
OKOSTJE



FUNKCIJE IN POMEN OKOSTJA

 Okostje, skelet ali ogrodje daje oporo telesu, ščiti 
notranje dele telesa, skupaj z mišicami omogoča 
gibanje. Okostje ali skelet je pasivni del gibal.



OBLIKE KOSTI

Okostje odraslega človeka ima približno več kot 200 kosti, 
ki imajo različno obliko in funkcijo. Po obliki ločimo:

 Dolge kosti so kosti okončin, ki delujejo kot vzvodi 
(nadlahtnica, stegnenica, podlaktnica, koželjnica, 
golenica, mečnica)

 Kratke kosti so kosti v zapestju in členkih, ki gradijo 
stebre in oboke (prstni členki)

 Ploščate kosti  so kosti, ki pogosto oklepajo neko 
telesno votlino(rebra, lopatici, kosti medenice, lobanja)

 Nepravilno oblikovane kosti (vretenca, čeljustnica)



Dolge kosti, kratke kosti, ploščate kosti, 
nepravilno oblikovane kosti 



ZGRADBA KOSTI

 Kost je trda, a tudi prožna. Trda je zaradi anorganskih 
snovi, prožna pa zaradi organskih. Organske snovi 
izločajo okoli sebe kostne celice. Anorganske snovi pa 

celice nalagajo v organsko medceličnino.
 Kosti imajo na sredini kostno votlino v kateri se nahaja 

kostni mozeg. Kostni mozeg pri mladem človeku je rdeč, 
ker v njem nastajajo rdeče krvne celice, pri starejšem 
človeku pa je rumene barve zato, ker se v njem kopiči 

maščoba. 



KOSTNI STIKI

Kosti so med seboj povezane z kostnimi stiki, ki 
omogočajo mišicam, da premikajo telo. Gibljivost 
sklepa je odvisna od njegove oblike:

 S šivi so povezane lobanjske kosti. Ti stiki so 
popolnoma negibljivi.

 S hrustancem so poveza vretenca v hrbtenici. 
Ti stiki omogočajo le delno gibljivost.

 S sklepi je gibljivost odvisna od oblike sklepov.



DELI OKOSTJA

OKOSTJE

Kosti glave
(možganski del lobanje 
in obrazni del lobanje)

Kosti trupa – osni 
skelet

(hrbtenica, rebra, 
prsnica)

Kosti okončin

Kosti zgornjih 
okončin

(ramenski obroč in 
kosti roke

Kosti spodnjih 
okončin

(medenične kosti in 
kosti nog)



Kosti glave:
 Obrazni del- Je ogrodje obraza in obdaja očesno, nosno  in ustno 

votlino. Sestavljajo ga številne kosti, ki so med seboj negibljivo 
povezane, edina izjema je spodnja čeljustnica, ki je povezana z 
lobanjo z gibljivim sklepom.



 Možganski del-Varuje možgane in čutila. Lobanja je ovalna 
votlina iz ploščatih kosti, povezanih z šivi. Stiki med kostmi ob 
rojstvu še niso povsem trdni, med njimi je mehko vezivno tkivo.

Možganski deli lobanje:
 čelnica in stika
 temenica
 zatilnica
 zagozdnica
 senčnici



Kosti trupa – osni skelet: 
Hrbtenica - Hrbtenica je glavna os našega telesa. Zgrajena je iz 33-

34 vretenc, ki jih povezujejo sklepi in prožne medvretenčne ploščice 
iz vezivnega hrustanca. Hrbtenica ima obliko dvojne črke S. 
Hrbtenica nam omogoča pokončno držo in hojo. Vzdržuje pritiske in 
blaži tresljaje.



Vretenca 



Prsni koš 



Kosti zgornjih okončin 



Okolčje in kosti spodnjih okončin 



OKOSTJE OTROKA IN ODRASLEGA 
ČLOVEKA

RAZLIKE:
 Odrasla kost, ki je trda in toga, se lažje zlomi kot kost pri 

majhnem otroku, pri katerih je količina organskih snovi v 
kosteh še velika, tako, da prehud pritisk povzroči le 
delen ali vejičast zlom. Ker se prožnost pri odraslih 
postopoma zmanjšuje, postaja kost bolj krhka in zato 
manj odporna proti zlomom. 



KOSTNO IN HRUSTAČNO TKIVO

Značilnosti tkiva HRUSTANČNO TKIVO KOSTNO TKIVO

Sestava medceličnine
Hondrocite, kolagenska (trdnost) in 

elastična (prožnost) vezivna 
vlakna

Osteocite, kolagenska vlakna 
(dajejo trdnost)

Razporeditev celic Posamezno ali v skupinah
Koncentrično razporejene okrog 

osrednjega kanala

Prisotnost žil Ne Da



POŠKODBE KOSTI

 Izvin – je poškodba sklepa pri katerem si sklepne vezi pri nerodnem 
padcu nategnemo ali natrgamo. Pri tem se sklepna glavica lahko 
odmakne, ob prenehanju delovanja zunanje sile se vrne v sklepno 
jamico. Pri izvinu nastanejo hude bolečine, gibanje v izvinjenem 
sklepu je še mogoče. Sklep navadno oteče, včasih se pojavijo 
podkožne podplutbe, ker se izlije kri.

 Izpah – se zaradi močnega udarca ali padca sklepne vezi pretrgajo 
in sklepna glavica iz koči iz jamice. Zaradi nastalih bolečin sklepa ne 
moremo gibati, koža je podpluta s krvjo, zato pomodri, sklep oteče.

 Zlom kosti – zlom je enostaven, če je prelomljena kost, niso 
poškodovani mehki deli (mišice in koža). Kadar so poškodovani tudi 
mehki deli in zlomljena kost štrli iz kože, govorimo o kompliciranem 
zlomu.



BOLEZNI KOSTI

 Artritis – vnetje sklepa, ki nastane iz različnih vzrokov: 
okužbe, genetske okvare, verjetno pa je avto imunska 
motnja.

 Artroza – je kronična ne vneta obraba sklepov. 
Povezana je z staranjem in drugimi vzroki. Gibljivost 
sklepov se zmanjšuje zaradi nalaganja apnenca v 
sklepno špranjo in na sklepni hrustanec, zato sklep 
počasi utrdi.

 Kostni rak – večinoma prizadene mlade ljudi. Ob 
pravočasnem odkritju je bolezen v veliki meri ozdravljiva.



VIRI:
 Wikipedija
 Učbenik



HVALA ZA VAŠO POZORNOST
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