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Wprowadzenie: Skomplikowany rozwój pre- oraz postnatalny kości klinowej i potylicznej może być 

zakłócony przez szereg czynników endo- i egzogennych, prowadząc  

do powstawania odmian rozwojowych, bądź wad wrodzonych/nabytych. Tak zaburzone stosunki 

anatomiczne są źródłem trudności interpretacyjnych w diagnostyce i leczeniu  

w obszarze twarzoczaszki oraz mózgowia.  

Cel pracy: Celem pracy była ocena morfologii siodła tureckiego, stoku i otworu wielkiego na 

podstawie obrazów tomografii komputerowej. Szczególny nacisk położono na analizę dymorfizmu 

płciowego oraz zależności dla obrazowanych struktur. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w oparciu o dokumentację tomograficzną osób rasy 

kaukaskiej w wieku między 20-30 rokiem życia bez uchwytnych zmian rozowjowych  

i nabytych w zakresie budowy czaszki i mózgu. Badania wykonano na 64-rzędowym tomografie 

komputerowym w opraciu o standardowy protokuł badnaia głowy. W trakcie postprocesing’u 

wykonywano przestrzenne obrazowanie głowy i czaszki, pozwalające  

na ocenę: długości czaszki i głowy, szerokości czaszki i głowy, pola i morfologii otworu wielkiego , 

grubości grzbietu siodła tureckiego,wymiaru poprzecznego i strzałkowego siodła tureckiego, 

głębokości siodła tureckiego, bezpośredniej odległości między brzegiem przednim otworu wielkiego a 

grzbietem siodła, długości stoku, kąta nachylenia stoku, pneumatyzacji grzbietu siodła i trzonu kości 

klinowej, obecności chrząstkozrostu klinowo-potylicznego. Otrzymane dane poddano analizie w 

opraciu o adekwatne testy statystyczne. 

Wyniki: Do analizy statystycznej wyselekcjonowano 253 osoby, w tym 141 kobiet (55,73%) i 112 

mężczyzn (44,27%). W ocenianej populacji najczęściej występowała forma podłużnie owalna otworu 

wielkiego, rzadziej okrągła a sporadycznie poprzecznie owalna.  

W odniesieniu do wieku i płci, spośród wszystkich analizowanych wymiarów statystycznie istotne 

różnice wykazano tylko dla kąta pochylenia stoku oraz wymiaru strzałkowego, który był wyższy u 

starszych osobników. Wymiary zewnętrzne głowy i czaszki, długość stoku, grubość grzbietu siodła a 

także wymiary otworu wielkiego było istotnie statystycznie wyższe u mężczyzn w porównaniu z 



kobietami. Analizując wpływ wymiarów zewnętrznych czaszki, statystycznie istotne różnice 

stwierdzono jedynie dla długości stoku, który był dłuższy u osób z prawidłową długością czaszki. 

Stwierdzono ponadto, że głębokość siodła była istotnie większa u osób z nieprawidłową szerokością 

głowy oraz że nieprawidłowa wartość kąta pochylenia stoku częściej występowała u osob starszych, z 

większą szerokością głowy. Porównywano osoby z nieprawidłowym wymiarem strzałkowym siodła 

tureckiego stwierdzono, że kąt pochylenia stoku był jedynym parametrem, który wykazywał istotną 

statystycznie różnicę między osobami z prawidłowym i nieprawidłowym wymiarem strzałkowym 

siodła tureckiego. Dzięki porównaniu osobników z prawidłową i nieprawidłową odległością grzbietu 

siodła od otworu wielkiego statystycznie istotną różnicę stwierdzono tylko dla grubości grzbietu 

siodła. Wśród osób z podłużnie wydłużonym otworem wielkim wykazano znamiennie większe 

wymiary liniowe głowy, czaszki, długości stoku, grubości grzbietu siodła oraz szerokość, długość i pole 

przekroju otworu wielkiego były większe  

u mężczyzn. Wśród grupy pacjentów z okrągłą formą otworu wielkiego statystycznie wyższe wartości 

opisujące głowę, czaszkę oraz długość stoku i wymiaru otworu wielkiego stwierdzono u mężczyzn. 

Oszacowano, że znamiennie wyższe wartości dla szerokości czaszki, odległości grzbietu siodła od 

otworu wielkiego występują u osobników z podłużnie owalną formą otworu. U osób z okrągłą formą 

otworu wiekiego zaobserwowano większą długość i szerokość tej struktury. 

Wnioski:  

1. Tomografia komputerowa umożliwia dokładne odwzorowanie struktur czaszki i głowy.  

2. Płeć jest czynnikiem determinującym morfologię większości ocenianych struktur,  

za wyjątkiem kąta pochylenia stoku, głębokości i wymiaru strzałkowego siodła tureckiego oraz 

odległości grzbietu siodła od otworu wielkiego. 3. Brak znamiennego powiązania wieku z morfologią, 

w tym wymiarami analizowanych struktur wskazuje na ustabilizowany rozwój populacji. 4. 

Kształt/forma otworu wielkiego nie wpływa na morfologię stoku i siodła tureckiego. 5. Proporcja 

utworzona dla wymiarów otworu wielkiego może być wykorzystywana do klasyfikowania jego 

kształtu/formy. 

  

 

 

9. SUMMARY 

 

Introduction: The complicated pre- and postnatal development of sphenoid and occipital bones can 

be impaired by various endo- and exogenous factors, leading to the occurrence  

of developmental variants or congenital or acquired defects. The physiological features affected in 

such a way create interpretative challenges in diagnostics and treatment conducted within the facial 

skeleton and the brain.  

Purpose: The aim of this work was to evaluate the morphology of the sella turcica, clivus and 

foramen magnum based on CT scan images. Special attention was paid to the analysis  

of sexual dimorphism and its dependencies for structural imaging. 



Materials and methods: The studies were conducted on the basis of the CT documentation of 

Caucasian patients aged 20-30 without visible developmental changes or acquired defects in the 

structure of their skulls and brains. The examinations were performed using a 64-slice CT scanner 

based on the standard head exam protocol. The postprocessing phase included  

the spatial imaging of the head and skull, which facilitated the evaluation of the skull  

and head length and width, area and morphology of the foramen magnum, thickness  

of the dorsum sellae, transverse and sagittal dimensions and depth of the sella turcica, direct 

distance between anterior rim of the foramen magnum and the dorsum sellae, clivus length and 

angle, pneumatisation of the dorsum sellae and the body of sphenoid bone  

and the presence of spheno-occipital synchondrosis. The obtained data were analysed based on the 

relevant statistical tests. 

Results: 253 patients, including 141 women (55.73%) and 112 men (44.27%), were selected for 

statistical analysis. The longitudinally oval shape of the foramen magnum was the most common 

variant in the examined population, followed by less frequent round and rare transversely oval 

variants of the structure. Statistically significant differences with regards  

to age and sex were found only in clivus angle and sagittal dimensions of all the analysed parameters. 

The sagittal dimensions were greater in older patients. The external dimensions  

of the head and skull, clivus length, thickness of dorsum sellae and the dimensions  

of the foramen magnum, were significantly greater in men when compared with the group  

of women. While analysing the impact of external skull dimensions it occurred that the only 

statistically relevant differences were found in the clivus length, which was longer in people with 

normal skull length. Furthermore, it was noted that the depth of the sella turcica was considerably 

greater in people with abnormal head width, and that an abnormal clivus angle was more frequent in 

elderly patients with wider heads. When comparing people  

with abnormal sagittal dimensions of the sella turcica, it was found that the clivus angle was the only 

parameter which gave statistically significant differences in results between individuals with normal 

and abnormal sagittal dimensions of sella turcica. By comparing people with normal and abnormal 

distance between the dorsum sellae and the foramen magnum, a statistically significant difference 

was observed only in the thickness  

of the dorsum sellae. It was found that in the group of people with longitudinally elongated foramen 

magnum a considerably higher linear dimensions of the head, skull and clivus length, increased 

thickness of the dorsum sellae and greater width, length and cross-sectional area  

of the foramen magnum were noted in men. In the group with a round shape of the foramen 

magnum the group of men showed statistically higher values of parameters describing head, skull 

and clivus length, as well as the dimensions of the foramen magnum. It was estimated that a 

considerably greater skull width and distance from the dorsum sellae to the foramen magnum 

occurred in individuals with the longitudinally oval shape variant of the foramen magnum. Individuals 

with round foramen magnum also had higher length and width of this structure. 

Conclusions:  

1. CT scans facilitate precise reconstruction of skull and head structures 2. Sex is  



a determinant factor in the morphology of the majority of the examined structures,  

with the exception of clivus angle, depth and sagittal dimensions of the sella turcica,  

and the distance from the dorsum sellae to the foramen magnum. 3. The lack of a considerable link 

between age and morphology, including the dimensions of the analysed structures, indicates stable 

development of the populations. 4. The shape/variant of the foramen magnum does not affect the 

morphology of the clivus and sella turcica. 5. The ratio designed  

with the dimensions of the foramen magnum in mind can be used for classification  

of its shape/variant. 


