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W okolicy z³¹cza szczytowo-potylicznego wystêpuje szereg odmian i wad
anatomicznych. Odmiany zwykle rozpoznawane s¹ przypadkowo podczas
badañ wykonywanych z innych przyczyn, natomiast wady prowadz¹ do szere-
gu dolegliwoœci, w tym tak¿e do zaburzeñ narz¹du s³uchu i równowagi. Naj-
istotniejszy problem kliniczny, z uwagi na du¿¹ czêstoœæ wystêpowania, sta-
nowi¹ mostki kostne krêgu szczytowego, prowadz¹ce w niektórych przypad-
kach do ucisku i zwê¿enia têtnicy krêgowej. Mog¹ byæ one przyczyn¹ epizo-
dów niedokrwienia mózgowia i ucha wewnêtrznego. Odmiana ta, wystêpuj¹-
ca w populacji polskiej u oko³o 8-14% ludzi, mo¿e odpowiadaæ równie¿ za
pewn¹ czêœæ przypadków szumów usznych czy zaburzeñ równowagi, których
przyczynê upatruje siê, nies³usznie, w dysfunkcji ucha wewnêtrznego.
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Numerous anatomical variants and malformations can be found in the
region of the atlanto-occipital junction. The anatomical variants are usually
discovered by chance during diagnostic procedures performed for some
other reasons, while the malformations may produce a number of pathological
symptoms, including disturbed functions of the organs of balance and
hearing. As a rule, the clinical problems are caused by osseous bridges in the
atlas vertebrae that embrace and constrict the vertebral artery to produce
inner ear and brain ischaemia. It is estimated that 8 to 14% of the Polish
population may be affected by  conditions like that, which may be responsible
for a considerable number of tinnitus and vertigo cases erroneously attributed
to a damage in the inner  ear.
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Krêgos³up szyjny jest czêœci¹ szkieletu osiowego cz³o-
wieka, maj¹c¹ do spe³nienia szczególne zadanie – stano-
wi stabilne oparcie dla g³owy, umo¿liwiaj¹ce zarazem
znaczn¹ ruchomoœæ, zapewniaj¹c¹ narz¹dowi wzroku
i s³uchu oraz równowagi dostêp do niezbêdnych bodŸ-
ców. Stanowi to podstawê morfologiczn¹ dla dobrej
orientacji w naturalnym œrodowisku, co jest niezbêdne w
ró¿nych typach zachowañ, takich jak poszukiwanie i zdo-
bywanie po¿ywienia, czy unikanie niebezpieczeñstwa.
W czêœci kana³u krêgowego krêgos³upa szyjnego mieœci
siê odcinek szyjny rdzenia krêgowego, który cechuje
szczególnie wielki przekrój poprzeczny zwany poszerze-
niem szyjnym. W tym odcinku odchodz¹ bowiem nerwy
do splotu szyjnego i ramiennego, które nios¹ szczególnie
du¿o w³ókien nerwowych, co jest zwi¹zane z bogat¹ re-
prezentacjê korow¹ unerwienia g³owy, szyi i koñczyny
górnej. Krêgos³up szyjny jest równie¿ miejscem oparcia
dla têtnic krêgowych w ich drodze od ³uku aorty do jamy
czaszki. Wieloœæ zadañ stoj¹cych przed t¹ czêœci¹ krêgo-
s³upa powoduje, ¿e jego schorzenia zwi¹zane s¹ ze szcze-

gólnie uci¹¿liwymi dolegliwoœciami, w postaci zaburzeñ
s³uchu, równowagi i zespo³ów neurologicznych [1,2,3,4].
Z kolei szereg odmian anatomicznych tej okolicy,
a zw³aszcza krêgu szczytowego sprawia, ¿e ich odró¿nia-
nie od stanu prawid³owego nie zawsze jest ³atwe [5,6].
Celem pracy by³o przeœledzenie dostêpnych w literaturze
danych dotycz¹cych zmiennoœci morfologii struktur oko-
licy z³¹cza szczytowo-potylicznego i przedstawienie ich w
formie przystêpnej dla klinicystów. Znajomoœæ patologii
tej okolicy ma ogromne znaczenie dla lekarzy ró¿nych spe-
cjalnoœci, w tym dla otolaryngologów i audiologów.

Cechy prawid³owej budowy anatomicznej krêgos³upa
szyjnego i podstawy czaszki

Krêgi szyjnego odcinka krêgos³upa wykazuj¹ najwiêk-
sze zró¿nicowanie w porównaniu z pozosta³ymi odcinka-
mi krêgos³upa cz³owieka. S¹ one przy tym najmniejsze
i najdelikatniejsze [7]. Specyficzny kszta³t i ustawienie krê-
gów szyjnych powoduje powstanie w odcinku szyjnym
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lordozy. Typowe krêgi szyjne to krêgi: C3-C6. Krêgi C1
i C2 nazywamy atypowymi, a C7 unikalnym [7,8]. Trzo-
ny krêgowe typowych krêgów szyjnych s¹ stosunkowo
niewielkich rozmiarów, a w widoku od góry maj¹ kszta³t
prostok¹ta z zaokr¹glonymi k¹tami. Wyrostek poprzecz-
ny krêgu typowego sk³ada siê z dwóch listewek kostnych:
przedniej i tylnej. Sta³ym i bardzo charakterystycznym
elementem morfologicznym krêgu szyjnego jest otwór
wyrostka poprzecznego (foramen transversarium). Otwo-
ry te na poszczególnych poziomach krêgos³upa szyjnego
prezentuj¹ ró¿ne cechy morfologiczne, a czêsta zmien-
noœæ tych struktur sprawia, ¿e formy krêgów szyjnych
bywaj¹ bardzo ró¿norodne. [9]. Otwory s¹siednich krê-
gów szyjnych uk³adaj¹ siê w ci¹g tworz¹cy kana³ kostno-
w³óknisty dla têtnicy krêgowej i towarzysz¹cych jej splo-
tów ¿ylnych. Têtnica krêgowa wchodzi do tego kana³u
zazwyczaj na poziomie C6, pozostawiaj¹c otwór wyrost-
ka poprzecznego C7 tylko splotowi ¿ylnemu. Czasami
têtnica wchodzi ju¿ na poziomie C7, czasami dopiero na
poziomie C5 [1]. Po wyjœciu z otworu, na poziomie krê-
gu C2, têtnica przechodzi bruzd¹ ³uku tylnego atlasa do
otworu wielkiego, a nastêpnie do wnêtrza czaszki.

£uki krêgowe krêgów szyjnych s¹ stosunkowo niskie,
a przestrzenie pomiêdzy nimi wype³niaj¹ szerokie wiê-
zad³a ¿ó³te. Otwór krêgowy jest trójk¹tny, du¿y ale zwê-
¿a siê nieco na poziomie C3-C6, gdzie rdzeñ krêgowy
wype³nia go w ¾, z uwagi na obecnoœæ znacznego zgru-
bienia szyjnego rdzenia krêgowego [8]. Zbyt ma³y otwór
krêgowy mo¿e byæ przyczyn¹ dolegliwoœci, zwi¹zanych
z uciskiem na rdzeñ krêgowy, a krytyczna wartoœæ wy-
miaru przednio-tylnego kana³u krêgowego, poni¿ej któ-
rej pojawiaj¹ siê symptomy ciasnoty, wynosiæ ma od
12-13 mm [8], do 14-19 mm [4,10,11].

Krêg C1 czyli krêg szczytowy (atlas) jest krêgiem
odbiegaj¹cym sw¹ budow¹ od wszystkich innych krêgów
szyjnych. Krêg ten sk³ada siê z ³uku przedniego, tylnego
i ³¹cz¹cych te elementy czêœci bocznych [7,8]. D³ugie
wyrostki poprzeczne powoduj¹, ¿e atlas szerokoœci¹ prze-
wy¿sza wszystkie krêgi z wyj¹tkiem C7. Tak¿e otwór
wyrostka poprzecznego atlasa jest najwiêkszy ze wszyst-
kich krêgów szyjnych [9]. Na ³uku tylnym znajduje siê
zmiennej g³êbokoœci bruzda têtnicy krêgowej, a tak¿e
bradzo zmienny guzek tylny.

Krêg obrotowy, axis, cechuje wyj¹tkowo skompliko-
wany rozwój embrionalny, w trakcie którego obecnych
jest kilka niezale¿nie rozwijaj¹cych siê punktów kostnie-
nia. Zrost zêba z trzonem krêgu do 11 r.¿. nie jest osta-
teczny, a u 1/3 ludzi ten niepe³ny zrost widoczny jest
przez ca³e ¿ycie i linia graniczna pomiêdzy zêbem a trzo-
nem C2 bywa mylona ze z³amaniem [8]. Z¹b obrotnika
z regu³y swym szczytem siêga krawêdzi górnej ³uku
przedniego atlasa lub przekracza j¹ o ok. 1,5 mm. Czasa-
mi mo¿e le¿eæ ju¿ w otworze wielkim, co mo¿e stwarzaæ
mylne wra¿enie wady w postaci wpuklenia podstawnego
[10]. £uk krêgowy jest bardzo szeroki, najszerszy spo-

œród wszystkich krêgów szyjnych, natomiast wyrostki po-
przeczne krótkie, niezaopatrzone w guzki. W oko³o 5%
spotyka siê jedno- lub obustronne ubytki œcian otworu
wyrostka poprzecznego [12].

Krêg wystaj¹cy – vertebra prominens, czyli krêg C7
jest tak¿e krêgiem odró¿niaj¹cym siê morfologi¹ od krê-
gów typowych. Wyrostek kolczysty C7 jest najbardziej
wydatnym wyrostkiem ca³ego krêgos³upa ludzkiego (choæ
czasami dominuje wyrostek kolczysty C6 lub Th1), st¹d
nazwa krêgu wystaj¹cego [8,13,14]. Z kolei otwór wy-
rostka poprzecznego C7 jest najmniejszym spoœród
wszystkich, czêsto mo¿e nie wystêpowaæ i zwykle nie
zawiera têtnicy krêgowej, a czasami jest on podwójny [9].
Kana³ krêgowy na poziomie C7 mo¿e byæ zarówno doœæ
szeroki, jak te¿ stosunkowo w¹ski – wykazuj¹c du¿e wa-
hania [1].

Odmiany i wady anatomiczne szyjnego odcinka
szkieletu osiowego cz³owieka

Krêgi okolicy szyjnej s¹ obszarem, który w przebiegu
filogenezy ulega szczególnie intensywnym przekszta³ce-
niom, a proces ten nie jest jeszcze zakoñczony. Przekszta³-
cenia te polegaj¹ na asymilacji krêgów w sk³ad czaszki,
na redukcji krêgów piersiowych na rzecz krêgów szyj-
nych, a przede wszystkim na zaniku ¿eber w odcinku szyj-
nym. Jedne odmiany nie maj¹ ¿adnego znaczenia klinicz-
nego i s¹ odkrywane przypadkowo w badaniu radiolo-
gicznym, w trakcie operacji czy w badaniu sekcyjnym,
natomiast inne s¹ przyczyn¹ objawów chorobowych
[1,3,4,5,8]. Dolegliwoœci te ujawniaj¹ siê u niewielkiej
grupy osób, zwykle w starszym wieku lub po urazach,
prowadz¹cych do destabilizacji aparatu wiêzad³owego
krêgos³upa i z³¹cza szczytowo-potylicznego [3,4,5,8,14].
Dolegliwoœci te to: niedow³ady, parestezje, os³abienie si³y
miêœniowej, zaburzenia równowagi, niedos³uch czy szu-
my uszne. Czasami anomalie w tym odcinku krêgos³upa
s¹ elementem genetycznych zespo³ów wad wrodzonych.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e anomaliom krêgos³upa szyj-
nego czêsto towarzysz¹ wady serca [1], a rozszczep ³uku
tylnego atlasa, wed³ug Mac Rae czêsto wystêpuje w tzw.
zespole uszno-podniebienno-palcowym [3,4].

W literaturze opisywane s¹ nastêpuj¹ce odmiany i wa-
dy rozwojowe szyjnego odcinka szkieletu osiowego cz³o-
wieka.

Wpuklenie brzegów otworu wielkiego do wnêtrza czaszki
z nastêpczym zmniejszeniem pojemnoœci tylnego do³u
czaszkowego (okreœlane jako tzw. basilar impression)

Wpuklenie to, jeœli jest znaczne, mo¿e tak¿e doty-
czyæ koœci skroniowej. Rzadko choroba ta mo¿e wystê-
powaæ rodzinnie [1]. Czêœciej opisuje siê jednak postaæ
nabyt¹ – w przebiegu choroby Padgeta czy osteogenesis
imperfecta. Chorobie mo¿e towarzyszyæ platybazja, któ-
ra polega na zmniejszeniu k¹ta podstawy czaszki, nie zaœ
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na wpukleniu otworu. Wg³obienie wspó³istnieje czêsto
tak¿e z takimi zespo³ami chorobowymi, jak: zespó³ Klip-
pel-Feila, Arnolda-Chiariego, czy dyslokacje szczytowo-
obrotowe [3,4,15]. Najwa¿niejszym wyk³adnikiem mor-
fologicznym wpuklenia otworu wielkiego jest stosunek
zêba obrotnika do linii Mc Gregora: w normie szczyt
zêba obrotnika nie powinien przekraczaæ linii Mc Gre-
gora o wiêcej ni¿ 4,5 mm. Linia Mc Gregora ³¹czy ko-
niec podniebienia twardego z tyln¹ krawêdzi¹ foramen
magnum [1]. Wada ta prowadzi zwykle do powa¿nych
zaburzeñ natury neurologicznej i mo¿e przebiegaæ z uci-
skiem korzonków nerwów rdzeniowych, rdzenia krêgo-
wego, pnia mózgu, zaburzeniami naczyniowymi, czy za-
burzeniami oddechowymi. U prawie po³owy chorych ob-
serwuje siê os³abienie si³y miêœniowej, a nieco rzadziej
ból w okolicy potylicznej, bóle szyi lub ró¿nego typu prze-
czulice, mrowienie palców, chód ataktyczny [3,4].

Asymilacja krêgu szczytowego

Wada ta polega na wystêpowaniu po³¹czenia kost-
nego atlasa z koœci¹ potyliczn¹ [1,3,4,7]. Zwykle zrost
ten jest niepe³ny i dotyczy tylko przedniego ³uku atlasa
i przedniej krawêdzi foramen magnum (ryc. 1). W oko³o
60% tych przypadków obserwujemy tak¿e dyslokacjê
stawów szczytowo-obrotowych. Z¹b obrotnika przy-
bieraæ mo¿e w tych sytuacjach nienormalne kszta³ty lub
jest w ró¿nym stopniu przemieszczony. W oko³o 50%
towarzysz¹ temu tak¿e zrosty w obrêbie krêgów C2/C3
[3]. Wadom tym towarzyszyæ mog¹ te¿ anomalie roz-
wojowe typowe dla I i II ³uku skrzelowego, czyli torbie-
le i przetoki œrodkowe i boczne szyi. Wada czasami
wspó³istnieje tak¿e z zespo³em Arnolda-Chiariego
i platybazj¹ [16]. W rzadkich przypadkach asymilacja
atlasa mo¿e powodowaæ ca³kowite zamkniêcie têtnicy
krêgowej w kanale kostnym [16].

Krêg potyliczny – vertebra occipitalis, pro-atlas

Jest to rodzaj nadliczbowego krêgu szyjnego, le¿¹ce-
go pomiêdzy atlasem a koœci¹ potyliczn¹ [17]. Towarzy-
szy temu czêsto tzw. k³ykieæ trzeci, który mo¿e le¿eæ na
krawêdzi otworu wielkiego i tworzy po³¹czenie stawowe
z pro-atlasem. K³ykieæ trzeci bywa mylony z oddzielo-
nym zêbem obrotnika lub jego odmian¹ - koœci¹ zêbow¹
(os odontoideum). Podobnie jak os odontoideum, k³y-
kieæ trzeci jest czynnikiem prowadz¹cym do zwê¿enia
otworu wielkiego. Krêg potyliczny jest czêsto spotykany
w zespole Downa. Towarzysz¹ temu subluksacje i zwi¹-
zane z tym objawy neurologiczne, podobne do opisanych
w przypadku basilar impression [1].

Zespó³ Arnolda-Chiariego

Jest to grupa ró¿nych zaburzeñ rozwojowych, któ-
rych wspóln¹ cech¹ jest to, ¿e jama czaszki w swej tylnej
czêœci jest znacznie zredukowana i nie obejmuje mó¿d¿-
ku ani dolnej czêœci pnia mózgu. Wyró¿nia siê cztery typy
zespo³u Arnolda-Chiariego, w zale¿noœci od ciê¿koœci

tej wady; w typie 4 zaburzeniom budowy czaszki towa-
rzyszy niedorozwój mó¿d¿ku [18]. Zespó³ czêsto towa-
rzyszy rozszczepom krêgos³upa, choæ mo¿e wystêpowaæ
w krêgos³upach prawid³owych. Mo¿e tak¿e wspó³wystê-
powæ z innymi zaburzeniami, jak asymilacja atlasa [18].
W typie 4 cz³owiek jest niezdolny do samodzielnego ¿y-
cia, w postaciach l¿ejszych obserwuje siê: os³abienie si³y
miêœniowej i parestezje koñczyn, postêpuj¹ce pora¿enia
koñczyn, zaniki drobnych miêœni d³oni, bóle i zawroty
g³owy, ograniczenia ruchomoœci g³owy, ucisk naczyñ
[3,4,18]. Objawy te s¹ zwykle wynikiem zmniejszenia
strza³kowego wymiaru otworu wielkiego, tj. odleg³oœci
pomiêdzy zêbem a tyln¹ krawêdzi¹ otworu, a tak¿e
zmniejszenia œrednicy kana³u krêgowego. Rozpoznanie
pod³o¿a tych dolegliwoœci nie jest ³atwe: Mc Rae [4] po-
daje, ¿e u wiêkszoœci pacjentów fa³szywie rozpoznawane
jest stwardnienie rozsiane, jamistoœæ rdzenia, degenera-
cja mó¿d¿ku czy guz pnia mózgu.

Osobny z¹b obrotnika

Jest to okreœlenie grupy wad rozwojowych zêba krê-
gu obrotowego, okreœlane w literaturze ró¿nymi nazwa-
mi: os odontoideum, condylus tertius, ossiculum termi-
nale [1,4,14,19,20]. Brak zêba lub niepe³ne jego skost-
nienie powoduje destabilizacjê ca³ego po³¹czenia, zagra-
¿aj¹c¹ podwichniêciem stawów g³owy nawet przy b³a-
hych urazach. Z zaburzeñ rozwojowych towarzysz¹cych
tej wadzie wymienia siê: blok (zrost) trzonów C2 i C3,

Ryc. 1. Fragment podstawy czaszki w okolicy otworu wielkiego. Asymilacja
krêgu szczytowego, który zrasta sie z koœci¹ potyliczn¹ ³ukiem przednim i
czêœciami bocznymi.

1. otwór wielki
2. otwór wyrostka poprzecznego atlasa
3. otwór szyjny
4. kana³ nerwu podjêzykowego
5. czêœæ podstawna koœci potylicznej
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niedorozwój trzonu obrotnika, mnogie zaburzenia
z towarzysz¹cym podwichniêciem krêgów, wg³obienie
podstawy czaszki, obecnoœæ krêgu potylicznego,
asymilacjê krêgu szczytowego, zespó³ Klippela-Feila,
rozszczep podniebienia, rozszczepiony ³uk tylny atlasa,
zdwojenie ³uku obrotnika po jednej stronie, ³uk przedni
atlasa zroœniêty z koœci¹ potyliczn¹ jako trzeci k³ykieæ
[3,4,14,19]. Dolegliwoœci wystêpuj¹ w sytuacji, w której
dochodzi do zwichniêcia w stawie szczytowo-obrotowym.
Obejmuj¹ one: bóle g³owy, os³abienie si³y miêœniowej,
bóle i sztywnoœæ w obrêbie szyi, zaburzenia równowagi
[4]. W piœmiennictwie wyró¿nia siê kilka typów tej wady
rozwojowej. S¹ to:
• Typ I os odontoideum – z¹b normalnie rozwiniêty

z dwóch zawi¹zków, ale nie po³¹czony z trzonem krê-
gu obrotowego;

• Typ II: ossiculum terminale – segment szczytowy zêba
niezroœniêty z segmentem podstawnym, który nato-
miast jest zroœniêty z trzonem obrotnika; ta osobna
kostka mo¿e mieæ po³¹czenia wiêzad³owe albo te¿ byæ
zroœniêta z przednim brzegiem foramen magnum jako
k³ykieæ trzeci albo te¿ z ³ukiem przednim atlasa;

• Typ III: agenezja podstawy zêba przy wykszta³ceniu
czêœci szczytowej (modyfikacja typu II);

• Typ IV: agenezja segmentu apikalnego – z¹b obrot-
nika jest znacznie skrócony;

• Typ V: agenezja zêba.

Wszystkie te wady rozwojowe nale¿y ró¿nicowaæ
z nabytymi pourazowymi od³¹czeniami zêba od trzonu
krêgowego. Mog¹ one byæ wynikiem patologicznego z³a-
mania koœci w przebiegu reumatoidalnego zapalenia sta-
wów [20].

Przewlek³e wrodzone zwichniêcie stawu
szczytowo-obrotowego

Wada ta wynika zwykle z niewydolnoœci wiêzad³a
poprzecznego atlasa i jest skutkiem procesów zapalnych,
urazu albo reumatoidalnego zapalenia stawów lub towa-
rzyszy wadom rozwojowym C1 czy C2 [1,20,21]. Obja-
wy tej wady s¹ podobne do opisanych w przypadku wady
budowy zêba krêgu obrotowego.

Zaburzenia rozwojowe krêgu szczytowego

Do tej grupy nale¿y szereg ró¿nych odmian i wad
rozwojowych. S¹ to:
• obecnoœæ mostków kostnych nad têtnic¹ krêgow¹

(ryc. 2,3),
• wrodzony brak ³uku tylnego lub ³uku przedniego atlasa

(ryc. 4,5),
• wrodzony brak jednej z mas bocznych (hemiatlas),
• rozszczep ³uku tylnego atlasa,
• dodatkowe kostki zroœniête z ³ukiem przednim lub

³ukiem tylnym atlasa,
• ubytki przedniej lub tylnej blaszki wyrostka po-

przecznego.

Ryc. 2. Krêg szczytowy i obrotowy. Odmiana krêgu szczytowego w postaci
mostka tylnego, zamykaj¹cego bruzdê têtnicy krêgowej w otwór ³ukowy.

1. mostek tylny
2. wyrostek poprzeczny krêgu szczytowego
3. ³uk tylny krêgu szczytowego
4. ³uk tylny krêgu obrotowego
5. otwór wyrostka poprzecznego krêgu szczytowego
6. bruzda têtnicy kregowej na powierzchni górnej ³uku krêgu szczytowego

Ryc. 3. Krêg szczytowy. Widok od góry. Odmiana w postaci mostka bocznego,
zamykaj¹cego brude têtnicy krêgowej w kana³.

1. czêœæ boczna prawa krêgu szczytowego
2. ³uk tylny
3. wyrostek poprzeczny
4. otwór wyrostka poprzecznego
5. model têtnicy krêgowej
6. mostek boczny
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Ryc. 4. Krêg szczytowy. Widok od góry. Niepe³ny ³uk tylny

1. ubytek ³uku tylnego
2. ³uk przedni
3. do³ek stawowy górny

Ryc. 5. Krêg szczytowy. Widok od góry. Niepe³ny ³uk przedni.

1. ubytek ³uku przedniego
2. ³uk tylny
3. do³ek stawowy górny
4. wyrostek poprzeczny

Wrodzony brak lub ubytek przedniego ³uku krêgu
szczytowego jest rzadk¹ wad¹ rozwojow¹ (ryc. 5). Ten
wrodzony defekt mo¿e byæ niekiedy mylnie brany za
z³amanie, zw³aszcza jeœli badanie radiologiczne
krêgos³upa wykonuje siê u pacjenta po uprzednim urazie.
Rozpoznanie jest tym trudniejsze, ¿e wada ta sama mo¿e
byæ przyczyn¹ niestabilnoœci krêgos³upa szyjnego, przez
co sprzyja uszkodzeniom pourazowym [22]. Tak¿e
hemiatlas jest rzadk¹ (ryc. 4) odmian¹ rozwojow¹. Nie-
domkniêcie ³uku tylnego wystêpuje wed³ug ró¿nych
autorów w 0,4-6,9%, w tym u Polaków w 2,6-3,2%
[1,23,24,25]. W bardzo rzadkich przypadkach obser-
wuje siê brak ³uku tylnego [26]. Te odmiany mog¹ byæ
niekiedy mylnie brane za z³amania, zw³aszcza jeœli
badanie radiologiczne krêgos³upa wykonuje siê u pacjen-
ta po uprzednim urazie [2,22].

Wystêpowanie mostków kostnych w krêgu szczyto-
wym, tworz¹cych zamkniêty pierœcieñ nad têtnic¹ krê-
gow¹, jest czêstym zjawiskiem. Otwór ograniczony przez
mostek tylny (ryc. 2) jest okreœlany w piœmiennictwie
jako: otwór strza³kowy, otwór ³ukowy, retroarticular ca-
nal, posterior atlantoid foramen, foramen retroarticulare
superior, czy te¿ anomalia Kimmerlego [1,3,4,24,28,
29,30,31,32,33]. Wspomniany mostek przebiega
pomiêdzy do³kiem stawowym górnym a ³ukiem tylnym
krêgu szczytowego [24]. Otwór strza³kowy (³ukowy)
wystêpuje wed³ug ró¿nych autorów w 1,14%-29,2%,
w tym u Polaków otwór spotykany jest w 8,4-13,8%
[12,24,25,27,28,29,30,31,32,33].

Drugim z mostków kostnych krêgu szczytowego jest
mostek boczny lub te¿ mostek poprzeczny, ograniczaj¹-
cy otwór poprzeczno-pionowy (ryc. 3). Jest to cienka
listewka kostna, biegn¹ca od okolicy do³ka stawowego
górnego, do blaszki tylnej wyrostka poprzecznego.
Mostek boczny opisywany bywa jako: ponticulus post-
icus, atlas bridging albo retrocondylar vertebral artery
ring i wystêpuje u 2-3,8% ludzi [12,24,25,33,34].

Niedomkniêcie otworu poprzecznego krêgu szczy-
towego wystepuje w 3,6-15,2% [12,24,25].

Mostki kostne ograniczaj¹ce przestrzeñ dostêpn¹ têt-
nicy krêgowej w jej przebiegu do jamy czaszki, mog¹
byæ przyczyn¹ przemijaj¹cych lub trwale wystepuj¹cych
objawów chorobowych. Tak¿e ubytki przedniej lub tyl-
nej blaszki wyrostka poprzecznego, powoduj¹ce wciska-
nie siê têtnicy w ciasn¹ przestrzeñ ubytku przy skraj-
nych ruchach g³owy, mog¹ skutkowaæ bólami i zawrota-
mi g³owy [35]. Zaburzenia te sprowadzaj¹ siê albo do
uciœniêcia œciany têtnicy albo do podra¿nienia jej splotu
wspó³czulnego, co w obu przypadkach powoduje zabu-
rzenia przep³ywu têtniczego z objawami podobnymi do
zespo³u Barre-Lieou, co wymaga niekiedy nawet lecze-
nia operacyjnego: usuniêcia pierœcienia kostnego i sym-
patektomii têtnicy krêgowej. Leczenie operacyjne uwalnia
pacjenta od dolegliwoœci [36,37,38]. Jest to tak¿e jedn¹
z przyczyn zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi, okre-
œlanych mianem cervical vertigo [39,40]. Niekorzystne
warunki anatomiczne, w jakich przebiega têtnica
krêgowa, mog¹ prowadziæ nawet do udaru podstawno-
krêgowego przy skrajnych ruchach g³owy, a leczenie
polega na usuniêciu czêœci wyrostka poprzecznego atlasa
[41,42]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ró¿ne odmiany i wady
rozwojowe krêgu szczytowego czêsto wystêpuj¹ wspólnie,
tak¿e w po³¹czeniu z innynmi wadami krêgos³upa czy
z³¹cza szczytowo-potylicznego, zw³aszcza w rodzinach
obci¹¿onych genetycznie [1,3,4,23,40].

Inne anomalie krêgos³upa szyjnego

W tej grupie umieszcza siê odmiany i wady dolnej
czêœci krêgos³upa szyjnego. Najwa¿niejsze konsekwen-
cje dla narz¹du s³uchu i równowagi nios¹ odmiany otworu
wyrostka poprzecznego. Podwójny b¹dŸ potrójny otwór
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nie nale¿y do rzadkoœci [1,8,9,25]. Brak otworu wyrostka
poprzecznego obserwowaæ mo¿na najczêœciej na pozio-
mie C4 i C6 [9,25]. Podzielony otwór wyrostka po-
przecznego obserwuje siê najczêœciej na poziomie C6
(45,6%), a najrzadziej na poziomie C3 (2,8%) [25]. Od-
powiada to sytuacjom, w których dochodzi do rozdwo-
jenia têtnicy krêgowej i ponownego jej po³¹czenia [43]
albo te¿ podwójnego odejœcia têtnicy krêgowej od têtni-
cy podobojczykowej i po³¹czenia  obu pni naczyniowych
na wy¿szym poziomie. Mo¿e to tak¿e oznaczaæ ominiê-
cie jednego z otworów kana³u [44,45,46]. Te odmiany
têtnicy krêgowej mog¹ sugerowaæ objawy jej uszkodze-
nia w badaniach radiologicznych [47]. Zmiany te, obok
zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, prowadz¹ do uci-
sku na têtnicê krêgow¹ i mog¹ byæ tak¿e przyczyn¹ za-
wrotów g³owy [48].

Fuzje krêgowe

W odcinku szyjnym krêgos³upa mo¿na niekiedy spo-
tkaæ wrodzone zrosty krêgowe, okreœlane mianem zespo³u
Klippel-Feila [1,49]. Typowymi cechami morfologicz-
nymi s¹: krótka szyja, obni¿ona tylna linia w³osów, ogra-
niczenia w ruchach szyi. Do innych zespo³ów, w których
obserwujemy wrodzone fuzje krêgowe, nale¿y tak¿e ze-
spó³ Aperta, Crouzona czy Pfeiffera. Stany te powoduj¹
niekiedy trudnoœci przy intubacji, uniemo¿liwiaj¹ bo-
wiem znaczniejsze odgiêcie g³owy.

Wszelkie wrodzone lub nabyte patologie krêgos³u-
pa szyjnego mog¹ przyczyniaæ siê do ucisku na têtnicê
krêgow¹, znajduj¹c¹ siê w bliskich relacjach topograficz-
nych z krêgami. Jest to tym bardziej prawdopodobne
u chorych po urazach ze zwichniêciami krêgów szyjnych
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