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AUGŠĒJĀS 
EKSTREMITĀTES SKELETS 
UN LOCĪTAVAS
M.D. SVENS VILKS

1

AUGŠĒ JĀS EKSTREMITĀTES SKELETS

Veido:
Plecu josla (lāpstiņa, atslēgas kauls)
Augšējā brīvā ekstremitāte (augšdelma kauls, 2 
apakšdelma kauli un 27 plaukstas kauli)

Spieķa kauls un elkoņa kauls

2

PLECU JOSLA

3

LĀPSTIŅA (SCAPULA)

Plakans, plāns trijstūrveida pāra kauls ar 2 
virsmām, 3 stūriem un 3 malām
Malas:
ØMediālā (margo medialis)
ØLaterālā (margo lateralis)
ØAugšējā (margo superior)

4

LĀPSTIŅA (SCAPULA)
Virsmas:
ØRibu virsma (facies costalis ) - priekšējā, ieliekta
ØMugurējā virsma (facies dorsalis )
ØLāpstiņas šķautne (spina scapulae ) - stiepjas no 
mediālās malas uz laterālo stūri
ØPleca paugurs (acromion ) - saplacināts, laterālajā malā
ØVirsšķautnes bedre (fossa supraspinata )
ØZemšķautnes bedre (fossa infraspinata )
ØKnābjveida izaugums (processus coracoideus )

5 6



Anatomija

S.Vilks, Sporta izglītības aģentūra 2

7

ATSLĒGAS KAULS (CLAVICULA )

ØPieder pie garajiem kauliem
ØS formas pāra kauls
ØNovietots horizontālā plaknē un pieguļ krūškurvim 
no priekšpuses
ØIzšķir ķermeni (corpus claviculae) un 2 galus
ØMediālais (pret krūšu kaulu vērstais) – uzbiezināts, 
artikulē ar krūšu kaula rokturi
ØLaterālais – saplacināts, artikulē ar lāpstiņas pleca 
izaugumu
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AUGŠĒJĀ
BRĪVĀ

EKSTREMITĀTE

10

AUGŠDELMA 
KAULS
(HUMERUS )

Garais kauls ar:
2 epifīzēm (proksimālo
un distālo)
 diafīzi
 anatomisko un 
ķirurģisko kakliņu

11

PROKSIMĀLĀ EPIFĪZE

Caput humeri – augšdelma kaula galva
Collum anatomicum – anatomiskais kakliņš
Tuberculum majus – lielais pauguriņš

- Crista tuberculi majoris – lielā pauguriņa šķautne
Tuberculum minus – mazais pauguriņš

- Crista tuberculi minoris – mazā pauguriņa šķautne
Collum chirurgicum – ķirurģiskais kakliņš
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DIAFĪZE

Tuberositas deltoidea –
deltveida muskuļa 
nelīdzenums

14

DISTĀLĀ EPIFĪZE
Condylus humeri – humerus paugurs
ØCapitulum humeri – humerus galviņa
ØTrochlea humeri – humerus veltnis
ØFossa radialis – spieķkaula bedre
ØFossa coronoidea – vainagizauguma bedre
ØFossa olecrani – elkoņa paugura bedre
Epicondylus lateralis – laterālais virspaugurs
Epicondylus medialis – mediālais virspaugurs
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17

APAKŠDELMA
KAULI
Spieķa kauls (radius)
Elkoņa kauls (ulna)

Kauli novietoti paralēli
viens otram, starp tiem –
sprauga
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SPIEĶA KAULS (RADIUS)
Distālais gals atrodas pret īkšķi!
Proksimālā epifīze – epiphysis proximalis
Caput radii – spieķa kaula galva
Spieķkaula galvas bedrīte (fovea capitis radii)
Locītavas apmale (circumferentia articularis)
Spieķkaula kakliņš (collum radii)

Diafīze - diaphysis
Distālā epifīze – epiphysis distalis
Processus styloideus radii – īlenveida izaugums
Facies articularis carpea – plaukstas pamata locītavas 
virsma
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ELKOŅA KAULS (ULNA)

Atrodas pret mazo (V) pirkstu!
Proksimālā epifīze – masīva
Incisura trochlearis – veltņa ierobs
Processus coronoideus – vainagveida izaugums
Olecranon – elkoņa paugurs
Diafīze
Distālā epifīze
Processus styloideus ulnae - elkoņkaula īlenveida
izaugums
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PLAUKSTAS SKELETS (OSSA MANUS )
Trīs daļas:
Plaukstas pamats (carpus): veido 2 rindās novietoti īsie 
kauli, no kuriem pirmā rinda savienota ar spieķa kaulu, 
bet otrā – ar plaukstas delnas kauliem
Kaulus skaita no īkšķa:
Pirmo (proksimālo) rindu veido: laivveida kauls (os
scaphoideum), mēness kauls (os lunatum),
trīsstūrainais kauls (os triquetrum), zirņveida kauls (os
pisiforme)
Otro (distālo) rindu veido: trapeckauls (os trapezium),
trapecveida kauls (os trapezoideum), galvainais kauls
(os capitatum), kāškauls (os hamatum)
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PLAUKSTAS SKELETS (OSSA MANUS)
A = Os lunatum
B = Os triquetrum 
C = Os pisiforme
D = Os hamatum
E = Phalanx distalis 
F = Phalanx media
G = Phalanx proximalis
H = Os metacarpale II 
I  = Ossa sesamoidea
J  = Os trapezoideum
K = Os trapezium 
L = Os capitatum
M = Os scaphoideum
N = Carpus

26

PLAUKSTAS SKELETS 
(OSSA MANUS)

Delna (metacarpus) - sastāv
no 5 garajiem kauliem, kuriem 
ir: pamats (basis), ķermenis
(corpus), galva (caput)

Pirksti (digiti) - sastāv no 
falangām
Īkšķi veido 2 falangas, 
pārējos pirkstus trīs!

27

SAVIENOJUMI
AUGŠĒJĀ

EKSTREMITĀTĒ

28

ARTICULATIO (ART.) STERNOCLAVICULARIS –
KRŪŠU UN ATSLĒGAS KAULA LOCĪTAVA

Artikulē: atslēgas kaula krūšu gals ar krūšu kaula rokturi
(manubrium sterni) locītavvirsmu

Apņem: kapsula (capsula articularis)
Palīgaparāts: disks (discus articularis)

Nostiprina: priekšējā, mugurējā atslēgas un krūšu kaula 
saites (ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius); ribas 
un atslēgas kaula saite (ligamentum costoclaviculare); 
atslēgas kaulu starpsaite (ligamentum interclaviculare)

Kustības: protrakcija/retrakcija, elevācija/depresija, rotācija
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ART.ACROMIOCLAVICULARIS – LĀPSTIŅAS 
UN ATSLĒGAS KAULA LOCĪTAVA

Artikulē: atslēgas kaula akromiālais (laterālais) gals (facies
articularis acromialis claviculae) ar acromion (pleca paugura) 
locītavvirsmu (facies articularis acromii)
Apņem: kapsula (capsula articularis)
Palīgaparāts: disks (var nebūt) (discus articularis)
Nostiprina: pleca paugura un atslēgas kaula saite 
(lig.acromioclaviculare); knābjveida izauguma un atslēgas 
kaula saite (lig.coracoclaviculare)
Kustības: nelielas, slīdošas
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ART.HUMERI – PLECA LOCĪTAVA
Artikulē:
Augšdelma kaula galva (caput humeri)
Lāpstiņas locītavas iedobums (cavitas glenoidalis scapulae)
Skrimšļa lūpa (labrum glenoidale) – palielina locītavas virsmu

Apņem:
Kapsula (capsula articularis)

Nostiprina:
Knābjveida izauguma un augšdelma kaula saite (ligamentum
coracohumerale)
Kustības: augšdelma fleksija/ekstenzija, augšdelma 
abdukcija/addukcija, augšdelma rotācija uz iekšu/rotācija uz 
āru, augšdelma cirkumdukcija

32
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Kustība Norma (grādos)

Fleksija 0° – 170-180°

Ekstenzija 0° – 60°

Abdukcija 0° – 170°

Ārējā (iekšējā) rotācija 0° – 90° (70°)

35

ART.CUBITI – ELKOŅA LOCĪTAVA
Salikta locītava, to veida 3 locītavas:
Art.humeroulnaris – augšdelma un elkoņa kaula locītava
Artikulē: augšdelma kaula veltnis (trochlea humeri) ar 
elkoņkaula veltņa ierobu (incisura trochlearis ulnae)
Art.humeroradialis – augšdelma un spieķa kaula locītava
Artikulē: augšdelma kaula galviņa (capitulum humeri) ar spieķa 
kaula galvas bedri (fovea capitis radii)
Art.radioulnaris proximalis – spieķa un elkoņa kaula 
proksimālā locītava

Artikulē: spieķa kaula locītavas apmale (circumferentia
articularis radii) ar elkoņa kaula spieķkaula ierobu (incisura
radialis ulnae)
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ART.CUBITI – ELKOŅA LOCĪTAVA

Apņem: kapsula (capsula articularis)

Nostiprina: elkoņa kaula sānu saite (ligamentum
collaterale ulnare), spieķkaula sānu saite 
(lig.collaterale radiale), spieķkaula gredzensaite
(lig.anulare radii)

Kustības: apakšdelma fleksija/ekstenzija (kustībās 
nepiedalās art.radioulnaris proximalis)
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39

APAKŠDELMA KAULU SAVIENOJUMI

Art.radioulnaris proximalis – aplūko pie elkoņa 
locītavas
Starpkaulu membrāna (membrana interossea
antebrachii)
Art.radioulnaris distalis
Kustības: pronācija/supinācija – kustībā 
piedalās art.radioulnaris prox. et dist. un 
art.humeroradialis
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41

ART.RADIOCARPEA – SPIEĶA KAULA UN 
PLAUKSTAS PAMATA LOCĪTAVA

Artikulē: spieķa kaula locītavas virsma (facies articularis carpea radii), 
plaukstas pamata kaulu proksimālā rinda (facies articularis ossis
scaphoidei, ossis lunati, ossis triquetri) un locītavas disks (discus
articularis)
Apņem: kapsula (capsula articularis)

Nostiprina: elkoņa kaula un plaukstas pamata sānu saite
(lig.collaterale carpi ulnare), spieķa kaula un plaukstas pamata sānu 
saite (lig.collaterale carpi radiale), palmārā spieķa kaula un plaukstas 
pamata saite (lig.radiocarpeum palmare), dorsālā spieķa kaula un 
plaukstas pamata saite (lig.radiocarpeum dorsale)
Kustības: plaukstas fleksija/ekstenzija, plaukstas 
abdukcija/addukcija; plaukstas cirkumdukcija jeb apļošana
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ART.MEDIOCARPEA – PLAUKSTAS 
PAMATA VIDUS LOCĪTAVA

Artikulē: proksimālās rindas plaukstas pamata 
kauli ar distālās rindas plaukstas pamata 
kauliem
Kustības nelielas, slīdošas, nodrošina 
funkcionālu plaukstas pielāgošanu tvērienos
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VĒL IESPĒJAMĀS
LOCĪTAVAS
Zirņveida kaula locītava
Plaukstas pamata (trapeckaula)
un īkšķa delnas kaula locītava
Plaukstas pamata un delnas
kaulu locītavas
Delnas kaulu starplocītavas
Delnas un pirkstu locītavas
Starpfalangu locītavas
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