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Streszczenie, WST P 

Przedmiotem bada  jest dokonanie analizy wła ciwo ci radiologicznych struktur kostnych 
odcinka l dźwiowego kr gosłupa u zawodników kata w Karate Shotokan. 

MATERIAŁ BADAWCZY 

Zbadano 4 zawodników wyselekcjonowanych z 57 ankietowanych karateków uskarżających 
si  na ból w obr bie narządu ruchu. rednia wieku równała si  30±9 lat. redni staż 
treningowy wynosił 20,75±6,75 lat. redni wzrost osiągał 177,25 ±6,75cm, rednia masa ciała 

wynosiła 80,25±8,25kg oraz redni wskaźnik BMI równał si  25,3±1,8 kg/m
2
. 

METODY BADAWCZE 

Zawodnikom wykonano tomografi  komputerową. Na podstawie uzyskanych tomogramów 

wyznaczono parametry geometryczne kr gosłupa l dźwiowego: wysoko ci przednią i tylną 

trzonów kr gowych, wysoko ci przednią i tylną krążków mi dzykr gowych, Indeks Lordozy 

L dźwiowej, kąt Whitmana-Fergusona. Obliczono Wzgl dny Współczynnik Wysoko ci. 
Dokonano pomiaru g sto ci radiologicznej trzonów kr gów. Do odczytywania tomogramów 

skorzystano z programu RadiAnt DICOM Viewer. 

WYNIKI BADA  

Ustalono, że kąt W-F w ród badanych wynosił  25,6°, 38,4°, 45,9° oraz 47,7°. ILL dla 

zawodników równał si  kolejno: 4%, 7%, 7% oraz 10%. Wszystkie tylne wysoko ci krążków 

mi dzykr gowych były niższe od danych normatywnych, natomiast przednie wysoko ci 
krążków były wyższe od normy. Najmniejsze uzyskane warto ci WWW wyniosły 0,18-0,25 

przy L1. Uzyskane przez zawodników rednie wyniki g sto ci radiologicznej trzonów kr gów 

wynosiły od 208±58HU do 312±29HU.  

WNIOSKI 

Duży kąt nachylenia ko ci krzyżowej zwi ksza sił  nacisku wywieraną na L5, obciąża krążek 
mi dzykr gowy L5/S1, przeciąża łuk kr gu L5, a po przerwaniu nasady łuku kr gu 
w spondylolizie przemieszcza w sposób niekorzystny rodek ci żko ci ciała ku przodowi. 
Nadmierny kąt W-F doprowadza do przeciążenia krążka mi dzykr gowego oraz do 
zwi kszonego nacisku w szczególno ci na krąg L5. Niższe warto ci WWW mogą wiadczyć 
o wyst pującej chorobie degeneracyjnej krążków mi dzykr gowych i zmniejszaniu si  
w czasie szpary mi dzykr gowej oraz włóknieniu krążków. Jedynie wyniki g sto ci 
radiologicznej trzonów kr gów l dźwiowych nie potwierdzają wyst powania zmian 
degeneracyjnych u badanych zawodników kata w Karate Shotokan. 
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