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6. Kost. Osifikace 

 

Mikroskopická stavba kosti: 

− kostní buňky:  

o osteoprogenitorové bb.: málo diferencované, mezenchymální původ, přítomny zejm. 

v periostu a endostu, mají osteogenní potenciál 

o osteoblasty: produkují organickou (kolagen I, kostní proteoglykany a glykoproteiny) a 

deponují i anorganickou složku kostní hmoty (s využitím alkalické fosfatázy), jsou na povrchu 

rostoucích kostních trámečků, postupně se obklopují kostní matrix a přeměňují se 

v osteocyty 

o osteocyty: vznikají z osteoblastů zcela obklopených kostní hmotou v tzv. lakunách, jejich 

četné výběžky probíhají skrze canaliculi ossium a komunikují s výběžky okolních osteocytů 

pomocí gap junctions, pomáhají udržovat kostní matrix 

o osteoklasty: velké mnohojaderné pohyblivé buňky monocytárního původu, enzymatická 

resorpce kostní matrix (kyselá fosfatáza, kolagenáza), jejich činností vznikají prohlubně 

v kosti = Howshipovy lakuny 

− kostní matrix: 

o organická složka (ossein): kolagen I, glykosaminoglykany (chondroitin sulfát, keratan sulfát), 

glykoproteiny (kostní sialoprotein, osteokalcin) 

o anorganická složka: převažuje hydroxyapatit, dále fosforečnan vápenatý; krystaly minerálů 

obklopují kolagenní fibrily; povrchové ionty minerální složky mají hydratační obaly 

− povrch kosti: 

o zvnějšku je pokryt periostem, jde o tuhé kolagenní vazivo pevně spojené s kostí pomocí 

Sharpeyových kolagenních vláken; ve vnitřní vrstvě má osteoprogenitorové buňky, které 

jsou zdrojem osteoblastů při růstu kosti do tloušťky (apozice) a při hojení (reparaci) 

o zevnitř kryt tenkým endostem s jednou vrstvou osteoprogenitorových buněk 

 

Histologické typy kosti: 

− vláknitá (primární, nezralá): 

o nepravidelné uspořádání kolagenu a osteocytárních lakun 

o první kost během ontogeneze a při hojení, později nahrazena lamelózní kostí 

o v dospělosti přetrvává v drsnatinách při odstupu/úponu větších šlach, v části alveolární kosti 

− lamelózní (sekundární, zralá, haverská): 

o kolagen i ostatní matrix uspořádána do 3-7 µm silných lamel, mezi nim a v nich jsou 

osteocytární lakuny 

o lamely běží paralelně či koncentricky kolem cévních kanálů 

o oproti vláknité kosti se může svou architektoniku a směrové uspořádání lépe adaptivně 

přestavět dle způsobu zatěžování konkrétní kosti 

 

Makroskopické uspořádání kostní tkáně: 

− kompaktní kost: 

o celistvá, prostoupena cévními kanály 

o diafýzy dlouhých kostí, povrchová kortikalis krátkých, plochých a nepravidelných kostí 

o obsahuje válcovité Haversovy systémy (osteony) sestávající z centrálního Haversova kanálu 

(s cévami a vazivem) obklopeného koncentrickými kostními lamelami; osteony se mohou 

větvit, vzájemně jsou propojeny Volkmannovými kanály; přestavba osteonů při remodelaci 

o lamely obvodové vnější (pod periostem) a vnitřní (kolem dřeňové dutiny); intersticiální 

lamely (pozůstatky předchozí generace osteonů) 



Osnova přednášek z histologie a embryologie pro 1. r. všeobecného i zubního lékařství, letní semestr          strana 2/2 

 

M. Králíčková, Z. Tonar,  Licence Creative Commons - Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-

Nezasahujte do díla 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/  

− spongiózní kost: trámčitá stavba s množstvím dutin vyplněných červenou či žlutou kostní dření;  

− diploe: dvě lamely kompakty oddělené mezivrstvou spongiózní kosti (ploché kosti lebky) 

 

Osifikace (histogeneze kosti): nejprve deponována nemineralizovaná matrix (=osteoid), ta posléze 

mineralizována v plnohodnotnou kost; během ontogeneze nejprve takto vzniká fibrilární kost, ta 

později nahrazována lamelózní kostí 

− desmogenní (intramembranózní): 

o vychází přímo ze zahuštěného mezenchymu, v němž vzniká osifikační centrum s osteoblasty 

o kostní trámce (spikula) tvořena osteoblasty se spojují 

o př.: ploché kosti lebečního krytu, maxila, mandibula, vomer; subperiostální osifikace diafýz 

dlouhých kostí (kostní límec) a subperiostální apoziční růst krátkých a plochých kostí  

− chondrogenní (endochondrální): 

o probíhá uvnitř hyalinní chrupavky (chrupavčitého modelu kosti), která je odbourávána a 

postupně nahrazována kostí 

o primární osifikační centrum v diafýzách dlouhých kostí, sekundární osifikační centra 

v epifýzách, mezi nimi růstová ploténka epifyzární chrupavky s následujícími zónami:  

� zóna klidu: rezervní hyalinní chrupavka 

� zóna proliferace: růst chondroblastů do sloupcovitých formací 

� zóna hypertrofické chrupavky: velké chondrocyty se světlou cytoplazmou (obsah 

glykogenu) 

� zóna kalcifikované chrupavky: postupný zánik chondrocytů a ukládání hydroxyapatitu do 

matrix chrupavky 

� zóna eroze: krevní kapiláry přinášejí mezenchymální chondroklasty, které rozrušují 

chrupavku, a osteoprogenitorové buňky 

� zóna osteoidní (zóna osifikace): osteoblasty produkují kostní matrix, vznikají kostní 

trámce 

o př.: baze lební, většina osového skeletu kromě částí lebky vyjmenovaných u desmogenního 

typu), pletence končetin kromě klíční kosti, kosti stylo-, auto- i zeugopodia 

o dle rentgen-kontrastních osifikačních center lze u dětí stanovit tzv. kostní věk  

o kloubní chrupavky a synchondrózy jsou po ukončení růstu neosifikovanými zbytky původních 

chrupavčitých modelů kostí 

 

Růst a remodelace kosti: 

o dynamická rovnováha mezi tvorbou a resorpcí kostní tkáně 

o kost má schopnost adaptivní přestavby dle mechanického namáhání; věku přiměřená zátěž 

podporuje dobrý stav kosti a v dospělosti zpomaluje pozvolný úbytek kostní hmoty; lepší 

vstřebatelnost a využitelnost vápníku z živočišných zdrojů nežli z rostlinné části stravy 

o při hojení kosti význam periostu a endostu pro organizaci hematomu a proliferaci 

osteoprogenitorových buněk, pak tvorba vaziva, chrupavky, primární a sekundární kosti 

(nutnost imobilizace pahýlů) 

o hormonální regulace: parathormon zvyšuje aktivitu osteoklastů a mobilizaci kalcia z kosti, 

kalcitonin inhibuje resorpci matrix, kalcitriol (aktivní forma vitaminu D) zvyšuje dostupnost 

vápníku a podporuje osifikaci 

o pohlavní hormony v pubertě zprvu akcelerují růst, avšak iniciují uzávěr růstových plotének a 

tím ukončení růstu dlouhých kostí do délky 

o ztráta estrogenů v menopauze urychluje osteoporózu 


