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Różnicowanie płci na podstawie  elementów szkieletu stanowi przedmiot zainteresowania badaczy 

różych dziedzin: anatomii, biologii czy wreszcie antropologii sądowej. Prawidłowe rozpoznanie płci w 

przypadku konieczności stwierdzenia tożsamości nieznanych szczątków pozwala na zawężenie listy 

potencjalnych rozpoznań o połowę. W związku z tym, metody pozwalające na różnicowanie płci są 

jednymi z pierwszych stosowanych w procesie indentyfikacji, ale sprawa również, że muszą 

charakteryzować się jak największą trafnością. Przy zastosowaniu metod antropometrycznych należy 

uwzględniać znaczną zmienność populacyjną, wynikającą z szeregu czynników, jak na przykład rasa, 

stan odżywienia czy rodzaj wykonywanej pracy. Wskazane jest więc stosowanie norm opracowanych 

dla konkretnej populacji.  

Dymorfizm płciowy struktur kręgosłupa stanowi przedmiot zainteresowania badaczy prowadzących 

prace zarówno z wykorzystaniem materiału kostnego, jak również – coraz częściej – materiału 

pochodzącego z badań obrazowych. W ostatnich latach szczególny rozwój dotyczy zastosowania 

badań tomografii komputerowej, co wynika z szerokiej dostępności tej metody, dużej precyzji i 

powtarzalności odwzorowania struktur kostnych, oraz możliwości wykonywania rekonstrukcji 

trójwymiarowych wysokiej wierności.  

Celem niniejszej pracy było porównanie różnic płciowych w budowie pierwszego kręgu lędźwiowego, 

dotyczących długości poszczególnych elementów kręgu, ocena przydatności pomiarów objętości 

poszczególnych elementów kręgu, oraz opracowanie modelu wieloczynnikowego pozwalającego na 

identyfikację płci w oparciu o zestaw pomiarów opisujących elementy kręgu.  



Materiał stanowiło 100 badań tomografii komputerowej, 50 kolejnych kobiet i 50 kolejnych mężczyzn 

(odpowiednio grupy K i M). obejmujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa, nie wykazujących patologii 

układu mięśniowo-szkieletowego.  Wszystkie badania zostały  wykonane warstwami 1,25mm. 

Rekonstrukcje trójwymiarowe oraz pomiary kręgów wykonano w programie Osirix w module 3D 

Volume Rendering. Wykonywane pomiary obejmowały następujące parametry trzonów: wysokość 

przedniej i tylnej krawędzi, długość  i szerokość przedniej i dolnej blaszki granicznej, wymiary otworu 

kręgowego, długość, wysokość i szerokość łuku prawego i lewego,  oraz pomiary  wyrostków kręgu: 

wysokości wyrostków stawowych górnych i dolnych, odległość między bocznymi powierzchniami 

wyrostków stawowych dolnych, długości wyrostków poprzecznych oraz wysokość i długość wyrostka 

kolczystego oraz całkowitą długość kręgu. Ponadto wykonano pomiary objętości całkowitej kręgów, 

oraz objętość trzonu i kompleksu tylnego. Uzyskane pomiary wykorzystano do opracowania 

wieloczynnikowego modelu regresji logistycznej metodą krokową wsteczną.  Do oceny różnic między 

grupami K i M zastosowano test Manna-Whitney’a, przyjmując ryzyko błędu wnioskowania p ≤ 0,05.  

Istotne różnice między grupami K i M stwierdzono dla wszystkich parametrów opisujących trzony 

kręgów – zarówno liniowych, jak i objętości trzonu, wysokości prawego łuku kręgu, wysokości i 

długości wyrostka kolczystego, oraz całkowitej długości kręgu. Największą trafność różnicowania płci 

cechowała szerokość górnej blaszki granicznej i wynosiła ona 84%. Opracowany model 

wieloczynnikowy zawiera dwie zmienne: dolną szerokość trzonu oraz całkowitą długość kręgu, i 

charakteryzował się większą od pojedynczych pomiarów trafnością różnicowania płci, osiągając 

wartość 91%.  

Dokonano porównania i omówienia wyników własnych z innymi badaniami wykonywanymi zarówno 

z wykorzystaniem materiału kostnego jak i badań obrazowych i sformułowano następujące wnioski:  

1.      Pierwszy kręg lędźwiowy wykazuje liczne cechy, których pomiary liniowe różnią się istotnie 

między płciami, pozwalając w materiale własnym na rozpoznawanie płci z trafnością sięgającą 84 %.  

2.      Spośród wykonanych pomiarów objętości poszczególnych elementów kręgu L1 oraz jego 

całkowitej objętości, w badanej populacji jedynie objętość trzonu różni się istotnie pomiędzy płciami.  

3.      Wykorzystanie opracowanego modelu regresji logistyczniej zwiększa trafność określenia płci w 

porównwaniu z pojedynczymi pomiarami, osiągając skuteczość 91%.  
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        Sexual dimorphism of skeletal structures has been an area of research in serveral scientific 

disciplines, including anatomy, biology, as well as forensic anthropology. Correct identification of sex 

of skeletal remains of unknown person reduces the potential matches by 50%. Therefore, sex 



identification is frequently the first step of the matching process, while has to be as accurate as 

possible.  

        While applying anthropometric methods, one should take into consideration significant 

interpopulational variations, resulting from several factors, including race, nutritional status, or 

occupation. Therefore, population-specific normal values become imporant.  

Vertebral column and its sexual dimorphism are under resaerch by scientist utilizing skeletal 

material, as well as – with increasing interest – imaging studies. Recently, computed tomography has 

become widely used in this field, which results from its wide availability, high precision and 

repeatibility of depiction of bone details, as well as possiblity of producing three-dimensional 

reconstructions of high fidelity.  

The aim of the study was to analyze sexual differences in the structure of first lumbar vertebra, using 

linear measurements of vertebral structures, assess feasibility of volumetric analysis of vertebra and 

its parts, as well as to produce mulitvariate logistic regression model of set of vertebral parameters.  

Material were 100 computed tomography studies of 50 consecutive males and 50 consecutive 

females, which covered the lumbar region of vertebral column, with no musculoskeletal pathologies. 

All studies have been performed with 1,25mm slices. Three-dimensional reconstructions were 

produced and measurements were performed using Osirix software, with 3D Volume Rendering 

module.  Linear measurements included anterior and posterior vertebral height, length and width of 

superior and inferior endplate, dimensions of vertebral foramen,  length, height and width of 

pedicles of the arch, as well as measurements of vertebral processes: height of superior and inferior 

articulra process, distance between lateral surfaces of inferior articular processess, length of 

transverse processes, height and length of spinous process, as well as total length of the vertebra. 

Furthermore, volumetric measurements have been performed, which were total vertebral volume, 

volume of vertebral body and posterior complex. Measurements were compared between the 

groups, as well as were used to produce logistic regression model with backward stepwise approach. 

Differences between the groups were evaluated with Mann-Whitney test, with p≤0,05.  

   Significant difference between groups were observed for all measurements, both linear and 

volumetric, of vertebral body, as well as height of right pedicle of arch, height and length of spinous 

process, as well as total length of vertebra. The highest accuracy of sex prediction was observed for 

width of superior endplate, which was 84%. Multivariate logistic regression model included two 

parameters: inferior endplate width and total vertebral length. Its accuracy for sex identification was 

higher than that of single parameter s and reached 91%.  

Comparison of own results and discussion with other research performed on both skeletal and 

imaging samples, led to following conclusions:  

1.      First lumbar vertebra presents multiple features, which linear measurements are show 

significant differences between males and females. with accuracy reaching 84%.   

2.      Among volumetric measurements, only vertebral body volume was significantly  differend 

between groups in the analyzed population.  

3.      Logistic regression model using two variables increast the accuracy of sex identification up to 

91%. 


