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Układ kostny to wszystkie kości składające 
się na ciało człowieka, stanowią one 
podporę oraz osłonę dla tkanek miękkich, 
a także umożliwiają wykonywanie ruchów. 
U dorosłego człowieka szkielet składa się 
z 206 kości i może kształtować się nawet 
do 30. roku życia. Noworodek posiada 
około 270 kości, ilość ta spada dopiero po 
połączeniu się ich nasad i trzonów. Średnia 
waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 

12 kilogramów u mężczyzn.
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Pochodzenie i budowa

Tkanka kostna i chrzęstna 
pierwotnie wywodzą się z 
mezenchymy i budują ją dwa  
podstawowe typy tkanki : istota 
gąbczasta i zbita. Za przebudowę 
kości odpowiadają osteoblasty 
(komórki kościotwórcze) oraz 
osteoklasty (komórki kościogubne).



Funkcje Kości

• Chronią narządy wewnętrzne

• Stanowią bierny narząd ruchu - stelaż 
dla mięśni

• Odpowiadają za czynność szpiku 
kostnego znajdującego się wewnątrz 
nich

• Magazynują jony wapniowe  i 
fosforanowe w ustroju 

• Biorą udział w homeostazie



Schemat kośćca widziany od przodu

Ze  względu na kształt kości 
dzielą się na :

• Długie (łac. ossa longa) 
np. kości kończyn

• Krótkie (łac. ossa brevia) 
np. kości stępu

• Płaskie (łac. ossa plana) 
np. łopatka

• Pneumatyczne (łac. ossa
pneumatica) np. szczęka

• Różnokształtne (łac. ossa
multiformia) np. rzepka



Połączenia kości

• więzozrosty (szwy w czaszce)

• kościozrosty
Nieruchome

• chrząstkozrosty 
(spojenie łonowe)Półruchome

• stawyRuchome



Stawy (łac. articulatio)
Zbudowane są z powierzchni 
stawowej, torebki stawowej 
oraz jamy stawowej. Do 
dodatkowych nie stałych 
elementów zalicza się: 
więzadła stawowe, obrąbki 
stawowe, krążki stawowe i 
łąkotki stawowe. Staw prosty 
zbudowany jest z dwóch kości 
natomiast w stawie złożonym 
ich ilość jest większa. 
Zróżnicowanie w budowie 
stawów umożliwia ruch na 
różnych płaszczyznach.

Rodzaje  połączeń stawowych
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Kręgosłup (łac. columna 
vertebralis)

Składa się z :
• 7 kręgów szyjnych (łac. vertebrae

cervicales)

• 12 kręgów piersiowych (łac. vertebrae
thoracicae)

• 5 kręgów lędźwiowych (łac. vertebrae
lumbales)

• 5 kręgów krzyżowych (łac. os sacrum)
tworzących kość krzyżową 

• 4-5 kręgów guzicznych (łac. os 
coccygis) tworzących kość ogonowa 

Kręgosłup widziany od przodu i od tyłu 
powinien tworzyć  linie prosta z kolei z 
boku obserwujemy charakterystyczne 
krzywizny. 

Kręgosłup  widziany od strony bocznej 



Kręgi szyjne

Kręg szczytowy widziany od góry Schemat budowy kręgu szyjnego

Charakteryzują się delikatną budową, 
najmniejszą wielkością i znaczną 
ruchomością. Dwa pierwsze szczytowy 
(łac.atlas) i obrotowy (łac.axis) wyróżniają 
się budową, gdyż łączą czaszkę z 
kręgosłupem.



Kręg obrotowy widziany od strony bocznej



Kręgi piersiowe

Kręg piersiowy widziany od strony bocznej

Charakteryzuje się powierzchniami stawowymi służącymi połączeniu z głowami 
żeber. Są masywniejsze niż kręgi szyjne.



Kręgi lędźwiowe 

Kręg lędźwiowy  widziany od góry 

Cechuje je najmasywniejsza budowa z opisanych wyżej co wynika z dużego 
obciążenia w tym odcinku kręgosłupa. 



Kość krzyżowa i kość guzicza 

Kość krzyżowa widziana od strony przedniej i tylnej

Kość krzyżowa w kształcie 
trójkąta, zbudowana ze 
skierowanej ku górze podstawy 
oraz zwróconego ku dołowi 
wierzchołka. 

• \

Kość guziczna również 
przypomina kształtem trójkąt, 
stanowi pozostałość 
szczątkowych kręgów i tworzy 
zakończenie osi kręgosłupa



Klatka piersiowa (łac.thorax)

Składa się z :

• mostka

• 7  par żeber prawdziwych (łączą się z mostkiem)

• 3 pary żeber rzekomych

• 2 pary żeber wolnych

Klatka piersiowa widziana od strony przedniej
Kość  żebrowa



Czaszka (łac. cranium)
Czaszka jest szkieletem głowy , 
stanowi osłonę mózgu i innych 
narządów  znajdujących się w 
głowie. Dzieli się na część mózgową 
(łac. neurocranium) w której skład 
wchodzi : kość czołowa,  dwie kości 
skroniowe, dwie kości ciemieniowe, 
kość potyliczna, kość klinowa, kość 
sitowa połączone szwami oraz część 
twarzową (łac. splanchnocranium) 
składającą się z : dwóch kości 
nosowych, dwóch łzowych, dwóch 
małżowin nosowych dolnych, 
lemiesza, dwóch szczęk, żuchwy, 
dwóch kości podniebiennych, dwóch 
kości jarzmowych oraz kości 
gnykowej. Czaszka widziana od przodu



Czaszka widziana od strony bocznej Żuchwa



Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki Szczęka od strony bocznej



Połączenia kości czaszki

Połączenia ciągłe kości czaszki 
stanowią chrząstkozrosty oraz 
więzozrosty, inaczej szwy-
kostniejące miedzy 40. a 50 rokiem 
życia, lub ciemiączka- z  których 
większość zamyka się do 1. roku 
życia.



Źródła :

• „Atlas anatomii” wydawnictwa 
SBM 2015 rok


