
prace oryginalne

agnieszka Machorowska-pieniążek

Morfometryczna ocena wieku kostnego,  
sekwencja zmian wzrostowych kręgów szyjnych
Morphometric Assessment of the Bone Age, Sequence  
of Developmental Changes of the Cervical Vertebrae 
Zakład ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Jedną z metod badania dojrzałości biologicznej pacjenta jest ocena wieku kostnego na podstawie 
morfogenezy kręgów szyjnych. 
Cel pracy. Ustalenie sekwencji pojawiania się ilościowych zmian kręgów szyjnych u dziewcząt i chłopców w zależ-
ności od wieku metrykalnego oraz opracowanie metrycznej metody obliczania wieku kostnego na podstawie 
pomiarów tych kręgów.
Materiał i metody. Materiałem do badań było 256 cefalogramów w projekcji bocznej oraz karty przebiegu leczenia 
pacjentów. Do ilościowej oceny stopnia dojrzałości kręgów szyjnych wykorzystano pomiary odległości między 
punktami referencyjnymi drugiego, trzeciego i czwartego kręgu szyjnego. pomiary te posłużyły również do obli-
czania: wielkości oraz sumy wcięć trzonów kręgów. 
Wyniki. U najmłodszych badanych wymiary poziome kręgów szyjnych są większe od wymiarów pionowych. 
Kolejno pojawiającymi się objawami było: wcięcie dolnego brzegu drugiego, a następnie trzeciego i czwartego 
kręgu oraz zrównanie wymiarów górnego brzegu z tylną wysokością kręgów trzeciego i czwartego. cecha budowy 
kręgów szyjnych ujawniająca się jako ostatnia to dominacja tylnej wysokości nad długością górnego i dolnego 
brzegu trzeciego i czwartego kręgu.
Wnioski. Ustalono, że predystynowane do oceny wieku dojrzałości kręgów szyjnych są: przednia wysokość trze-
ciego (3a) i czwartego (4a) kręgu, wielkość (3D) i suma wcięć (SW) wszystkich badanych kręgów. przeprowadzona 
analiza statystyczna umożliwiła wyprowadzenie wzorów do obliczenia wieku kostnego osobno dla dziewcząt 
i chłopców: cVM(K) = 2,56 + (0,36 × 3a) + (0,26 × SW) + (0,09 × 3D); cVM(M) = 3,41 + (0,45 × 4a) + (0,42 × SW) 
+ (0,08 × 3D) (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 3, 335–341).
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Abstract
Background. one of the methods to measure biological maturity of a patient is assessment of the bone age based 
on the morphogenesis of the cervical vertebrae.
Objectives. The purpose of the paper was to establish the sequence of quantitative changes in the cervical vertebrae 
of girls and boys at certain chronological age and to establish a metrical method to assess the bone age on the basis 
of vertebrae measurements.
Material and Methods. The research material was 256 cephalograms in lateral projection and patient treatment 
records. Measurements of the distance between reference points of the second, third and fourth cervical vertebra 
were used for quantitative assessment of their maturity. Those measurements were also used to calculate the size 
and concavity depth of the vertebral bodies.
Results. The conducted analyses showed that the horizontal dimensions of cervical vertebrae are greater than the 
vertical heights in case of the youngest children. The sequence of occurrence of manifestations was: concavity at the 
lower border of the second, then of the third and fourth vertebra and levelling of the upper border with the poste-
rior height of the third and fourth vertebra. predominance of the posterior height over the length of the upper and 
lower border of the third and fourth vertebra was a morphological feature that became apparent as the last one.
Conclusions. it was found out that indices that should be taken into consideration in assessment of the maturity 
age of the cervical vertebrae are: anterior height of the third (3a) and fourth (4a) vertebra, size vertebra (3D) and 
concavity depth (SW) of all examined vertebrae. conducted statistical analysis allowed to derive a formula to calcu-
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Wiek biologiczny jest wyrazem stopnia za-
awansowania we wzrastaniu oraz dojrzewaniu 
i stanowi przedmiot zainteresowania badaczy 
oraz lekarzy praktyków z różnych dyscyplin me-
dycyny [1–8].

W pediatrii indywidualna ocena wzrastania 
jest wyznacznikiem rozwoju osobniczego, umoż-
liwia wczesne wykrycie odchyleń od normy oraz 
zastosowanie odpowiednich metod profilaktyki 
i leczenia [5]. W stomatologii znajomość indywidu-
alnego stopnia osiągniętej dojrzałości biologicznej 
jest przydatna do ustalania u osób młodocianych 
czasu zastosowania stałych uzupełnień protetycz-
nych, implantów oraz naprawczych i estetycznych 
zabiegów w chirurgii twarzowo-szczękowej [9].

Dojrzałość biologiczną ocenia się na podsta-
wie wieku masy i wysokości ciała, mineralizacji 
i wyrzynania zębów, wieku, w którym wystąpiła 
pierwsza miesiączka, wtórne cechy płciowe, oraz 
wieku kostnego. Wiek masy i wysokości ciała, 
wyrzynania zębów, wiek pierwszej miesiączki 
są w dużym stopniu modyfikowane czynnikami 
środowiskowymi, w związku z czym stanowią 
niepewny miernik biologicznej dojrzałości pacjen-
ta [10]. najbardziej odporny na działanie czynni-
ków środowiska zewnętrznego i zdeterminowany 
genetycznie jest wiek mineralizacji zębów [1] oraz 
wiek kostny [6].

Bezpieczna dla pacjenta leczonego ortodon-
tycznie, bo niewymagająca dodatkowej ekspozycji 
na promieniowanie rentgenowskie, poza tą, któ-
ra wynika z diagnostycznych procedur ortodon-
tycznych jest metoda oceny dojrzałości kostnej 
na podstawie morfogenezy kręgów szyjnych uwi-
docznionych na cefalogramach bocznych głowy. 

Badania nad tym zagadnieniem podjęli lam-
parski i nanda [2] oceniając pięć kręgów szyj-
nych od drugiego do szóstego. autorzy ci badali 
dojrzałość kręgów szyjnych na podstawie zmiany 
kształtu ich trzonów oraz obecności wcięcia dol-
nego brzegu i wyróżnili sześć stadiów dojrzałości. 
Metoda oceny wieku kostnego zaproponowana 
przez lamparskiego i nandę [2] ulegała licznym 
modyfikacjom, których istotą było ograniczenie 
liczby analizowanych kręgów [4, 11, 12] oraz sta-
diów dojrzałości [4, 13].

Większość współcześnie prezentowanych 
w piśmiennictwie [2, 4, 6, 7, 11, 13] sposobów oce-
ny wieku dojrzałości kręgów szyjnych to metody 
opisowe umożliwiające zakwalifikowanie badane-
go do jednej z grup o zdefiniowanej opisem budo-
wie kręgów szyjnych. Metody te nie rozstrzygają 

jednak, czy wiek metrykalny i dojrzałość kręgów 
szyjnych u badanego są zgodne, czy też występuje 
między nimi rozbieżność. odpowiedź na to pyta-
nie ma istotne znaczenie w codziennej praktyce 
ortodontycznej, ponieważ ułatwia programowanie 
leczenia, tj.: ustalenie rokowania, wybór optymal-
nego wieku rozpoczęcia leczenia i metody terapii 
oraz planowanie retencji.

celem pracy było: ustalenie sekwencji poja-
wiania się ilościowych zmian kręgów szyjnych 
u dziewcząt i chłopców w zależności od wieku me-
trykalnego; określenie, które z mierzonych cech 
budowy kręgów szyjnych u dziewcząt i chłopców 
mogą być wykorzystane do ustalania wieku doj-
rzałości kostnej; wyprowadzenie na podstawie po-
miarów kręgów szyjnych wzoru do obliczania in-
dywidualnego wieku dojrzałości kręgów szyjnych 
dla dziewcząt i chłopców (wiek cVM).

Materiał i metody
Materiałem do badań było 256 cefalogramów 

w projekcji bocznej zgromadzonych w latach 
1993–2006 oraz karty przebiegu leczenia pacjen-
tów i ich modele diagnostyczne pochodzące z Ka- 
tedry i Zakładu ortodoncji ŚaM oraz praktyki 
ortodontycznej autora.

 pacjenci zakwalifikowani do badań spełniali 
następujące kryteria: znajdowali się w przedziale 
wiekowym od 8–18 lat; nie byli leczeni ortodon-
tycznie przed wykonaniem cefalogramu; charak-
teryzowali się dobrym ogólnym stanem zdrowia; 
nie wykazywali zaburzeń w rozwoju psychosoma-
tycznym; mieli i klasę angle’a przy maksymalnej 
interkuspidacji łuków zębowych.

Badanych podzielono na pięć grup wieku me-
trykalnego (tab. 1).

obraz trzonów kręgów szyjnych był reje-
strowany na cefalogramach w projekcji bocznej. 
Zdjęcia rentgenowskie były wykonane w ramach 
procedur diagnostycznych u osób, które po bada-
niach klinicznych zakwalifikowano do leczenia 
ortodontycznego.

W czasie badania rentgenowskiego łuki zębo-
we pacjenta były w maksymalnym zaguzkowaniu, 
a jego głowa stabilizowana w cefalostacie tak, by 
płaszczyzna frankfurcka była równoległa do pod-
łoża, a płaszczyzna strzałkowa do kasety apara-
tu. Badania wykonano z zachowaniem procedur 
obowiązujących w pracowniach rentgenowskich 
[14]. powiększenie każdego cefalogramu określa-

late the bone age separately for girls and boys: cVM(K) = 2,56 + (0,36 × 3a) + (0,26 × SW) + (0,09 × 3D); cVM(M) 
= 3,41 + (0,45 × 4a) + (0,42 × SW) + (0,08 × 3D) (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 3, 335–341).

Key words: cephalogram, bone age, cervical vertebrae.



ocena wieku kostnego na podstawie morfogenezy kręgów szyjnych 337

no przez porównanie miary rzeczywistej ze ska-
lą milimetrową cefalostatu widoczną na zdjęciu 
rentgenowskim. obliczony indywidualnie dla 
każdego z badanych wskaźnik powiększenia wy-
korzystano do sprowadzenia pomiarów liniowych 
do wielkości rzeczywistej. W badanym materia-
le powiększenie obrazu radiologicznego wynosiło 
1,02–1,15.

Do ilościowej oceny stopnia dojrzałości krę-
gów szyjnych wykorzystano pomiary odległości 
między punktami referencyjnymi drugiego krę-
gu szyjnego (2cV) oraz trzonów trzeciego (3cV) 
i czwartego kręgu szyjnego (4cV). pomiary wy-
konano z użyciem suwmiarki elektronicznej z do-
kładnością do 0,02 mm. Wykonano 7 pomiarów 
pionowych (przednie i tylne wysokości trzonów 
3cV i 4cV oraz głębokości wcięć dolnego brzegu 
2cV, 3cV i 4cV), jak również 4 pomiary poziome 
(długość dolnego i górnego brzegu trzonów 3cV 
i 4cV) (ryc. 1).

pomiary liniowe kręgów szyjnych posłużyły 
również do obliczania: wielkości trzonów oraz su-
my wcięć dolnego brzegu kręgów szyjnych. Wiel-
kość trzonu kręgu była sumą jego czterech boków 
(3D, 4D), a głębokość wcięcia dolnego brzegu dru-
giego kręgu oraz trzonów trzeciego i czwartego 
kręgu stanowiła sumę wcięć (SW). 

Wszystkie zmienne wykorzystane do badań 
zostały poddane analizie statystycznej testem 
normalności Shapiro-Wilka [15], którym wykaza-
no, że mają one rozkład normalny. Dla każdego 
z pomiarów obliczono wartości średnie i porów-
nano je testem Sheffego, przyjmując istotność sta-
tystyczną przy p ≤ 0,05.

W celu oceny współzależności między bada-
nymi cechami budowy kręgów szyjnych a wie-
kiem metrykalnym wykonano analizę wykresów 
rozrzutu, a następnie obliczono współczynnik ko-
relacji liniowej pearsona [15].

Do obliczenia matematycznego modelu doj-
rzałości kostnej (wieku cVM) zastosowano funk-
cję regresji wielokrotnej metodą najmniejszych 
kwadratów [16]. Dokonano weryfikacji powstałe-
go modelu przez analizę reszt: testem normalno-
ści reszt, testem Durbina-Watsona, analizą reszt 
względem wartości przewidywanych, odległości 
Mahalanobisa i cooka [16]. 

Wyniki 
od 10. do 14. r.ż. u dziewcząt (ryc. 2 i 3) oraz 

do 16. r.ż. u chłopców (ryc. 2 i 3) poziome wymiary 
kręgów, tj. długość górnego i dolnego brzegu 3cV 
i 4cV, były większe w porównaniu z wymiarami 
pionowymi. W całym okresie obserwacji wymia-
ry poziome trzonów kręgów wykazywały małą 
dynamikę wzrostu w porównaniu z wymiarami 
pionowymi. Długość górnego i dolnego brzegu 
3cV i 4cV u obu płci nieznacznie rosła, by w wie-
ku 16 lat u dziewcząt i 18 lat u chłopców nieco się 
zmniejszyć (ryc. 2–4).

przednia i tylna wysokość trzonów kręgów 
szyjnych systematycznie intensywnie wzrastała od 
10. do 18. r.ż. zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. 
U 14-letnich dziewcząt oraz u 16-letnich chłopców 
tylne wysokości 3cV i 4cV miały podobną długość 
do górnego brzegu trzonów tych kręgów. W wieku 

Tabela 1. charakterystyka badanych 

Table 1. characteristic of the study group

Wiek metrykalny – WM)
(chronological age – WM)

Dziewczęta
(girls)

chłopcy
(Boys)

ogółem liczba 
(Total number)  
nliczba

(number)
n

średni wiek 
w latach i mie-
siącach
(average age in 
the years and 
months)

liczba
(number)
n

średni wiek 
w latach 
i miesiącach
(average age in 
the years and 
months)

przedziały 
wieku w latach 
i miesiącach
(range of the 
ages in the 
years and  
months)

grupy wieku 
w latach
(groups of the 
ages in years)

8–9,11 10 24 8,5 18 9,1 42

10–11,11 12 33 11,1 29 11,0 62

12–13,11 14 27 12,9 23 12,9 50

14–15,11 16 26 14,8 24 15,0 50

16–17,11 18 26 16,9 26 16,9 52

ogółem
(Total)

136 120 256
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18 lat u obu płci przednia wysokość trzonów krę-
gów przyjmowała wartości zbliżone do długości ich 
dolnego brzegu, w całym materiale badawczym nie 
wykazano jednak zwiększenia przedniej wysokości 
trzonów trzeciego i czwartego kręgu ponad długość 
ich dolnego brzegu (ryc. 2–4).

Zadaniem podjętym w tej pracy było również 
opracowanie wzoru do indywidualnej oceny wie-
ku dojrzałości kręgów szyjnych (wiek cVM). Do 
tworzenia wzoru wybrano te cechy budowy krę-
gów, które wykazywały liniowy przebieg wykre-
sów rozrzutu i najwyższy współczynnik korelacji 
z wiekiem metrykalnym. 

2w – wcięcie dolnego brzegu 2CV
3a  – przednia wysokość 3CV
3b  – długość dolnego brzegu 3CV
3c  – tylna wysokość 3CV
3d  – długość górnego brzegu 3CV
3w – wcięcie dolnego brzegu 3CV
4a  – przednia wysokość 4CV
4b  – długość dolnego brzegu 4CV
4c  – tylna wysokość 4CV
4d  – długość górnego brzegu 4CV
4w – wcięcie dolnego brzegu 4CV 

2w – concavity of the lower border 2CV
3a  – anterior hight 3CV
3b  – length of the lower border 3CV
3c  – posterior hight 3CV
3d  – length of the upper border 3CV
3w – concavity of the lower border 3CV
4a  – anterior hight 4CV
4b  – length of the lower border 4CV
4c  – posterior hight 4CV
4d  – length of the upper border 4CV
4w – concavity of the lower border 4CV 
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Ryc. 1. pomiary pionowe i poziome kręgów szyjnych: 
drugiego (2cV), trzeciego (3cV) i czwartego (4cV)

Fig. 1. The vertical and horizontal measurments cervi-
cal vertebrae of the second (2cV), third (3cV) and 
fourth (4cV)

Ryc. 2. Krzywe poziomu rozwoju trzonu 3cV:  
a – dziewczęta, B – chłopcy

Fig. 2. a – lines at the level of the development body 
3cV: a – girls, B – boys

Ryc. 4. Krzywe poziomu rozwoju głębokości wcięć 
dolnych brzegów 2cV, 3cV, 4cV u dziewcząt 
i chłopców

Fig. 4. lines at the level of the development of concav-
ity depth of the lower border 2cV, 3cV, 4cV for girls 
and boys

Ryc. 3. Krzywe poziomu rozwoju trzonu 4cV:  
a – dziewczęta, B – chłopcy.

Fig. 3. a-lines at the level of the development body 4cV: 
a – girls, B – boys.
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Stwierdzono, że założenia te spełnia: dla 
dziewcząt: 3a – przednia wysokość trzonu 3cV, 
SW – suma wcięć dolnych brzegów 2cV, 3cV, 
4cV, 3 D – wielkość 3cV (3a+3b+3c+3d); a dla 
chłopców: 4a – przednia wysokość trzonu 4cV, 
SW – suma wcięć dolnych brzegów 2cV, 3cV, 
4cV, 3 D – wielkość 3cV (3a+3b+3c+3d).

U dziewcząt i chłopców uzyskano modele re-
gresji (tab. 2 i 3), z których wyprowadzono wzory 
do indywidualnego obliczania dojrzałości kręgów 
szyjnych: wiek cVM(K) = 2,56 + (0,36 × 3a) +  
+ (0,26 × SW)+(0,09 × 3 D); wiek cVM(M) = 3,41  + 
+ (0,45 × 4a) + (0,42 × SW) + (0,08 × 3D).

Omówienie
Z przeprowadzonej morfometrii kręgów 

szyjnych wynika, że przednia wysokość trzonu 
trzeciego i czwartego kręgu szyjnego u obu płci 
przez cały okres obserwacji, tj. od 10. do 18. r.ż. 
nie osiągała większych wymiarów niż wysokość 
tylna. najmniejsze różnice w wysokości przed-
niej i tylnej występowały w najstarszej grupie – 
u osiemnastolatków. podobne wyniki pionowych 
wymiarów trzonów kręgów szyjnych u dziewcząt 
i chłopców od 8. do 15. r.ż. przedstawiła Helsing 
[17]. ocena proporcji tylnej do przedniej wysoko-
ści trzonów kręgów szyjnych zaprezentowana przez 
Franchi et al. [4] i wykorzystywana przez badaczy 
do opisu zmian kształtu trzonów kręgów szyjnych 
nie potwierdza wyników Helsing [17] oraz badań 
własnych. W pracy Franchi et al. wskaźnik tylnej 
wysokości trzonu kręgu do wysokości przedniej 
w wieku 8 lat wynosił 1,35 i systematycznie ma-
lał, by u czternastolatków przyjąć wartość 0,99, 
co wskazuje na nieco większą wysokość przednią 
trzeciego i czwartego kręgu w porównaniu z wy-
sokością tylną. Badania Franchi et al. [4] są dłu-

gofalowe i znakomicie spełniają kryterium wia-
rygodności, lecz pomiary cytowanych badaczy są 
wykonane u 18 chłopców i 12 dziewcząt w nieco 
innych punktach referencyjnych niż w pracy włas- 
nej oraz przedstawione łącznie dla obu płci. Taki 
sposób przeprowadzenia i prezentacji pomiarów 
mógł spowodować, że wyniki badań Franchi et al. 
są odmienne od uzyskanych w pracy własnej.

Wymiary poziome, tj. długość dolnego brze-
gu kręgu drugiego oraz górnego i dolnego brze-
gu trzonu trzeciego i czwartego kręgu szyjnego, 
zwiększały się nieznacznie do 16. r.ż., a potem 
najczęściej ulegały nieistotnemu zmniejszeniu. 
remes et al. [18] stwierdzają, że poziomy wzrost 
trzonów kręgów szyjnych trwa do 10. r.ż. lampar-
ski i nanda [2] podają że wtórne ośrodki wzrostu 
w trzonach kręgów szyjnych nie uczestniczą we 
wzroście poziomym tych struktur, który odbywa 
się głównie w wyniku śródchrzęstnej osyfikacji 
oraz w procesie odokostnowej apozycji.

Wykazano, że u dziewcząt i chłopców w wieku 
10, 12, 14 i 16 lat przednia i tylna wysokość trzonu 
trzeciego i czwartego kręgu szyjnego są mniejsze 
od wymiarów poziomych, tj. długości górnego 
i dolnego brzegu trzonu tych kręgów. analogiczne 
wyniki pomiarów kręgów u dzieci w wieku 8, 11, 
15 lat uzyskała Helsing [17] i stwierdziła, że dopie-
ro u dorosłych kobiet i mężczyzn, których średni 
wiek odpowiednio wynosił 30 i 27 lat wymiary 
pionowe i poziome kręgów szyjnych osiągają po-
dobną wielkość. istotna jest obserwacja własna 
zgodna z badaniami remes et al. [18] wskazują-
ca na kontynuowanie pionowego wzrostu przed-
niej i tylnej wysokości trzeciego i czwartego krę-
gu szyjnego od 10. do 18. r.ż. Wyniki pionowych 
i poziomych pomiarów trzonów kręgów szyjnych 
potwierdzają wzrostową zmianę ich kształtu od 
trapezu, przez poziomy prostokąt, następnie kwa-
drat do pionowego prostokąta [2, 4, 11, 13].

Tabela 2. Model regresji dla dziewcząt

Table 2. regression model for girls

podsumowanie regresji zmiennej zależnej: wiek r = 0,89912433; r2 = 0,80844254
Skoryg. r^2 = 0,80353082 F (3,117) = 164,59; p < 0,0000; błąd std. estymacji: 1,1815
(Sumary regression of dependent variable: age r = 0,89912433; r2 = 0,80844254
corr. r^2 = 0,80353082; F(3,117) = 164,59; p<0,0000; err. Stand. estimation: 1,1815)

BeTa błąd st. BeTa
(error st BeTa)

B błąd st. B  
(error st B)

t (117) poziom p
(level p)

W. wolny
(Free word)

2,562345 1,241696 1,021621 0,032111

3a 0,241645 0,117561 0,360123 0,118553 2,055482 0,042058

2w+3w+4w
SW

0,344641 0,085820 0,260921 0,110759 4,015855 0,000105

Wielkość 3D
(Size 3D)

0,362034 0,090244 0,092221 0,040880 4,011725 0,000107
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inną wzrostową transformacją jest pojawie-
nie się i powiększanie wcięcia na dolnym brze-
gu drugiego oraz trzonów trzeciego do szóstego 
kręgu szyjnego. Wielu autorów [2, 7, 11, 13, 19] 
podaje, że obecność wcięcia jest bardzo dobrym 
wskaźnikiem osobniczej dojrzałości biologicz-
nej. W najmłodszej grupie u dzieci dziesięciolet-
nich odnotowano obecność wcięcia na dolnym 
brzegu drugiego kręgu szyjnego oraz w obrębie 
trzonów kręgu trzeciego i czwartego. Zbliżone 
do tych wyników są pomiary Franchi et al. [4], 
którzy u dzieci w wieku 10 lat stwierdzili wcięcie 
dolnego brzegu drugiego, trzeciego i czwartego 
kręgu szyjnego. Sekwencja pojawiania się wcięć 
najwcześniej na dolnym brzegu drugiego, następ-
nie trzeciego i kolejno czwartego kręgu szyjnego 
potwierdza znaczenie tej cechy w ocenie wieku 
biologicznego.

Wielkość trzonów kręgów szyjnych została 
opisana sumą wymiarów przedniej i tylnej wy-
sokości oraz długości górnego i dolnego brzegu 
trzonu kręgu. W dostępnym piśmiennictwie spec-

jalistycznym nie znaleziono prac oceniających 
przydatność tego parametru do ustalania doj-
rzałości kostnej kręgów szyjnych. Wyniki własne 
wskazują, że wielkość trzonów trzeciego i czwar-
tego kręgu szyjnego zwiększa się od 10. do 18. r.ż.

W pracy podjęto próbę metrycznej oceny wie-
ku dojrzałości kręgów szyjnych z wykorzystaniem 
statystycznego modelu regresji wielokrotnej [15, 16]. 
Metodę oceny wieku dojrzałości kręgów szyjnych 
opartą na modelu regresji wielokrotnej podał Mito 
et al. [12] dla populacji japońskich dziewcząt. Spo-
sób pomiarów kręgów szyjnych zaprezentowany 
przez tych badaczy różnił się od pomiarów zasto-
sowanych w pracy własnej. należy podkreślić, że 
Mito et al. [12] wykazali dużą korelację wieku kost-
nego kręgów szyjnych obliczonego metodą własną 
z wiekiem kostnym nadgarstka (r = 0,869). 

W świetle danych z piśmiennictwa i wyników 
badań własnych zasadne jest wykorzystywanie 
w praktyce klinicznej i badawczej opracowanego 
dla populacji polskiej wzoru do obliczania wieku 
dojrzałości kręgów szyjnych cVM.

Tabela 3. Model regresji dla chłopców

Table 3. regression model for boys

podsumowanie regresji zmiennej zależnej: wiek r = 0,89956823; r2 = 0,80922299 Skoryg. r^2 =  
= 0,80460742; F (3,124) =175,32; p < 0,0000; błąd std. estymacji: 1,4532
(Summary regression of dependent variable: age r = 0,89956823 r2 = 0,809922299 corr. r^2 =  
= 0,80460742; F(3, 124) = 175,32; p < 0,0000; err. Stand. estimation: 1,4532)

błąd st. BeTa
(error st BeTa)

B błąd st. B  
(error st B)

t (124) poziom p
(level p)

W. wolny 
(Free word)

3,410231 1,254933 2,589055 0,010774

4a 0,102914 0,452111 0,100655 4,107148 0,000072

w2+w3+w4
SW

0,073315 0,424040 0,118529 3,408778 0,000881

Wielkość c3
(Size 3D)

0,097732 0,081102 0,039789 2,769609 0,006475
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