácnějším patří 

kalcium-pyrofosfát-dihydrát (CPPD), kalcium-dihydrogen-fosfát a kalcium-oxalát. Depozita 

CPPD v kloubní chrupavce jsou součástí tzv. chondrokalcinózy – pseudodny. Předpokladem 

depozice je zvýšení pyrofosfátu, např. po úrazech (uvolněné nukleotidy slouží jako substrát 

pro nukleosid trifosfát pyrofosfát-fosfohydrolázy) nebo při hyperparathyreóze, hypothyreóze, 

hemochromatóze, Willsonově chorobě či ochronóze. 

Ve většině savčích kalcifikovaných chrupavek se do organické matrix ukládají 

minerální částice nejčastěji ve formě krystalického hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH)2(HA), 

vzácněji ve formě amorfní (prekurzory HA) - amorfní kalcium fosfát Ca9(PO4)6 (dále jen 

ACaP). Krystaly mají jehlicovitý tvar a nabývají různé velikosti (nejmenší mají zhruba 5x12 

nm). Jsou pokryty „hydratační skořápkou“, přes kterou jsou transportovány ionty dovnitř i 

ven. Vznik krystalů se pokoušejí vysvětlit dvě tzv. nukleační teorie (Becker, 1977). Podle 

teorie homogenní nukleace precipituje ACaP z roztoku o vysoké koncentraci iontů 

(Neumannova teorie epitaxe z roku 1953 – zmíněna Alcockem 1972). Podle teorie 

heterogenní nukleace dochází k precipitaci i v roztoku, který není saturován, a to tím, že se 

minerály ukládají na povrchu tzv. matrice. Za matricovou složku je považován kolagen. 

Irving (1973) popsal „obnažená“ místa na kolagenních vláknech obsahující aminoskupiny, na 

které se váže kalcium a fosfáty pomocí elektronkovalentních vazeb. GAG jsou 

proteinpolysacharidy, které svými anionickými skupinami mohou rovněž vázat  Ca ionty, 
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avšak brání tím krystalizaci (Irving, 1973). Tyto látky podobně jako glykoproteiny, 

pyrofosfáty, Mg kationty, polykarboxylové ionty - např. citrát, nukleosidtrifosfáty a dokonce 

některé hormony patří do skupiny inhibitorů kalcifikace (Fleish and Neuman, 1961; Becker, 

1977; Boskey, 1981). 

 

1.3.1.1. „Matrix vesicles“ – iniciální kalcifikační lokus 

Až do 60. let se soudilo, že nukleační mechanizmus kalcifikace je typicky 

extracelulární děj. Výsledky pozdějších studií však ukázaly, že kalcifikace je velmi složitý 

děj, kterého se účastní především buňky (Bonucci, 1967; 1970, Bernard and Pease, 1969; 

Anderson, 1969; Newbrey and Banks, 1975; Majeska and Wuthier, 1975; Slavkin et al., 1976; 

Bonucci and Dearden, 1976; Hsu and Anderson, 1977; Martino et al., 1979) 

Pomocí elektronové mikroskopie byly v těsné blízkosti buněk proliferující zóny 

chrupavky, která nekalcifikuje, nalezeny struktury ohraničené dvojvrstevnou membránou. 

Tato okrouhlá, PAS+ pozitivní, osmiofilní tělíska o průměrné velikosti 0,1 µm byla 

považována za nejrannější minerální depozita a byla nazvána „kalcifikujícími globulemi“. 

Tělíska jsou vyplněna homogenní substancí s nízkou elektronovou denzitou. Dle PAS 

pozitivity i afinity k Os je zřejmé, že obsahují organický podíl. Tělíska postupně přibývají a v 

oblasti hypertrofické zóny dosahují svého početního maxima. Po začátku kalcifikace se jejich 

množství snižuje a tělíska podléhají určitým změnám. Mizí jejich původně amorfní struktura a 

objevuje se v nich různý počet malých jehlicovitých krystalů. Krystaly se postupně zvětšují a 

zmnožují a tvoří okrouhlé klastry. Elektronový difraktogram prokázal, že se jedná o 

hydroxyapatit. Hydroxyapatitové krystaly jsou jehlicovité, tenké a některé z nich bývají 

zakřivené. Splýváním krystalů i klastrů vznikají široké ostrůvky kalcifikované chrupavky na 

úrovni degenerující zóny. Po dekalcifikaci zůstanou na místě krystalů jakési jejich stíny, které 

Bonucci (1970) nazývá „duchy“ a které mají stejnou lokalizaci i tvar jako krystaly. Každý 

krystal má svoji tzv. organickou kostru, která může zároveň plnit funkci nukleačního místa při 

kalcifikaci (Bonucci, 1970; Bonucci and Dearden, 1976). Zastoupeny jsou zejména 

proteinpolysacharidy (Martino et al., 1979).  

 Obdobné struktury nalezené v intramembranózní kosti poblíž výběžků osteoblastů do 

osteoidu byly nazvány „iniciální kalcifikační lokusy“ (Bernard and Pease, 1969). Teprve 

termín „matrix vesicles“ (MV) použitý Andersonem v roce 1969 se v oficiální terminologii 

ujal a užívá se dodnes. 

MV se nachází extracelulárně a představují primární kalcifikační ložisko. MV nejsou 

pozůstatky po degenerovaných chondrocytech, ale jsou tvořeny rychlým metabolicky 
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aktivním procesem těchto buněk (Wuthier et al., 1977). Granula obsahující Ca byla prokázána 

také intracelulárně, zejména v mitochondriích chondrocytů (Shapiro and Greenspan, 1969; 

Shapiro and Lee, 1975), ale i osteoblastů a osteocytů a svoji strukturou odpovídají struktuře 

MV (Martin and Matthews, 1969, 1970; Matthews et al., 1970; Matthews and Martin, 1971; 

Scherft and Groot, 1990; Imai et al., 1992). Tyto poznatky potvrzují Lehningerovu hypotézu o 

průběhu iniciální fáze kalcifikačního procesu (Lehninger, 1970). Podle autorovy teorie se 

kalciové a fosfátové ionty transportují do cytoplasmy a odtud do mitochondrií. Jedná se o 

energeticky vysoce náročný děj. Ukládání Ca do mitochondrií, tvorba mitochondriálních 

granul a jejich zvětšování zabraňuje zvyšování koncentrace Ca v buňkách. K ukládání dochází 

během oxidativní fosforylace, je-li poměr Ca/P 1,5-2. Vzniká tricalciumfosfát, což je amorfní 

fáze kalciumfosfátu (ACaP). Tento ACaP je esenciální prekurzor extracelulárního 

hydroxyapatitu a zároveň nejmenší transportabilní forma solidního kalciumfosfátu. Jakmile se 

převýší rozpustnost, ACaP precipituje ve formě mikropaket a vznikají elektrondenzní granula. 

Granula byla nalezena na mitochondriální membráně, ale také uvnitř mitochondriálních krist 

(Brighton and Hunt, 1974). Maximum granuly naplněných mitochondrií bylo nalezeno v 

hypertrofické zóně chrupavky (Lehninger, 1970; Holtrop, 1972a, b). Precipitovaný produkt 

pak opět disociuje do menších mikropaket, které jsou transportovány přes mitochondriální 

membránu a v dolní části hypertrofické zóny dochází k jejich uvolňování do cytoplasmy a 

dále do extracelulární substance. Autoři (Lehninger, 1970; Holtrop, 1972a, b) zvažují proces 

fagocytózy, Arsenis (1972) nabízí možnost uvolnění těchto granul z mitochondrií pomocí 

celkové enzymatické degradace. Histochemické metody prokázaly v MV řadu enzymů, např. 

ALP, pyrofosfatázu, ATP-ázu, Na+K+ATP-ázu, 5-nukleotidázu (Majeska and Wuthier, 1975; 

Schwartz, 1979; Boyan et al., 1989). Dearden and Bonucci popsali proces cytoplasmatické 

invaze do matrix mitochondrií a vznik vakuol, jejichž  obsah je pak exocytován do 

pericelulární lakuny, kde je lze prokázat jako zmiňované MV (Dearden and Bonucci, 1975). 

Ztráta intramitochondriálních granul spadá do období začínající kalcifikace  (Lee and Shapiro, 

1978; Boskey, 1981). Mikropakety z mitochondriálních granul pak extracelulárně konvertují 

do krystalického HA. Proces konverze začíná v momentě kompletní hydrolýzy ATP, látky, 

která působí jako stabilizátor ACaP a tedy inhibitor kalcifikace (ADP ani AMP tuto vlastnost 

nevykazují) (Hsu and Anderson, 1977; Blumenthal et al., 1977). Na základě těchto poznatků 

Boskey (1981) označuje jako hlavní spouštěcí moment kalcifikace snížení oxygenové tenze. 

K nedostatku O2 v chrupavce dochází právě v době dosažení tzv. kritického průměru 

žeberních chrupavek (Sames, 1977). Růstem krystalů dochází k ruptuře membrány MV a k 

dalšímu vývoji krystalů v extracelulárním prostoru. Nově vzniklé ložisko kalcifikace se 



 61 

nazývá „kalcifikační nodul“ (Martino et al., 1979). Kolem kalcifikačního nodulu je periferní 

denzní zóna, tzv. lamina limitans. Jedná se o nemineralizovanou matrix se zvýšeným 

zastoupením proteinpolysacharidů a fosfolipidů. Krystalické klastry se šíří kruhovitě na úkor 

lamina limitans, spojují se a postupně vyplní matrix. 

V centru nodulu se nachází organické zbytky po membráně MV. Kromě 

proteinpolysacharidů se zde vyskytují také lipidy (Irving and Wuthier, 1968; Anderson, 1969; 

Alcock 1972; Irving, 1973). V chrupavce se nacházejí jak polární tak i nepolární lipidy. 

Téměř polovinu polárních lipidů v chrupavce tvoří štěpné produkty fosfatidyl inositolu, 

patřící mezi kyselé fosfolipidy.  Každá fosfátová negativně nabitá skupina váže Ca ion, kladně 

nabité skupiny pak váží fosfáty. Boskey hovoří o tzv. Ca-fosfolipid-fosfátovém komplexu 

(Boskey and Posner, 1977).  

 

1.3.1.2. Hypertrofické chondrocyty 

Chondrocyty se vyvíjejí z mezenchymálních progenitorových buněk. Existují dvě 

odlišně predeterminované subpopulace progenitorových buněk. Z jedné se vyvíjejí myoblasty, 

z druhé chondroblasty (Pacifici et al., 1990a). Fakt, že chondrocyty jsou terminálním stádiem 

diferenciace chondrogenní linie, je již dávno překonán. Během pozdní embryogeneze a 

časného postnatálního života podléhají tyto buňky dalším komplexním změnám v průběhu 

endochondrální osifikace. V rámci tohoto procesu vstupují chondrocyty do aktivní 

proliferativní fáze a vyvíjejí se ve velké kruhovité hypertrofické chondrocyty. Některé 

chondrocyty, např. kloubní a žeberní nepodléhají endochondrální osifikaci a jejich osud nebyl 

dlouho znám. Pokusy in vitro však dokázaly, že se i chondrocyty v této lokalizaci diferencují 

do definitivního hypertrofického stádia (Pacifici et al., 1990a; Bahrami et al., 2001). 

Hypertrofické chondrocyty jsou velké buňky s kulatým jádrem, které obsahuje více 

jadérek. Mají četné výběžky, dilatované cisterny endoplasmatického retikula (ER) a zvýšené 

množství volných ribosomů. Mitochondrie těchto buněk se zásadně liší od mitochondrií jiné 

lokalizace. Obsahují elektron-denzní granula s jemně granulárním materiálem (Holtrop, 1972 

a,b). Tyto buňky mající zcela nové fenotypové vlastnosti - produkují kolagen X, matrixový 

protein vážící Ca - osteonectin a alkalickou fosfatázu - ALP (Leboy et al., 1989). 

Hypertrofické chondrocyty leží v širokých lakunách a v jejich bezprostřední blízkosti se 

následně po uvolnění mitochondriálních granul začínají objevovat MV. Dlouhou dobu se 

soudilo, že následkem šířící se kalcifikace tyto buňky umírají v důsledku nedostatku živin. 

Lakuny, v nichž se degenerované chondrocyty nacházejí, se bortí a prorůstají do nich kapiláry 

spolu s osteoblasty a začínají se tvořit kostní trámce (Brighton and Hunt, 1974). Tato teorie o 
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degeneraci hypertrofických chondrocytů následkem kalcifikované matrix byla popřena (Floyd 

et al., 1987; Cowell et al., 1987). Autoři prokázali kapilární invazi mezi ostrůvky 

hypertrofických chondrocytů ještě před mineralizací matrix. Hypertrofické chondrocyty 

secernují faktor s chemotaktickými účinky vůči endoteliálním buňkám, který má zároveň i 

proliferační účinky a indukuje kapiláry k růstu. Tento faktor patřící mezi angiogenní 

stimulátory byl později identifikován jako transferin (Carlevaro et al., 1997). Carlevaro 

vysvětluje invazi krevních cév do hypertrofické chrupavky inhibicí antiangiogenních faktorů, 

produkovaných v rezervní a proliferativní zóně a stimulací angiogenních faktorů z 

hypertrofické zóny. Některé chondrocyty na svém místě nadále žijí a stávají se potenciálně 

kostními buňkami. 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. diferenciace do „osteoblast-

like“ stádia nebyla zaznamenána vždy a všude. Nejčastěji se objevuje perivaskulárně kolem 

chrupavčitých cévních kanálů (Galotto et al, 1994). Diferenciace buněk začíná přechodem do 

tzv. metastabilního stavu. Tato změna je iniciována pravděpodobně změnou mikroprostředí 

kolem hypertrofických hcondrocytů při chrupavčité resorpci. V metastabilním stavu dojde u 

buněk buď k jednorázovému přepnutí chondrogenního fenotypu na osteogenní nebo se 

osteogenní fenotyp postupně diferencuje (Roach et al, 1995). Osteoblast-like buňky produkují 

ALP, kolagen I a řadu nekolagenních proteinů - osteonectin, osteopontin, osteokalcin, 

ovotransferin a kostní sialoprotein (Cancedda, et al., 1992; Gentili et al., 1993, 1994; 

Gerstenfeld and Shapiro, 1996). Po několika dnech tyto buňky produkují intralakunární 

osteoidní matrix. Diferenciaci podléhá však jen část hypertrofických chondrocytů. Ostatní 

umírají apoptózou. 

Nálezy v kostochondrální junkci jsou identické s nálezy v růstových ploténkách 

dlouhých kostí. Hypertrofická zóna chrupavky je místem, kde se iniciuje  kalcifikace matrix, a 

následuje vývoj kostních trabekul (Fazzalari et al., 1997). Chondrocyty žeberních chrupavek 

produkují kolagen X, ale další remodelace tkáně do kosti je silně omezená. Druhým 

markerem hypertrofických chondrocytů je ALP, jejíž aktivita se před pubertou v žeberních 

chrupavkách neobjevuje. Teprve v průběhu pohlavního zrání se zvyšuje aktivita ALP, ztrácí 

se schopnost syntetizovat kolagen II a IX, snižuje se syntéza PG a nastupuje pomalá osifikace 

(Bahrami et al., 2001). Potlačení remodelace, popřípadě její nastartování, je umožněno 

různými signály prostředí. Tyto signály zasahují do diferenciační kaskády chondrocytů. 

Bahrami uvádí, že možným signálem pro diferenciaci hypertrofického fenotypu může být 
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parathormon (PTH), který působí přes PTH receptor. PTH receptorem bohaté chondrocyty 

byly detekovány v proliferativní zóně růstové ploténky a stávají se základem pro vývoj 

sekundárního osifikačního centra (SOC) krátce po narození (Chen et al. 2006). 

 

1.3.1.3. Enzymy 

V buňkách a v mezibuněčné hmotě chrupavky i kosti se nachází celá řada enzymů, 

které jsou zapojeny do procesu kalcifikace. Je to především skupina fosfatáz 

(fosfomonoesteráz). Vyskytují se zde nespecifické fosfatázy (ALP, ACP), specifické (5´-

nukleotidáza) a polyfosfatázy (ATP-áza a pyrofosfatázy). 

Alkalická fosfatáza (ALP) je nespecifická fosfatáza, která štěpí ester kyseliny 

ortofosforečné s alkoholy nebo fenoly, a to při pH 9,2 - 9,6 (Lojda et al, 1967; Lojda, 1970). 

Nachází se v řadě pojivových tkání - v kostech, v zubech, ale i v osifikující chrupavce 

(Robinson, 1923). Jedná se o enzym, typický pro místa aktivního transportu. Byl prokázán v 

osteoblastech, v buňkách periostu, endostu, v endotelu krevních cév, v buňkách kostní dřeně, 

v chondrocytech, ale i v hypertrofických chondrocytech (Freiman, 1954; Anderson, 1962; 

Hugon and Borgers, 1966; Robinson and Karnovsky, 1983; de Bernard et al., 1986; Cole and 

Wezeman, 1987; Poole et al., 1989; Watson et al., 1989; Roach, 1999). V růstové chrupavce 

byla aktivita ALP prokázána v Golgiho aparátu, váčcích ER (Bernard, 1978), v granulích 

mitochondrií hypertrofické zóny, kde se vyskytuje v mnohem větším množství než v 

mitochondriích ostatních zón (Arsenis, 1972; Irving, 1973) a  dále pak v MV (Majeska and 

Wuthier, 1975; Becker, 1977; Felix et al., 1978). Enzym je syntetizován v buňkách, odkud se 

dostane do MV a extracelulárního prostředí. Enzym ALP je označován jako marker zevního 

povrchu MV. Je zde vázán přes fosfatidyl-inositol kovalentní vazbu karboxylových skupin 

proteinu. Po uvolnění z této vazby se ALP dostává do matrix, kde hydrolyzuje pyrofosfáty a 

tím inhibuje inhibitory kalcifikace a podporuje krystalizaci. Hydrolýzou vzniká anorganický 

fosfát s vysokou vazebnou kapacitou pro Ca (de Bernard et al., 1986; Roach, 1999). 

Maximální aktivity dosahuje tento enzym v hypertrofické zóně chrupavky, tedy tam, kde 

kalcifikace začíná. Se stupněm kalcifikace pak jeho intenzita slábne a v silně kalcifikované 

matrix jeho aktivita nebyla prokázána. (Bonucci et al., 1992; Bahrami et al., 2001). Intenzivní 

reakce byla pak zaznamenána v osteoblastech kosti (Watson et al., 1989; Fedarko et al., 1990; 

Bonucci, 1990).  

Kyselá fosfatáza - ACP kostní (synonymum TrAP-tartarát rezistentní ACP) je enzym, 

který katalazuje hydrolýzu fosfoproteinů a nukleotidů při pH 5,0. Roach považuje ACP za 

lysozomální enzym, který se nachází všude tam, kde jsou v buňkách lysozomy. Detekce 
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tohoto enzymu je závislá na množství. Osteoklasty ji produkují mnoho a tudíž lze užít jako 

jejich markeru. V chrupavčité tkáni byla aktivita ACP detekována v chondrocytech růstové 

ploténky králíků (Silbermann and Frommer, 1974; Roach, 1999). Enzym zabraňuje 

nepatřičným nebo předčasným kalcifikacím defosforylací fosfoproteinů (osteopontinu a 

kostního sialoproteinu) v proliferativní a horní části hypertrofické zóny. Ve zbytku 

hypertrofické zóny a v zóně kalcifikace je její aktivita vystřídána aktivitou ALP. S rozvojem 

kalcifikace a růstem krystalů mizí aktivita ALP a opět se objevuje aktivita ACP. Jakmile je 

tkáň plně mineralizována i aktivita ACP zcela ustane. 

 

1.3.2.Vaskularizace 

Hyalinní chrupavka je vyživována difúzí z okolní perichondriální cévní sítě. Vlastní 

krevní cévy nemá. V žeberních chrupavkách člověka, ale i jiných živočišných druhů, byly 

však přesto cévy popsány. Jsou uložené v tzv. chrupavčitých kanálech, a to jak prenatálně, tak 

postnatálně. První zmínky o vaskularizaci chrupavky, konkrétně chrupavčitých epifýz, se 

objevily v práci Huntera 1743 (Novák, 1964). Existence chrupavčitých cévních kanálů byla 

později potvrzena dalšími studiemi v epifýzách dlouhých kostí většiny savců (Wilsman and 

van Sickle 1972; Chappard et al., 1986; Kimpel et al., 1999). Chrupavčité kanály se objevují v 

různém časovém sledu u chrupavek různé lokalizace, tedy ne zcela náhodně (Gruber et al., 

1990). 

            Vaskularizace žeberních chrupavek člověka byla studována Freundem 1858 a později 

Langerem 1876 (Novák, 1964). Autor uvádí, že cévy nikdy neleží v základní hmotě 

chrupavky, ale v tzv. chrupavčitých štěrbinách či kanálech, které nemají vlastní stěnu. Cévní 

kličky vstupují z perichondria již v prenatálním období. Novák (1964) tyto cévy prokázal u 

plodů od 6. fetálního měsíce a u novorozenců detekoval vaskularizaci u všech žeberních 

chrupavek s výjimkou posledních tří párů. Cévy vstupují do chrupavky zejména z ventrální a 

ventrokaudální strany, což autor vysvětluje zvýšenou biologickou aktivitou a tudíž zvýšenou 

apozicí v místě konvexity žebra. Autor popírá pasivní inkluzní teorii a naopak podporuje 

invazní teorii aktivního vrůstání cév. V chrupavčitých kanálech žeberních chrupavek popisuje 

jednoduché a rozvětvené cévní kličky a také kličky kapilární. Vznik kanálů vysvětluje Novák 

aktivní histiocytární chondrolýzou, neboť mnohojaderné chondroklasty nenachází. Autor 

uvádí, že v souvislosti s věkem nastává povšechná redukce cévního řečiště a většina 

chrupavčitých kanálů se uzavírá apozicí chondrocytů. V některých kanálech se mohou naopak 

cévy zmnožit, popřípadě se v nich vytvoří dutina vyplněná tukovými buňkami a kostní dření. 

Posledně zmíněný osud kanálů, dle autora, ve stáří převažuje. 
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K podobným závěrům, dospěl po mnoha letech Gruber (Gruber et al., 1990). Studoval 

kostochondrální junkci žeberních chrupavek a pomocí kvantitativní histomorfometrie zjistil, 

že se počet chrupavčitých kanálů na jednotku plochy s věkem snižuje. Ve svém souboru 

prokázal jejich výrazný úbytek od novorozeneckého věku po adolescenci (16 let). Dále 

upozornil až na desetinásobný vzestup počtu kanálů u achondrogenezí (II - 

hypochondrogenese). Výrazný úbytek chrupavčitých kanálů do 2. dekády věku potvrdil i 

Muss (1990). Podle něho však v žeberní chrupavce 4. - 6. žebra existují 2 periody 

vaskularizace. Druhá perioda nastupuje ve 3. dekádě věku. Jedná se dle autora o 

neovaskularizaci již degenerujících oblastí, kdy se objevují tzv. „dřeňové“ prostory. 

Etiologii, vývoj a význam vaskularizace chrupavčité tkáně studovali i další autoři. 

Kugler, na rozdíl od Nováka, detekoval chondroklasty a průnik cév do chrupavky vysvětluje 

aktivní chondrolýzou (Kugler et al. 1979). Burkus a později Soames detekovaly jiné lyzující 

mezenchymální buňky – fibroblasty a makrofágy (Burkus et al., 1993, Soames, 1995). Práce 

Ganeyho a Craatze potvrzují perichondriální invaginaci krevních cév (arterioly, venuly, 

kapiláry), neuronálních struktur a pojivové tkáně (nediferencovaný mezenchym) do 

vznikajících chrupavčitých kanálů (Ganey et al., 1995; Craatz et al., 1999).  

Mimo nutritivní funkci cév a mimo podílu chrupavčitých kanálů na metabolismu 

chrupavky (Craatz et al., 1999; Kimpel et al., 1999) je zvažována i jejich funkce osteogenní 

(Kugler et al. 1979). Chappard zjistil, že epifýzy plodu začínají vaskularizovat počátkem 12. 

týdne vývoje (Chappard et al., 1986). Burkus prokázal vaskularizaci v chrupavčitých kanálech 

distální epifýzy lidského femuru mezi 10. - 14. týdnem vývoje, tedy o několik měsíců dříve, 

než se objevuje sekundární osifikační centrum (SOC) (Burkus et al., 1993). Alvarez potvrdil, 

že vaskularizace a vývoj chrupavčitých kanálů předchází osifikaci epifýz a zcela se odlišuje 

od cévní invaze během primární osifikace. Vznik chrupavčitých kanálů však vysvětluje 

resorpcí rezervních chondrocytů, které po uvolnění do dutiny kanálu nabývají proliferačních 

vlastností. Rezervní chondrocyty kolem kanálů se stávají zásobními buňkami pro tvorbu SOC. 

Podle stádia diferenciace buď podléhají apoptóze nebo se diferencují do dalších stádií 

chondrocytů podílejících se na osifikaci (Alvarez et al., 2005). 

V žeberních chrupavkách novorozenců zejména kolem chrupavčitých kanálů byly 

prokázány některé angiogenní faktory (VEGF - vaskulární endoteliální růstový faktor, 

angiopoietin Ang 1 a Ang 2). Tyto látky byly detekovány ve všech zónách s výjimkou zóny 

rezervní. Aktivita faktorů bylá přímo úměrná proliferačním schopnostem buněk. Zmíněné 

angiogenní faktory byly dále detekovány v osteoblastech, v osteoklastech, dřeňových 
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prostorech, v perichondriu odpovídající hypertrofické zóně a v periostu. V periostu byla 

současně detekována ALP (Horner et al., 2001). 

Podrobnou studii chrupavčitých kanálů uskutečnil Blumer. V epifýze femuru kuřecího 

embrya a později v distální epifýze femuru narozených myší zjistil, že lze rozlišit dva typy 

chrupavčitých kanálů: kanály nekomunikující (shell) se SOC, které se nacházejí v rezervní 

zóně a tzv. komunikující, vycházející z předchozích, které probíhají rovnoběžně s dlouhou 

osou kosti a buď fúzují a končí slepě v SOC nebo penetrují zónou proliferace do zóny 

hypertrofie a dále až do oblasti primárního osifikačního centra (POC) diafýzy. Blumer 

detekoval na koncích chrupavčitých kanálů makrofágy erodující matrix a v obou dvou typech 

kanálů také VEGF, tedy růstový faktor stimulující angiogenezi. (Blumer et al., 2004a,b; 2005; 

2006, 2007, 2008). Komunikující chrupavčité kanály jsou lemovány vrstvou osteoidu, v níž 

byl detekován kolagen I. Kolagen je produkován mezenchymálními buňkami zevně od SOC. 

Autor dále upozorňuje na tvorbu periostinu četnými chondrocyty a tzv. pre–osteoblasty. 

Uvnitř SOC je však syntéza periostinu snížena  a většina osteoblastů je periostin negativní. 

Rovněž osteocyty periostin nesecernují. Aktivita ALP byla detekována v souvislosti s MV 

kolem slepých konců chrupavčitých kanálů uvnitř SOC, tam, kde se objevila kalcifikace 

novotvořeného osteoidu. Na základě těchto zjištění autor usuzuje na možnost diferenciace 

mezenchymálních buněk chrupavčitých kanálů z preosteoblastů do osteocytů a schopnost 

produkce kostních specifických markerů v závislosti na jejich lokalizaci.  

Otázkou vaskularizace a potenciální osifikace dalších tzv. permanentních chrupavek 

se zabývala řada jiných autorů. Vaskularizace štítné chrupavky byla detekována na konci 2. 

dekády věku, kdy chrupavka dosahuje své definitivní velikosti. Cévy byly prokázány v 

dorsálních partiích chrupavky, a to u obou pohlaví. U mužů poté i ve ventrálních partiích, u 

žen nikoliv (Claassen et al, 1996a). Autor uvádí, že cestou pro vaskularizaci jsou azbestoidní 

vlákna, která se objevují již po 3. roce života. Impregnační technikou dle Kossy nebyla 

prokázána v okolí chrupavčitých kanálů kalcifikace ani osifikace (Claassen and Kirsch 1994 

a,b; 1995). Kolagen I byl nalezen prenatálně a u dětí pouze v zevní a vnitřní vrstvě 

perichondria. Později byly kolem chrupavčitých kanálů imunohistochemicky lokalizovány 

kolagen II, prokolagen-III a kolagen I. Detekce těchto kolagenů dle autorů svědčí o 

fibroblastických a chondrogenních vlastnostech buněk chrupavčitých kanálů.  Po pubertě se 

objevila pozitivita kolagenu I v centrálních partiích, kde naopak vymizela pozitivita kolagenu 

II. Kolagen II je nahrazen kolagenem I definitivně u mužů na začátku 3. dekády věku, u žen 

později. Kolagen X byl poprvé nalezen u 18 letého muže v extracelulární matrix 

hypertrofických chondrocytů v blízkosti chrupavčitých kanálů a mineralizující chrupavky. 
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Některé kolagen X pozitivní oblasti vykazovaly rovněž pozitivitu kolagenu I. Produkce 

kolagenu X předchází mineralizaci. Všechny tyto detekované změny svědčí o schopnosti 

chondrocytů přepínat syntézu jednotlivých kolagenních typů a tedy o schopnosti diferenciace 

chondrocytů do hypertrofických chondrocytů a buněk, které syntetizují kolagen I a X 

současně nebo o dediferenciaci chondrocytů syntetizujících kolagen II do chondrocytů 

syntetizujících kolagen I. Kalcifikace tedy začíná na konci 2. dekády věku po vaskulární 

invazi a po diferenciaci hypertrofického fenotypu buněk, a to v těsném sousedství 

chrupavčitých kanálů a v matrix obsahující asbestoidní vlákna (Kirch and Claassen, 2000). 

Tracheální chrupavky podléhají také fyziologické osifikaci. Nejprve dochází k průniku 

cév do nemineralizovaných oblastí a teprve poté se objevuje lamelární kost i tuková kostní 

dřeň. Osifikace začíná v laterálních partiích chrupavky (Kusafuka et al., 2001). 

 

1.3.3. Kolagen 

Kolagen je vláknitá složka chrupavčité matrix. Tvoří asi 50 % suché váhy chrupavky. 

Kolagenní vlákna o tloušťce 1-20 µm se skládají z jednotlivých fibril (0,3-0,5 µm). Menšími 

jednotkami fibril jsou mikrofibrily (20-100 nm) a ještě menší jsou protofibrily neboli 

tropokolagenové podjednotky. Tropokolagen vznikne vazbou terminálních peptidů na 

prokolagen. Prokolagen je  syntetizován v zrnitém endoplasmatickém retikulu a upravován v 

Golgiho aparátu buněk mezenchymálního původu. Velikost tropokolagenu je přibližně 1,4 x 

280 nm. Každá tato podjednotka obsahuje tři řetězce - alfa 1, alfa 2 a alfa 3, z nichž každý má 

asi 1000 aminokyselin. Nejvíce zastoupené jsou aminokyseliny glycin, prolin a 

hydroxyprolin. Tropokolagenové podjednotky jsou společně spojeny a posunuty o čtvrtinu 

své délky, což vytváří dojem příčného pruhování s periodicitou 64 nm. Vytváří se tak 

extrémně stabilní trojitá šroubovice, která může být budˇ homopolymerní (má tři identické 

řetězce alfa) nebo heteropolymerní (má 2 nebo 3 odlišné řetězce alfa).  

Kolagen je ve světelném mikroskopu neviditelný. Jednak pro své submikroskopické 

rozměry, ale také proto, že jeho refrakční index je stejný jako index základní hmoty. Vlákna 

kolagenu jsou v mezibuněčné hmotě maskována proteoglykany (Maršala, 1983; Deyl and 

Adam, 1982; Duchoň et al., 1985; Hunziker and Herrmannn, 1990).  

Již v 50. letech minulého století, kdy vědci využívali klasických histologických 

technik bylo v popředí zájmu studium potenciálních nukleačních vlastností kolagenu a tedy 

jeho schopnost ovlivnit kalcifikační proces. S nástupem imunohistochemických, 

imunofluorescenčních technik a in situ hybridizace  se otevřely nové možnosti studia (von der 

Mark and von der Mark, 1977; Horton et al., 1983; Yasui et al., 1984; Pacifici et al., 1990a; 
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Stephens et al., 1992; Galotto et al., 1994; Claasen and Kirch 1995; Claassen et al, 1995; 

1996a; Morrison et al., 1996; Pietila et al., 1999). Dosud bylo popsáno mnoho typů kolagenu, 

z nichž každý má svoji typickou specifickou lokalizaci. Do skupiny tzv. fibrilárních kolagenů 

s periodicitou žíhání 64 nm patří typ  I, II, III, V, VI. Kolageny typu IV, VII, VIII, IX, X tvoří 

skupinu kolagenů nefibrilárních, bez typického žíhání, jejichž jednotky se váží end to end a 

obsahují nekolagenní peptidy ( Morrison et al., 1996). 

V žeberních chrupavkách podobně jako i v hyalinní chrupavce jiné lokalizace se 

nachází kolagen typu II. Tvoří až 95 % vláknité složky chrupavky. V období chondrogeneze 

jsou produkovány v žeberní chrupavce také kolageny IX a XI. Tyto typy byly prokázány ve 

vzorku chrupavky 1. žebra (Claassen et al, 1995; 1996b). Později se kromě zmíněných typů 

kolagenů v žeberních chrupavkách objevují i další typy v závislosti na stádiu vývoje 

chrupavčitých buněk. V okolí chondrocytů byl prokázán kolagen VI (Keene et al., 1988), v 

teritoriální matrix hypertrofických chondrocytů kolagen I (von der Mark and von der Mark, 

1977; Horton et al, 1983). Autoři tuto skutečnost vysvětlují možností vývoje osteogenního 

fenotypu hypertrofických chondrocytů. Současný výskyt kolagenu II a kolagenu I nejen v 

okolí hypertrofických chondrocytů, ale také na povrchu erodované chrupavky byl 

zaznamenán Yasuim (Yasui et al., 1984). Právě v této lokalizaci je možné kolagen I 

imunofluorescenčně prokázat již 2 dny předtím než lze klasickými histologickými metodami 

detekovat endochondrální kost. V oblasti endochondrální kosti se pak kolagen II již 

nevyskytuje. S hypertrofickým fenotypem buněk souvisí i syntéza kolagenu X (Pacifici et al, 

1990b; Stephens et al, 1992; Galotto et al., 1994; Claassen and Kirch, 1995; Claassen et al., 

1996a,b; Morrison et al., 1996). V kaudálních lidských žeberních chrupavkách byl kolagen X 

detekován již po 3. roce věku (Bahrami et al., 2001). Na rozdíl od jiných lokalizací 

endochondrálně probíhajících osifikací růstových plotének, jeho přítomnost zde není spojena 

s pozdní diferenciací chrupavky a následnou mineralizací mezibuněčné hmoty. 

V souvislosti s věkem se v žeberních chrupavkách mění také tloušťka a počet 

kolagenních vláken. Chrupavčitá matrix novorozenců obsahuje kolagenní vlákna s 

konstantním průměrem 20 nm a má uniformní vzhled, tzn., že není rozdíl mezi oblastmi 

centrálními a periferními, teritoriálními a interteritoriálními (Mallinger and Stockinger, 1987; 

1988). Již od 10. roku věku byla zachycena v subperichondrální oblasti chrupavky vlákna 

silná 75-150 nm a v centrální oblasti chrupavky pak vlákna o průměru 150-300 nm. Po 50. 

roce věku se v centrální zóně objevila i vlákna o průměru 300-500 nm. Tato obrovská 

kolagenní vlákna se nachází v teritoriální matrix. V jejich blízkosti jsou zbytky degenerujících 

chondrocytů. Vlákna v interteritoriální matrix zůstávají až 4 násobně tenčí. V určitém věku se 
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pak v centrální oblasti objevují vlákna s průměrem 500-4000 nm, která jsou přísně paralelně 

uspořádaná a nazývají se amianthoidní. Tato vlákna byla nalezena již u 19letého muže. Jsou 

viditelná i ve světelném mikroskopu a pro jejich výskyt se používá termín fibrilace. 

 

1.3.4. Fibrilace 

Pojem fibrilace použil ve své práci Horner (1949) pro popis lineárních proužků, které 

našel ve stárnoucích chrupavkách. Mallinger uvádí, že paralelně uspořádaná vlákna v žeberní 

chrupavce popsal již Donders v roce 1846 a nazval je amianthoidní (asbestoidní) vlákna 

(Mallinger and Stockinger, 1988). O povaze těchto vláken se dlouhá léta spekulovalo. 

Rozřešení přinesla až elektronová mikroskopie a rtg difrakce. Jedná se o kolagenní vlákna s 

periodicitou žíhání 56-67 nm, ale s průměrem až desetkrát větším, než mají normální 

kolagenní vlákna hyalinní chrupavky (0,1µm). Dosahují tedy tloušťky 1 µm a délky až 1 mm. 

Jsou orientována kraniokaudálně, tedy kolmo na dlouhou osu žebra. Místy vlákna paralelně 

fúzují do svazků obsahujících i 15-16 jednotek (Hukins et al., 1976). Typické je pro ně právě 

striktně paralelní uspořádání na rozdíl od difúzní lokalizace typických kolagenních vláken a 

dále maximum výskytu v centrální oblasti žeberní chrupavky (Hough et al., 1973; Mallinger 

and Stockinger, 1988). Hough je popsal i makroskopicky na řezu chrupavkou. Byl-li povrch 

chrupavky vlhký, amiantoidní oblasti byly lehce elevovány jako stříbřité plaky. Po vyschnutí 

tkáně se tyto plaky kontrahovaly pod úroveň okolní chrupavky.  

Obdobná vlákna byla pozorována také v chrupavce žeberní a tracheální u potkanů 

(Bonucci et al., 1974). Autoři ve své práci soudí, že vznik těchto vláken souvisí se snížením 

obsahu PG. Růst průměru kolagenních vláken lze vysvětlit změnou složení chrupavčitých 

proteoglykanů, zejména pak zvyšujícím se množstvím malých PG obsahujících hlavně 

keratan sulfát. Tento glykosaminoglykan totiž nemá takovou schopnost elektrostatické 

interakce vůči kolagenu jako chondroitin sulfát (Mallinger and Stockinger, 1988). Práce 

těchto autorů vychází z poznatků jiných studií (Kao et al., 1971; Kobayashi and Pedrini, 

1973), které zmiňují zvyšující se podíl neextrahovaných PG ve stárnoucí chrupavce a 

upozorňují na existenci proteoglykano-kolagenových komplexů a typy vazebných interakcí 

těchto komplexů. Kao zmiňuje iontové, ale i kovalentní vazby v rámci PG-kolagenových 

komplexů. 

 

1.3.5. Proteoglykany  

Proteoglykany (PG), např. aggrecan, decorin, biglykan a fibromodulin (dříve 

chondromukoproteiny) jsou základní komponentou amorfní složky chrupavky. Jsou to 
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komplexní sloučeniny kyselých karboxylovaných mukopolysacharidů kovalentně vázaných k 

centrálnímu osovému proteinu. Kyselé  mukopolysacharidy (MPS) nebo také 

glykosaminoglykany (GAG) jsou složeny z dlouhých řetězců nevětvených 

heteropolysacharidů tvořených  opakujícími se disacharidovými  jednotkami s různými 

substituenty, např. glukosaminem nebo galaktosaminem. Do skupiny GAG patří chondroitin 

sulfát (CHS), keratan sulfát (KS), dermatam sulfát, heparan sulfát a kyselina sialová. Všechny 

tyto kyselé PG jsou zároveň sulfované. K nesulfovaným PG patří kyselina hyaluronová. 

Přibližně 200 proteoglykanových jednotek je nekovalentně vázáno s dlouhými molekulami 

kyseliny hyaluronové a vytváří proteoglykanové agregáty. Agregáty elektrostaticky interagují 

s kolagenními vlákny a dosahují délky až 4 µm. Glykosaminoglykany jsou nositelé 

negativního náboje. Tento náboj nejen přitahuje kationty typu Ca2+ nebo Mg2+, ale i molekuly 

vody. Obsah vody pak rozhoduje o pružnosti chrupavky (Anderson, 1962; Campo, 1970; 

Thyberg et al., 1975). 

V žeberní chrupavce člověka jsou proteoglykany zastoupeny zhruba 20-35 % a  

obsahují především kyselé a sulfované GAG, tedy chondroitinsulfáty (CHS) - chondroitin-4-

sulfát (CH-4-S), chondroitin-6-sulfát (CH-6-S) a keratansulfát (KS). Dermatamsulfát a 

heparan sulfát jsou další kyselé GAG, které se v žeberních chrupavkách  vyskytují jen ve 

stopovém množství (Bowness and Lee, 1967; Matukas and Krikos, 1968). Anderson (1961) 

zmiňuje i přítomnost kyseliny sialové. PG lidské žeberní chrupavky váží nesulfované GAG, 

jako je kyselina hyaluronová, avšak v mnohem menší míře než chrupavka jiné lokalizace 

(Pearson and Mason, 1979). 

Úbytek PG je typickým rysem stárnoucích žeberních chrupavek (Rosenberg et al., 

1965; Lohmander and Hjerpe, 1975; Sames, 1975; Reddi et al., 1978; Schwartz, 1979; Honda 

et al. 1979; Wobst et al. 1980). Campo (1970) to vysvětluje zvýšenou aktivitou kyselých 

hydroláz a lysozomů. V žeberních chrupavkách krys se tyto změny pokusil kvantifikovat 

Quintarelli. Uvádí 30% snížení obsahu PG (Quintarelli et al., 1975). V souvislosti s věkem 

dochází v žeberních chrupavkách nejen k úbytku, ale i změně zastoupení jednotlivých typů 

GAG (Kaplan and Meyer, 1959; Kao et al., 1971; Futami et al., 1979; Pearson and Mason, 

1979; Mallinger and Stockinger, 1987). Od narození plynule klesá obsah chondroitinsulfátů a 

od 2. dekády věku stoupá množství keratansulfátu (Kaplan and Meyer, 1959). Autoři 

neprokázali KS u novorozenců na rozdíl od pozdější studie Pearsona a jeho kolegů, kteří 

popisují v tomto období přítomnost stopového množství KS (Pearson and Mason, 1979). Po 

25. roce, kdy KS dosahuje maxima se jeho množství udržuje již na konstantní hodnotě a tvoří 

asi 50 % obsahu GAG. 
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Sames (1975, 1977) a později i Mallinger a Stockinger (1987) poukázali na tzv. 

„zonální variace“ výskytu PG, které se objevují přibližně ve 2. dekádě věku v interteritoriální 

matrix žeberní chrupavky. U novorozenců můžeme nalézt dlouhá a větvená proteoglykanová 

filamenta homogenně rozptýlená mezi okolními kolagenními vlákny. Jedná se o PG s velkou 

molekulovou hmotností a vysokým obsahem CHS. V dospělosti tento stav přetrvává pouze 

subperichondáně a v centrálních oblastech chrupavek je distribuce proteoglykanů 

nehomogenní. V bezprostřední blízkosti silnějších kolagenních vláken a amianthoidních 

oblastí se objevují malé molekuly proteoglykanů a vysokým obsahem KS. Autoři poukazují 

na možnou souvislost změny zastoupení PG a změny tloušťky kolagenních vláken, ke které 

ve stárnoucí chrupavce rovněž dochází (von der Korst et al., 1971. Snížení množství GAG v 

chrupavce a možnou souvislost s postupující kalcifikací popisuje řada autorů (Urist et al., 

1968; Földes et al., 1970). Proteoglykany byly totiž nalezeny nejen v chrupavčité matrix, ale 

také v elektrodenzních granulích, jak v nemineralizované, tak v mineralizující chrupavce 

(Matukas and Krikos, 1968). Irving (1973) prokázal, že obsah GAG je v chrupavce až 8x 

vyšší než v kosti. V průběhu chondrogeneze je syntetizováno velké množství proteoglykanů. 

Syntéza slábne během hypertrofie chondrocytů, která charakterizuje premineralizační stádium 

a ustává v období endochondrální osteogeneze. V tomto období jsou produkovány zcela 

odlišné PG s malou molekulovou hmotností (Reddi et al., 1978). Herring (1970) představuje 

PG jako inhibitory chrupavčité kalcifikace. Inhibiční funkce těchto komplexů byla potvrzena i 

jinými autory (Campo, 1970; Irving, 1973; Dziewiatkowski and Majznerski, 1985; 

Buckwalter et al., 1987). Enzymaticky degradované PG mohou tvořit nukleační místa právě v 

důsledku selektivní vazby Ca 2+ iontů na anionické skupiny GAG. 

 

1.4. Osifikace chrupavky 1. žebra 

 

Makroskopicky, dle rtg zobrazení osifikace postupuje od horní hrany manubriálního 

konce chrupavky laterálně a od kaudálního okraje kostální části chrupavky mediálně. 

Histologické a histochemické studie chrupavky 1. žebra 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 chrupavky 1. 

žebra má znaky jak intramembranózní, tak endochondrální osifikace, ale nesplňuje na 100 % 

kritéria ani jedné z nich. Navíc byla zjištěna časová i místní  diskrepance mezi invazí krevních 

cév, kalcifikací a následnou osifikací. První kalcifikace byla zachycena na konci 2. dekády 

věku v subperichondriálních oblastech chrupavky. Od 3. dekády věku zde byly prokázány 
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první osteony lamelární kosti. Nejedná se zde však o intramembranózní typ osifikace, protože 

mezi perichondriem a novotvořenou kostí je vrstva vazivové chrupavky, která mineralizuje. 

Směrem do středových partií chrupavky lze detekovat přímou kontaktní hranici kosti a 

hyalinní chrupavky.    

Hyalinní chrupavka centrálních partií osifikuje mnohem později, přestože se již 

uprostřed 2. dekády věku objevuje její vaskularizace. Chrupavčité kanály pronikají z 

perichondria do centrálních partií hyalinní chrupavky, které v této době nevykazují žádnou 

mineralizaci. Kalcifikace a následná osifikace, která se zde později objevuje není typickou 

endochondrální osifikací. Nebyly zde totiž prokázány hypertrofické chondrocyty ani produkce 

kolagenu X. Kalcifikace a osifikace chrupavky 1. žebra je závislá pouze na přítomnosti ALP. 

Silná aktivita ALP byla zaznamenána v mineralizované i nemineralizované vazivové 

chrupavce periferních partií, stejně jako v osteoidu této lokalizace. Slabší aktivita ALP byla 

detekována v mineralizující hyalinní chrupavce centrálních partií (Claassen et al., 1996b).  

Autoři této studie zmapovali imunohistochemicky nejen výskyt kolagenu X, ale i kolagenů I a 

II. Kolagen II byl detekován v periferních partiích vazivové chrupavky a v mineralizované i 

nemineralizované hyalinní chrupavce centrálních partií. Nebyl detekován v osteoidu budoucí 

kosti. Kolagen I byl detekován v dětství v perichondriu, po 2. dekádě věku byl zaznamenán ve 

vazivové chrupavce pod perichondriem a v kosti přilehlé k vazivové chrupavce. V dalších 

dekádách se objevil kolagen I také v osteoidu centrálních partií a ojediněle i v pericelulární 

matrix chondrocytů nemineralizované i mineralizované hyalinní chrupavky. V žádné ze 

zmíněných oblastí nebyl detekován kolagen X. Změny výskytu jednotlivých typů kolagenů 

dokazují probíhající dediferenciační procesy chondrocytů (Cancedda et al., 1992).  
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2. CÍLE HISTOLOGICKÉ A HISTOCHEMICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

 
1. osvojit si techniku odběru a zpracování chrupavčité tkáně 

2. vyzkoušet různé histologické, histochemické či imunohistochemické techniky zobrazující  

    chrupavčitou tkáň  

3. vyzkoušet a vybrat metody pro průkaz kalcifikace a osifikace chrupavky 

4. pokusit se zdokumentovat vývoj osifikačních změn a tím přispět k lepšímu pochopení 

    procesu osifikace v hyalinní chrupavce lidských žeber 

5. studovat změny celulární a extracelulární složky chrupavčité tkáně v souvislosti s věkem  

    jedince 

6. zjistit, zda lze detekovat pohlavně dimorfické znaky osifikací na mikroskopické úrovni 
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3. MATERIÁL A METODIKA 

 

3.1. Odběr tkán ě 

 

Pro mikroskopické zpracování jsme použili materiál odebraný na Ústavu soudního 

lékařství LF HK a Fingerlandova ústavu patologie FN HK.  

Materiál získaný na ústavu soudního lékařství byl odebrán postupem běžným pro 

soudní pitvu. Po otevření hrudníku jsme excidovali několik sousedních žeberních chrupavek s 

přilehlou kostěnou částí. Resekát jsme očistili od nadbytečných měkkých tkání (mm. 

intercostales, fasciae). Další postup závisel na metodě laboratorního zpracování. 

Tkáň určená k běžnému histologickému zpracování byla fixována Bakerovou fixační 

tekutinou a poté zrentgenována. Z takto zdokumentovaného materiálu jsme odebrali menší 

vzorek a dočistili ho od veškerých měkkých tkání. Pro další zpracování jsme pak použili 

transverzální nebo longitudinální řezy chrupavky silné asi 3 mm, které jsme získali z oblasti 

kostochondrální junkce žeberních chrupavek nebo z jiného místa pozitivního rentgenového 

nálezu, popřípadě z místa rtg negativního nálezu.  

Pro histochemický průkaz ALP nebyla tkáň dále fixována ani rentgenována, ale z 

důvodu zachování aktivity enzymů byla v co nejkratším intervalu zmražena. 

Materiál odebraný na ústavu patologie (chrupavky dětských jedinců) byl 

bezprostředně po excisi zmražen a transportován na ústav anatomie. 

 

3.2. Příprava materiálu 

 

3.2.1. Příprava materiálu pro histochemické zpracování 

Odebranou  tkáň jsme  v co nejkratším časovém intervalu volně zmrazili (při teplotě -

10 ºC) a krájeli na zmrazovacím mikrotomu na řezy o tloušťce 20 µ. Řezy jsme přilepili na 

sklíčka kamencovou želatinou a následně fixovali formaldehydovými parami a dofixovali 

Bakerovou fixační tekutinou po dobu 5 minut. 

 

3.2.2. Příprava materiálu pro histologické a imunohistochemické zpracování 

Po odběru tkáně se další postup odvíjel od použitých laboratorních metod a potřeby 

dekalcifikace. 
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3.2.2.1 Zpracování nedekalcifikovaných tkání 

Tkáně, které byly použity pro průkaz kalcifikace, jsme  fixovali v Bakerově tekutině 

po dobu 1 týdne a dále jsme je krájeli jako volné řezy o tloušťce 15 µm na zmrazovacím 

mikrotomu. 

 

3.2.2.2. Zpracování dekalcifikovaných tkání 

Tkáně určené k dekalcifikaci jsme fixovali v Bakerově tekutině po dobu 1 týdne. Následovala 

dekalcifikace 89% kyselinou mravenčí po dobu 12 týdnů a poté proplach 1% roztokem 

tetraboritanu sodného po dobu 24 hodin. Dekalcifikovanou tkáň jsme přikrojili do tkáňových 

bločků a tyto bločky zpracovali v autotechnikonu (odvodnění vzestupnou alkoholovou řadou, 

převedení do acetonu, xylenu a zalití do parafínu). Všechny parafínové bločky jsme 

prokrájeli. Řezy o tloušťce 6-8 µm jsme k podložnímu sklu lepili pomocí glycerín-bílku.  

Řezy jsme užili pro imunohistochemickou detekci kolagenů nebo následovalo barvení 

rutinními histologickými metodami. Obarvené řezy jsme opět odvodnili vzestupnou 

alkoholovou řadou a montovali do solakrylu. 

Bakerova fixační tekutina: 

100 ml 40% formolu (zneutralizovaného CaCO3 ), 900 ml pramenité vody, 10 g CaCl2 

 

3.3. Použité histochemické metody 
 
3.3.1. Detekce ALP 

Inkubační médium 

• 2,5 mg Naphtol AS-MX-fosfát rozpuštěný v DMF (dimethyl formamid) 

• 5 mg Fast Blue BB rozpuštěné v 6,25 ml TRIS-HCl, pH 9,2 

 

Postup 

K průkazu aktivity ALP byla použita azokopulační reakce, při které byly řezy 

inkubovány v nárazníkovém médiu obsahujícím jako substrát fosforečný ester naftolu AS-

MX a diazoniovou sůl (Fast Blue BB). Uvolněný naftol vytvořil s diazoniovou solí 

azobarvivo.  

Inkubační médium jsme  získali smícháním Naphtol AS-MX-fosfátu rozpuštěného v 

DMF a Fast Blue BB rozpuštěné v TRIS-HCl pH 9,2. Po smíchání jsme roztok zfiltrovali a 

takto připravené inkubační médium použili pro inkubaci fixovaných a opláchnutých 

tkáňových řezů. Inkubace trvala 5 minut při pokojové teplotě. Po opláchnutí destilovanou 
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vodou jsme  řezy ponechali přes noc v kyvetě s destilovanou vodou a formolem. Následující 

den jsme řezy montovali do glycerin želatiny.  

 

3.4. Použité imunohistochemické metody 

 

3.4.1. Imunodetekce kolagenu II  

Kolagen II jsme prokazovali monoklonální protilátkou anti kolagen II (klon II 6B3 fy DSHB). 

 

Postup 

Parafínové řezy jsme odparafínovali běžným způsobem a zavodnili až do destilované 

vody. Dále jsme je natrávili pomocí Hyaluronidázy Type II 0,2% roztokem (Sigma H.2126) v 

PBS po dobu 30 minut při 37 ºC ve vlhké komůrce. Řezy jsme opláchli v PBS pufru 3x5  

minut, utlumili endogenní peroxidázu pomocí H2O2 v destilované vodě v poměru 1:5, 3x10  

minut. Řezy jsme dále opláchli v PBS pufru 3x5 minut, aplikovali neimunní sérum 1:20 po 

dobu 20 minut. Bez oplachu jsme dále aplikovali primární protilátku Collagen II v ředění 1:4 

a nechali jsme přes noc v lednici ve vlhké komůrce. Po oplachu v PBS pufru 3x5 minut jsme 

aplikovali sekundární protilátku (biotinylovaná anti- myší IgG) v ředění 1:250 po 45 minut při 

laboratorní teplotě. Následovalo oplachnutí v PBS pufru 3x5 minut a poté aplikace 

Streptavidinu v ředění 1:300 (fy DAKO streptavidin s Px-peroxidázou) po 45 minut při 

laboratorní teplotě. Dále jsme opět opláchli v PBS pufru 3x5 minut a vizualizovali DAB za 

kontroly v mikroskopu 5-15 minut. Po oplachu v destilované vodě jsme struktury zvýraznili 

3% roztokem modré skalice 5 minut a opláchli v destilované vodě. Řezy jsme odvodnili a 

montovali do DPX. 

       

3.4.2. Imunodetekce kolagenu X 

Kolagen X jsme prokazovali monoklonální protilátkou anti kolagen X (klon Col. 10 fy 

SIGMA). 

 

Postup 

Parafínové řezy jsme odparafínovali běžným způsobem a zavodnili až do destilované 

vody. Dále jsme je natrávili pomocí Hyaluronidázy Type II 0,2% roztokem (Sigma H.2126) v 

PBS po dobu 30 minut při 37 ºC ve vlhké komůrce. Řezy jsme opláchli v PBS pufru 3x5  

minut, utlumili endogenní peroxidázu pomocí H2O2 v destilované vodě v poměru 1:5, 3x10  

minut. Řezy jsme dále opláchli v PBS pufru 3x5 minut, aplikovali neimunní sérum 1:20 po 
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dobu 20 minut. Bez oplachu jsme dále aplikovali primární protilátku Collagen X v ředění 

1:500 a nechali jsme přes noc v lednici ve vlhké komůrce. Po oplachu v PBS pufru 3x5 minut 

jsme aplikovali sekundární protilátku (anti-myší IgM konjugovaná s peroxidázou fy SIGMA) 

v doporučeném ředění 45 minut při laboratorní teplotě. Dále jsme opět opláchli v PBS pufru 

3x5 minut a vizualizovali DAB za kontroly v mikroskopu 5-15 minut. Po oplachu v 

destilované vodě jsme zvýraznili struktury 3% roztokem modré skalice 5 minut a opláchli v 

destilované vodě. Řezy jsme odvodnili a montovali do DPX. 

 

3.5. Použité histologické metody  

 

3.5.1. Metody pro průkaz kalcifikace v nedekalcifikovaných tkáních 

K průkazu kalcifikace jsme použili následující metodu:  

 

Barvení von Kossa 

Roztoky 

• Dusičnan stříbrný 3% (3 g dusičnanu stříbrného, 97 ml destilované vody) 

• Sirnatan sodný 5% (5 g sirnatanu sodného, 95 ml destilované vody)  

• Jádrová červeň 0,1% (síran hlinitý 5g, vařící destilovaná voda 100ml, jádrová   

                                          červeň 0,1g) 

Postup 

Řezy jsme opláchli v destilované vodě a poté impregnovali 3% dusičnanem stříbrným 

po dobu 60 minut na denním světle. Následovalo opláchnutí destilovanou vodou a fixace 5% 

thiosíranem sodným po dobu 5 minut. Poté jsme řezy 10 minut vypírali ve vodovodní vodě a 

opět opláchli v destilované vodě. Jádra jsme dobarvili jádrovou červení. Dále jsme řezy 

odvodnili, projasnili a zamontovali do solakrylu. 

 

3.5.2. Ostatní použité histologické metody v dekalcifikovaných tkáních 

 

Barvení hematoxylinem-eosinem 

Roztoky 

• Mayerův hematoxylin (1 g hematoxylinu, 0,2 g jodičnanu sodného, 50 g síranu 

hlinitodraselného, 50 g chloralhydrátu, 1g kyseliny citronové, 1000 ml destilované 

vody) 
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• Eosin (5 g eosinu, 5 g dvojchromanu draselného, 100 ml 96% alkoholu, 800 ml 

destilované vody, 100 ml nasyceného roztoku kyseliny pikrové) 

 

Postup 

Řezy jsme odparafinovali, opláchli ve vodovodní vodě a jádra jsme obarvili 

Mayerovým hematoxylinem po dobu 10minut. Po důkladném 10ti minutovém vyprání 

v pramenité, tekoucí vodě došlo ke zmodrání jader. Poté jsme po dobu 4 minut barvili 

eosinem, opláchli v destilované vodě, odvodnili, projasnili a zamontovali do solakrylu. 

 

Barvení kongo červení 

Roztoky 

• Základní roztok (0,5 g kongo červeně, 100 ml 50% ethanolu) 

• Diferenciační roztok (100 ml 80% alkoholu, 1 ml 1% KOH) 

• Mayerův hematoxylin 

 

Postup 

Řezy jsme odparafinovali, opláchli v destilované vodě a barvili 0,5% alkoholovým 

roztokem kongo-červeně po dobu 10 minut. Poté jsme je opláchli v destilované vodě, 

diferencovali za kontroly mikroskopem a vyprali ve vodovodní vodě. Jádra jsme dobarvili 

Mayerovým hematoxylinem. Následně jsme obarvené řezy vyprali ve vodovodní vodě, 

odvodnili, projasnili a zamontovali do solakrylu. 

 

Barvení alciánovou modří 

Roztoky 

• 1% roztok alciánové modři v 3% kyselině octové 

 

Postup 

Řezy jsme odparafinovali a barvili Harissovým hematoxylinem po dobu 1 minuty. 

Následovalo opláchnutí a modrání v tekoucí vodovodní vodě po dobu 10 minut a opět 

opláchnutí destilovanou vodou. Poté jsme barvili alciánovou modří po dobu 30 minut. Po 

skončení jsme řezy propláchli v destilované vodě a dobarvili eosinem po dobu 1 minuty. 

Následně jsme obarvené řezy opláchli v destilované vodě, odvodnili, projasnili a zamontovali. 
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Barvení resorcin - fuchsinem 

Roztoky 

• Resorcin fuchsin  

• Weigertův hematoxylin 

• Indigokarmín (0,05 g indigokarmínu, nasycený roztok kyselny pikrové 60 ml) 

 

Postup 

Řezy jsme odparafínovali, opláchli v destilované vodě a barvili resorcin fuchsinem při 

teplotě 56 ºC po dobu 30-45 minut. Následovalo opláchnutí destilovanou vodou, barvení 

Weigertovým hematoxylinem po dobu 10 minut, opětovné opláchnutí vodovodní vodou a 

diferenciace v 1% kyselém alkoholu. Poté jsme řezy propírali po dobu 10 minut ve vodovodní 

vodě, opláchli destilovanou vodou a dobarvili indigokarmínem po dobu 5 minut. Následně 

jsme je propláchli v destilované vodě, odvodnili, projasnili a zamontovali solakrylu. 

 

Barvení kresylovou violetí 

Roztok 

• Zásobní roztok: 2g kresylové violeti, 100 ml vody 

• Roztoky pro pufr:  

A. kyselina octová (6ml ledové kyseliny / 1000 ml vody) 

      B. octan sodný (13,61 g / 1000 ml vody) 

            Pufr pro pH 3,5: 92 ml roztoku A a 8 ml roztoku B. 

• Barvící roztok: 5ml zásobního roztoku, 100 ml pufru 

 

Postup 

Řezy jsme odparafinovali, opláchli v destilované vodě a barvili roztokem kresylové 

violeti po dobu 20 minut. Následně jsme obarvené řezy opláchli v destilované vodě, 

odvodnili, projasnili a zamontovali do solakrylu. 

 

Barvení safraninem 

Roztok 

• 10g safraninu rozpuštěného v 145 ml 90% alkoholu a 155 ml destilované vody 
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Postup 
 

Řezy jsme odparafinovali, opláchli v destilované vodě a barvili safraninem po dobu 1-2 

hodin. Následně jsme diferenciovali alkoholem, odvodnili, projasnili xylenem a zamontovali 

do solakrylu. 
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4. VÝSLEDKY 

 

4.1. Aktivita ALP 

 

Aktivitu ALP jsme prokazovali ve vzorcích žeberní chrupavky odebraných jedincům 

ve věku 0, 4, 18 měsíců a 8 let. Ve všech vzorcích jsme detekovali silnou aktivitu ALP v 

kostěné části junkce, dále v zóně kalcifikující a hypertrofické chrupavky, ale také v 

bezprostředně naléhající části zóny proliferace. Ve zbylé části proliferativní zóny a v zóně 

rezervní jsme aktivitu tohoto enzymu neprokázali. Slabá aktivita ALP byla rovněž 

zaznamenána v perichondriu v těsném sousedství kostochondrální junkce v případě chlapce 

narozeného v 36. týdnu těhotenství a dále pak uvnitř chrupavčitých kanálů všech zkoumaných 

vzorků (obr. 1).  

    

 B 

 

     
Obr. 1. Aktivita ALP v oblasti kostochondrální junkce žeberní chrupavky chlapce narozeného v 36. týdnu 

těhotenství. Pozitivita enzymu v kalcifikující, hypertrofické a části proliferující zóny (A), v perichondriu v 

bezprostřední blízkosti kostochondrální junkce (B) a v chrupavčitých kanálech (C, D). Longitudinální řezy A, B. 

Transverzální řezy C, D. Měřítko obr. A a B 100 µm, obr. C 500 µm, obr. D 50 µm.       
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C 
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4.2 Průkaz kolagenu II a X 

 

K detekci kolagenů II a X jsme užili imunohistochemické metody. Pozitivitu kolagenu 

II jsme prokázali v celé délce žeberní chrupavky u 15letého chlapce (obr. 2 A). Lehce zvýšená 

aktivita byla v bezprostředním okolí chrupavčitých kanálů a těsně pod perichondriem. 

Perichondrium a lumen chrupavčitých kanálů byly kolagen II negativní. Nepřímo tak lze 

soudit, že se v těchto oblastech nachází kolagen I. 

Kolagen II pozitivní oblasti byly také detekovány ve zbývající chrupavčité tkáni v 

centrálních partiích žeberní chrupavky 60letého muže (obr. 2 B, C, D). V kostochondrální 

junkci kolagen II pozitivní okrsky ostře přecházely do kolagen II negativních, periferně 

uložených osifikujících oblastí (obr. 2 B, C). V centrálních partiích žeberních chrupavky asi 3 

cm sternálně od kostochondrální junkce jsme detekovali kolagen II negativní osifikující tkáň 

odpovídající SOC (obr. 2 D). Pozitivitu kolagenu X v chrupavce 15letého chlapce jsme 

neprokázáli (obr. 3). 

     

     
Obr. 2. Imunohistochemická detekce kolagenu II (Coll II) v žeberní chrupavce 15letého chlapce (A) a 

60letého muže (B, C, D). V rezervní zóně chrupavky 15letého chlapce se vyskytuje kolagen II, vyšší intenzita v 

subperichondrální oblasti a kolem chrupavčitých kanálů. Perichondrium je kolagen II negativní (A). Kolagen II 

pozitivní zbytky hyalinní chrupavky v kolagen II negativní periferně uložené osifikované tkáni kostochondrální 

A B Coll II 

Coll II Coll II 

Coll II  

 

C D 
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junkce 60letého muže(B, C). Kolagen II pozitivní centrálně uložená chrupavka ostře hraničí s kolagen II 

negativní kostí (C). Kolagen II negativní osifikující ložisko (SOC) v centrálních oblastech žeberní chrupavky 3 

cm sternálně od kostochondrální junkce (D). Longitudinální řez (A). Transverzální řezy (B, C, D). Měřítko obr. 

A 500 µm, obr. B, C, D 200 µm. 

 
Obr. 3. Imunohistochemická detekce kolagenu X (Coll X) v žeberní chrupavce 15letého chlapce. Rezervní 

zóna chrupavky se dvěma chrupavčitými kanály na řezu. Extracelulární matrix i lumen kanálů je kolagen X 

negativní. Longitudinální řez. Měřítko 200 µm.        

 

4.3. 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 

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.  

Vzorky dětských jedinců byly kalcifikovány pouze v oblasti kostochondrální junkce a 

kalcifikace postupovala rovnoměrně z celé ploténky. Sraženiny stříbra jsme detekovali jak v 

oblasti resorpce, tak kalcifikace a hypertrofie. Zóna proliferujících a rezervních chondrocytů 

byla Kossa negativní (obr. 4 A, B, C). Pozitivní záchyt Ca byl prokázán v bezprostředním 

okolí fúzujících chrupavčitých kanálů, které se nacházely v centrálních partiích chrupavky a 

pronikaly mezi proliferující a hypertrofické chondrocyty růstové ploténky u 4měsíční dívky 

(obr. 4 C). Kalcifikace v podobě nepravidelně ovoidního, centrálně uloženého ložiska byla 

nalezena sternálně od junkční zóny u 8leté dívky. Kalcium bylo přítomno v centrálně 

resorbující se partii, dále v kalcifikující a hypertrofické oblasti ložiska. Periferně lokalizovaná 

zóna proliferativních a rezervních chondrocytů byla Ca negativní (obr. 4 D). 

 

Coll X 
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Obr. 4. Kossa pozitivní oblasti mineralizace. Kalcifikace v kostochondrální junkci 18měsíčního chlapce, 

přehledný snímek (A), detailní výřez obr. 4A (B), ložisko kalcifikace v oblasti SOC u 4měsíční dívky (C)  

a ložisko kalcifikace v oblasti kostochondrální junkce 8leté dívky (D). Mineralizace je detekována v oblasti 

resorpce, kalcifikace a hypertrofie. Zóna proliferujících a rezervních chondrocytů je Kossa negativní (A, B). 

Mineralizace v bezprostřední blízkosti fúzujících chrupavčitých kanálů (SOC), které penetrují proliferující  

a hypertrofickou zónou kostochondrální junkce do oblasti zóny kalcifikující a resorpční (C). Nepravidelně 

ovoidní, centrálně uložené ložisko endochonrální osifikace, ve kterém lze rozlišit zóny hypertrofickou a), 

kalcifikující b) a resorpční c). Zóny proliferující a rezervní jsou na periferii tohoto ložiska a jsou Kossa negativní 

(D). Longitudinální řezy A,B,C. Transverzální řez D. Měřítko obr. A, C 200 µm, obr. B, D 100 µm.              

 

Na longitudinálních i příčných řezech chrupavkou mimo oblast junkční zóny jsme 

zachytili kalcifikaci pouze u starších jedinců, a to vždy jen v okolí chrupavčitých kanálů.  

Fúzující chrupavčité kanály s kalcifikovaným lemem se stávaly SOC a tato centra na řezu 

téhož jedince dosahovala různého stádia vývoje (obr. 5). Mladší SOC byla obklopena rezavě 

zbarveným lemem, v němž byly zachyceny drobné precipitáty, které měly vzhled jemných 

granulí uvnitř buněk nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Chondrocyty s tímto granulárním 

obsahem, stejně jako extracelulární granulární ložiska odpovídala svojí lokalizací 

hypertrofické a kalcifikující zóně v okolí ještě neosifikovaných chrupavčitých kanálů. Starší 

osifikační centra byla obklopená kompletně osifikovaným lemem kolem kanálů ve formě 
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lamelózní kosti s vyjádřenými Haversovými systémy a jsou charakteristická jako homogenně 

černá prsténčitá ložiska. 

      

     

     

 Obr. 5. Kossa pozitivní ložiska mineralizace a osifikace na úrovni rezervní zóny žeberní chrupavky 

 u 91letého muže. Kalcifikace v okolí fúzujících chrupavčitých kanálů (SOC) sternálně od kostochondrální 

junkce, v oblasti rezervní zóny žeberní chrupavky. Přehledný snímek (A). Rezavě zbarvené okolí fúzujících 

chrupavčitých kanálů a přítomnost mezenchymu uvnitř kanálů svědčí o mladším SOC. Výřez obr. 5A (B). 

Kalcifikovaná chrupavka (k) kolem chrupavčitého kanálu je periferně lemována chrupavkou hypertrofickou 

(hch) (C). Drobné precipitáty stříbra mají vzhled jemných granulí, které byly detekovány uvnitř hypertrofických 

chondrocytů. Lakuny hypertrofických chondrocytů následně praskají a granula se tak dostávají extracelulárně 

(D, E). Kompletně osifikovaný lem kolem kanálů ve formě lamelózní kosti s vyjádřenými Haversovými systémy 
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byl charakteristický jako homogenně černé prsténčité ložisko. V pravé horní části řezu je patrné další, mladší 

SOC (F). Transverzální řezy. Měřítko obr. A a F 500 µm, obr. B a C 200 µm, obr. D a E 20 µm.  

 

4.4. Interpretace nálezů na dekalcifikovaných řezech  

 

4.4.1. Hodnocení morfologie buněk 

Kostochondrální junkce má charakter růstové ploténky. Na longitudinálních řezech v 

oblasti junkce byly detekovány zóny chrupavky kalcifikující, hypertrofické, proliferující a 

rezervní. Velikost, organizace a uspořádání chondrocytů rezervní zóny žeberní chrupavky se 

liší v závislosti na věku jedince. Chrupavky nejmladších jedinců našeho souboru (0, 4, 15 

měsíců, 8, 15 a 16let) byly silně buněčné, s minimem mezibuněčné hmoty. Chondrocyty byly 

drobné, oválného až trojúhelníkovitého tvaru. Vyskytovaly se izolovaně a nevytvářely 

chondrony (obr. 6 A) Ojedinělé izogenetické skupiny jsme zaznamenali u 8leté dívky. Menší 

izogenetické skupiny po 2 - 4 chondrocytech byly nalezeny v centrálních partiích chrupavky 

15letého chlapce (obr. 6 B) a 16leté dívky. 

     
Obr. 6. Celularita v různém věkovém období.  Žeberní chrupavka 4měsíční dívky obsahuje vysoký počet 

buněk. Chondrocyty jsou drobné, oválného až trojúhelníkovitého tvaru. Vyskytují se izolovaně a nevytváří 

chondrony (A). U 15letého chlapce jsme zaznamenali úbytek počtu buněk a malé izogenetické skupiny (B). 

Chrupavčité kanály (chk). Barvení: von Kossa metoda (Kossa), alciánová modř (AM). Longitudinální řezy A, B. 

Měřítko obr. A a B 100 µm. 

 

Ve 2. dekádě věku byl také patrný, i když mírný, úbytek buněk směrem do středu 

chrupavky. Izogenetické skupiny byly větší a čítaly někde i více než 4 chondrocyty. V dalších 

dekádách se úbytek buněk v centru stával zřetelnější (obr. 7). Izogenetické skupiny skládající 

se z 10 i více buněk byly detekovány u jedinců od 4. dekády věku. Lokalizovány byly nejen v 

centrálních partiích, ale mnohdy také subperichondrálně. Maximum těchto velkých 
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izogenetických skupin bylo distribuováno v blízkosti amianthoidních vláken v nedaleké 

vzdálenosti od chrupavčitých kanálů (obr. 10 C). 

        

       
Obr. 7. Změna počtu chondrocytů a velikosti izogenetických skupin v souvislosti s věkem u 43letého muže 

(A, B), 60letého muže (C) a 66letého muže (D). Maximum úbytku buněk je v centrálních partiích žeberní 

chrupavky (A, B, D). Patrné jsou velké izogenetické skupiny (A, C). Barvení: Safranin (SAFR), resorcin -  

fuchsin (RF), kresylová violeť (KV). Transverzální řezy A,C,D. Longitudinální řez B.  Měřítko obr. A 100 µm, 

obr. B a D 500 µm, obr. C 50 µm. 

 

V okolí mineralizujících či osifikujících chrupavčitých kanálů byly nalezeny 

hypertrofické chondrocyty. Detekovali jsme jak intaktní, tak destruované hypertrofické 

chondrocyty s porušenou lakunou (obr. 5 D, E). U některých jedinců byly na periferii 

chrupavčitých kanálů navnitř od hypertrofické a mineralizující zóny chrupavky zaznamenány 

osteoblasty a osteocyty (obr. 8, obr. 13 D, G, H). V některých případech jsme v zóně mezi 

osteocyty a hypertrofickými chondrocyty nalezli také jakési „přechodové“ buňky, 

pravděpodobně osteoblast - like buňky (obr. 8 A, B). 
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Obr. 8. Organizace buněk v okolí SOC u 66letého muže (A, B). Osteoblasty lemují lumen SOC, osteocyty  

jsou na jeho periferii. Zevně od osteocytů jsou atypické buňky (šipka), pravděpodobně osteoblast-like buňky (B). 

Zevně následuje zóna hypertrofických chondrocytů. Barvení: Kongo červeň (KČ). Transverzální řezy. Měřítko  

obr. A a B 100 µm. 

 

 

4.4.2. Hodnocení nebuněčné složky chrupavky 

Barvitelnost mezibuněčné hmoty je na řezu chrupavkou proměnlivá a odráží obsah, 

popřípadě zastoupení GAG. Svědčí o tom různá intenzita bazofilie základní hmoty chrupavky 

na řezech barvených HE, ale zejména výsledky barvení kresylvioletí, alciánovou modří, 

kongo červení a safraninem. Všechny tyto použité metody dokazují, že typické zabarvení 

extracelulární substance charakteristické pro hyalinní chrupavku je zachováno u většiny řezů 

v perifernějších partiích řezu, zatímco zabarvení centrálněji uložených partií svědčí o úbytku 

bazofilie, či úbytku gama - metachromazie a tedy PG (obr. 7 B, D a obr. 9).  
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Obr. 9. Změna množství proteoglykanů v žeberních chrupavkách v souvislosti s věkem. Úbytek PG v 

centrálních partiích chrupavky u 43letého muže (A), 70leté ženy (B), u 60letého muže (C, D). Vysoký obsah PG 

v hyalinní chrupavce kontrastuje s nízkým obsahem PG v kalcifikuijící chrupavce, v osteoidu (C) a v kostní 

tkáni (D). Barvení: Resorcin -  fuchsin (RF), kresolová violeť (KV), safranin (SAFR). Longitudinální řez A. 

Transverzální řezy B, C, D. Měřítko obr. A 1000 µm, obr. B, C a D 500 µm. 

 

Mimo amorfní složku mezibuněčné hmoty jsme hodnotili také složku vláknitou. 

Pozitivitu kolagenu II jsme prokázali imunohistochemicky v mezibuněčné hmotě žeberní 

chrupavky 15letého chlapce a v reziduální chrupavčité tkáni osifikující žeberní chrupavky 

60letého muže (obr. 2). Osifikující oblasti a periost byly v posledně zmíněném vzorku 

kolagen II negativní.  

Perichondrium, ložiska osteoidu kolem chrupavčitých kanálů, popřípadě kostěná tkáň 

kolem SOC starších jedinců jsou typická místa výskytu kolagenu I. Resorcin fuchsínem se 

barví zeleně až zelenomodře na rozdíl od růžového zabarvení chrupavky (obr. 7 B a 13 B, C). 

Nepřímo jsme tak detekovali kolagenu I v perichondriu a na periferii chrupavčitých kanálů již 

u 18měsíčního chlapce (obr.11 E). 

Mimo kolagen I a II jsme prokázali tzv. amianthoidní vlákna. Tato tlustá vlákna jsou 

tvořena paralelně uspořádanými kolagenními vlákny a jsou projevem tzv. amianthoidní 

degenerace, jež vzniká v důsledku změny zastoupení GAG. V bezprostředním okolí ložisek 

amianthoidní degenerace je patrný úbytek buněk, popřípadě přítomnost velkých 

izogenetických skupin a v nevelké vzdálenosti se velmi často nacházejí chrupavčité kanály. 

Amianthoidní vlákna jsme zachytili již u 15letého chlapce a 16leté dívky. S věkem jejich 

počet přibývá (obr. 10). 

C D SAFR SAFR 
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 Obr. 10. Asbestoidní vlákna u 15letého chlapce výřez obr. 6 B (A), 16leté dívky (B) a 43letého muže (C). 

Asbestoidní vlákna se objevují ve středních partiích chrupavky, kde je nejvyšší úbytek buněk a současně největší 

izogenetické skupiny. V blízkosti se často vyskytují fúzující chrupavčité kanály (B). Barvení: Alciánová modř 

(AM), resorcín-fuchsín (RF). Longitudinální řez A. Transverzální řezy B, C. Měřítko obr. A a  B 100 µm, obr. C 

200 µm.        . 

 

 

 

4.4.3. Výskyt chrupavčitých kanálů 

Chrupavčité kanály byly zachyceny na všech hodnocených řezech. Lze je rozlišit 

lokalizací, kvantitou i kvalitou. Kvantita a kvalita, tedy počet kanálů a jejich vzhled, jsou 

závislé na věku jedince. U dětí bývají distribuovány difúzně a jsou početné (obr. 11B, D, E). 

Množství kanálů však po narození klesá. Uvnitř kanálů byla prokázána aktivita ALP  

(obr. 1 C, D). V blízkosti kostochondrální junkce jsme u 18měsíčního chlapce zachytili vstup 

chrupavčitého kanálu z perichondria do chrupavky (obr. 11 A). 

C 
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Obr. 11. Chrupavčité kanály v rezervní zóně žeberní chrupavky u 18měsíčního chlapce. Chrupavčité kanály 

vstupují z perichondria a dosahují až do centrálních partií chrupavky (A). Chrupavčité kanály jsou lokalizovány 

difúzně a jsou početné (B, D, E). Uvnitř kanálů je invadován mezenchym a cévy, buňky v okolí nevykazují 

žádné změny (C). V mezibuněčné hmotě v okolí kanálů jsme zaznamenali lehký úbytek proteoglykanů (D, E)  

v perichondriu,  na periferii i uvnitř kanálů předpokládáme slabou intenzitu kolagenu I (E). Barvení: Von Kossa 

(Kossa), safranin (SAFR), resorcín-fuchsín (RF). Longitudinální řez A. Transverzální řezy B, C, D, E. Měřítko 

obr. A, B, D 200 µm,  obr. C 100 µm a E 500 µm.  

 

Fúzující chrupavčité kanály ve středních partiích rezervní zóny v blízkosti 

kostochondrální junkce jsme detekovali u 4měsíční dívky. V bezprostředním okolí 

chrupavčitých kanálů jsme prokázali Kossa pozitivní ložisko (obr. 4 C, obr. 12 A, B). Jeho 

A B 

C D 

E 

Kossa Kossa 

Kossa SAFR 

RF 



 92 

přítomnost v okolí fúzujích chrupavčitých kanálů svědčí o tvorbě SOC. Fúzující chrupavčité 

kanály penetrují do hypertrofické a kalcifikující zóny kostochondrální junkce. Ve zmíněných 

zónách, ale i v části zóny proliferace a rovněž v lumen kanálů jsme detekovali aktivitu ALP 

(obr. 12 C). Sekrece ALP předchází mineralizaci, která zasahuje pouze do zóny hypertrofie. 

Mineralizace u 4měsíční dívky nepostupuje lineárně z celé oblasti ploténky, ale vytváří jakési 

„vyklenutí“ v centrálních partiích chrupavky, pravděpodobně indukované vrůstajícími 

chrupavčitými kanály (obr. 12 A). Mineralizaci v okolí chrupavčitých kanálů jsme u dalších 

jedinců do 1. dekády neprokázali. Detekovali jsme zde však úbytek proteoglykanů a 

přítomnost kolagenu I, rovněž známku tvorby SOC (obr. 11 D, E). 

    

 
Obr. 12. Kostochondrální junkce u 4 měsíční dívky. Kalcifikace postupuje z oblasti metafyzární části kosti do 

zóny resorbce, kalcifikace a hypertrofie nelineárně. Nejdále zasahuje v centrálních partiích, kde se vyklenuje 

směrem k fúzujícím chrupavčitým kanálům uložených v rezervní zóně chrupavky. Chrupavčité kanály penetrují 

zónami růstové ploténky směrem do kostěné části žebra (A). Fúzující chrupavčité kanály s okolní mineralizací 

(drobné Kossa pozitivní ložisko) představují SOC. Detailní výřez obrázku 12A (B). Aktivita ALP  

v růstové ploténce zasahuje až do zóny  proliferace a je zaznamenaná i v lumen chrupavčitých kanálů (C).  

Barvení: Von Kossa (Kossa). Histochemická detekce alkalické fosfatázy (ALP). Longitudinální řezy. Měřítko 

obr. A a C 500 µm, obr. B 100 µm. 
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Do 2. dekády věku se počet kanálů významně snížil v celé délce rezervní zóny. 

Perzistující chrupavčité kanály, obsahující velké množství nediferencovaného mezenchymu a 

cévy, následně fúzují a tvoří SOC (obr. 13 A). V nevelké vzdálenosti od chrupavčitých kanálů 

jsme detekovali diskrétní ložiska amianthoidní degenerace, tedy asbestoidní vlákna (obr. 10 

B). Ve 3. dekádě věku byly prokázány, v oblastech vzdálenějších od kostochondrální junkce, 

chrupavčité kanály uložené v hyalinní nemineralizované chrupavce jen vzácně. Pokud se 

vyskytly, vždy kromě nich byly na řezu ještě zachyceny kanály obklopené kalcifikovanou a 

hypertrofickou zónou chrupavky nebo osteoidní tkání (obr. 13 B, C), popřípadě kostěnou 

tkání. Chrupavčité kanály mimo oblast kostochondrální junkce bývají zcela asymetricky 

rozloženy. Maximum jejich výskytu je v centrálních částech chrupavky, výjimečná není ani 

subperichondrální lokalizace. (obr. 13 G, H). Na vnitřním obvodu kanálu byly v řadě případů 

zaznamenány osteoblasty a zevně od nich pak osteocyty (obr. 13 E, F, CH, I). U téměř 

poloviny jedinců 5. dekády věku byla kolem chrupavčitých kanálů detekována různě silná 

vrstva lamelózní kosti s klasickými Haversovými systémy, tzv. sekundární osifikační centra 

(obr. 13 D, E, G, CH). V těchto případech se uvnitř center nacházejí dřeňové elementy (obr. 

13 G, I).     
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Obr. 13. Vývoj chrupavčitých kanálů v závislosti na věku. Fúzující chrupavčité kanály navnitř od 

kostochondrální junkce u 16leté dívky. Uvnitř kanálů je hojné množství mezenchymu a cév, okolní lem je tvořen 

osteoidem (A). Fúzující chrupavčité kanály v centrálních partiích chrupavky s mezenchymální tkání a cévami  

v lumen, osteoidním lemem na periferii a hypertrofickými buňkami v okolí u 43letého muže (B). Fúzující 

chrupavčité kanály v periferních partiích chrupavky s mezenchymální tkání a cévami v lumen a osteoidním 

lemem na periferii u 52letého muže (C). Fúzující chrupavčité kanály bez mezenchymální tkáně a cév s periferně 

uloženými lamelami kosti u 66letého muže jsou známkou staršího SOC, které je lokalizováno v periferních 

partiích chrupavky (D). Obdobné SOC v centrálních partiích u téhož muže, obklopené kostními lamelami  

a zevně vrstvou kalcifikované a hypertrofické chrupavky (E). Detailní zobrazení kostních lamel SOC a přímý 

kontakt s hypertrofickými chondrocyty - výřez obr 13 E (F). Pokročilá osifikace subperichondrálních i 

centrálních partií žeberní chrupavky u 70leté ženy (G). Detailní zobrazení chrupavčitého kanálu invaginujícího z 
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perichondria. Uvnitř kanálu je mezenchymální tkáň. Okolí kanálu je obklopeno osteony novotvořené kosti. - 

výřez obr. 13 G (H). Perichondrální osifikace kolem SOC v centrálních partiích chrupavky u téže 70leté ženy. 

SOC je lemované osteoblasty. Periferněji jsou diferencované osteocyty zalité do vrstvy osteoidu. Na vrstvu 

osteoidu navazuje oblast kalcifikované a dále hypertrofické chrupavky. Uvnitř osifikačního centra jsou 

zachyceny tukové buňky (CH). Perichondrální osifikace kolem  SOC v subperichondrální oblasti. Uvnitř 

osifikačního centra je kostní dřeň, směrem do centrálních partií je patrná ostrá hranice s kalcifikující a 

hypertrofickou chrupavkou (I). Barvení: Alciánová modř (AM), resorcín-fuchsín (RF), kresolová violeť (KV), 

kongo červeň (KČ), hematoxylin-eosin (HE). Transverzální řezy A–I. Měřítko obr. A a I 200 µm, obr. B, F, H a 

CH 100 µm, obr. E a G 500 µm, obr. C a D 1000 µm. 

 

Ve dvou případech byla nalezena v bezprostřední blízkosti chrupavčitých kanálů 

chrupavčitá tkáň podobná elastické chrupavce. Tato tkáň, pravděpodobně reaktivní 

chrupavčité ložisko, byla poměrně ostře ohraničená od okolí vrstvou kalcifikované 

chrupavky. Jednalo se o 70letou ženu a 66letého muže (obr. 14). 

     
Obr. 14. Reaktivní chrupavčité ložisko v blízkosti SOC u 70leté ženy.  Ložisko tkáně podobné elastické 

chrupavce v bezprostředním okolí SOC motýlovitého tvaru.  Barvení: Hematoxylin-eosin (HE), resorcín-fuchsín 

(RF). Transverzální řezy. Měřítko  obr. A a  B 500 µm. 

 

 

 

 

4. 5. Shrnutí mikroskopických nálezů v jednotlivých dekádách věku 

 

                                                         1. dekáda věku:  

Žeberní chrupavka se v celé délce rezervní zóny skládá z malých chondrocytů 

kulovitého až trojúhelníkovitého tvaru. Buňky jsou izolované, hustě nakupené a obklopené 

malým množstvím homogenní mezibuněčné hmoty (obr. 4A, 6A). Ke konci této dekády se v 

centru objevují ojedinělé, malé izogenetické skupiny.  

A B HE RF 
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Intercelulární substance je homogenní, silně basofilní s vysokým obsahem 

proteoglykanů. Lemuje v malém množství jednotlivé buňky. Obsahuje kolagen II, který  byl 

detekován v celé délce chrupavky s výjimkou perichondria a lumen chrupavčitých kanálů.                   

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 a rovněž i pod perichondriem (obr. 11B, E). 

Prostory chrupavčitých kanálů jsou hojně vyplněny nediferencovaným mezenchymem a 

cévami. Uvnitř kanálů byla prokázaná aktivita ALP (obr. 1C, D), 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 (obr. 1B). Mineralizace postupuje buď rovnoměrně a lineárně z celé ploténky nebo 

vytváří jakési „vyklenutí“ v centrálních partiích chrupavky (obr. 12A). V blízkosti středového 

vyklenutí kostochondrální junkce, které bylo zachyceno u jedince ženského pohlaví, byly 

detekovány fúzující chrupavčité kanály. V jejich okolí bylo zachyceno Kossa pozitivní 

ložisko. Fúzující chrupavčité kanály s kalcifikací (SOC) penetrují do proliferativní, 

hypertrofické a kalcifikující zóny kostochondrální junkce (obr. 12A, B). U jedince ženského 

pohlaví byla detekována koncem dekády také mineralizace v resorbující se, kalcifikující a 

hypertrofické oblasti nepravidelně ovoidního, centrálně uloženého ložiska sternálně od 

junkční zóny (obr. 4D).  

 

2.-3. dekáda věku: 

 Ve 2.-3. dekádě věku byl zaznamenán lehký pokles počtu buněk, zejména v 

centrálních partiích rezervní chrupavky, kde se také objevily první izogenetické skupiny 

obsahující 2-4 chondrocyty (obr. 6B). Od 3. dekády věku byly zaznamenány větší 

izogenetické skupiny nejenom v centrálních partiích rezervní zóny, ale také v oblastech 

periferních. Zřejmý byl další pokles počtu chondrocytů směrem do středu chrupavky.  

Prokázali jsme mírný úbytek bazofilie mezibuněčné hmoty a snížení počtu 

chrupavčitých kanálů v celé délce rezervní zóny. Úbytek buněk a ztráta bazofilie byly 

zvýrazněny právě v okolí chrupavčitých kanálů. Uvnitř kanálů byly obsaženy zbytky 

nediferencovaného mezenchymu a cévy.   
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Pozitivitu kolagenu II jsme prokázali v  mezibuněčné hmotě celé žeberní chrupavky. 

Lehce zvýšená aktivita byla v bezprostředním okolí chrupavčitých kanálů a těsně pod 

perichondriem. Perichondrium a lumen chrupavčitých kanálů byly kolagen II negativní (obr. 

2A). Pozitivitu kolagenu X jsme neprokázáli (obr. 3).   

Reziduální chrupavčité kanály zvětšovaly svoji velikost fúzí (obr. 13A). V okolí 

kanálů jsme detekovali ojedinělá ložiska asbestoidních vláken (obr. 10B). 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: 

 Od 4.-5. dekády věku byl zaznamenán v zóně rezervních chondrocytů další pokles 

počtu buněk směrem do středu chrupavky. Větší izogenetické skupiny (10 i více buněk) byly 

lokalizovány nejen v centrálních partiích, ale mnohdy také subperichondrálně ( obr. 7A, B). 

Byl prokázán další  úbytek bazofilie mezibuněčné hmoty zejména v centrálních 

partiích chrupavky (9A). V blízkosti velkých izogenetických skupin se objevují asbestoidní 

vlákna (obr. 10C) a v nevelké vzdálenosti se velmi často nacházejí fúzující chrupavčité kanály 

(SOC) (obr. 13B). 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 částech chrupavky, výjimečná není ani subperichondrální lokalizace. V mnoha 

případech ložiska navzájem splývají. 

 

              6. dekáda věku: 

Od 6. dekády věku je nález na úrovni buněčné i nebuněčné složky podobný, liší 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 
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jedince mužského pohlaví (obr. 9D). Existenci tohoto ložiska jsme potvrdili rovněž užitím 

imunohistochemické detekce kolagenu II (obr. 2B, C).   

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 (obr. 5A, 13D, E, G). Sekundární osifikační centra 

jsou kolagen II negativní ložiska s nízkým obsahem proteoglykanů oproti okolní chrupavčité 

tkáni (obr. 2D). Mladší SOC byla obklopena rezavě zbarveným lemem, v němž byly 

zachyceny drobné precipitáty, které měly vzhled jemných granulí uvnitř buněk nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti. Chondrocyty s tímto granulárním obsahem, stejně jako extracelulární 

granulární ložiska odpovídala svojí lokalizací hypertrofické a kalcifikující zóně v okolí ještě 

neosifikovaných chrupavčitých kanálů (obr. A-C). Hypertrofické chondrocyty byly v okolí 

chrupavčitých kanálů jak intaktní, tak destruované s porušenou lakunou (obr. 5D, E). 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 haverskými systémy. Zevně od kostních lamel ložiska následuje 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 (obr. 8B). 

Užitím metody von Kossa jsou tato SOC, charakteristická jako homogenně černá prsténčitá 

ložiska (obr. 5F). Od 6. dekády věku byla detekována v rezervní zóně  téměř všech 

zkoumaných jedinců.  
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5. DISKUZE 

 

Endochondrální tvorba kosti během embryonálního a fetálního vývoje je založena na 

diferenciaci hypertrofických chondrocytů, následné kalcifikaci hypertrofické zóny, invazi cév 

a erozi kalcifikované chrupavky. Na zbytcích zvápenatělé hmoty, tzv. směrových trámcích, se 

pak ukládají osteoblasty. Tyto buňky sem vcestovaly spolu s cévami a produkují osteoid, tedy 

nezvápenatělou vrstvu základní kostní hmoty. Z mezenchymálního vaziva se poté diferencuje 

kostní dřeň a mineralizací osteoidu vzniká kost, jež podléhá následné přestavbě. 

Jak ukazují výsledky recentních studií, tento vývoj se týká pravděpodobně jen 

primárních osifikačních center (POC) dlouhých kostí, tzn. osifikace diafýz. Chrupavka zde 

kalcifikuje současně s perichondrálně probíhající desmogenní osifikací. Sekundární osifikační 

centrum (SOC) se naopak vyvíjí na podkladě vaskularizace. Epifýzy plodu začínají 

vaskularizovat mezi 10.-14. týdnem vývoje, kdy ještě není epifyzární chrupavka kalcifikovaná 

(Chappard et al., 1986; Burkus et al., 1993; Alvarez et al., 2005). Tato primární vaskularizace 

epifýz, tzn. průnik cév tzv. chrupavčitými kanály, je řízena angiogenními faktory 

produkovanými chondrocyty a je předpokladem fyziologické osifikace. Teprve o několik 

měsíců později se objevují SOC, jež vznikají fúzí chrupavčitých kanálů. V okolí kanálů se 

diferencují hypertrofické chondrocyty. Lakuny hypertrofických chondrocytů jsou 

destruovány, z destruovaných buněk jsou uvolněny MV a tvoří se zóna kalcifikované 

chrupavky. Do otevřených lakun vcestují mezenchymální kmenové buňky, jež se diferencují v 

osteoblasty. Osteoblasty jsou zdrojem perichondrálně vznikajícího kostního lemu kolem SOC 

v epifýzách (Blumer et al., 2005). Podobně i hypertrofické chondrocyty, pokud nepodlehnou 

apoptóze v zóně kalcifikace, se mohou diferencovat v osteoblast-like buňky a produkovat 

kolagen X, popřípadě kolagen I (Yashui et al, 1983; Galloto et al., 1994). 

V chrupavce štítné, tracheální a chrupavce 1. žebra byla zaznamenána také primární 

vaskularizace. Následná osifikace je tedy fyziologický proces, který byl prokázán pomocí 

detekce markerů hypertrofických chondrocytů, tzn. ALP a kolagenu X. V chrupavce 1. žebra 

byla detekována pouze aktivita ALP a byl popsán zcela netypický průběh celého osifikačního 

procesu.  

Osifikace ostatních, tzv. kaudálních žeberních chrupavek, je stále považována za 

proces degenerativní. 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 
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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 se nacházejí difúzně, obsahují mezenchym, cévní kličky 

a pozitivitu ALP. Mezibuněčná hmota chrupavky v tomto období není kalcifikována. V 

souvislosti s věkem jedince dochází k úbytku chrupavčitých kanálů, mění se jejich obsah i 

okolí. Perzistující chrupavčité kanály postupně fúzují a vyvíjí se v SOC. Po 2. dekádě věku 

lze prokázat v bezprostředním okolí kanálů nejen nemineralizovanou hyalinní chrupavku, ale 

mnohdy také chrupavku kalcifikovanou a periferněji také hypertrofickou. Po 3. dekádě věku 

byly fúzující kanály v mnoha případech lemovány vrstvou osteoblastů. Zevně od vrstvy 

osteoblastů jsme často detekovali osteocyty zalité do osteoidu, popřípadě vrstvu lamelózní 

kosti. Uvnitř takovýchto osifikujících nebo osifikovaných kanálů byla nalezena kostní dřeň. 

Na jednotlivých řezech bylo zachyceno více SOC  s podobným koncentrickým uspořádáním 

vrstev chrupavky a kosti. Rozsah jednotlivých vrstev a zejména přítomnost či nepřítomnost 

kosti byly u jednotlivých center odlišné.  

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. Zjistili 

jsme, že začátek osifikace je vázán pouze na oblast chrupavčitých kanálů neboť chrupavčité 

kanály v žeberní chrupavce s postupujícím věkem fúzují a stávají se základem sekundárních 

osifikačních center, podobně jako tomu je u epifýz či permanentních chrupavek v jiných 

lokalizacích.  

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. Předpokládáme, že 

osifikační centra, která jsme detekovali u starších jedinců vznikají fúzí původních, 

perzistujících chrupavčitých kanálů z prenatálního a časně postnatálního období. 

Domníváme se, že osifikace probíhá ve formě dvou samostatných, lokalizací i časem 

oddělených, osifikačních procesů. Objevuje se velmi časně v bezprostřední oblasti 

kostochondrální junkce a dále pak s časovou latencí v oblasti rezervní zóny. 

Kostochondrální junkce žeberních chrupavek má charakter růstové ploténky. Ve shodě 

s prací Fazzalariho jsme prokázali, že spongióza metafyzární části kostěného žebra pokračuje 
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zónou eroze, provizorní kalcifikace, hypertrofie a proliferace do zóny rezervních chondrocytů, 

které vyplňují zbývající část chrupavky (Fazzallari et al., 1997). Bahrami tvrdí, že remodelace 

chrupavky do kosti je v této lokalizaci silně omezená a že je rozvoj pomalé osifikace 

iniciován sekrecí ALP, kterou detekuje až po pubertě (Bahrami et al., 2001). Nám se podařilo 

prokázat aktivitu ALP již u novorozenců, a to nejen v zóně hypertrofie, ale i v přilehlé části 

zóny proliferace, ale také v lumen chrupavčitých kanálů a v perichondriu. Narozdíl od zjištění 

Bahramiho, ale ve shodě s výsledky Classenovy studie (Claassen et al. 1996b), jsme 

neprokázali přítomnost kolagenu X. Mineralizace zasahovala pouze do oblasti 

hypertrofických chondrocytů.  

Vzhledem k tomu, že se osifikace podle rtg nálezů nešíří rovnoměrně z celé ploténky, 

ale postupuje buď v centrálních nebo v periferních partiích (centrální jazykovité osifikace u 

žen a periferní osifikace u mužů), domníváme se, že o iniciaci a postupu osifikačního procesu 

rozhodují chrupavčité kanály invadující do ploténky. Nález komunikujících chrupavčitých 

kanálů, které směřují z rezervní zóny chrupavky do metafyzární oblasti kostěné části žebra, 

potvrzuje osteogenní funkci chrupavčitých kanálů tak, jak ji popisuje Blumer (2005).  

Předpokládáme, že lokalizace invaze, tzn. predilekční místa průniku kanálů v oblasti junkční 

zóny (subperichondrální či centrální) jsou pohlavně odlišná a určená dosud neznámými 

(pravděpodobně hormonálními) mechanismy. Naše tvrzení opíráme o nález fúzujících 

chrupavčitých kanálů penetrujících do centrálních partií proliferující a hypertrofické zóny a o 

„vyklenutí“ kalcifikující zóny v centrálních partiích chrupavky (pravděpodobně indukované 

vrůstajícími chrupavčitými kanály), které jsme detekovali již u 4měsíční dívky. Svědčí o tom i 

nález centrálně lokalizovaného a jazykovitě se šířícího ložiska endochondrální osifikace u 

8leté dívky. Hypotézu dále podporuje detekce subperichondrálně se šířícího chrupavčitého 

kanálu a pozitivita ALP v perichondriu v případě novorozeného chlapce.  

Kostochondrální junkci žeberních chrupavek jsme studovali ve vzorcích mladých 

jedinců většinou rtg negativních. Počet tkáňových vzorků z této oblasti je však velmi malý na 

to, abychom mohli prokázat jednoznačné rozdíly v distribuci vaskularizace, mineralizace a 

tím i osifikace mezi pohlavími. Důvodem nízkého počtu zpracovaných vzorků je technická 

obtížnost a časová náročnost zpracování osifikované chrupavčité tkáně dospělých jedinců. Ve 

vzorcích s rozvinutou osifikací došlo mnohdy k rozlomení kostěné a chrupavčité tkáně v 

místě kontaktu, buď již při odběru, nebo poté při zpracování. V rámci snahy o zachování 

celistvosti tkáně jsme většinu odběrů u dospělých jedinců s dobře vyjádřenými rtg osifikacemi 

volili v místě, pro nás technicky dostupném, tedy v co nejbližší vzdálenosti od masivních 

osifikací, vždy ve směru sternálním. 
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Studiem vzorků, odebraných sternálně od junkce, jsme dospěli ke zjištění, že rezervní 

zóna je v období 1. a 2. dekády věku v „ klidovém stádiu“. Počet chrupavčitých kanálů se 

výrazně redukuje a SOC se objevují mnohem později. Perzistující a později fúzující 

chrupavčité kanály byly distribuovány difúzně s predilekcí v centrálních partiích chrupavky. 

Vzhledem k tomu, že je v literatuře diskutována také nutritivní funkce kanálů (Craatz et al., 

1999; Kimpel et al., 1999), domníváme se, že se tyto kanály stávají SOC 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 30ti let. Zde 

je možné připustit podíl degenerativních změn chrupavky na iniciaci vlastního osifikačního 

procesu. Výsledky naší práce potvrzují závěry Galottovy, Alvarezovy a Blumerovy studií 

(Galloto et al., 1994; Alvarez et al., 2005; Blumer et al., 2005). Osifikace kolem 

chrupavčitých kanálů v oblastech vzdálených od kostochondrální junkce vykazuje známky 

osifikace enchondrální i desmogenní. Lumen těchto kanálů je mnohdy vystláno vrstvou 

osteoblastů a lemováno osteocyty zalitými do osteoidu.  Barvení resorcin-fuchsinem nepřímo 

dokazuje i suspektní přítomnost kolagenu I. Po 3. dekádě věku jsme zevně často detekovali  

vrstvu lamelární kosti, která periferně přecházela ostrou hranicí do oblasti kalcifikované a 

hypertrofické chrupavky. Neprokázali jsme zónu resorbující se kalcifikované chrupavky 

typickou pro osifikaci diafýz.  

Uvnitř některých osifikujících nebo osifikovaných kanálů (SOC)  byla 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 diferencované z mesenchymálních buněk chrupavčitých kanálů, 

ale  i hypertrofické chondrocyty vzniklé v jejich okolí v hyalinní chrupavce. 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, 1983; Galloto et al., 1994). 

Potvrdili jsme, že takováto osifikující centra rezervní zóny žeberní chrupavky 

hodnotíme na rtg snímcích jako kulovitá osifikující ložiska (Ck). Centrální projasnění ložiska 

odpovídá zbytku staršího SOC vyplněného dřeňovými elementy. Tato osifikační ložiska jsme 

našli jak u mužů, tak u žen, a to převážně v centrálních, ale i v periferních úsecích chrupavky. 

Domníváme se proto, že nález Ck osifikací není pohlavně dimorfickým, ale pouze věkovým 

kritériem.  
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Řešení etiologie pohlavně odlišné lokalizace osifikací žeberních chrupavek nebylo 

naším cílem, avšak domníváme se, že příčina bude lokalizována na receptorové úrovni, 

pravděpodobně chondrocytárních receptorů pro PTH, popřípadě pro pohlavní hormony. 

Potvrzují to i nejnovější studie (Nasatzky et al., 1994; Bahrami et al., 2001; Raz et al., 2005; 

Chen et al., 2006; McMillan et al., 2006). Nasatzky pomocí buněčných kultur chondrocytů 

hypertrofické a rezervní zóny prokázal, že pohlavní hormony stimulují diferenciaci 

chondrocytů a také syntézu matrixových proteinů, a to pohlavně specifickým způsobem. 

Imunohistochemicky u obou pohlaví detekoval přítomnost 17β estradiolových i 

testosteronových receptorů. Raz (2005) poukazuje na to, že na testosteron jsou citlivé pouze 

mužské chondrocyty a navíc závisle na stupni zrání. Je to dáno tím, že se testosteron u mužů 

metabolizuje dále na dihydrotestosteron pomocí 5α - reduktázy, která u žen nebyla prokázána. 

Zvýšení sekrece ALP pak vykazují chondrocyty růstové zóny (prehypertrofické a 

hypertrofické) a nikoli zóny rezervní. Estradiolové receptory jsou sice u obou pohlaví, ale 

citlivost na estrogeny byla prokázána jen u ženských chondrocytů, a to v závislosti na aktivaci 

proteinkinázy C (McMillan et al., 2006).  

Zvažovali jsme i otázku mechaniky dýchání u mužů a žen ve vztahu k potenciálně 

vyšší potřebě vaskularizace periferních či centrálních oblastí u obou pohlaví. Ženy mají oproti 

mužům (při srovnatelné výšce a věku) o 12 % menší radiální rozměr hrudníku a naopak vyšší 

předozadní inklinaci žeber (Bellemare et al., 2003). Bellemare uvádí, že podíl kostálního a 

abdominálního typu dýchání je 2:1 a neprokazuje výrazné věkové a pohlavní rozdíly. 

Výjimku tvoří usilovné dýchání, kdy se u žen zvyšuje podíl kostální složky, u mužů nad 50 let 

podíl abdominální složky. Podíl abdominální složky se u obou pohlaví zvyšuje také vleže. Na 

základě zjištěných faktů a znalostí lokalizace osifikačních ložisek u mužů a žen se 

domníváme, že mechanika dýchání se na vzniku osifikací ani osifikačním dimorfismu 

nepodílí. 
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6. 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.      
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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 nároků     

       na pohlavně odlišnou distribuci. 

�  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. 
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7. 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 metodami  

      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 

� 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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