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III. Budowa szkieletu osiowego i głowy

Krę go słup – bu do wa i po łą cze nia

Kręgosłup (co lum na ver te bra lis) po ło żo ny jest 
po stro nie grzbie to wej tu ło wia i sta no wi je go ru cho mą 
oś. Skła da się z 33–34 nie pa rzy stych krę gów uło żo
nych je den na dru gim. W za leż no ści od oko li cy krę gi 
dzie li  się na: 
 7 kręgówszyjnych,
 12 kręgówpiersiowych,
 5 kręgówlędźwiowych,
 5 kręgówkrzyżowychi
 4–5 kręgówguzicznych.
Krę gi szyj ne, pier sio we i lę dź wio we two rzą ru cho

mą, przed krzy żo wą część krę go słu pa i są na zy wa ne 
krę ga mi praw dzi wy mi (ver te brae ve rae). Nie ru cho my 
od ci nek krę go słu pa to część krzy żo wo gu zicz na, utwo
rzo na przez krę gi rze ko me (ver te brae spu riae). Krę gi 
krzy żo we zra sta ją się ze so bą w okre sie doj rze wa nia 
płcio we go w jed no li tą ca łość, zwa ną ko ścią krzy żo wą. 
Krę gi gu zicz ne, zwa ne tak że ogo no wy mi, u czło wie ka 
znaj du ją się w sta nie szcząt ko wym i prak tycz nie nie 
ma ją więk sze go zna cze nia w me cha ni ce krę go słu pa. 

Bu do wa krę gu

W ty po wym krę gu wy róż nia się część przed nią, 
ma syw niej szą, przy sto so wa ną do dźwi ga nia ma sy cia
ła, zwa ną trzo nem krę gu (cor pus ver te brae), oraz część 
tyl ną o lek kiej bu do wie, zwa ną łu kiem krę gu (ar cus 
ver te brae). Trzon wraz z łu kiem za my ka ją otwór krę
go wy (fo ra men ver te bra le). Z po łą cze nia otwo rów krę
go wych po wsta je ka nał krę go wy (ca na lis ver te bra lis), 
w któ rym mie ści się rdzeń krę go wy wraz z opo na mi. 
Trzon kręgu ma kształt owal ny; chro po wa ta po

wierzch nia gór na i dol na zra sta ją się z krąż kiem mię
dzy krę go wym. 
Łukkręgu roz po czy na się z bocz nej stro ny trzo nu 

dwie ma na sa da mi, któ re są naj węż szą czę ścią łu ku. 

W tym miej scu po ło żo ne są dwa wcię cia: głęb sze wcię
cie krę go we dol ne (in ci su ra ver te bra lis in fe rior) i płyt sze 
wcię cie krę go we gór ne (in ci su ra ver te bra lis su pe rior). 
Wcię cia dwóch są sied nich krę gów wraz z krąż kiem 
mię dzy krę go wym two rzą otwo ry mię dzy krę go we 
(fo ra men in te rver te bra le), pra wy i le wy, któ ry mi prze
cho dzą ner wy rdze nio we i na czy nia krwio no śne. 
Prze dłu że nie obu na sad jest szer sze i łą czy się ze so bą 
w płasz czyź nie sy me trii. Od łu ku krę gu od cho dzi sie
dem wy rost ków. 
Wyrostkikolczyste (pro ces sus spi no sus) nie pa rzy ste 

od cho dzą od łu ku w tył i nie co w dół. Są one wy czu
wal ne pod skó rą od VII krę gu szyj ne go po krę gi lę dź
wio we, zwłasz cza w po chy le niu tu ło wia do przo du. 
Wy rost ki kol czy ste słu żą do przy cze pu mię śni i wię
za deł. 
Wyrostki poprzeczne (pro ces sus trans ver si) pa rzy

ste od cho dzą od łu ku i kie ru ją się w bok. Słu żą one 
rów nież do przy cze pu mię śni i wię za deł. 
Wyrostki stawowe (pro ces sus ar ti cu la res), któ rych 

jest czte ry, słu żą do po łą czeń sta wo wych krę gów. 
Wy róż nia  się dwawyrostkistawowegórne (pro ces sus 
ar ti cu la res su pe rio res), po kry te po wierzch nia mi sta wo
wy mi gór ny mi (fa cies ar ti cu la res su pe rio res), oraz wy
rostki stawowedolne (pro ces sus ar ti cu la res in fe rio res) 
wraz z po wierzch nia mi sta wo wy mi dol ny mi (fa cies 
ar ti cu la res in fe rio res). 

Krę gi po ło żo ne na koń cach po szcze gól nych od cin
ków krę go słu pa przyj mu ją czę ścio wo ce chy cha rak te
ry stycz ne dla krę gów na stęp ne go od cin ka. 

Kręgi szyj ne 

Krę gi szyj ne (ver te brae ce rvi ca les) są naj mniej sze 
z krę gów praw dzi wych. Dwa pierw sze krę gi szyj ne, 
szczy to wy (atlas) i ob ro to wy (axis), słu żą do po łą cze
nia krę go słu pa z czasz ką, dla te go ich bu do wa jest od
mien na od pię ciu po zo sta łych krę gów szyj nych. 


