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Глава 1. Въведение 

 

Наред с фармакотерапията, методите на физикалната и 

рехабилитационна медицина широко се използват за лечебно повлияване 

на двигателните нарушения при различни нервно-мускулни и костно-

ставни заболявания. Факт е, че и психопатологични (психомоторни) 

двигателни нарушения, също могат да бъдат лечебно повлияни от 

физиотерапевтични процедури - “разковаване” чрез електрошокова 

терапия на кататонната скованост (ступор и субступор) при шизофрения и 

по-щадящият метод чрез въздействие с високоенергетична ритмична 

електроакустична стимулация, при което се избягва загубата на съзнание и 

епилептиформените гърчове.  

Кинезиологията като наука за движенията на човешкото тяло 

изучава, доколко те са резултат от действието на механични сили. 

Патологичната кинезиология изучава болестните отклонения на човешките 

движения, обусловени от функционални или структурни промени в 

опорно-двигателния апарат. Тя изучава както активните движения на 

човека, така и различните положения и пози на тялото и отделните му 

части в резултат на заболявания или увреди. 

Двигателните нарушения сами по себе си са обективен феномен (за 

разлика от субективните оплаквания на пациентите), но тяхната оценка, 

както и оценката на терапевтичното им повлияване, на практика се 

осъществява на субективно ниво. Оценката на лечебния ефект от 

физиотерапевтичните процедури, най-общо казано, се прави както от 

лекаря, така и от пациента. Според традиционното разграничение, 

оценката на пациента е субективна (базирана главно на промени в 

усещанията за скованост, за болка и т.н.), докато оценката на лекаря 

(базирана главно на наблюдение на промените в самите движения) се 

приема за обективна. От познавателна гледна точка, обаче, всяка оценка по 

своята същност е субективен процес. Илюзията за обективност на 
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лекарската оценка, противопоставена на субективността на пациента, 

всъщност представлява замяна на субективността на пациента (субективен 

поглед “отвътре”) с тази на лекаря (субективен поглед “отвън”). Разликата 

между самонаблюдение и външно наблюдение погрешно се приравнява с 

разликата между субективно и обективно.  

Субективният характер на “обективното” клинично наблюдение 

особено ясно проличава при опитите за количествена оценка на ефектите 

от физиотерапевтичните процедури. Доколкото такава оценка не се базира 

на обективно измерими количествени параметри, а на субективно 

определени степени на лечебно повлияване (напр. без ефект, лека, средна и 

тежка), тя не може да бъде нито истински обективна, нито истински 

количествена. Клиничната оценка винаги отразява субективността на 

оценяващия и един и същ феномен фактически може да бъде оценен 

различно от различни оценяващи.   
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Глава 2. Цели, хипотези и задачи. Материали и методи 
 

Цели: 

Моториката има важно диагностично значение в клиничната практика. На 

базата на поведението на пациента – мимическа и жестова експресия, 

скорост на движенията, наличието на щадящи движения клиницистът 

допълва общото си впечатление за състоянието му. От направения обзор 

по темата стана ясно, че двигателните  нарушения имат количествени и 

качествени измерения. Те се явяват базисни нарушения при пациентите с 

болки във врата и кръста, но липсват достатъчно обективни методи, които 

да ги регистрират едновременно количествено и качествено.  

Целите на настоящото проучване са: 

1. Да се изследват настъпилите двигателни нарушения вследствие на 

болки в гърба (с шийна или лумбална локализация ) чрез метод, 

позволяващ обективно регистриране и запис на патерните на 

движението при изпълнение на определена моторна задача 

2. Установяване на статистически значими връзки между клиничните 

прояви при болки в гърба и обективно регистрираните двигателни 

нарушения 

Хипотези: 

С настоящото проучване ще потвърдим/отхвърлим следните хипотези: 

1. Общата група на пациентите с болки в гърба се различава от групата 

на здравите контроли по отношение на моториката  

2. Пациентите, които на клинично ниво се представят с изразена 

болкова симптоматика ще бъдат моторно по-забавени и с намалени 

обеми на движение в съответните сегменти на гръбначния стълб 

3. Подобрението на клинично ниво е свързано с нормализация на 

изследваните двигателни показатели 
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Задачи 

Задачите на проучването са: 

1. Разработване на оригинални тестове, насочени към двигателни 

нарушения свързани с оценката на обема на движения в областта на 

шийния и лумбалния сегмент на гръбначния стълб; 

2. Провеждане на УЗККГ- изследване при здрави хора извършващи 

тестови движения в лумбалния и цервикалния сегмент на гръбначния 

стълб;  

3. Провеждане на клинични тестове на пациенти с болки във врата и 

кръста с цел обективиране степента на двигателното нарушение 

непосредствено преди и непосредствено след провеждането на ПИР;  

4. Провеждане на УЗККГ- изследване на пациенти с болки във врата и 

кръста извършващи същите тестови движения непосредствено преди 

и непосредствено след провеждането на ПИР; 

5. Интраиндивидуално и интергрупово съпоставяне и анализ на 

получените количествени и качествени показатели от УЗККГ при 

изследваните пациенти с болки във врата и кръста; 

6. Съпоставяне и анализ на получените резултатите от УЗККГ- 

изследване  с тези от проведените клинични тестове непосредствено 

преди и непосредствено след провеждането на ПИР.  

Материали и методи 

Извадката изследвани лица за настоящото проучване е подбрана през 

периода 2003г. - 2011 г. Включени са 80 пациента провели стационарно 

лечение в МБАЛНП „Св. Наум“ и 20 здрави доброволци.  

Включващи критерии: 

1) Пациенти с болки в гърба с локализация във врата или кръста, 

довела до ограничаване обема на движение в същите.   

2) Възраст – Подбрани бяха пациенти на възраст между 25 и 70 

години. Горната граница на възрастта е уточнена след обзор на 
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литературата по темата за настъпващите възрастови промени в 

походката и равновесието [143, 183, 203, 206]. 

3) Преди провеждане на изследването болният подписва 

„Информирано съгласие” след запознаването му с методиката на 

изследване и терапия. 

Изключващи критерии: 

1) Анамнеза за травми в областта на главата и гръбнака. 

2) Инфекциозни заболявания с ангажиране на мозъчни структури. 

3) Анамнеза за дегенеративни мозъчни заболявания и проявена 

вестибуларна патология. 

4) Анамнеза за декомпенсирани хронични заболявания, засягащи 

сърдечно- съдовата система. 

5) Анамнеза за ортопедични заболявания и фрактури водещи до 

нарушения в походката. 

6) Данни за актуална злоупотреба с психоактивни вещества и/или 

зависимост към психоактивни вещества. 

7) Отказ на пациента да подпише „Информирано съгласие ” за 

провеждане на изследването. 

8) Положителен тест на Patrick, насочващ към увреда на тазобедрената 

     става. 

 Набиране на общи данни за участниците 

При включването на пациента в изследването се попълват 

изследователска карта, включваща паспортна част, анамнестични данни, 

данни от проведените инструментални изследвания и резултатите от 

клиничния преглед. 

Оценка състоянието, използвайки клинични и функционални тестове 

за изследване на шийния дял от гръбначния стълб 

• Изследване обемите на движение: 
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- измерване на разстоянието до темето и тила - пациентът е опрян с 

гръб на стената. Разстоянието в сантиметри между Protuberantia 

occipitalis externa, съответно тила и стената при основен стоеж и при 

антерофлексия на главата.  

      - измерване на дистанциите: брада – рамо /разстоянието в сантиметри 

между брадата и рамото при максимално завъртане на  главата наляво и 

надясно/, брада - гръдна кост /разстоянието в сантиметри между брадата и 

гръдната кост при максимална антерофлексия на главата/, ухо – рамо 

/разстоянието в сантиметри между ухото и рамото при максимална 

латерофлексия на главата последователно наляво и надясно/ 

• Изследване на повърхностната сетивност - тактилната сетивност и  

усета за болка 

• Изследване на мускулната сила посредством скалата на Мануално 

мускулното тестуване за m.extensor digitorum, m.biceps et triceps 

brachi, m.deltoideus, m.supraspinatus.  

• Изследване на сухожилните и надкостни рефлекси на:  - m. biceps 

brachii /С5 - 6/, m. triceps brachii /С6 – 7/, стило - радиален рефлекс 

/С5 - 8/  

• Скала за степента на болката  

 - числено класираща скала,  визуално аналогова скала  

 

Оценка състоянието, използвайки клинични и функционални тестове 

за изследване на лумбалния дял. 

• Измерване обемите на движение  

   - при антерофлексия - измереното разстояние в сантиметри от върха 

на третия пръст на ръцете до пода при навеждане напред. 

   - при активна двустранна латерофлексия – измереното разстояние в 

сантиметри от върха на третия пръст на спуснатите надолу ръце до пода 

при наклон последователно наляво и надясно. 
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• Визуално изследването на походката и субективна преценка за 

хармоничност, плавност или скованост, възможност за ходене на 

пръсти и на пети.  

• Измерване по метода на Shober – разликата между измерената 

двукратно дистанция - proc. spinosus  на S1 прешлен  - маркиран 

пункт на 10 см. над него при изправено и максимална флексия в 

лумбалния сегмент на гръбначния стълб.  

• Изследване на повърхностната сетивност - извършва се по същия 

описан вече по-горе начин но в областта на долните крайници 

• Оценка на предизвиканата болка 

  - тестовете на Lasegue, Neri, Wassermann  

• Изследване на тазобедрените и сакро - илиачните стави  - 

Тестовете на Patrick– (FABERE – F-флексия, A-абдукция, ER-външна 

ротация и E-екстензия в тазобедрената става), Gaenslen 

• Изследване на мускулната сила - посредством скалата на 

Мануално мускулното тестуване за m.ext. hallucis et digitorum longus, 

m.tibialis anterior, m.triceps surae, m.flexor hallucis longus, m.quadriceps 

femoris, m. tibialis ant., m. ext. hallucis longus, m. triceps surae. 

• Изследване сухожилните и надкостни рефлекси на:  - Коленен 

рефлекс /L2 - 4/,  Ахилов рефлекс / L5 – S1-2/ 

• Скала за степента на болката - извършва се по същия вече описан 

по-горе начин. 

• В клиничният фиш се отразяват получените резултати от проведени    

ЕМГ и Рентгеново изследване. 

УЗККГ за оценка на двигателната активност  

 Основният метод за изследване на двигателните нарушения, който 

приложихме върху нашата извадка от пациенти е компютърната 

ултразвукова кранио-корпо-графия (УЗККГ). Апаратурата е производство 

на немската фирма Zebris Medical GmbH /www.zebris.de/. Измерванията се 
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извършват и записват автоматично от оригинален софтуер WinBalance 

разработен от същата фирма. 

Апаратът отчита разликата в ултразвуковите импулси изпращани 

от маркерите на главата и раменете получавани от няколко приемника, 

анализирани от компютър. За да се запишат сложните човешки движения, 

например движенията на главата и раменете едновременно не е 

достатъчно да се изчисли позицията само на един единствен маркер в 

пространството. За целта фирмата пройзводител на апарата въвежда 

координатна измерителна система, направена така, че да записва и 

измерва движението на няколко маркера едновременно, респективно  

позицията на главата и раменете в типичния вестибуло-спинален тест 

(стоящ и степинг тест), както и тестове на произволно движение на 

главата.  

 

Фигура 1. Кранио-корпо-графско изследване с теста на Unterberger-Fukuda 

Изследваният носи каска с монтирани на нея два ултразвукови 

маркера и два – по един фиксирани към раменете с помощта на колани. По 

време на изследването всеки един от маркерите излъчва двадесет много 

къси звукови импулси в секунда. Самото излъчване се контролира от 

компютъра.  
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Звуковите импулси се получават от три фиксирани геометрично 

подредени микрофона, които са инсталирани зад и над главата на 

тествания човек. 

Най-накрая разликата между всеки един от маркерите и всеки един 

от микрофоните се сравнява. Комплексната компютърна програма създава 

пространствен образ на всеки един от маркерите, четейки позицията му по 

време на теста.  

Базата данни позволява да се представят двуизмерни и триизмерни 

пространствени образи, като траектории на всяка една точка от 

движението на маркера на главата и раменете едновременно или 

поотделно.  

Така движението на главата и раменете се изобразява като образи на 

четири движещи се обекта, напредващи в еднаква посока. Отскоро се 

въведе и триъгълна координатна система, позволяваща да се получи 

триизмерност на образа.   

Техническата прецизност позволява да се измерва акустичния 

импулс с точност една милиардна от секундата. Местоположението на 

източника може да бъде получено с точност до 0.1 мм. във всичките три 

равнини.  

 

 

Фигура 2. Изобразяване на Кранио-корпо-графския запис  / Zebris Medical GmbH / 
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Протокола на резултата от теста се принтира на цветен принтер, 

където графично са отделени всички четири следи (дири) на двата маркера 

на главата и двата на раменете. Едновременно се записват и двете 

величини – пространство и време (x/t, y/t, z/t). Системата е снабдена с 

функция за уголемяване, така, че лесно могат да се видят детайли или 

моментни движения на главата и раменете или да се намалят прекалено 

струпани движения. 

За целта на нашето проучване разработихме серия от тестове, 

насочени пряко към двигателните, вместо към равновесните функции. 

Тестовете са свързани с движения на главата и такива в областта на 

кръста: 

За шийния сегмент на гръбначния стълб: 

 последователни движения на левостранна и десностранна 

латерофлексия; 

 последователни движения на левостранна и десностранна 

ротация на главата. 

За лумбалния сегмент на гръбначния стълб:  

 последователни движения на левостранна и десностранна 

латерофлексия; 

 маршировка на място. 

Тестовете са общо четири. Всяка от двете двойки тестове се прилага 

в зависимост от локализацията на съответните нарушения (в областта на 

врата или на кръста). От изследваният се изисква последователно да 

извършва отделните двойки движения в максимален обем при 

продължителност на всяко едно от тях по 60 секунди. Така става 

възможно измерването на обхвата на всеки отделен тип движения във 

всяка от двете посоки, с последваща съпоставка между тях за уточняване 

посоката и степента на увредата. На принципа на автоконтролата (т.е. 

съпоставяне на кранио-корпо-графските показатели на отделния пациент 

преди и непосредственно след провеждането на лечебната процедурата) се 
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проследяват промените в състоянието му, което позволява обективно да се 

отчете лечебния ефект. Отчитат се: отклонението напред (изминатия път) 

в сантиметри (Longitudinal Deviation), отклоненията в странична посока в 

сантиметри (Lateral Sway), ъгъл на отклонение от първоначалната посока в 

градуси (Angular Deviation), ъгъла на завъртане на тялото спрямо 

собствената си ос в градуси (Self  Spin), броя стъпки/движения направени 

за времето на теста от 60 секунди (Steps). 

Изследванията се проведоха с помощта на ултразвуков компютърен 

кранио-корпо-граф инсталиран в Първа психиатрична клиника на 

МБАЛНП “Св. Наум”  гр.София. 

Използвани терапевтични техники за разтягане на мускулите 

Блокирането на ставите в човешкото тяло винаги е в резултат на 

мускулен дисбаланс. С помощта на мануалната терапия се цели да се 

разпъне скъсената мускулатура което да доведе до възстановяване на 

тонично-физиологичното равновесие и физиологичния модел на движение. 

Разпъването на мускулатурата се извършва по посока на надлъжната 

(Sherrington I, Sherrington II и постизометрична релаксация) и по 

напречната ос.  

Постизометричната релаксация /ПИР/ представлява една 

проприоцептивна инхибираща методика за подтискане на патологичната 

мускулна възбуда. Чрез нея се постига намаляване до изчезване на 

мускулния спазъм при мускулен дисбаланс, при тендомиози, даже при 

лигаментарна болка. Чрез ПИР се разкъсва функционалната патологична 

връзка между ставен блокаж и защитен мускулен спазъм. По време на 

изометричната фаза се постига интензивна проприоцептивна стимулация 

на дебелите А-а влакна, посредством което се подтискат преди всичко 

ноцицептивните Ib влакна и колкото това съпротивление е по-дълготрайно, 

потискането се усилва. ПИР е насочена към функционалната находка, а не 

към заболяването. Това е една атравматична, рефлекторна, безболезненна 

мекотъканна методика. 
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Разтягане по посока на надлъжната ос: Sherrington I (техника на 

агонистите) - тази техника се базира на принципа, че след максимални 

мускулно напрягане следва максимално мускулно отпускане на съответния 

мускул; Sherrington II (техника на антагонистите) - максималното 

напрягане на антагонистите довежда до отпускане на агонистите. 

Разтягане в посока на напречната ос - провежда се напречно по 

протежението на мускулните влакна на нивото на мускулното коремче. По 

този начин се избягва натоварването на ставите. 

Прилагани техники на надлъжно и напречно разтягане на 

мускулитепри пациенти с болки в шийния дял на гръбначния стълб 

 Тракция на врата с ПИР  от тилен лег и от седнало положение.  

  ПИР за мускулите в областта на атлантоокципиталната става от 

седнало положение за пациента.  

 ПИР при ограничена ротация на главата от седнало положение за 

пациента.  

Прилагани  техники на надлъжно и напречно разтягане на 

мускулите при пациенти с болки в лумбалния дял на гръбначния 

стълб 

 Техника Форсирана флексия от положение на тилен лег.  

 Напречно разтягане/отместване на паравертебралната 

мускулатура, като пациента лежи по корем.  

 Техника „Ветрило” от положение на страничен лег и  леко 

флектирани крака в коленните и тазобедрените стави.  

Статистическата обработка 

Данните бяха въведени и обработени със софтуерна статистическа 

програма IBM SPSS Statistics 19.0. За ниво на значимост, при което се 

отхвърля нулевата хипотеза бе избрано p < 0,05. Бяха приложени следните 

методи на медицинска статистика: дескриптивен анализ – в табличен вид 

се представи честотното разпределение на разглежданите признаци, 
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разбити по групи на изследване, вариационен анализ – изчисляване 

оценките на централната тенденция и разсейване, графичен анализ – за 

визуализация на получените резултати, непараметричен тест на 

Chapiro–Wilk – за проверка вида на разпределението, едноизвадков тест 

на Student - за сравнение с популационната средна стойност, Т-тест на 

Student – за проверка на хипотези за различие между две зависими 

извадки, Т-тест на Student – за проверка на хипотези за различие между 

две независими извадки, непараметричен тест на Wilcoxon - за 

проверка на хипотези за различие между две зависими извадки, 

непараметричен тест на Mann-Whitney – за проверка на хипотези за 

различие между две независими извадки, корелационен анализ – за 

търсене на линейна зависимост между два количествени признака.  
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Глава 3: Резултати от собствени проучвания  

I. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, клиничните и 

инструменталните тестове с резултатите от изследванията при болки 

във врата и кръста 

 

Таблица 1. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни и  

клиничните тестове с резултатите от изследванията при 

болки във врата в дясно 

 

Резултати Анамнестични данни и клинични тестове  

 Локали

зация 

Причина за 

появата на 

болката 

Острота на 

възникване на 

болката 

Причини 

за 

засилване 

на 

болката 

Принудителна поза 
-0,038 -0,343 0,728** 0,424 

Измерено разстояние в 

сантиметри между 

теменната кост на 

главата и стената 

-0,218 0,000 0,206 0,429* 

 

 Съществува силна еднопосочна корелация между остротата на 

възникване на болката  и принудителната поза. 

 Причините за засилване на болката корелират 

правопропорционално и умерено с измереното разстоянието в сантиметри 

между теменната кост на главата и стената. 

       Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, 

измерено между теменната кост и стената при максимална 

антерофлексия на главата преди и след ПИР при болки във врата 
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Фигура 3. Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри между 

теменната кост и стената, измерено при максимална антерофлексия на 

главата преди и след  ПИР при болки във врата  

 

 Средните аритметични на получените стойности са 

статистически достоверни, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на разстоянието в сантиметри между 

теменната кост и стената при извършена максимална антерофлексия на 

главата след ПИР е сигнификантно по-висока от тази на разстоянието в 

сантиметри между теменната кост и стената при извършена максимална 

антерофлексия на главата напред преди ПИР. 

       Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, 

Измерено между брадичка - рамо при завъртане главата надясно и 

наляво преди и след ПИР при болки във врата в дясно 

 Средните аритметични на измерените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 



 20 

 

Фигура 4. Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, измерено 

между брадичка - рамо при завъртане главата надясно и наляво преди 

ПИР при болки във врата в ляво и дясно. 

 

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между брадичката и рамото при максимално завъртане на главата надясно 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от тази при 

максимално завъртане на главата наляво преди повеждането на ПИР при 

болки във врата в дясно. 

       Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, 

измерено между брадичка - рамо при максимално завъртане главата 

 надясно и наляво преди ПИР при болки във врата в ляво 

 Средните аритметични на измерените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри при 

максимално завъртане на главата наляво между брадичката и рамото 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от стойността 

при максимално завъртане на главата надясно преди повеждането на ПИР 

при болки във врата в ляво. 
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 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри при 

максимално завъртане на главата надясно между брадичката и рамото 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от стойността 

при максимално завъртане на главата наляво преди повеждането на ПИР 

при болки във врата в дясно. 

 
Фигура 5.   Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, измерено 

 между брадичка - рамо при максимално завъртане главата  надясно и наляво преди 

 ПИР при болки във врата в ляво 

      

 Измереното разстояние в сантиметри между брадичката и рамото 

при максимална ротация на главата встрани преди и след 

провеждането на ПИР не се променя съществено откъм 

неболезнената страна в сравнение с откъм болезнената. След 

провеждане на ПИР ротацията се увеличава двустранно но в по-

голяма степен откъм болезнената страна. 

       Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, 

измерено между брада – гръдна кост при максимална антерофлексия 

на главата преди и след ПИР при болки във врата 
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Фигура 6. Сравнителен анализ на показателя разстояние в сантиметри, измерено 

между брада – гръдна кост при максимална антерофлексия на главата 

преди и след ПИР при болки във врата 

 

 Средните аритметични на измерените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на измерено разстояние в сантиметри между 

брадата и гръдната кост при извършена максимална антерофлексия на 

главата преди терапия е сигнификантно по-висока от тази след терапия. 

Резултатите са еднопосочни при болки във врата в дясно и в ляво. 

       Сравнителен анализ на стойностите разстояние  между ухо - рамо  

при максимална латерофлексия на главата наляво преди и след ПИР 

при болки във врата 

 Средните аритметични на измерените стойности са значимо, по-

големи от нулата. 
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 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между ухото и рамото при максимална латерофлексия на главата наляво 

преди терапия е сигнификантно по- висока от тази след терапия. 

 

Фигура 7. Сравнителен анализ на стойностите разстояние  между ухо - рамо при 

максимална латерофлексия на главата наляво преди и след ПИР при болки 

във врата. 

 

 Латерофлексията към хомонимната на болката страна е 

затруднена в по-голяма степен в сравнение с противоположната. 

       Сравнителен анализ на стойностите разстояние  между ухо - рамо  

при максимална латерофлексия на главата надясно преди и след 

ПИР при болки във врата в дясно 

 Средните аритметични на измерените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата.  

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между ухото и рамото при максимална латерофлексия на главата надясно 

преди терапия е сигнификантно по-висока от тази след терапия. 
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Фигура 8. Сравнителен анализ на стойностите разстояние  между ухото и рамото при 

максимална латерофлексия на главата надясно преди и след ПИР при 

болки във врата. 

 

Таблица 2. Корелационният анализ на анамнестичните данни и 

клиничните тестове при болки в кръста  

       

Резултати 
Анамнестични данни и клинични тестове  

 

Локализаци

я на 

болката в 

кръста 

Поява на 

болка при 

физическ

о усилие 

Възникване 

на болката 

Давност на 

болката 

С-м на 

Нери 

Наличие на 

хиперлордоз

а в 

лумбалния 

сегмент 

0,542* -0,068 0,105 -0,034 0,444* 

Разстояние 

между 

средния 

пръст на 

лявата ръка и 

пода при 

максимална 

латерофлекс

ия наляво 

0,235 0,468* -0,296 -0,408 -0,323 
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преди ПИР 

  

 Статистически достоверна, правопропорционална и изразена по 

сила корелация се наблюдава между локализацията на болката в кръста и 

наличието на хиперлордоза в лумбалния сегмент на гръбначния стълб. 

 Съществува умерена еднопосочна корелация между появата на 

болката при физическо усилие с измереното в сантиметри разстояние 

между средния пръст на лявата ръка и пода при максимална 

латерофлексия на тялото наляво преди  провеждане на  терапия. 

 Симптомът на Нери корелира умерено правопропорционално с 

наличието на хиперлордоза в лумбалния сегмент на гръбначния стълб.  

Таблица 3. Корелационният анализ на анамнестичните данни и 

клиничните тестове при болки в кръста  

Резултати Анамнестични данни и клинични тестове 

 

Локализац

ия на 

болката в 

кръста 

Поява 

на 

болка

та 

Възник

ване на 

болката 

Анамнестич

ни данни за 

засилване 

на болката 

при 

движение 

Давнос

т на 

болката 

С-м 

на 

Neri 

С-м на 

Wasserm

an 

Наличие на 

анталгична 

поза 

0,186 -0,140 -0,015 0,176 0,027 
0,608

** 
-0,279 

Изгладена 

лордоза в 

лумбалния 

сегмент 

0,179 0,218 -0,023 -0,640** -0,126 0,336 0,023 

Хиперлорд

оза в 

лумбалния 

сегмент 

-0,460* 0,000 -0,105 0,303 -0,032 
-

0,327 
-0,245 

Разстояние 

между 

средния 

пръст на 

дясната 

ръка и пода 

при 

максимална 

латерофлек

-0,244 0,308 0,037 -0,513* 0,184 0,000 0,037 
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сия на 

тялото 

надясно 

преди ПИР 

Разстояние 

между 

средния 

пръст на 

дясната 

ръка и пода 

при макс. 

латерофлек

сия на 

тялото 

надясно 

след ПИР 

-0,196 0,247 0,111 -0,450* 0,166 
-

0,198 
0,194 

Тест на 

Schober  

преди ПИР 

-0,129 0,000 -0,063 0,143 0,129 0,084 -0,459* 

Тест на 

Schober 

след ПИР 

-0,284 0,019 -0,070 0,299 0,106 0,067 -0,568** 

 

 Статистически достоверна и умерена по сила корелация се 

наблюдава между локализацията на болката в кръста и наличието на 

хиперлордоза в лумбалния сегмент на гръбначния стълб. 

 Анамнестичните данни за засилване на болката при движение 

корелират изразено с наличието на изгладена лордоза в лумбалния 

сегмент на гръбначния стълб и умерено с измереното в сантиметри 

разстояние между средния пръст на дясната ръка и пода при максимална 

латерофлексия на тялото надясно преди и след провеждане на терапия. 

 Симптомът на Neri корелира правопропорционално и изразено с 

наличие на анталгична поза. 

 Симптомът на Wasserman корелира и изразено по сила с теста на 

Schober – измерване преди терапия и умерено с теста на Schober- проведен 

след терапия 

       Сравнимост на средната стойност на измереното разстояние в 

 сантиметри между пръстите и пода при максимална  латерофлеския  

на тялото надяснои наляво преди и след ПИР при болки в кръста в  
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дясно 

 Средните аритметични на измерваните стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между пръстите и пода при максимална латерофлеския на тялото наляво 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от тази след 

провеждането на ПИР. 

 

Фигура 9. Измереното разстояние в сантиметри между пръстите и пода при 

 максимална латерофлеския на тялото надясно и наляво, преди и след провеждането на 

 ПИР при болки в кръста в дясно 

 

 Средните аритметични на измерените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между пръстите и пода при максимална латерофлеския на тялото надясно 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от тази след 

провеждането на ПИР. 
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 Наклоните към хомонимната на болката старана са затруднени в 

по-голяма степен в сравнетие с противоположната страна. 

 

Сравнение на средната стойност на измереното разстояние в 

сантиметри между пръстите и пода при максимална латерофлеския 

на тялото надяснои наляво преди и след ПИР при болки в кръста в 

ляво 

 

 

Фигура 10. Измереното разстояние в сантиметри между пръстите и пода при 

максимална латерофлеския на тялото надясно и наляво, преди и след 

провеждането на ПИР при болки в кръста в ляво    

 

 Средните аритметични на получените стойности са 

статистически достоверно, по-големи от нулата. 

 Средната стойност на измереното разстояние в сантиметри 

между пръстите и пода при максимална латерофлеския на тялото наляво 

преди провеждането на ПИР е сигнификантно по-висока от тази след 

провеждането на ПИР. 
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      Сравнителен анализ на получените резултати при максимална 

двустранно измерена латерофлексия при болки в кръста след ПИР 

 

 

 

Фигура 11. Съпоставка на получените резултати при максимална двустранно измерена 

латерофлексия при болки в кръста след ПИР 

 

 Приложеният статистически анализ при болки в кръста в дясно 

показа сигнификантно по-висока средна стойност на измереното 

разстояние в сантиметри между пръстите и пода при максимална 

латерофлеския на тялото надясно, откъм наклонената страна след 

провеждането на терапия спрямо тези при максимална 

латерофлеския на тялото наляво след провеждането на терапия. 

 При болки в кръста в ляво измереното средна стойност на 

разстоянието в сантиметри между пръстите и пода при максимална 

латерофлеския на тялото наляво, откъм наклонената страна след 

ПИР е значимо по-висока от тази при максимална латерофлеския на 

тялото надясно, откъм наклонената страна след ПИР. 
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       Сравнителен анализ на резултатите от теста на Schober преди и  

след провеждане на ПИР при болки в кръста  

 

 

Фигура 12. Сравнителен анализ на резултатите от теста на Schober преди и след ПИР 

при болки в кръста 

 

 Видно е, че при болки в кръста повторното измерване с теста на 

Schober след проведена терапия средната стойността е значимо по-

висока от първоначално измерената преди  провеждането на ПИР. 

 

II.  Съпоставка между резултатите от УЗККГ-измервания и 

стандартните клинични изследвания  
 

Таблица 4. Корелационни коефициенти между клинични изследвания и 

степинг тест при болки в кръста 

 

Показатели 

Наличие на 

изгладена лордоза 

в лумбалния 

сегмент 

Наличие на 

болезнени точки 

на Walle вляво 

Стойностите от 

теста на Schober 

след ПИР 

Отклонение на 

тялото напред при 

Степинг теста преди 

-0,045 -0,485* -0,322 
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ПИР 

Ъгъл на отклонение 

на тялото спрямо 

изходната позиция 

при латерофлексия 

след ПИР 

-0,450 -0,454 -0,560* 

Отклонение на 

тялото напред при 

Степинг теста след 

ПИР 

-0,359 -0,165 -0,623** 

Отклонение на 

тялото встрани при 

Степинг теста след 

ПИР 

0,300 0,271 0,549* 

Брой на стъпките 

през времето на 

Степинг теста след 

ПИР 

-0,475* -0,283 -0,640** 

Забележка:  р<0.05, ** - р<0.01 

 Наличието на изгладена лордоза в лумбалния сегмент на 

гръбначния стълб корелира обратнопропорционално, умерено с броя на 

стъпките изброени през времето на степинг теста след ПИР. 

 Наличието на болезнени точки на Вале в ляво корелира 

обратнопропорционално, умерено с отклонението на тялото напред при 

степинг теста преди ПИР. 

 Стойностите от теста на Schober след ПИР корелира 

обратнопропорционално, изразено с ъгъла на отклонение на тялото 

спрямо изходната позиция при латерофлексия след ПИР, откланянето на 

тялото напред след ПИР и отклоненията на тялото встрани при степинг 

теста след ПИР, правопропорционално с броя на стъпките направени през 

времето на провеждане на степинг теста след  ПИР.     

 

Таблица 5. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове /Степинг тест/ при 

болки в кръста  
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Показатели Симптом 

на Нери 

Симптом на 

Wasserman 

Отслабен 

коленен 

рефлекс в 

ляво 

Отклонения на тялото встрани при 

Степинг теста преди ПИР 
0,173 0,451* -0,225 

Завъртане на тялото спрямо 

собствената си ос в края на Степинг 

теста преди ПИР 

-0,219 -0,377 0,674** 

Брой на стъпките преди ПИР -0,466* -0,212 0,210 

    Забележка: - р<0.05, ** - р<0.01 

 Симптомът на Нери корелира обратнопропорционално, умерено 

с броя на стъпките изброени през времето на провеждане на теста 

маршировка на място преди  провеждането на терапия. 

 Симптомът на Wasserman корелира еднопосочно, умерено с 

отклонението на тялото встрани при маршировка на място преди терапия. 

 Отслабеният коленен рефлекс корелира правопропорционално, 

изразено с завъртането на тялото спрямо собствената си ос в края на 

маршировката на място преди провеждане на терапия.  

Таблица 6. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове при болки в кръста  

 

Резултати 
Анамнестични данни, клинични тестове и 

резултати от инструменталните изследвания 

 
Остро възникване на 

болката 
Тест на Wasserman 

Антерофлексия - преди ПИР 0,573** 0,270 

Отклонения на тялото встрани 

при степинг теста преди ПИР 
0,318 0,451* 

 

 Острото възникване на болката корелира еднопосочно и изразено с 

отклоненията на тялото напред при извършване на антерофлексия, 

преди провеждането на терапия. 
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 Положителният тест на Wasserman корелира правопропорционално, 

умерено с отклоненията на тялото встрани при маршировка на място 

преди провеждането на терапия. 

Таблица 7. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове / Степинг тест/ при 

болки в кръста  

Показатели 

Тест на Neri 

Тест на  

Wasserman 

Отслабен коленен 

рефлекс в дясно 

Завъртане на тялото спрямо 

собствената си ос в края на 

Степинг теста преди ПИР 

0,158 -0,159 

 

0,458* 

         Забележка:* - р<0.05, ** - р<0.01 

 Отслабеният коленен рефлекс вдясно корелира 

правопропорционално, умерено с завъртане на тялото спрямо собствената 

си ос в края на маршировката на място преди провеждане на терапия.  

Таблица 8. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове при болки в кръста  

 

Показатели 
Наличие на 

анталгична 

поза 

Изгладена 

лумбална 

лордоза 

Наличие на 

паравертебрална 

ригидност 

Наличие на 

болезнени 

точки на 

Вале в дясно 

Отклонения на 

тялото напред при 

извършване на 

латерофлексия 

преди ПИР 

0,134 0,208 0,451* 0,000 

Завъртане на тялото 

спрямо оста си в 

края на Степинг 

теста преди ПИР 

0,474* 0,269 0,118 0,094 

Брой на стъпките 

при Степинг теста 

преди ПИР 

-0,341 -0,019 -0,161 -0,449* 

Отклонения на 

тялото напред при 

извършване на 

латерофлексия след 

ПИР 

0,264 0,349 0,519* 0,094 

Ъгъла на 

отклонение при 

латерофлексия, 

0,328 0,454* 0,370 -0,405 
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след ПИР 

Завъртане на тялото 

спрямо началото на 

Степинг теста след 

ПИР 

0,255 0,454* -0,210 0,462* 

Забележка:* - р<0.05, ** - р<0.01 

 Наличието на анталгична поза корелира правопропорционално, 

умерено с завъртането на тялото спрямо собствената си ос в края на 

маршировката на място преди провеждането на терапия. 

 Изгладената лумбална лордоза корелира правопропорционално, 

умерено с ъгъла на отклонение от мислената права линия напред при 

започването на изследването при латерофлексия, след проведена терапия 

и завъртане на тялото спрямо собствената си ос в края на маршировката на 

място след провеждането на терапия. 

 Наличието на паравертебрална ригидност корелира еднопосочно, 

умерено с отклоненията на тялото напред при извършване на 

латерофлексия преди провеждането на терапия, а изразено с отклоненията 

на тялото напред при извършване на латерофлексия след провеждането на 

терапия. 

 Наличието на болезнени точки на Вале в дясно корелира 

обратнопропорционално, умерено с броя на стъпките изброени през 

времето на провеждане на теста маршировка на място преди  

провеждането на терапия и правопропорционално, умерено със завъртане 

на тялото спрямо собствената си ос при латерофлексия  след 

провеждането на терапия. 

III. Съпоставка между УЗККГ резултати и субективната 

оценка за степента на болката преди ПИР - определяне 

степента на базисната обективна и субективна патология. 
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Таблица 9. Корелация между субективната преценка на пациента за 

силата на болката в момента преди ПИР /съгласно VAS/ и степента на 

ротация на главата при болки във врата  

 

Показатели 

Субективната 

преценка за 

степен на 

изразеност на 

болката преди 

ПИР 

Субективната 

преценка за 

степен на 

изразеност на 

болката след 

ПИР 

Субективната 

преценка за 

средната 

степен на 

изразеност на 

болката преди 

ПИР 

Субективната 

преценка на 

пациента за 

най-силната  

болка преди 

ПИР 

Разстоянието  

м/у брада - 

рамо при 

двупосочна 

ротация на 

главата преди 

ПИР 

-0,220 -0,117 -0,172 0,676** 

Забележка:  р<0.05, ** - р<0.01 

 Измереното разстояние в сантиметри между брадата и рамото 

при максимална двупосочна ротация на главата преди провеждане на ПИР 

корелира правопропорционално със субективната преценка за степен на 

изразеност на болката преди терапия, субективната преценка за степен на 

изразеност на болката след терапия, субективната преценка за средната 

степен на изразеност на болката преди терапия и субективната преценка 

на пациента за най-силната  болка. 

Таблица 10. Корелация между субективната преценка на пациента за 

силата на болката в момента след ПИР /съгласно VAS/ и 

степента на ротация на главата при болки във врата 

Показатели 

Субективн

ата 

преценка 

за 

изразеност 

на болката 

преди 

ПИР 

Субективна

та преценка 

за 

изразеност 

на болката 

след ПИР 

Субективна

та преценка 

за средна 

изразеност 

на болката 

преди ПИР 

Субективна

та преценка 

за най-

слабата 

болка в 

миналото 

Субективн

ата 

преценка 

за най-

силна 

болка в 

миналото 
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Разстояние 

м/у брада - 

рамо при  

двупосочна 

ротация на 

главата след 

ПИР 

-0,582** -0,208 -0,323 -0,426 -0,168 

Забележка:  р<0.05, ** - р<0.01 

 

 Измереното разстояние в сантиметри между брадата и рамото 

при максимална двупосочна ротация на главата след провеждане на ПИР 

корелира правопропорционално със субективната преценка за степен на 

изразеност на болката непосредствено преди ПИР съгласно VAS, 

корелацията е силно изразена. 

Таблица 11. Корелация между субективната преценка на пациента за 

силата на болката в момента преди ПИР, съгласно VAS и 

обема на ротация на главата  

Показате

ли 

Субективна

та преценка 

за 

изразеност 

на болката 

преди ПИР 

Субективна

та преценка 

за 

изразеност 

на болката 

след ПИР 

Субективна

та преценка 

за средна 

изразеност 

на болката 

преди ПИР 

Субективна

та преценка 

за най-

слабата 

болка в 

миналото 

Субективна

та преценка 

за най- 

силна болка 

в миналото 

Ротация 

наляво 
0,560* 0,471* 0,463* 0,416 0,581** 

Ротация 

надясно 
0,721*** 0,652** 0,652** 0,682** 0,208 

Забележка:  р<0.05, ** - р<0.01, *** - p<0.001 

 Болката се засилва при ротация на главата към болезнената страна 

преди провеждането на ПИР. 

Таблица 12. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове при болки в кръста  

Показатели Локали

зация 

Поява 

на 

болката 

Възникван

е на 

болката 

Физическото 

усилие 

засилващо 

Давнос

т на 

болката 
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болката 

Изминатия път 

напред при 

Степинг теста 

преди ПИР 

0,526 0,385 0,186 -0,498* 0,034 

Забележка:* - р<0.05, ** - р<0.01 

 Физическото усилие водещо до засилване на болката корелира 

обратнопропорционално, умерено с изминатия път напред при 

провеждане теста маршировка на място преди провеждането на терапия. 

Таблица 13. Корелационни коефициенти на анамнестичните данни, 

клиничните и инструменталните тестове при болки в кръста  

 

Показатели 

Физическо 

усилие 

засилващо 

болката 

Остро 

възникване на 

болката 

Давност 

на болката 

Отклонения на тялото напред 

при латерофлексия преди ПИР 
0,496* 0,573** 0,183 

Завъртане на тялото спрямо 

собствената си ос при 

латерофлексия преди ПИР 

-0,478* 0,427 0,148 

Брой на стъпките при Степинг 

теста преди ПИР 
0,303 -0,430 -0,501* 

Забележка:* - р<0.05, ** - р<0.01 

 Физическото усилие като фактор за появата на болката в кръста 

корелира правопропорционално, умерено с отклоненията на тялото напред 

при извършване на латерофлексия преди провеждането на ПИР и  

завъртането на тялото спрямо собствената си ос при извършване на 

латерофлексия , преди провеждането на ПИР измерено с УЗККГ. 

 Острото възникване на болката корелира правопропорционално, 

изразено с отклоненията на тялото напред при извършване на 

латерофлексия преди ПИР. 
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 Давността на болката корелира обратнопропорционално, 

изразено с броя на стъпките направени през време на теста маршировка на 

място преди провеждането на терапия. 

IV. Съпоставка между ККГ резултати непосредствено преди 

и след провеждането на ПИР – обективно измерен и 

документиран терапевтичен ефект 
 

       Сравнителен анализ на показателите отчитащи отклоненията 

на главата встрани по време на теста алтернираща латерофлексия 

при болки във врата в ляво измерени с кранио-корпо-граф 

 Сигнификантна разлика между отклоненията преди и след терапията 

се наблюдава при признаците: отклоненията на главата при 

латерофлексия, Head area – площта в която се е движил маркера и 

отклоненията на главата встани при  ротация. 

 Средните отклонения при изброените признаци са значимо по 

големи след проведеното лечение. 

 

Фигура 13. Сравнителен анализ на показателите отчитащи отклоненията на глават 

а встрани при теста алтернираща латерофлексия /1/, Head area – площта в която се е 
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 движил маркера /2/ и отклоненията на главата встани /3/ при болки във врата в ляво 

 измерени с УЗККГ  

 След провеждането на терапията в най-значима степен от всички 

изследвани параметри се увеличават: при латерофлексия на главата, 

площта в която се извършват движенията, както и броя на 

повторенията за времето /60 сек./ на провеждане на всеки тест. 

 Ъгловото отклонение /във вертикална и странична посока/ на 

главата се запазва или дори намалява преди и след терапията, при 

положение, че обема на движение значително е увеличен. 

 

       Сравнителен анализ на показателите Long sway /отклонения 

напред/, Lateral sway / откронения настрани/ и Head area /площта на 

полето в която се е движил маркера/ при болки във врата в дясно 

/Тест: латерофлексия на врата, измерена с помощта на УЗККГ преди 

и след провеждане на ПИР/ 
 

 

Фигура 14. Сравнителен анализ на показателите Long sway, Lateral sway и Head area 

при болки във врата в дясно /Тест: латерофлексия на главата, измерена с 

помощта на УЗККГ преди и след провеждане на ПИР/ 
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 Сигнификантна разлика между отклоненията преди и след терапията 

се наблюдава при признаците Long sway – отклонения напред, 

Lateral sway – откронения настрани, Head area – площта в която се е 

движил маркера в пространството. 

 Средните оклонения при изброените признаци са значимо по-големи 

след проведената терапия с ПИР. 

   

Сравнителен анализ на показателите Long deviation /изминатия път 

напред/, Lateral sway /откронения настрани/ и Steps /броят на  

извършените движения/ при болки във врата в дясно /Тест: ротация 

 на главата, измерена с помощта на УЗККГ преди и след провеждане 

 на ПИР/ 

 

Фигура 15. Сравнителен анализ на показателите Long deviation, Latera l sway и Steps 

при болки във врата в дясно /Тест: ротазия на главата, измерена с  

помощта на УЗККГ преди и след провеждане на ПИР/ 
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 Сигнификантна разлика между отклоненията преди и след 

терапията се наблюдава при признаците Long deviation /изминатия 

път напред/, Lateral sway /откроненията встрани/ и Steps /броя на 

извършените движения за времето на изследване – една минута/. 

 Средните оклонения при изброените признаци са значимо по-

големи след проведеното лечение. 

 

       Сравнителен анализ на показатели при степинг теста преди и  

след ПИР при болки в кръста в дясно /данни от УЗККГ/ 

Средните оклонения при изброените признаци са значимо по-

големи след проведеното лечение. 

 

 

Фигура 16.Съпоставка между показателите степен на отклонение на тялото настрани, 

завъртане на тялото на изследвания спрямо собствената си ос в края на 

изследването и броя на извършените движенията при 

алтернираща латерофлексия в областта на кръста за времето на 

изследването от една минута,  при болки в кръста в дясно 
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       Сравнителен анализ на показатели при степинг теста преди и  

след ПИР при болки в кръста в дясно /данни от УЗККГ/ 

 Сигнификантна разлика между отклоненията преди и след 

терапията се наблюдава при признаците: отклоненията-залитанията 

настрани при маршировка на място, завъртането на тялото на 

изследвания спрямо собствената си ос в края на изследването 

съпоставено с изходната позиция и броя на стъпките направени през 

време на маршировката за времето на теста - една минута. 

 Средните оклонения при изброените признаци са значимо по-

големи след проведеното лечение с изключение при повторението на 

Степинг теста след ПИР, когато пациентите по-малко се накланят 

встрани /по-малко щадят / към болната страна. 

 

Фигура 17. Съпоставка на показатели при степинг теста преди и след 

ПИР при болки в кръста 
 

 При повторението на Степинг теста след ПИР пациентите по-малко 

се накланят встрани / по-малко щадят / към болната страна. Такива 
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бяха и нашите визуални впечатления по време на провеждане на 

изследванията.  

 Наблюдаваната ротация на тялото в края на изследването спрямо 

изходната позиция на тялого след ПИР вероятно е в резултат на 

увеличения обем и свобода на движение .  

 Броят на стъпките се увеличиха след проведената ПИР.  

 

 

 

Фигура 18. Съпоставка на показатели при латерофлексия преди и след 

ПИР при болки в кръста  

 

 Сигнификантна разлика между отклоненията преди и след 

терапията се наблюдава при признаците: отклоненията на тялото напред, 

степента на отклонение на тялото настрани при извършване на 

латерофлексия в областта на кръста, броя на накланянията встрани през 

измерваното време от една минута.  

 Средните оклонения при изброените признаци са значимо по-

големи след ПИР.  
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Глава 4. Дискусия  

Доколкото кранио-корпо-графията досега не е прилагана за обективна 

регистрация и оценка на ефекта от ПИР при болкови синдроми, специално 

за целите на настоящия дисертационен труд ние разработихме оригинални 

кранио-корпо-графски тестове, които да се прилагат за обективно 

отчитане и измерване на алтерниращи движения в областта на врата и 

кръста. Разработените нови тестове, наред със стандартния степинг-тест на 

Unterberger, бяха използвани за обективна съпоставка между данните от 

кранио-корпо-графските измервания, непосредствено преди и 

непосредствено след провеждане на съответните ПИР. Липсата на 

предходен опит от прилагането на кранио-корпо-графията за оценка на 

обективно измеримите двигателни нарушения при субективни болкови 

синдроми изискваше най-напред (т.е. преди прилагането на ПИР) да се 

направи съпоставка между базисните кранио-корпо-графски резултати, от 

една страна, и резултатите от редица стандартни клинични и параклинични 

изследвания на пациентите – от друга. Идеята беше да се провери дали и 

доколко данните от кранио-корпо-графските тестове отразяват степента на 

патология, установена с помощта на обичайните изпитани в практиката, но 

трудоемки, субективистични и недостатъчно точни клинични изследвания 

при подбраните пациенти с цервикален и лумбален болков синдром. 

Допълнително беше направена и съпоставка между базисните кранио-

корпо-графски резултати и данните от проведените рутинни параклинични 

изследвания, обективно отразяващи неврологичната патология, лежаща в 

основата на болковия синдром. За да се изясни връзката между самия 

болков синдром и кранио-корпо-графската патология непосредствено 

преди прилагането на ПИР беше направена съпоставка и със субективната 

оценка на пациентите за степента на болката. Такава съпоставка позволява 

да се прецени степента на обективна и субективна патология, върху която 

ПИР оказват своето въздействие. 
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Конкретните резултати от посочените съпоставки показаха, че кранио-

корпо-графските данни преди прилагането на ПИР адекватно отразяват 

наличната патология, установена с рутинните клинични и параклинични 

методи и тестове. Това се отнася както до обективните изследвания на 

неврологичната патология, довела до субективния болков синдром, така и 

до самия болков синдром и неговите преки и косвени обективни 

двигателни последствия. Установените корелации между данните от 

кранио-корпо-графското изследване и данните от изследванията на всяко 

от изброените по-горе равнища на патология при пациентите с цервикален 

и лумбален болков синдром показват, че първично регистрираната и 

обективно измерена кранио-корпо-графска патология (непосредствено 

преди прилагането на съответните ПИР) може да се използва като 

обективно измерим показател на скритите неврологични нарушения и 

свързания с тях субективен болков синдром.  

Преди да преминем към анализа и обсъждането на този ефект, ще 

обсъдим конкретните корелации между базисната кранио-корпо-графска 

патология и данните за нарушенията, установени рутинно. В същото 

време, наличието на такива корелации дава възможност за допълнително 

обосноваване на очакванията и хипотезите, свързани с повлияването от 

приложената ПИР на базисната анатомична, физиологична, сетивна 

(болкова) и двигателна патология. За по-голяма системност на 

изложението ще се опитаме да въведем определен ред в обсъждането. 

Ще започнем с обобщението, че установените корелации между 

кранио-корпо-графската патология и рутинно установените клинични и 

параклинични нарушения преди прилагането на ПИР зависят от нивото на 

увредата, респективно от локализацията на болковия синдром – 

цервикална или лумбална, макар двете нива да показват и определени 

принципни сходства. Така например, при цервикален болков синдром 

установихме, че по-голямата острота на възникване на болката корелира 

с по-силно проявена принудителна поза. Тази находка обясняваме с 
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допускането, че субективната (психична) адаптация спрямо остро 

възникналата болка е по-затруднена и това води до принудителната поза, 

която може да се разглежда като пряко следствие от самия болков синдром 

и/или като следствие от ограничените движения в областта на врата, част 

от които имат защитен характер и целят предпазване на болния от 

допълнително засилване на болката. Може да се очаква, че ПИР би довела 

до редуциране или премахване болковия синдром, наред със 

съпътстващата го принудителна поза. В случая е важно да се отбележи 

още, че принудителната поза на врата ограничава движенията в тази 

област. Логично е да се допусне, че това ограничаване на движенията би 

могло да бъде обективно регистрирано и измерено с използваната от нас 

методика и апаратура. От своя страна, евентуалното редуциране или 

преодоляване на ограниченията в движенията под влияние на приложената 

ПИР също би могло да бъде обективно регистрирано и измерено кранио-

корпо-графски като по такъв начин би се постигнало количествено 

отчитане и документиране на терапевтичния ефект. Резултатите от 

проучването показват още, че преди прилагането на ПИР е налице и 

корелация между субективната преценка на пациента за силата на 

цервикалната болка и наличието на принудителна поза на главата, най-

вероятно свързана с болковия синдром. Следователно и в този случай 

физиотерапевтичната процедура би довела до промяна в принудителната 

поза на главата, която от своя страна да доведе до обективно измерима 

промяна на движенията в областта на врата. Трябва да се има предвид и 

установеният от нас факт, че преди ПИР обемът на движенията на главата 

корелира обратнопропорционално със субективната преценка на пациента 

за силата на болката, което е допълнително указание, че цервикалният 

болков синдром е пряко свързан с ограничените движения на главата. 

Оттук може да се изведе, че терапевтичното повлияване на болковия 

синдром би следвало да се съпътства от възстановяване на обема на 

движение, което от своя страна би могло да бъде обективно регистрирано 
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и измерено кранио-корпо-графски. Изследванията ни показват още, че 

преди прилагането на ПИР ротацията на главата към болезнената страна е 

придружена от засилване на цервикалната болка. Тази находка също 

подсказва, че ограничените движения на главата са косвен индикатор за 

интензитета на цервикалния болков синдром. Респективно, евентуалното 

им освобождаване под влияние на ПИР би могло да се разглежда като 

обективно измерим корелат на лечебния й ефект върху самия болков 

синдром.  

Принципно сходни корелации преди прилагането на ПИР бяха 

разкрити и при лумбална локализация на болката. Резултатите показват, че 

засилването на болката при движение в кръста корелира с разстоянието 

между средния пръст на ръката и пода при максимална латерофлексия на 

тялото. От този факт може да се направи заключение, че ограничаването на 

латерофлексията е пряко свързано с лумбалната болка. Оттук следва, че 

редуцирането и преодоляването на това ограничение под влияние на ПИР 

би отразило степента на лечебния й ефект върху самия болков синдром. 

Тази хипотеза намира потвъждение и в установената корелация (преди 

прилагането на ПИР) между остротата на лумбалната болка и измереното 

разстояние между средния пръст на ръката и пода при максимална 

латерофлексия на тялото. Наличието на такава корелация подсказва, че 

колкото по-остро възниква болковият синдром, толкова по-ограничена е 

максималната латерофлексия на тялото. Същото се отнася и за корелацията 

между болката в кръста и наличието на изгладена лордоза в лумбалния 

сегмент на гръбначния стълб, която пък показва, че колкото по-силна е 

болката, толкова по-изразена е сковаността на движенията в областта на 

кръста. Последната може да бъде отчетена както чрез наблюдение с просто 

око, така и чрез обективна кранио-корпо-графска регистрация на 

нарушената походка. Аналогична е интерпретацията и на находката за 

обратнопропорционална корелация между давността на болката и 

измереното разстояние между средния пръст на ръката и пода при 
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максимална латерофлексия на тялото. Тази находка означава, че при по-

голяма давност на болковия синдром обемът на максималната 

латерофлексия на тялото е по-ограничен, най-вероятно поради 

включването на допълнителни защитни механизми за ограничаване на 

движенията. Следователно и в този случай се установява статистически 

значима връзка между субективния болков синдром и обективно 

установимите промени в обема на движенията в областта на кръста. Може 

да се обобщи, че както при цервикална, така и при лумбална локализация 

на болковия синдром, субективните оплаквания на пациентите корелират 

с обективно установими промени в обема на движенията в съответната 

засегната област. В светлината на настоящия дисертационен труд подобни 

находки потвърждават научната обоснованост на идеята обективно да се 

регистрират и измерят съответните промени в движенията за да може по 

такъв начин косвено да се обективира лечебния ефект от приложената 

ПИР върху субективния болков синдром.  

Важната роля на промените в движенията за оценяване тежестта на 

анатомо-физиологичната патология, лежаща в основата на болковия 

синдром, допълнително се потвърждава и от факта, че тези промени 

корелират не само със субективните оценки на пациентите, но и с 

обективните данни от проведените параклинични изследвания преди 

започване на ПИР. Така например, при лумбална локализация на болката 

беше установена обратнопропорционална корелация между тежестта на 

патологията в ЕМГ-изследването и максималното отклонение на тялото 

настрани при извършване на латерофлексия. Тази находка е в 

потвърждение на факта, че обективно регистрираните анатомо-

физиологични промени са тясно свързани с редуцирания обем на 

движенията на тялото в областта на кръста като по-тежката патология води 

до по-ограничени активни движения. Аналогичен извод може да се 

направи и от находката, че наличието на рентгенови данни за патологични 

промени в лумбалния сегмент на гръбначния стълб преди ПИР корелира с 
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наличието на анталгична поза. Анталгичната поза е предпоставка за 

ограничаване и на движенията. Ограничените движения (от своя страна) 

могат да бъдат обективно регистрирани и измерени и по такъв начин да се 

получи косвена информация за тежестта на неврологичните промени, 

обуславящи болковия синдром. Оттук следва, че улесняването на 

движенията с помощта на приложената ПИР може да бъде косвен, но 

обективно измерим показател за лечебно повлияване както на наличната 

патология в областта на кръста, така и на съпровождащия я болков 

синдром. Може да се обобщи, че са налице достатъчно основания 

обективното измерване на движенията на пациентите преди прилагането 

на ПИР да се разглежда като принципно нов подход към количественото 

измерване на лечебния ефект от приложената ПИР. Тази констатация 

допълнително се потвърждава и от съпоставката между традиционните 

подходи и въведената от нас обективна регистрация и прецизно измерване 

на движенията с помощта на кранио-корпо-графия. Измерените преди ПИР 

показатели за обективно клинично и параклинично отчитане на базисната 

патология и за субективно отчитане на болковия синдром показаха 

статистически значими корелации с определени кранио-корпо-графски 

показатели. Трябва да отбележим, че такива корелации се разкриват за 

първи път в литературата, доколкото кранио-корпографията като метод се 

прилага за първи път от нас с цел обективиране на субективни болкови 

синдроми, а разработените от нас тестове за измерване на движенията в 

областта на врата и кръста са оригинални и досега не са били прилагани на 

фона на кранио-корпо-графска регистрация. Този факт прави настоящия 

дисертационен труд първата разработка по темата в световен мащаб.  

Ще започнем анализа на установените корелации с находката, че 

преди ПИР провокираната (от физическо усилие или принудителна поза) 

цервикална болка корелира обратнопропорционално с кранио-корпо-

графски регистрираните и измерени отклонения на главата настрани по 

време на разработения от нас тест с алтернираща латерофлексия в 
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областта на врата. Тази находка е в потвърждение на тезата, че 

субективният болков синдром води до обективно установимо ограничаване 

на обема на движенията на главата настрани. Следователно, 

преодоляването на това блокиране на движенията (отчетено с помощта на 

кранио-корпо-графските измервания) би могло да се разглежда като 

обективен критерий за ефективността на приложената ПИР. Принципно 

сходна е и находката, че давността на оплакванията от болки в кръста 

корелира правопропорционално със страничното отклонение на тялото и 

обратнопропорционално с броя на стъпките по време на степинг-теста. 

Тази находка показва, че колкото по-голяма е давността на болестния 

процес, толкова по-забавени са реактивните движения на тялото за 

запазване на равновесието, както и активните (локомоторни) степинг-

движения на долните крайници. Обяснението на находката е в контекста 

на известното от литературата, че подобна кранио-корпо-графска 

патология е налице при несигурност на походката, вследствие на 

затруднено равновесие на тялото в изправено положение. В случая 

нарушаването на равновесието най-вероятно се дължи както на първичната 

патология и на свързания с нея лумбален болков синдром, така и на 

щадящите и компенсаторни несъзнателни движения, чиято цел е да 

предотвратят засилването на болката при движенията на тялото и в същото 

време да съхранят равновесието по време на степинг-теста. Може да се 

каже, че под влияние на продължителния болков синдром е създаден 

патологичен модел на движенията с частична локомоторна атаксия и 

забавени (щадящи) степинг-движения. Аналогично е обяснението и на 

находката, че тестът на Gaenslen също корелира обратнопропорционално с 

броя на стъпките, както и на находката, че положителният тест на 

Wasserman корелира правопропорционално с медиално-латералните 

отклонения на тялото по време на степинг-теста. Същото се отнася и за 

находката, че симптомът на Neri (асиметрия) корелира 

правопропорционално с ъгловото и латералното отклонение на тялото по 
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време на разработения от нас тест с алтернираща латерофлексия и 

обратнопропорционално с броя стъпки по време на степинг-теста. 

Въпросните находки могат да бъдат обяснени обобщено с констатацията, 

че колкото по тежка е неврологичната двигателна патология (установена с 

класически неврологични тестове), толкова по-изразени са промените в 

определени кранио-корпо-графски параметри, регистрирани преди 

прилагането на ПИР.  

Принципно същото е обяснението за установените корелации между 

данни от клиничното неврологично изследване и определени отклонения в 

кранио-корпо-графските показатели преди ПИР. Такава находка е 

например правопропорционалната корелация между наличието на 

едностранно отслабен коленен рефлекс и завъртането спрямо оста на 

тялото по време на степинг-теста при пациенти с едностранен лумбален 

болков синдром. Обяснението е, че едностранното (асиметрично) 

отслабване на инервацията на единия крак води до асиметрия в степинг-

локомоцията, проявена чрез завъртане около оста на тялото в същата 

посока по време на степинг-теста. Важно е да се изтъкне, че въпросното 

завъртане около оста на тялото е обективно измеримо с помощта на 

кранио-корпо-графията и е поредната възможност за обективно отчитане и 

измерване на ефекта от ПИР с помощта на използвания от нас метод. 

Друга подобна находка е фактът, че засилването на лумбалната болка при 

физическо усилие корелира обратнопропорционално с кранио-корпо-

графски регистрираното, измерено и документирано придвижване напред 

по време на степинг-теста. Обяснението е, че засилването на болката при 

физическо усилие се проявява и по време на степинг-теста чрез 

ограничаване и потискане на степинг-локомоцията вследствие на 

засилващата се болка и на щадящия характер на степинг-движенията. 

Следователно, промяната на съответния кранио-корпо-графски показател 

(несъзнавано придвижване напред по време на степинг-теста) също може 

да се използва за обективно регистриране, измерване и документиране на 
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ефекта от приложената ПИР. Аналогична интерпретация може да се 

направи и на установения от нас факт, че физическото усилие като фактор 

за появата на болката корелира с кранио-корпо-графски регистрираните 

отклонения на тялото напред и завъртането около оста на тялото по време 

на теста с алтернираща латерофлексия в областта на кръста. Установената 

корелация означава, че при извършване на латерофлексия физическото 

усилие предизвиква поява на болка и така се стига до замяна на нормалния 

кранио-корпо-графски патерн на движенията с патологичен, включващ 

абнормни торзионни движения и движения напред в областта на кръста. 

Преодоляването на въпросните абнормни движения би позволило 

обективно отчитане и измерване на ефекта от приложената ПИР с помощта 

на избрания от нас подход. Същото се отнася и до установения в 

проучването ни факт, че острото възникване на лумбалната болка корелира 

правопропорционално с кранио-корпо-графски регистрираните, измерени 

и документирани отклонения на тялото напред по време на теста с 

алтернираща латерофлексия в областта на кръста. В случая острото 

възникване на болковия синдром е указание за неговото бързо развитие и 

затова при латерофлексия на тялото се появява абнормен патерн на 

движенията в кръста, най-вероятно поради недостатъчно добра адаптация 

към появяващата се болка, която препятства нормалния патерн. 

Нормализацията на абнормния патерн би могла да бъде използвана за 

обективно отчитане и измерване на ефекта от приложената ПИР с помощта 

на кранио-корпо-графията. Проучването ни установи още, че аналогичен 

абнормен патерн (отклонение на тялото напред по време на алтернираща 

латерофлексия) корелира и с обективно регистрираните ЕМГ-промени. 

Тази корелация показва, че ЕМГ-промените, отразяващи степента на 

неврологична патология, имат пряко отношение към абнормния кранио-

корпо-графски патерн при латерофлексия като обясняват появата му и в 

същото време подсказват, че евентуалното му нормализиране може да се 

използва за кранио-корпо-графско измерване на ефекта от приложената 
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ПИР не само върху болковия синдром, но и върху неврологичната 

патология, която го обуславя.  

Проучването ни установи и значими корелации между клинични 

неврологични показатели, от една страна, и определени кранио-корпо-

графски показатели – от друга, не само по време на теста с алтернираща 

латерофлексия в областта на кръста, но и по време на степинг-теста. Така 

например беше установено, че наличието на анталгична поза корелира със 

завъртането около оста на тялото по време на степинг-теста, което показва, 

че колкото по-изразена е щадящата поза по време на клиничното 

изследване, толкова по-голяма е асиметрията на степинг-локомоцията, 

обективно измерена кранио-корпо-графски чрез ъгъла на завъртане около 

оста на тялото. С други думи, асиметрията на степинг-локомоцията в 

случая би могла да се разглежда като кранио-корпо-графски корелат на 

анталгичната поза. Наред с това, нашето изследване установи, че преди 

прилагането на ПИР измереното разстояние между средния пръст на 

ръката и пода при максимална латерофлексия на тялото корелира 

обратнопропорционално с броя стъпки по време на степинг-теста. Тази 

корелация подсказва, че колкото по-голямо е въпросното разстояние 

(вследствие на скованите движения), толкова по-малък е броят на стъпките 

по време на степинг-теста, т.е. толкова по-сковани са степинг-движенията. 

Може да се обобщи, че с помощта на кранио-корпо-графското измерване 

на броя стъпки може да се обективира и документира сковаността на 

движенията в областта на кръста преди прилагането на ПИР, което в 

перспектива би позволило обективно измерване и документиране на 

лечебният ефект от ПИР. Аналогична е интерпретацията и на находката, че 

наличието на болезнени точки на Вале корелира обратнопропорционално с 

броя стъпки по време на степинг-теста. Това означава, че колкото по-силна 

е болката, толкова по-сковани са степинг-движенията и обратно – колкото 

по-слаба е болезнеността, толкова по-свободни са степинг-движенията. 

Оттук следва, че кранио-корпо-графското измерване на броя стъпки би 
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позволило да се получи обективна информация за степента на болката в 

кръста, както и в перспектива – за ефекта от приложената ПИР върху 

лумбалния болков синдром. По сходен начин интерпретираме и други 

наши находки. Например находката, че измереното разстояние между 

средния пръст на ръката и пода при максимална латерофлексия на тялото 

корелира обратнопропорционално с медиално-латералните отклонения на 

тялото по време на степинг-теста. Тя показва, че колкото по-ограничени са 

клинично изследваните движения в кръста (като обективен корелат на 

болковия синдром), толкова по-ограничени (сковани) са и степинг-

движенията, обективно регистрирани и измерени посредством кранио-

корпо-графията. С това още веднъж се потвърждава хипотезата ни, че 

кранио-корпо-графската регистрация адекватно отразява наличната 

патология на движенията при лумбален болков синдром и затова може да 

бъде използвана за обективно измерване и документиране на тази 

патология с цел отчитане на ефекта от ПИР върху нея. Установената от нас 

обратнопропорционална корелация на клинично измереното разстояние 

между средния пръст на ръката и пода при максимална латерофлексия на 

тялото с кранио-корпо-графски измерения брой стъпки по време на 

степинг-теста също доказва, че колкото по-изразена е сковаността на 

движенията в областта на кръста, толкова по-забавени са степинг-

движенията, обективно регистрирани и измерени чрез кранио-корпо-

графията. Може да се обобщи, че клинично измереното ограничаване на 

латерофлексията корелира със скованост и забавеност на кранио-корпо-

графски измерените степинг-движения. От друга страна, находките ни, че 

измереното разстояние между средния пръст на ръката и пода при 

максимална латерофлексия на тялото в дадена посока корелира с ъгловото 

отклонение и със завъртането на тялото около оста му в същата посока по 

време на степинг-теста, могат да бъдат обяснени с факта, че клинично 

отчетената асиметрия намира отражение в асиметрията на посочените два 

кранио-корпо-графски показателя на степинг-локомоцията. Ето защо, 
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нормализирането на ъгъла на завъртане около оста на тялото и на ъгловото 

отклонение по време на степинг-теста под влияние на ПИР би могло да се 

използва като обективен критерий за ефективността на приложената ПИР. 

В същото време, корелацията между обективно регистрираните 

рентгенографски промени и медиално-латералните отклонения на тялото 

по време на степинг-теста означава, че този кранио-корпо-графски 

показател обективно и количествено отразява наличната анатомо-

физиологична неврологична патология и евентуалното нормализиране на 

въпросния показател под влияние на ПИР също може да бъде използвано 

за обективно измерване на терапевтичната й ефективност. Същото се 

отнася и за показателя брой стъпки по време на степинг-теста, отразяващ 

активността на пациента и косвен индикатор за свободата (лекотата) на 

степинг-движенията, за който установихме, че корелира 

обратнопропорционално с наличието на рентгенографски промени в 

лумбалната област. Обяснението на тази находка може да се търси във 

факта, че въпросните анатомо-физиологични промени водят до ограничена 

свобода на степинг-движенията, която се отразява на броя стъпки в 

минута, респективно освобождаването на движенията в кръста с помощта 

на ПИР би могло да бъде измерено чрез съответната промяна в този 

локомоторен кранио-корпо-графски показател.  

Обсъдените дотук значими корелации между клинични и клинични 

неврологични показатели – от една страна, и определени кранио-корпо-

графски показатели – от друга, ясно показват, че използваният от нас 

подход адекватно отразява наличната обективна и субективна патология 

при двата вида болкови синдроми и поради тази причина би могъл да бъде 

използван за обективно регистриране, измерване и документиране на 

лечебния ефект от приложената ПИР при тях. Подобен извод е по-скоро 

теоретичен, но той обосновава логиката на следващата фаза от нашето 

проучване, а именно: съпоставката между кранио-корпо-графските 

показатели непосредствено преди и непосредствено след прилагането на 
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ПИР. По принцип е въможно избраната от нас ПИР да бъде ефективна по 

отношение на една част от установените нарушения, но да не е в състояние 

да повлияе на друга част от тях. Именно съпоставката между нарушенията 

преди ПИР и нарушенията след нейното провеждане могат да дадат 

отговор на въпроса доколко теоретичните предпоставки за адекватно 

отчитане и измерване на лечебния ефект с помощта на кранио-корпо-

графия се потвърждават и на практика.  

В общи линии установените от нас факти и тяхната интерпретация са 

следните: 

Съпоставката между кранио-корпо-графските показатели преди и след 

приложената ПИР при пациенти с цервикален болков синдром показва 

увеличени стойности на показателите, които измерват обхвата и свободата 

на движенията по време на разработения от нас тест с алтернираща 

латерофлексия на главата. Статистически значимо се увеличават 

стойностите и на трите измерени кранио-корпо-графски показателя: 

отклонение на главата напред, отклонение на главата настрани и площта на 

извършените движения на главата. Това увеличаване на обхвата и 

свободата на движенията по време на въпросния тест обективира и 

документира двигателния ефект от приложената ПИР и косвено отразява 

повлияването на болковия синдром. И при другия специално разработен от 

нас тест с алтернираща ротация на главата промените са и в трите 

измерени кранио-корпо-графски показателя: отклонение напред, 

отклонение настрани и брой на извършените ротаторни движения на 

главата за времето на теста. Анализът на данните показва, че под влияние 

на ПИР в крайна сметка се увеличават: отклоненията на главата (напред и 

настрани) при алтернираща латерофлексия и ротация, площта на 

извършените движения при алтернираща латерофлексия, както и броят на 

извършените движения на главата при ротаторния тест. Това всъщност 

означава, че движенията стават по-бързи, по-свободни и с по-голям обхват. 

За отбелязване е, че ъгловото отклонение на главата (във фронтална и 



 58 

латерална посока) се запазва или дори намалява след ПИР и то при 

положение, че обемът на движението е значително увеличен. Тази находка 

ни дава основание да считаме, че под влияние на ПИР движенията на 

главата стават по-изчистени от насложени асиметрични (патологични 

и/или щадящи) движения. Увеличените обхват и бързина на ротационните 

движения на главата под влияние на приложената ПИР ясно показват, че е 

увеличена подвижността на главата, най-вероятно чрез редуциране на 

болката и преодоляване на мускулния спазъм. В същата посока е 

обяснението и на находката, че по време на кранио-корпо-графското 

изследване щадящата позиция на главата (изразяваща се в приведеност 

напред) намалява и след ПИР пациентът застава по-изправен. След 

приложената ПИР клинично се наблюдава и увеличаване на обема на 

движенията при максимална флексия на главата напред (антерофлексия). 

По време на кранио-корпо-графското изследване прави впечатление, че 

увеличеният обем на антерофлексията на главата след ПИР се дължи в 

най-голяма степен на променената изходна позиция, която се променя при 

изправяне на главата. Допълнително се установява, че максималното 

завъртане (ротация) на главата наляво и надясно значително нараства 

след ПИР. Анализът показва, че това нарастване е главно за сметка на 

болезнената страна, докато при неболезнената страна промяната е по-

малка, което означава, че след приложената ПИР ротацията на главата се 

увеличава двустранно, но в по-голяма степен откъм болезнената страна. 

Аналогична е находката и по отношение на максималната антерофлексия. 

Тя също се увеличава значимо след приложената ПИР. Резултатите от 

изследването показват, че болките във врата с дясна или лява локализация 

в еднаква степен ограничават антерофлексията на главата. След 

приложената ПИР обемът на антерофлексията се увеличава, което 

означава, че ограничението на движенията се преодолява. Заслужава да се 

отбележи, че липсата на корелация между субективната преценка на 

пациента за силата на болката (както вдясно, така и вляво) и обема на 
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антерофлексията на главата подсказва, че това движение на главата не 

засилва болката, а ограничаването му е в резултат на щадяща позиция на 

главата. Аналогична е находката и по отношение на максималната 

латерофлексия. След приложената ПИР тя се увеличава двустранно, но в 

по-голяма степен откъм болезнената страна. 

Направената съпоставка между кранио-корпо-графските показатели 

преди и след приложената ПИР при пациенти с лумбален болков синдром 

показва, че влиянието на ПИР върху тях е принципно сходно с това при 

цервикален болков синдром. Установяват се увеличени стойности на 

показателите, които измерват обхвата и свободата на движенията по време 

на създадения от нас тест с алтернираща латерофлексия в областта на 

кръста. По-конкретно, под влияние на ПИР значимо се увеличават четири 

от кранио-корпо-графските показатели: медиално-латерални отклонения, 

отклонения напред и завъртане на тялото около оста му, както и брой на 

извършените движения по време на теста. Средните стойности на тези 

параметри значимо се увеличават в сравнение с измерването им преди 

ПИР. Обяснението на тази находка може да бъде дадено като се има 

предвид, че увеличаването на отклоненията на тялото напред и настрани 

под влияние на приложената ПИР най-вероятно се дължат на намаления 

тонус на паравертебралната мускулатура и на намалената болка. Това 

означава, че ПИР повлиява благоприятно не само болковия синдром, но и 

мускулния спазъм, а кранио-корпо-графската регистрация с помощта на 

разработения от нас тест (с алтернираща латерофлексия в областта на 

кръста) обективира и измерва този комплексен лечебен ефект. Аналогична 

е находката и при изследването на същите пациенти с класическия 

степинг-тест на Unterberger. При наличие на лумбален болков синдром 

приложената ПИР води до редуциране на медиално-латералните 

отклонения (дължащо се на подбрена реактивност на тялото спрямо 

загубата на равновесие в монопедната фаза на степинг-движенията) и до 

увеличаване на броя стъпки по време на теста, което може да бъде 



 60 

обяснено с редуциране на щадящото отношение към кръста при степинг-

движенията. Допълнително беше установено, че след прилагането на ПИР 

пациентите по-малко щадят болната страна, което е още едно 

доказателство за повлияването на болковия синдром.  

Обективната кранио-корпо-графската находка се потвърждава и от 

субективните ни впечатления при наблюдението на болните по време на 

теста. Като цяло, посочените находки ни дават основание да приемем, че 

кранио-корпо-графското изследване позволява да се обективират и 

прецизно да се измерят промените в движенията под влияние на ПИР. 

Освен обсъденото дотук пряко влияние на приложената ПИР върху 

кранио-корпо-графските параметри, проучването ни позволи да открием и 

корелации между определени кранио-корпо-графски параметри след 

приложената ПИР и определени клинични наблюдения/изследвания на 

пациентите (направени след ПИР). В основни линии тези корелации след 

прилагането на ПИР са следните: 

Според визуалната преценка на изследващия, латерофлексията се 

увеличава двустранно, но в по-голяма степен откъм болезнената страна. 

Тази находка корелира с кранио-корпо-графската находка по време на 

разработените от нас тестове с алтернираща латерофлексия, съответно: с 

теста за алтернираща латерофлексия в областта на врата при цервикален 

болков синдром и с теста за алтернираща латерофлексия в областта на 

кръста при лумбален болков синдром. В същото време, субективната 

преценка на пациента за силата на болката му в областта на кръста 

корелира обратнопропорционално с броя на стъпките, регистрирани 

кранио-корпо-графски по време на степинг-теста. Обяснението е, че по-

силната остатъчна болка при даден пациент обективно се придружава от 

относително по-бавни степинг-движения (в сравнение с болните, при които 

остатъчната болка е по-слабо изразена), независимо, че тези движения 

могат да бъдат ускорени в сравнение с кранио-корпо-графската 

регистрация преди ПИР при същия пациент. Находката, че клинично 
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измереното разстояние между средния пръст на ръката и пода при 

максимална латерофлексия на тялото корелира с кранио-корпо-графски 

измереното отклонение напред при извършване на теста с алтернираща 

латерофлексия в областта на кръста потвърждава наличието на обективно 

установима корелация между клинични и кранио-корпо-графски 

измервания. Разликата между тях обаче е (както вече посочихме) във 

възможността за по-прецизно измерване, документиране и обективно 

съпоставяне на кранио-корпо-графските данни регистрирани съответно 

преди и след прилагането на ПИР. В тази насока са интересни и 

корелациите (след приложената ПИР) между теста на Schober и 

определени кранио-корпо-графски показатели. Проучването ни установи, 

че при пациенти с лумбален болков синдром данните от този клиничен 

тест корелират обратнопропорционално с кранио-корпо-графски 

регистрираното ъглово отклонение по време на разработения от нас тест с 

алтернираща латерофлексия в областта на кръста. Посочената корелация 

означава, че при остатъчна клинична патология (т.е. сравнително ниски 

стойности) в теста на Schober е налице и остатъчна кранио-корпо-графска 

патология (регистрирана със сравнително високи стойности на ъгловото 

отклонение) в теста с алтернираща латерофлексия в областта на кръста. 

Данните от теста на Schober след прилагането на ПИР корелират 

обратнопропорционално и с кранио-корпо-графски регистрираните 

медиално-латерални отклонения на тялото по време на степинг-теста, 

което означава, че при остатъчни абнормно ниски стойности в теста на 

Schober са налице и остатъчни абнормно високи стойности на 

компенсаторните (щадящи) степинг-движения. Същото се отнася и за 

обратната посока на зависимост: при нормализиране на данните от теста на 

Schober (отчетено чрез постигнатите нормално високи стойности) 

съответно се нормализират и кранио-корпо-графските данни (отчетени 

чрез постигнатите нормално ниски стойности) на медиално-латералните 

отклонения на тялото по време на степинг-теста. В същото време, след 
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приложената ПИР данните от теста на Schober корелират 

правопропорционално с броя стъпки по време на степинг-теста, което 

означава, че при абнормно ниски стойности в теста на Schober са налице и 

абнормно забавени степинг-движения в качеството им на кранио-корпо-

графски показател за затруднена и щадяща двигателна активност. 

Посочените корелации между данните от клиничния тест и данните от 

двата кранио-корпо-графски теста ясно показват, че приложената от нас 

методика адекватно отразява не само клиничната неврологична патология 

преди прилагането на ПИР, но и нейното повлияване (към подобрение или 

липса на значимо подобрение) след прилагането на ПИР. Това обобщение 

се потвърждава и от факта, че след приложената ПИР субективната 

преценка на пациента за силата на болката корелира 

обратнопропорционално с отклонението на тялото настрани по време на 

разработения от нас тест с кранио-корпо-графски регистрирана 

алтернираща латерофлексия в областта на кръста. Въпросната корелация 

означава, че остатъчната патология в обхвата на движенията в кръста 

съответства на остатъчната болка, респективно: редуцираната от ПИР 

болка е съпроводена от обективно измеримо увеличаване на обхвата на 

тези движения. С други думи, налице е поредното доказателство, че 

обективното кранио-корпо-графско измерване на промяната в движенията 

достоверно отразява повлияването на болковия синдром.  

В заключение, можем да обобщим, че най-важните резултати от 

настоящото проучване са свързани с обективното измерване чрез 

принципно нов метод (кранио-корпо-графия) на лечебния ефект от 

приложената ПИР при две отделни (цервикална и лумбална) локализации 

на болков синдром. В зависимост от локализацията на синдрома бяха 

установени определени терапевтични ефекти на ПИР, регистрирани и 

измерени с помощта на кранио-корпо-графията. Наред с конкретните 

различия между находките при двата болкови синдрома, нашето проучване 

установи и някои принципни сходства между тях. Така например, 
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независимо от локализацията на болковия синдром кранио-корпо-

графските данни непосредствено преди прилагането на ПИР адекватно 

отразяват наличната базисна (анатомична и физиологична) параклинична 

патология, както и клинично манифестираните обективни двигателни 

нарушения и субективен болков синдром в съответната (цервикална или 

лумбална) област. На базата на тази първоначална находка теоретично 

може да се очаква, че установената от нас обективно измерима кранио-

корпо-графска патология би могла да бъде използвана като принципно нов 

индикатор на наличната клинична и параклинична неврологична 

патология. Друго принципно сходство между двата изследвани болкови 

синдрома е в находката, че и след приложената ПИР клинично измереното 

субективно и обективно състояние на пациентите корелира значимо с 

определени кранио-корпо-графски измерени параметри на двигателната им 

активност. Съпоставката между двете находки демонстрира принципната 

възможност обективно измереното и документирано повлияване на 

кранио-корпо-графските показатели от приложената ПИР да се разглежда 

като обективно измерим корелат на постигнатия клиничен лечебен ефект. 

Анализирайки конкретните находки при всеки един от двата изследвани 

болкови синдрома можем да обобщим, че както при цервикална, така и при 

лумбална локализация на болката, промените в субективните оплаквания 

на пациентите корелират с обективно установимите промени в обема на 

движенията в съответната засегната област, измерени не само клинично, 

но и кранио-корпо-графски. 
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Глава 5. Изводи и приноси 

5.1. Изводи 

Изводите от статитическата обработка на нашите данни са следните: 

1. Ултразвуковата компютърна кранио-корпо-графия (УЗККГ) е 

неинвазивен, лесен за прилагане, надежден, възпроизводим, визуализиращ, 

количествен метод за обективна регистрация, измерване и документиране 

на определени движения на тялото по време на изпълнение на 

еквилибриометрично-локомоторния степинг-тест на Unterberger, който 

може успешно да бъде използван и за измерване и документиране на 

налични  двигателни нарушения при лумбален болков синдром.  

2. С помощта на допълнително разработени двигателни тестове 

(специално за целите на настоящия труд) УЗККГ може успешно да се 

използва за обективна регистрация, измерване и документиране на налични 

двигателни нарушения не само при пациенти с лумбален, но и с цервикален 

болков синдром. 

3. Направената съпоставка между обективно регистрираните, 

измерени и документирани чрез УКККГ двигателни нарушения и 

субективно измерения чрез самооценъчни скали болков синдром (както 

преди, така и след проведената ПИР) ясно показва, че двата вида 

нарушения до голяма степен корелират помежду си и затова от степента на 

обективно измерените чрез УКККГ двигателни нарушения може да се 

правят достоверни заключения за субективно измерения болков синдром. 

4. Отчетеното подобрение (или липса на подобрение) в обективно 

регистрираните, измерени и документирани кранио-корпо-графски 

показатели след проведената ПИР статистически достоверно корелира с 

подобрението (или липсата на подобрение) в субективния болков синдром 

и в данните от рутинни клинични двигателни тестове, което показва, че 

УЗККГ достоверно отразява лечебния ефект на ПИР. 
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5. Както класическият степинг-тест, така и специално разработените 

от нас нови двигателни тестове (с алтерниращи движения в областта на 

кръста и на врата) могат успешно да се използват за обективно и 

количествено измеримо отчитане на лечебния ефект от проведената ПИР 

на принципа на автоконтрола /т.е. чрез обективно съпоставяне на кранио-

корпо-графските показатели преди и след процедурата).  

6. Поради обективната регистрация, измерване и документиране на 

резултатите от изследването с УЗККГ, с него да бъдат направени следните 

типове съпоставки: 

 Интраиндивидуални – обективно сравняване на резултатите при 

даден пациент в различни моменти от развитието на заболяването му, 

включително и за съпоставка на лечебния ефект от различни 

терапевтични подходи към наличната патология. 

 Интериндивидуални - сравняване на индивидуалните резултати на 

различни пациенти, както еднократно, така и в динамика. 

 Интергрупови - сравняване на масиви от обобщени данни за цели 

групи пациенти и съпоставяне помежду им и/или със здрави контроли. 

 Интердисциплинарни - сравняване на данните от УЗККГ с 

данните от други методи, проведени паралелно при изследваните 

пациенти.                                                                                                            

7. С помощта на УЗККГ не се поставя диагноза, а само се 

обективира наличието, типа и степента на изразеност на нарушението в 

определени двигателни функции при пациенти с вече дигностициран 

цервикален или лумбален болков синдром.  

8. Прецизността на измерването, неинвазивният и технически 

опростен характер на методиката създават перспективи за бъдещото й 

рутинно клинично приложение за обективно измерване на лечебния ефект 

от прилаганите физиотерапевтични методи при пациенти с различни 

двигателни (вкл. психомоторни) и сетивни (вкл. болкови) нарушения. 
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5.2. Приноси 

         Приноси с теоретичен характер 

1. Разработиха се и се проведоха за първи път серия от оригинални 

тестове, насочени пряко към двигателни нарушения, вместо към 

равновесните функции. Тестовете са свързани с оценката на обема на 

движения на главата и областта на кръста. 

2. Установи се принципната възможност за измерване на 

движенията, създаваща предпоставка за практическо приложение на 

ултразвуковата компютърна ККГ  не само в областта на медикаментозната 

терапията, но и за обективна и количествена оценка на ефекта от 

прилагането на лечебните методи на физикалната и рехабилитационна 

медицина при пациенти с двигателни нарушения. В зависимост от целите 

на изследването, методиката позволява да се направи обективна и 

количествена оценка на ефекта както от еднократно прилагане на дадена 

процедура, така и на цял един курс на лечение. 

       Приноси с клинико-приложен характер 

1. Установи се, че прилагането на УЗККГ като диагностичен метод 

дава възможност да се направи обективна и количествена оценка при 

двигателни нарушения. 

2. С прилагането на УЗККГ се определи механиката на 

патологичната локомоция при болки във врата и кръста. 

3. Отчетоха се количествените и качествените показатели на 

нарушената двигателна функция. 

4. Установи се, че с прилагането на УЗККГ като диагностичен метод 

се дава възможност за корекция на лечебния процес в зависимост от 

индивидуалния ефект. 

5. Прилагането на УЗККГ като диагностичен метод дава възможност 

за интерпретиране резултатите на аналогични клинични случаи. 
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6. Прилагането на УЗККГ дава възможност да се реши въпроса за 

характера и последователността на лечебното въздействие в зависимост от 

проявяващата се двигателна патология с цел оптималната и корекция. 

7. Дава се възможност за управление процеса на рехабилитация на 

основата на принципа на обратната връзка с получения резултат от 

изследването. 

8. Дава се възможност за оценка и изследване на отделния резултат 

от лечението.  

9. С настоящето проучване се прави опит да се установят и 

анализират корелации между различни клинично проследявани в 

практиката тестове. 
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Summary 

Background: Motorics play an important diagnostic  role in the clinical 

practice. Based on the patient’s behavior – way of performing, movement speed, 

presence of gentle movements, the clinician expands his general impression 

about his condition. From the performed summary on this topic it became clear, 

that mobility disturbances have quantitative and qualitative dimensions. They 

are presented as basis disturbances in patients with neck and lower back pain, 

but there are not enough objective methods in order to register them in terms of 

quantity and quality.  

 Evaluation of the healing effect of the physiotherapy procedures, in 

general, is performed both by the physician and by the patient. According to the 

traditional demarcation, the patient’s evaluation is subjective (based mainly on 

changes in his perception regarding stiffness, pain – slight, medial, strong, i.e. 

cannot be neither truly objective, nor truly quantitative. In the same time the 

physician’s evaluation (based mainly on observation of the changes in the 

movements themselves) is considered objective. From a cognitive point of view 

the clinical evaluation reflects the subjectiveness of the person evaluating and 

basically the same phenomenon can be evaluated differently from different 

persons.  

 The purpose of this study is to examine the occurred motor 

disturbances caused by lower back pain (with cervical or lumbar localization) 

via cranio-corpo-graphic measurement, which allows objective registration and 

recording of the movement patterns during the performing of a certain motor 

task, as well as to look for statistically significant connections between clinical 

manifestations in lower back pain and the objectively registered motor 

disturbances.  

 

Results and discussion:  
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Together with the main findings, connected with the cranio-corpo-graphy 

examination results, within this study we received a lot of data, related to more 

fundamental and/or clinically oriented findings. Among the more important are 

the following: 

 A higher acuteness of occurrence and a higher amount of pain in 

cervical and lumbar pain syndromes correlate with the grade of expression of a 

forced posture respectively in the area of the neck and the lower back, which 

compared to the determined reverse correlation between movements volume and 

the amount of pain proves, that the subjective pain syndrome is closely 

connected to the objective motor disturbances. 

 Pain exacerbation during movement correlates to the reduced range 

of movement respectively in the area of the neck and the lower back, which 

proves, that the patients’ subjective complaints correlate with objectively 

determinable movement limitations in the mentioned areas. 

 The subjective pain syndrome is accompanied by a objectively 

determinable limitation of the lateroflexion volume in the area of the neck and 

lower back, which proves, that objective measuring of the motor disturbances 

adequately reflects the subjective experiencing of pain. 

 Reduction of the pain syndrome under the effect of the applied PIR 

correlates to the widening of the range of movements, which proves, that the 

healing effect on the subjective pain syndrome is closely connected with the 

healing effect on the objectively manifested motor activity in the mentioned 

(cervical and lumbar) areas of the body. 

 The release of movements after the applied postisometric relaxation 

/PIR/ is bilateral, but mostly for the more affected side, which was proven by a 

cranio-corpo-graphic examination.  

 Maximal anteroflexion and maximal lateroflexion in the area of the 

neck and the lower back are increasing under the effect of the applied PIR in the 

corresponding area and this was proven by a cranio-corpo-graphic examination. 

 


