
1. Streszczenie 

 

Budowa ludzkiego organizmu w XXI wieku nie ma przed 

naukowcami zbyt wielu tajemnic. Nadal jednak w literaturze opisywane są 

różne zmienności i warianty anatomiczne.  Dokładna znajomość tych 

anomalii pozwala na lepszą diagnostykę i leczenie wielu schorzeń. 

Zmienności w budowie łuku tylnego kręgu szczytowego były opisywane 

już w latach 30-tych XIX wieku. Jednak to dopiero Currarino sklasyfikował 

i ujednolicił rodzaj występujących anomalii. 

 Celem niniejszej pracy była analiza morfologii i częstości 

występowania ubytku w łuku tylnym kręgu szczytowego. Dodatkowo  

porównano częstość   występowania ubytków,  ich typów oraz wymiarów 

w zależności od płci i manifestacji  dolegliwości bólowych kręgosłupa 

szyjnego lub ich braku. 

Materiał stanowiły badania wykonane w dwóch grupach: badawczej, 

liczącej  5219 badań tomografii komputerowej kręgosłupa szyjnego bez 

kontrastu, wykonanych kolejno u 2124 mężczyzn i 3095 kobiet oraz grupie 

kontrolnej, liczącej  679 badań tomografii komputerowych szyi z 

kontrastem, wykonanych kolejno u 449 mężczyzn i 230 kobiet.  

Rekonstrukcje trójwymiarowe oraz wszystkie pomiary wykonano w 

programie Osirix w module 3D Volume Redrending. Wykonano pomiary 

szerokości ubytku oraz szerokości całego kręgu szczytowego, 

zawierającego ubytek. Oceniono także typ występowanego ubytku wg 

pięciostopniowej skali ustanowionej przez Currarino oraz jego położenie 

względem linii pośrodkowej. Uzyskane wyniki wykorzystano do 

przeprowadzenia analizy statystycznej,  

w której wykorzystano test Chi2 wraz z analizą reszt standaryzowanych, 



analizę korelacji z wykorzystaniem współczynnika ρ Spearmana oraz test 

Scheirer-Ray-Hare’a. Za poziom istotności uznano klasyczny próg  

α = 0,05. 

Istotne wyniki uzyskano w grupie badanej, gdzie ubytek w łuku 

tylnym częściej występował u kobiet. Dodatkowo w grupie tej istotnie 

statystycznie okazało się położenie ubytku w zależności od linii 

pośrodkowej- częściej pośrodkowo u kobiet, natomiast na lewo  

u mężczyzn. Najczęściej występującym typem ubytku wg skali Currarino 

był typ A. Analiza wieloczynnikowo pokazała także, że  

u mężczyzn  istnieje zależność, że im większy wymiar poprzeczny kręgu, 

tym większy wymiar ubytku w łuku tylnym. 

Dokonano porównania i omówienia wyników pracy własnej  

z innymi badaniami i sformułowano następujące wnioski: 

1. Częstość występowania ubytku w zależności od płci różni się 

statystycznie w grupie pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. 

Kobiety prezentowały 1,899x większą szansę na występowanie ubytku niż 

mężczyźni. 

2. Najczęstszym typem ubytku w badanej populacji, zarówno  

w grupie badanej jak i w grupie kontrolnej był typ A wg Currarino- 

odpowiednio 93,2 % i 100%. Biorąc pod uwagę położenie ubytku 

względem linii pośrodkowej, statystycznie istotna różnica pojawiła się  

w grupie badanej, gdzie u kobiet, ubytek w linii pośrodkowej występował 

najczęściej (p = 0,037), natomiast u mężczyzn, na lewo od linii 

pośrodkowej (p = 0,009). 

3. Przedstawione wyniki, dotyczące częstości występowania 

ubytku w  grupie z dolegliwościami i bez dolegliwości bólowych nie są 

istotne statystycznie. 



4. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że szerokość kręgu 

szczytowego  jak i szerokość ubytku mają większe wartości u mężczyzn, 

zarówno w grupie kontrolnej jak i badanej. 

 



 

1. Abstract 

 

The construction of human body in the 21st century has not many 

secrets for researches. However, various differences and anatomical 

variations are still described in the literature. The exact knowledge of these 

anomalies allows better diagnosis and treatment of many diseases. 

Variations in the construction of the posterios arch of the atlas were 

described as early as the 1830s. However, it was Currarino who clssified 

and unified the type of occuring anomalies. 

The aim of this study was to analyze the morphology and incidence 

of the cleft in the posterios arch of the apex vertebrae. Additionally, the 

frequency  

of clefts, their types and dimensions were compared according to gender as 

well as accroding to the manifestation of cervical spine pain or its lack. 

The material consisted of reseach of two groups: a study group of 

5219 CT scans of the cervical spine without contrast, performered 

successively among 2124 men and 3095 women, and control grout of 679 

CT scans of neck with contast, performered successively among 449 men 

and 230 women. Three- dimensional reconstructions and all measurments 

were made in Osirix programme in the 3D Volume Rendering module. The 

width of the cleft and the width of the entire atlas containing the cleft were 

measured. The type of the cleft was also evaluated according to the 

fivegrade scale estabilished by Currarino  

and its position in relations to the median line. The obtained results were 

used for statistical analysis, which included Chi2 test together with the 

analysis  



of standardized residuals, correlation analysis using Spearman ρ coefficient 

and the Scheirer-Ray-Here test. The classical threshold  

α= 0,05 was considered to be the materiality level. 

Significant results were obtained in the study group where the cleft of the 

posteriori arch of the atlas was more common among women. In addition, 

in this group, the postition of the defect in relations to the median line was 

statistically significant - more often among women, but to the left side - 

among men. The most common type of cleft according to the Currarino 

scale was type A. Multifactoral analysis also showed that among men there 

is a relationship that the greater the transverse dimension of the apex 

vertebrae, the greater the dimension of the cleft in the postrior arch of the 

atlas.  

The results of own work were compared and discussed with other studies 

and the following conclusions were drawn: 

1. The prevalence of the cleft varies statistically acording to sex 

among patients with spinal pain. Women presented 1.899 times more 

chance of cleft than men. 

2.  The most common type of cleft among the studied population, 

both in the study group and in the control group was type A according  

to Currarino - 93,2% and 100% respectively. Taking into account the 

location of the defect in relations to the median line, a statistically 

significant difference appeared in the study group, where among women 

the cleft in the median line was the most frequent (p=0,037), while among 

men, to the left side of the median line (p=0,009) 

3. The presented results concerning the prevalence of the cleft  

in the group with and without pain are not statistically significant. 



4. Multifactorial analysis showed that the width of the apex 

vertebrae and the width of the cleft have higher values among men, both  

in control and study group. 

 


