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СКЕЛЕТ  - ГРУДНИ КОШ



Кости грудног коша чине:

1. грудна кост (sternum),

2. ребра (costae),

3. ребарне хрскавице (cartilagines 

costales) и

4. грудни пршљенови (vertebrae 

thoracicae)



Грудна кост (sternum) је непарна, 

симетрична, пљосната кост која чини 

средњи део предњег зида грудног 

коша. 

Обликом подсећа на римски мач и 

идући одозго наниже на њој се 

разликују следећи делови: 

ручица грудне кости (manubrium 

sterni),

тело грудне кости (corpus sterni),

и мачни наставак (processus 

xiphoideus).



Ha грудној кости разликују се предња и

задња страна, горња ивица или база, 2

бочне ивице и врх. Горња ивица грудне

кости или база представља горњу ивицу

ручице грудне кости.

Са обе стране поред југуларног уреза

налази се зглобна површина за

зглобљавање са кључном кости (incisura

clavicularis).

Ha бочним ивицама грудне кости налази

се по седам ребарних уреза (incisurae

costales) који служе за зглобљавање са

првих седам пари ребарних хрскавица.

Врх грудне кости представља врх мачног

наставка.





Ребра  (costae) су пљоснате, савитљиве и еластичне

кости облика лука испупченог упоље. Ребара има  12 

пари и она чине највећи део зида грудног коша. 

Зглобљавају се напред са ребарним хрскавицама а

позади са грудним пршљеновима. Нагорњој и доњој

ивици ребара припајају се међуребарни мишићи. На

сваком ребру разликују се: 

Тело ребра(corpus costae)  и два окрајка: предњи и

задњи. 



Првих седам пари ребара се преко својих

ребарних хрскавица директно спајају са

грудном кости и називају се права

ребра(costae verae).

Наредна три пара ребара преко својих

ребарних хрскавица спајају се са

ребарном хрскавицом седмог ребра и

називају се лажна ребра.

Једанаести и дванаести пар ребара су

слободна ребра, јер се њихови предњи

крајеви завршавају слободно у мишићима

трбушног зида.



Предњи окрајак представља плитко и 

храпаво удубљење у које се увлачи ребарна 

хрскавица.

Задњи окрајак се зглобљава са кичменим 

стубом и има: 

главу ребра (caput costae), 

врат (collum costae)

и квржицу ребра (tuberculum costae).

Глава ребра се зглобљава са телом суседна 

два пршљена, док се ребарна квржица 

зглобљава са попречним наставком

одговарајућег нижег пршљена.





Ребарна хрскавица (cartilago costalis) 

продужава предњи окрајак ребра и 

гради предњи зид

грудног коша, доприносећи његовој 

еластичности. Ребарних хрскавица 

има дванаест пари колико

и ребара.


