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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Болките в кръста (БК) са измежду най-честите оплаквания в ревматологичната 

практика и едно от заболяванията с най-голяма социална и икономическа тежест според 

СЗО. Те могат да имат много и различни причини. Това се определя от сложната 

анатомия на областта и наличието на припокриващи се структури с различен тъканен 

произход. Поставянето на етиологична диагноза е предизвикателство за клинициста, но 

несъмнено е необходимо условие за провеждането на адекватна терапия. 

При търсенето на етиологичните причини за БК, мекотъканните структури в лумбо-

сакралния гръбнак често са пренебрегвани, а фокуса остава върху интервертебралните 

дискове и нервните коренчета. Според редица автори обаче, мекотъканния ревматизъм 

и регионалните болкови синдроми, които той оформя, стои зад значителна част от БК, 

особено от т.нар. „неспецифични“ такива (Bogduk, Borg-Stein et al и др.), достигайки до 

между 30 и 60% от случаите (по високите стойности са по данни от специализирани 

центрове за лечение на болката). 

В клиничната практика, често се използват допълнителни диагностични методи за 

идентификацията на мекотъканната ревматична патология. Измежду съвременните 

образни средства, мускулно-скелетната УС е най-широко използвана, поради 

относително лесната си достъпност и ниска цена, както и високата си разделителна 

способност сравнима с тази на ЯМР (Баталов, Wakefield). Докато данните за отличните 

диагностични качества на мускулно-скелетната УС в областта на периферния скелет са 

многобройни и добре известни (Петранова, Несторова и сътр., Naredo et al), то тези 

относно диагностичната и роля при болкови синдроми с локализация в аксиалния скелет 

са сравнително оскъдни (Тодоров и сътр, Klauser et al). 

С най-общи думи задачата на настоящата дисертация е да се опита да попълни 

отчасти този дефицит. Непосредствената ѝ цел беше да изследва диагностичните 

възможности на високочестотната мускулно-скелетната УС за идентификацията на 

ентезопатии/ тендопатии и лигаментарни увреди, като възможна етиологична причина 

за хронични „неспецифични“ БК. Анатомично дисертацията се фокусира върху две 

структури: ентезата на най-големия измежду спиналните мускули, а именно ЕС и върху 

ЗСИЛ. Тези две структури са лесно достъпни за палпация (съответно и за УС изследване 

поради липсата на припокриващи твърди структури) и топографски съвпадат с често 

наблюдаваната при пациенти с БК интензивна и локализирана болка в областта на МКИ. 

Този симптом е толкава чест, че е описан като отделен регионален болкови синдром - 

КИС (Collee, Njoo) – с висока честота (26-41%) при пациенти с „неспецифична“ БК, но с 

неизяснена етиология.  

Приложението на мускулно-скелетната УС, което е изследвано в настоящата 

дисертационна работа е до голяма степен новаторско и поради това по темата му 

липсваха достатъчно референтни данни. Ето защо тя включва няколко последователни 

етапа, като всеки от тях се „опираше“ или използваше данните от предходния (подход за 

стандартизиране на УС изследване на дадена анатомична структура въведен от Balint): 

1. Анатомична дисекция на трупен препарат за определяне на възможните акустични 

прозорци и позиции за УС изследване; 2. УС изследване на здрави доброволци (N=25) за 

определяне на нормалната соноанатомия, вкл. размери на таргетните структури; 3. УС 
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изследване на пациенти с неясни и „неспецифични“ БК (N=97), и контролна група от 

здрави индивиди (N=52) за определяне на диагностичната стойност на УС при анализ на 

таргетните структури; 4. Сравнение по отношение на диагностичното представяне на 

мускулно-скелетната УС и ЯМР томография(като по-утвърден метод) при пациенти с БК 

поради предполагаема мекотъканна патология (N=25). 

В изложението по-долу, отделните част на дисертационната работа са представени 

последователно в отделни глави. Описанието на получените резултати следва същата 

логика. Отделните части съставляващи проучването, впоследствие се обединяват и се 

дискутират заедно. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

Цел: 1. Установяване на приложимостта на УС изследване за оценка на основни 

мекотъканни структури в областта на лумбосакралния гръбнак (ентеза на ЕС, ЗСИЛ). 

 

Задачи:  

1.1. Дисекция на трупен препарат с изясняваме на топографията и макрострукту-

рата на залавните места на ЕС към илиума и на ЗСИЛ и залавните му места към илиума 

и сакрума. Определяне на маркери подходящи за УС им идентификация и на надеждни 

акустични прозорци за визуализация на тези структури. 

1.2. Разработване и стандартизиране на протоколи за УС изследване на таргетните 

структури (ентеза на ЕС, ЗСИЛ) и оценка за приложимостта им в реалната практиката 

чрез изследване на здрави доброволци. 

1.3. Събиране на референтни данни относно соноанатомичните характеристики и 

средните размери (дебелина, дължина, ширина) на ентезата на ЕС и на ЗСИЛ при здрави 

индивиди. 

 

Цел: 2. Оценка на диагностичната стойност на мускулно-скелетната УС, при 

използването на разработените по-рано протоколи, за идентифициране на мекотъканна 

патология (ентезопатия на ЕС, увреда на ЗСИЛ) отговорна за БК. Анализ на клиничното 

значение на търсените и регистрираните сонопатологични лезии в таргетните структури 

при пациенти с неясна или "неспецифична" БК. Изводи относно приложимостта на този 

метод в реалната клинична практика. 

 

Задачи:  

2.1. УС изследване на група пациенти с диагностично неясна "неспецифична" БК и 

група здрави индивиди, чрез стандартизирания по-рано ехографски протокол. 

Сравняване на изследваните структури между групите по набор от определени 

количествени и качествени сонографски показатели (заложени в критериите и 

номенклатурата на OMERACT), т. нар. „соно-маркери“ и определяне на „отношението 

на шансовете“ - OR за всеки от показателите да дефинира патологична трансформация. 

2.2. Сравняване на сензитивността, специфичността, позитивната и негативната 

предвиждаща стойност, както и общата диагностична точност между УС изследване и 

ЯМР томографско изследване при група пациенти с "неспецифични" болки в кръста и 

клинични данни за КИС (болката е локализирана и най-силна в областта на МКИ). 

2.3. Изясняване на неясната засега етиологията на КИС – често срещан при 

пациенти с БК, регионален болкови синдром с предполагаема мекотъканна генеза. 

2.4. Разработване на лесно приложими в практиката диагностични модели по 

отношение на патологичните промени в ентезата на ЕС, при пациенти с неясни лумбо-

сакрални болкови синдроми.  
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

 

Проучването беше одобрено от етичната комисия към Медицински университет 

Пловдив. То се състоеше от три части, всяка от които със съответните за нея материал и 

методи, които са разгледани последователно по-долу. 

3.1. Анатомична част:  

Тази част беше изпълнена в Катедра по анатомия, хистология и ембриология на 

Медицински университет – Пловдив. Извърши се на разположен по корем, консервиран 

трупен препарат от мъжки. Чрез традиционните методи за дисекция в лумбалната 

паравертебрална област се отпрепарираха и идентифицираха анатомичните структури до 

дълбокия (предния) лист на тораколумбалната фасция. В областта на сакрума 

дълбочината на дисекцията достигна до ЗСИЛ. Различните етапи на дисекцията бяха 

регистрирани с дигитални цветни фотографии (Olympus SP-590UZ) за по-късен анализ и 

сравнение със сонографските образи. За онагледяване бяха използвани маркери с 

различен цвят на обозначаването на референтните структури. В детайли беше извършено 

морфологично и топографско изследване на лумбалната част на ЕС, терминалните му 

сухожилия, тяхната ентеза към илиума, както и на ЗСИЛ. По време на дисекцията се 

направи оценка на подходящите и възможните акустични прозорци за сонографската 

визуализация на тези структури. 

3.2. Соноанатомична част: 

Тази част следваше предходното анатомично изследване и беше проведена в 

клиниката по ревматология, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив. Всички участници в нея 

подписаха формуляр за информирано съгласие, одобрен от ЕК на МУ – Пловдив. 

3.2.1. Еректор спине (ЕС) и ентезата му: 

Включващи критерии: възраст над 18 и под 38 години, липса на анамнеза за каквато 

и да била болка в гърба, кръста или таза в последната една година, напълно нормален 

физикален преглед и обем на движение. 

Изключващи критерии: анамнеза за БК или таза, оперативни интервенции в тази 

област, вродени или придобити статични аномалии на гръбначни стълб или тазовия пръстен. 

Общо бяха включени 25 здрави индивида: 13 мъже и 12 жени, на средна възраст 

28,92 години (±5,31), среден индекс на телесна маса 22,61 (±3,38). Използвахме ехограф 

Esaote (Genoa, Italy), My Lab 7 с линеарен трансдюсер, модел SL1543 4 - 13 MHz. 

Методика на сонографското изследване: Първоначално трансдюсера бе поставян 

в напречен план върху сакрума. След визуализацията на характерния контур на 

сакралните бодилести израстъци, той беше приплъзгван латерално по протежение на 

дорзалната повърхност на сакрума първо в дясно. Достигнал над сакроилиачна става, 

трансдюсерът се придвижваше краниално следвайки контура на илиума докато не 

попаднеше върху характерното хиперехогенно очертание на СИПС. На това място, над 

него и в контакт с костта се визуализираше сухожилието на лумбалния ЕС, покрито с 

апоневрозата на ЕС. Тук трансдюсерът беше позициониран последователно перпенди-

кулярно и паралелно на сухожилните влакната на лумбалната част на ЕС, за оценка на 
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техните ентези (според изискванията на OMERACT) (Фиг. 1). По време на изследването 

в харддиска на ехографския апарат се записваха образи и от двата плана на изследване. 

След това дебелината на ентезата беше измервана както в надлъжен, така и в напречен 

план. Това се извършваше, чрез електронни калипери на мястото където дълбоката 

(вентралната) граница на сухожилието пресичаше костния контур на илиума. В 

допълнение в надлъжен план беше измервана отделно дебелината и на апоневрозата на 

ЕС, спазвайки същия принцип, а в напречен план беше измервана максималната ширина 

на сухожилието на лумбалната част на ЕС както и дълбочината на ентезата под кожната 

повърхност. Всички размери бяха записвани в милиметри с точност до една десета. 

 

 

Фигура 1. Позиция на ехографския трансдюсер в надлъжен и напречен план за изследване 

на илиачната ентеза на дясно странния ЕС. 

 

След това беше извършен анализ на ехографската структура на ентезите на ЕС. За 

дефиниране на индивидуални лезии в ехоструктурата (сонопатологични маркери) бяха 

използвани дефинициите на Terslev et al, Long et al и Klauser et al (вж таблица 1). Всеки 

патологичен маркер трябваше да бъде визуализиран и в двете взаимно перпендикулярни 

равнини на изследване за да бъде регистриран като такъв в окончателния разчет. 

 

Таблица 1. Дефиниции на елементарните сонографски лезии (сонопатологични маркери) 

в ентезите на ЕС оценявани в проучването (адаптирано по Terslev L et al 2014 и Long S 

et al 2013, Klauser A et al 2011). 

Индивидуална сонографска 

находка/сонолезия 

Дефиниция 

Задебеляване Увеличена дебелина на сухожилната инсерция към 

костта, в сравнение с тялото на сухожилието, с или без 

замъгляване на резките очертания на границите на 

сухожилието. Дебелината на ентезата се измерва на 

мястото, където дълбоката граница на сухожилието 

пресича на костния контур. 

Фибрилерна структура/ 

ехогенност 

Липса на хомогенно представена фибрилерна структура 

със загуба на плътните паралелни ехогенни линии след 

като е изключено наличието на анизотропия/дифузно 

представена хипоехогенност в областта на ентезата. 

Контур на терминалното 

сухожилие/ентеза 

Конвексна форма на дорзалния (повърхностен) контур 

на терминалното сухожилие и ентезата. 
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Ентезиални калцификати Хиперехогенни (ярки) фокуси, отговарящи на калциеви 

депозити, с или без формиране на акустична сянка, 

видени в две перпендикулярни равнини в областта на 

инсерцията на сухожилието към костта. 

Значителни реактивни 

неравности на кортикалната 

кост: Ентезофити/Ерозии 

Ентезофити: Костна проминенция над нивото на 

околния костен контур видян в две взаимно 

перпендикулярни равнини с или без подлежащо 

акустично засенчване. 

Ерозии: Дефект в кортикалната кост в областта на 

инсерцията на сухожилието под нивото на околната 

кост, видян в две взаимно перпендикулярни равнини. 

Частична интрасубстантна 

руптура на терминалното 

сухожилие/ентеза 

Добре отграничен анехогенен дефект в нормалната 

фибрилерна структура на терминалното сухожилие (на 

по-малко от 10 мм от мястото на инсерцията му).  
 

3.2.2. Заден сакроилиачен лигамент (ЗСИЛ) 

Включващи и изключващи критерии са идентични с тези при изследването на 

сухожилията на ЕС 

Общо в тази част бяха включени 32 здрави индивида, на средна възраст 43,6 (±14.4) 

години, среден индекс на телесната маса 24,3 (±3,53). От тези индивиди 14 (43,7%) бяха 

мъже, а 18 (56,3%): жени. 

За ехографската визуализация на лигамента беше следван метода описан от Le Goff 

et al с някои модификации. Първоначално трансдюсера отново се поставяше в напречен 

план върху сакрума. След визуализацията на характерния контур на сакралните 

бодилести израстъци, той беше приплъзгван латерално по протежение на дорзалната 

повърхност на сакрума първо в дясно. Достигнал над сакроилиачна става, трансдюсера 

се придвижваше краниално следвайки контура на илиума докато не се визуализираше 

характерното хиперехогенно очертание на СИПС. На това място трансдюсера се 

ротираше на 90 градуса – до успореден на надлъжната ос на тялото план, така че 

проксималния му край да запази разположението си върху долната част на СИПС. След 

това дисталния край на трансдюсера беше бавно ротиран по посока на часовниковата 

стрелка докато попаднеше върху добре видим промениращ костен контур (сакрален 

туберкулум) (фиг. 2). Хиперехогенната, фибрилерна структура, която свързва тези два 

костни контура (на СИПС и туберкулума на трети сакрален прешлен) е ЗСИЛ. 
 

 

Фигура 2. Позиция на трансдюсера за визуализация на дясно странния ЗСИЛ в 

надлъжен план. 
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След това дебелината на лигамента се измерваше на три места по протежението му: 

1. илиачната му ентеза – на мястото, където дълбоката му граница пресича костния 

контур на СИПС; 2. в средна му част разположена над сакролиачната става; 3. сакралната 

му ентеза – на мястото, където дълбоката му граница пресича костния контур на трети 

сакрален туберкулум. Измерванията бяха в милиметри с точност до една десета. 

За всяка лигамент (отделно за дясно и ляво странния такъв) бяха записвани и 

съхранявани в харддиска на ехографския апарат най-малко по 2 референтни образа в 

надлъжен план за по-нататъшен детайлен анализ. 

Статистически методи: Данните първоначално бяха записвани на специално 

изготвени формуляри одобрени от етичната комисия на МУ Пловдив и стандартни за 

всички участници в проучването. След края му данните бяха пренесени в дигитален вид 

в работна таблица Excel. От работната таблица, данните бяха превърнати в база данни на 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, USA). Статистическата им 

обработка беше извършена с този програмен продукт (софтуерна версия 24). 

В тази част на проучването бяха използвани методите на дескриптивната 

статистика. Начина на разпределение на данните беше проверен, чрез стандартните 

тестове за нормалност. Честотни характеристики и проценти бяха използвани за 

представяне на категорийните признаци. Средните величини и стандартните отклонения 

бяха изчислени за количествените данни. В допълнение, където бе необходимо, бе 

използван статистическото съпоставяне на свързани извадки (в тези случаи р<0,05 

указваше статистически значима разлика между съпоставените показатели). 

3.3. Сонопатологична част:  

3.3.1. Ентеза на еректор спине (ЕС) 

Тази част следваше предходното ултразвуково изследване на здрави доброволци и 

беше проведена в клиниката по ревматология, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив. Всички 

участници в нея подписаха стандартен формуляр за информирано съгласие одобрен от 

етичната комисия на Медицински университет Пловдив. 

Включващи критерии: 

1. Основен критерий: наличие на БК с давност над 6 седмици най-силно усещани в 

областта на МКИ над СИПС. 2. Допълнителни критерии: наличие на рентгенография (на 

лумбален гръбнак – профилна проекция) с данни само за дегенеративни спондилозни 

промени и липса на рентгенови данни за дископатия, компресионна фрактура, спинална 

стеноза, спондилолистеза, спондилолиза, Анкилозиращ спондилит, болест на Баащруп 

или наличие на друга специфична патологична находка. 

Изключващи критерии:  

Възраст под 18 години и над 74 години, данни за възпалителен характер на болката, 

наличие на радиклулитна или невропатна болка, на остеопоротични вертебрални 

фрактури, изпълнение на критериите за фибромиалгия, изразени фиксирани дефор-

митети на гръбначния стълб, алопластика на тазобедрените стави или данни за наличие 

на тежка патология и контрактура в тях, разлика в дължината на долните крайници над 

20 мм, оперативни интервенции в лумбалната област, наличие на туморни заболявания 

или инфекции. 
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Общо 107 пациента бяха включени в проучването. От тях 10 пациента (7 жени и 3 

мъже) бяха изключени от по-нататъшно участие поради диагностициране на специфични 

заболявания: спондилоартрит (5 болни); кондензиращ остеит на илиума (2 болни); ревма-

тоиден артрит (1 болна); асептична некроза на главата на фемура (1 болен) и кисти на 

Тарлов (1 болен). От останалите 97 пациенти (75 жени, 22 мъже), 65 имаха едностранни, 

а 32 двустранни оплаквания.  

Контролната група се състоеше от 52 индивида (32 жени, 20 мъже) без анамне-

стични данни за БК в последната година, както и нормален клиничен преглед и обем на 

движение в гръбнака и тазобедрените стави. Демографските характеристики на 

изследваните пациентска и контролна група са представени подробно в таблица 2. 

 

Таблица 2. Демографски характеристики и анамнестични данни на изследваните 

пациентска и контролна група 

Демографски характеристики Пациенти Контролна група 

Общ брой 97 52 

Жени 75 32 

Мъже 22 20 

Средна възраст 51,31 (SD 13,36) 48,84 (SD 13,90) 

Среден стойност на BMI 25,87 (SD 3,96) 25,11 (SD 3,82) 

Пациенти с едностранна симптоматика 65 na 

В дясно 41 na 

В ляво 24 na 

Пациенти с двустранна симптоматика 32 na 

Общ брой изследвани и съпоставени ентези 129 102 

 

След разясняване на целите на изследването пациентите подписваха стандартен 

формуляр за информирано съгласие. След това при всеки пациент беше извършван 

подробен клиничен преглед, палпация, специални тестове и изследване на обема на 

движение в лумбалния гръбнак, тазовия пръстен и тазобедрените стави. В допълнение 

на описания по-горе преглед на опорно-двигателния апарат, при всички пациенти и 

контролни субекти бе снет и статус на тонзили, синуси и нос с оглед изключване на 

инфекциозни фокуси, които могат да се свържат с оплакванията. Този преглед беше 

извършен в клиниката по УНГ болести, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив от специалист. 

Ултрасонографско изследване на пациентите 

УС изследване на пациентите беше извършвано след приключване на всички етапи 

от клиничния преглед. То следваше протокола описан подробно в предходната част 

(Соноанатомична част). За всяка ентеза (отделно за дясно и ляво странната такава) бяха 

записвани и съхранявани в харддиска на ехографския апарат най-малко по 4 референтни 

образа (2 в надлъжен, 2 в напречен план) за по-нататъшен детайлен анализ на 

ехоструктурата и документация.  

Количествените и качествените параметри, които се анализираха при пациентите и 

контролната група бяха идентични с подробно описаните в предходната част 

(Соноанатомична част – таблица 1). 
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3.3.2. Заден сакроилиачен лигамент (ЗСИЛ) 

След приключване на УС изследване на дясно и съответно ляво странната ентеза 

на ЕС, се пристъпваше непосредствено към изследване на ЗСИЛ. Използвания протокол 

е описан подробно в предходната част (Соноанатомична част). Измерваше се дебелината 

на лигамента в описаните три точки, дължината му и се извършваше анализ на 

ехографската му структура за наличие на хипоехогенност и/или руптури. За всеки ЗСИЛ 

бяха записвани и съхранявани в харддиска на ехографския апарат най-малко по 2 

референтни образа в надлъжен план за анализ и документация.  

Статистически методи: Данните бяха записвани на специално изготвени 

формуляри одобрени от етичната комисия на Медицински университет Пловдив, 

еднакви за всички участници. След това данните бяха пренесени в дигитален вид в 

работна таблица Excel. От работната таблица, данните бяха превърнати в база данни на 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, USA). Статистическата им 

обработка беше извършена с този програмен продукт (софтуерна версия 24).  

И в тази част на проучването данни бяха използвани методите на дескриптивната 

статистика. Начина на разпределение на данните беше проверен, чрез стандартните 

тестове за нормалност. Честотни характеристики и проценти бяха използвани за 

представяне на категорийните признаци. Средните величини и стандартните отклонения 

бяха изчислени за количествените данни. В допълнение, където бе необходимо, бе 

използван статистическото съпоставяне на свързани извадки (в тези случаи р<0,05 

указваше статистически значима разлика между съпоставените показатели), а също и 

обработката на множество променливи с ANOVA. Също така беше изчислено 

отношението на шансовете за отделните изследвани сонографски параметъра (или 

дефинираните индивидуални сонографски лезии) при пациентите. Накрая беше 

извършен едновариантен и многовариантен логистичен регресионен анализ включващ 

количествените и качествените параметри. Чрез него бяха синтезирани различни 

диагностични модели. Тези които можеха да се използват на практика трябваше да имат 

обща очаквана точност от над 70%. 

3.4. Сравнение на диагностичната точност между УС и ЯМР изследване 

на ентезите на ЕС 

В рамките на изследването оценихме и една подгрупа от 25 пациенти с БК, 

максимално усещани в областта на МКИ (т.е. с КИС съгласно клиничната дефиниция). 

Включващите и изключващите критерии са еднакви с тези за общата група пациенти в 

проучването. Демографските и клиничните данни са представени на таблица 3. 

 

Таблица 3. Демографски и клинични данни на пациентите, включени в сравнителното 

изследване на ентезите на ЕС чрез УС и ЯМР 

Променливи Цялата извадка 

(N = 25) 

     Мъже               Жени             Sig 

    (N = 9)             (N = 16) 

Възраст 

Средна стойност (SD)  

43.12  

(±11.83) 

45.67 

(±12.61) 

41.69 

(±11.54) 
.431a 

БМИ 

Средна стойност (SD) 

25.07 

(±3.59) 

26.78 

(±2.36) 

24.11 

(±3.87) 
.074a 

Клинични данни (болка) 

o лява страна N (%) 

o дясна страна N (%) 

 

9 (31%) 

16 (86.2%) 

 

3 (33.3%) 

6 (66.7%) 

 

6 (37.5%) 

10 (62.5%) 

.593b 
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При тези пациенти в два последователни дни бяха извършвани ЯМР на лумбална и 

сакрална област и УС на ентезите на ЕС. УС беше извършвана от основният изследовател 

в съответствие с гореописания протокол. ЯМР беше извършвана на територията на 

„Специализирана лаборатория за образна диагностика Русев“ ЕООД с апарат Siemens с 

мощност от 1,5 Tesla, като бяха обхващани лумбален отдел на гръбначния стълб и 

сакроилиачните стави. Стандартно изследването беше извършвано в Т1, Т2 и STIR 

секвенции и съхранявано на компакт дисков носител. С оглед адекватната визуализация 

на илиачните ентези на ЕС, при всички ЯМР изследвания полето беше разширявано с по 

два сантиметра в ляво и дясно в сагитален план. Оценката на томографиите беше 

извършвана от специалист-рентгенолог с над 10 годишен опит в ЯМР, който не беше 

запознат със статуса на пациентите. Разчитанията от направените томографии бяха 

поставени в запечатан плик и предадени директно за статистическа обработка заедно с 

резултатите от сонографския и клиничния преглед.  

Статистически методи: изчислиха се сензитивността, специфичността, общата 

акуратност, положителната и отрицателната предвиждаща стойност на УС и ЯМР, 

съпоставени към клиничния преглед като наличен в момента „златен стандарт“ за 

диагностициране на КИС (по Njoo et al). Изчислиха се и коефициентите на съгласие 

(Cohen’s kappa - κ) между следните двойки методи: 1. клинични данни и УС; 2. клинични 

данни и ЯМР; 3. УС и ЯМР. Получените стойности на κ бяха интерпретирани за 

съпоставяните двойки спрямо следните референтни стойности: под 0,20 = лошо 

съгласие; между 0,20 и 0,39 = минимално съгласие; между 0,40 и 0,59 = слабо съгласие; 

между 0,61 и 0,79 = умерено съгласие; между 0,80 и 0,90 = добро съгласие, между 0,91 и 

1 = отлично съгласие. 

Данните с нормално разпределение са описани като средни стойности и стандартно 

отклонение (SD); Дихотомните данни са описани като честота и проценти. Беше 

извършен и анализа на ROC кривата, за да се сравнят диагностичната акуратност на УС 

и ЯМР, спрямо клиничните данни като „златен стандарт“. 

Данните бяха анализирани статистически със Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), Version 24. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 
 

Резултатите ще бъдат представени отделно за всяка от частите на проучването. 

4.1. Анатомична част 

4.1.1. ЕС (m Erector Spine) и ентезата му върху МКИ 

При дисекция на разположен по корем трупен препарат след отстраняването на 

кожата и подкожието в лумбалната област, се визуализира задния лист на 

тораколумбалната фасция. При разрязването и отместването и настрани се попада на 

широката плътна и плоска структура: апоневрозата на ЕС (фиг. 3). Тя може да бъде 

проследена краниално до мускулните тела на торакалната част на ЕС и каудално до 

залавните и места, които са различни за различните части на апоневрозата. Латералната 

и половина (според Macintosh и Bogduk произлизаща от m iliocostalis lumborum pars 

thoracis) се залавя за МКИ в областта на СИПС и над нея. Медиалната и централната част 

от апоневрозата (според Macintosh и Bogduk произлизаща от m longissimus thoracis pars 

thoracis) се залавя за бодилестите израстъци на долните лумбални прешлени, 

бодилестите израстъци и дорзалната повърхност на сакрума, както и за ЗСИЛ. 
 

  

Фигура 3. Дисекция на лумбална област на трупен препарат. Отстранена кожа и 

подкожие, рефлектиран заден лист на тораколумбалната фасция. Вижда се широката 

апоневроза на ЕС с прозиращите под нея мускулни тела, а под латералната и част и 

криста илиака, а по-долу и глутеалната фасция. Легенда: *: заден лист на 

тораколумбалната фасция; **: латерална част на апоневрозата на ЕС; ***: медиална 

част на апоневрозата на ЕС; #: повърхностна глутеална фасция; ++: медиална част 

на криста илиака; областта на ентезата на ЕС към МКИ е изобразена с прекъсната 

червена линия. 
 

При отстраняване на апоневрозата, под нея се попада на три отделни по-къси 

мускулни маси, заемащи лумбалното паравертебрално пространство между дванадесето 

ребро и криста илиака (фиг. 4). Най-вентрално и латерално разположен, без да може да 

бъде видян целия, е m Quadratus lumborum. По-голямата му дълбочина, залавянето му 

отпред за илиума, както и разположението му изцяло латерално от върха на процеси 

трансверзи бяха признаците, подходящи за УС му идентификацията.  
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Най-медиално, непосредствено до бодилестите израстъци на лумбалните прешлени 

се намират мултифидусните мускули. Локализацията им изцяло медиално спрямо 

СИПС, косия им ход латерално от средината линия на тялото, както и залавянето им по 

дорзалната повърхност на сакрума бяха признаците, удачни за УС им идентификацията. 

Между мултифидусните мускули медиално и квадратус лумборум латерално 

можеше да бъде видяна мускулната маса на лумбалната част на ЕС. Тя е по-голяма от 

тази на двата съседни мускула. Каудалната инсерцията на сухожилия на този мускул е 

разположена върху сравнително ограничен участък по хода на МКИ над СИПС. 

Инсерцията е по-дебела в медиалната си част и бързо изтънява латерално. Тя се намира 

непосредствено вентрално от инсерцията на латералната половина на апоневрозата на 

ЕС и се слива отчасти с нея. Разположението на лумбалния ЕС изцяло над напречните 

израстъци на лумбалните прешлени, залавянето на някои от влакната за дълбоката част 

на апоневрозата, както и добре отгарничената инсерция точно над СИПС бяха 

признаците, удачни за УС му идентификацията.  

 

 

Фигура 4. Дисекция на лумбална област на трупен препарат. Отстранена кожа, 

подкожие, заден лист на тораколумбалната и глутеалната фасция, апоневроза на ЕС. 

Вижда се дълбоката част ЕС му място за МКИ. Медиално от него се намират 

мултифидусните мускули, латерално: мускулус квадратус лумборум, а каудално – 

мускулус глутеус максимус. Легенда: *: заден лист на тораколумбалната фасция 

(рефлектиран в страни); **: дълбоката част на лумбалния мускул ЕС; #: глутеус 

максимус; ##: мултифидсуни мускули; ++: медиална част на криста илиака; областта 

на ентезата на ЕС към МКИ е изобразена с прекъсната червена линия, квадратус 

лумборум – със зелен маркер; върха на бодилестия израстък на Л4 – с бял маркер. 

 

В лумбалната област апоневрозата на ЕС е разположена паралелно на повърхността 

на тялото в сагитален план и общо взето паралелно на надлъжната ос на тялото във 

фронтален план. Мускулно-сухожилните влакна на лумбалната част на ЕС 

(m. longissimus thoracis pars lumborum и m iliocostalis lumborum pars lumborum) не са 

успоредни на апоневрозата. Те имат малко отклонение (до около 10 градуса) във 

фронталната равнина спрямо надлъжната ос на тялото, както и наличие на по-голямо 

отклонение (от около 30 градуса) в сагиталната равнина. Влакната, които започват от по-

ниските лумбални нива показват по-голям ъгъл на отклонение, което е обяснимо предвид 
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общото им залавно място върху МКИ. Точната ориентация на влакната е важна за 

правилното разполагане на трансдюсера при УС им изследване и избягване на артефакти. 

Въз основа на данните от проведената дисекция беше направено заключението, че 

терминалната каудална част на ЕС и в частност неговата ентеза в областта на МКИ над 

СИПС, могат да бъдат визуализирани добре чрез заден параветебрален акустичен 

прозорец на нивото на трансверзните израстъци на, трети, четвърти и пети лумбални 

прешлени. За костни ориентири с характерен контур, които да подпомагат ориентацията 

при провеждането на УС изследване бяха избрани споменатите напречни израстъци, 

както и СИПС. 

4.1.2. Заден сакроилиачен лигамент – ЗСИЛ (Lig sacroiliaca psotrerior) 

При отпрепариране на най-долната централна част на апоневрозата на ЕС, както и 

мултифидусните мускули над сакрума се попадна на структура с кос ход между долната 

част на СИПС и задната латерална повърхност на трети и четвърти сакрален прешлен в 

областта на сакралните туберкули – ЗСИЛ. Този лигамент е много трудно отделим от 

околните тъкани, палпаторно е с голяма твърдост и е свързан както с апоневрозата на 

ЕС, така също и с влакна от глутеус максимус и мултифидусните мускули. Краниалната 

му инсерция е на тесен участък върху илиума точно под СИПС и над горната част на 

сакролиачната става. Това характерно местоположение на краниалната му ентеза, 

преминаването му непосредствено над сакроилиачните стави, какато и факта че свързва 

СИПС с костни проминенции (туберкули) на сакрума бяха признаците, удачни за УС му 

идентификацията. Въз основа на данните от проведената дисекция беше направено 

заключението, че ЗСИЛ може да бъдат визуализирани добре чрез заден парасакрален 

акустичен прозорец на нивото първи, втори и трети сакрални сегменти. За костни 

ориентири с характерен контур бяха избрани сакроилиачната става, бодилестите 

израстъци на сакрума и СИПС. 

4.2. Соноанатомична част 

4.2.1. Ентеза на ЕС 

При всички участници в проучването ентезите на ЕС можеха да бъдат 

визуализирани през описания паравертебрален акустичен прозорец.  

В лонгитудинален план, апоневрозата на ЕС се визуализираше като типична 

хиперехогенна, линеарна фибрилерна структура, разположена под хипоехогенната 

подкожната мастна тъкан и хиперехогенната слоеста тораколумбалната фасция и 

ориентирана паралелно на кожната повърхност. Под нея се визуализираше 

хипоехогенното мускулно тяло на лумбалната част на ЕС, набраздено с типичните 

успоредни хиперехогенни линии, изобразяващи епимизиума на отделните сегментни 

влакна. Под мускула можеше да се види неструктурираната мастна тъкан с варираща 

ехогенност и характерния ехогенен контур на трансверзните израстъци на лумбалните 

прешлени. Латералната половина на апоневрозата на ЕС увеличава дебелината си рязко 

в последните милиметри точно преди захващането си за илиачната кост. Така дебелината 

на латералната част на апоневрозата при ентезата е около два пъти по-голяма отколкото 

в по-проксималната и част.  

Терминалните сухожилни структури на лумбалната част на ЕС в лонгитудинален 

план се наблюдаваха като типични хиперехогенни фибрилерни структури, трудно 
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отличими една от друга дистално. Краниално това ограничаване беше по-лесно и 

произхода на влакната можеше да бъде проследен до отделните сегментни мускулни тела 

чрез типичните успоредни хиперехогенни линии, изобразяващи епимизиума им. 

Влакната образуваха обща хиперехогенна фибрилерна маса, която се захващаше за 

криста илиака заедно с или малко под инсерцията на апоневрозата. Тази обща структура 

беше с по-малка ехографска плътност от апоневрозата и без терминално удвояване на 

дебелината, което спомагаше за по-лесното отдиференциране на двете структури по 

време на УС изследване. Поради тази причина и поради ентезиалното удвояване в 

дебелината на апоневрозата (което би могло лесно да се изтълкува като задебеляване при 

ентезопатия) беше правено отделно измерване на дебелината на цялата ентеза на ЕС и на 

тази на апоневрозата. Нормално субентезиалната кост имаше гладък контур. Освен това 

при никой от изследваните субекти в областта на инсерциите не открихме структури, 

които да отговарят на дефиницията за бурса, както и такива, които да говорят за наличие 

на други потенциално синовиални пространства (фиг. 5). 

 

 

Фигура 5. УС образ на ентезата на ЕС в надлъжен план. Легенда: superficial: подкожна 

мастна тъкан; esa: апоневроза на ЕС; esd-m: дълбока (или лумбална) част на ЕС; pmic: 

медиална част на задната криста илиака; esa-e---: ентеза на повърхностната част на 

ЕС (апоневрозата; esd-e---: ентеза на дълбоката (или лумбалната) част на ЕС. 

 

В напречен план апоневрозата на ЕС се визуализираше като добре отграничена, 

плоска хиперехогенна плътно точковидно изпъстрена структура, разположена успоредно 

на телесната повърхност и над СИПС, заедно с тораколумбалната фасция. Медиалната 

част на апоневрозата покриваше хипоехогенното тяло на мултифидусните мускули. 

Латералната част на последните, беше сепарирана от медиалната част на лумбалния ЕС 

посредством хиперехогенна фасция и хипоехогенна мастна тъкан. По този начин 

отдиференцирането на двата мускула ехографски не представляваше проблем. 

Инсерцията и се намираше най-каудално върху МКИ и СИПС но отчасти се сливаше с 

инсерцията на лумбалната част на ЕС.  

Общата сухожилна маса на отделните сегменти мускулни влакна на лумбалната 

част на ЕС, в транзверзен план се визуализираше в контакт с илиачната кост по горната 

повърхност на СИПС и под латералната част на апоневрозата. Тази структура беше добре 

отграничена, имаше по-овална форма и също характерния за сухожилията сгъстен 
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точковиден изглед в този план. В сравнение с апоневрозата, сухожилията на лумбалния 

ЕС имат по-хипоехогенен вид. Разположението им между подчертано хиперехогенни 

структури като апоневрозата на ЕС (от горе и латерално), контура на криста илиака 

(отдолу и латерално) и интрамускулната фасция или септа (медиално) прави това 

сухожилие лесно различимо сонографски (фиг. 6). Каудално ентезата на лумбалния ЕС 

постепенно изтънява над и медиално по МКИ придобивайки по-триъгълна форма и 

накрая се слива с инсерцията на апоневрозата и с началото на ДЗСИЛ от СИПС (фиг. 7). 

Нормално субентезиалната кост имаше гладък контур. 
 

 

Фигура 6. УС образ на ентезата на ЕС към МКИ в напречен план – краниална част на 

инсерцията. Легенда: superfic fat: подкожна мастна тъкан; e sap-med: медиална 

половина на апоневрозата на ЕС; ММ: мултифидсуни мускули; psil: заден сакроилиачен 

лигамент; sacrum: задна повърхност на сакрума; sij: сакроилиачна става; psis: спина 

илиака постериор супериор; 1: повърхностна част на ЕС (апоневроза); 2: дълбока (или 

лумбална) част на ЕС. 
 

 

Фигура 7. УС образ на ентезата на ЕС към МКИ в напречен план – каудална част на 

инсерцията. Легенда: superfic fat: подкожна мастна тъкан; e sap-med: медиална 

половина на апоневрозата на ЕС; ММ: мултифидсуни мускули; psil: заден сакроилиачен 

лигамент; sacrum: задна повърхност на сакрума; sij: сакроилиачна става; psis: спина 

илиака постериор супериор; 1: повърхностна част на ЕС (апоневроза); 2: дълбока (или 

лумбална) част на ЕС. 
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По-долу са представени резултатите от анализа на изследваните количествени и 

качествени показатели на ентези на ЕС.  

Анализът на данните започна с тестове за нормалност на разпределенията показа, 

че всички параметри, с изключение на дълбочината имат нормално разпределение. За 

нея ще бъдат представяни медианите – табл. 4. 

 

Таблица 4. Средни размери и дълбочина на ентезата на ЕС при 25 здрави доброволци, 

всички размери са в милиметри. 

Пара-

метър 

Дебелина  

(в мм±стандартно отклонение) 
Ширина  

(в мм±станд. 

отклонение) 

Дълбочина  

(в мм±станд. 

отклонение) 

Ехограф-

ски план 

Лонги-

тудинален 

Трансверзен Лонги-

тудинален 

Трансверзен Трансверзен 

Структура Ляво 

над 

Дясно 

над 

Ляво 

Нап 

Дясно 

нап 

Апо 

ляв 

Апо 

дяс 

Шир 

ляво 

Шир 

дясно 

Дълб 

ляв 

Дълб 

дяс 

Мъже 

(N13) 

5.1 

±0.6 

5.5 

±0.6 

4.4 

±0.6 

4.4 

±0.8 

2.2 

±0.4 

2.3 

±0.5  

15.4 

±2.7 

15.5 

±2.5 

7.9 

±3.1 

8.2 

±2.7 

Жени 

(N12) 

4.5 

±0.5  

4.8 

±0.7 

4.3 

±0.6 

4.4 

±0.7 

1.9 

±0.3 

2.1 

±0.5 

17.0 

±2.7 

15.8 

±2.7 

13.0 

±10.2 

11.9 

±9.7 

Усреднено 

за всички 

(N25) 

4.9 

±0.6 

5.2 

±0.7 

4.3 

±0.6 

4.4 

±0.7 

2.1 

±0.4 

2.2 

±0.5  

16.3 

±2.8 

15.7 

±2.3 

10.8 

±7.3 

10.6 

±6.2 

 

След измерванията в двата УС плана беше направен анализ на качествените 

показатели на ентезите на ЕС при здравите доброволци, т.е. на ехоструктурата им. Тази 

оценка разкри наличието на общо 15 отделни сонографски лезии в 13 от 50-те изследвани 

ентези (26%), при 10 от 25-те участника (40%). Само в 2 от изследваните ентези (4%), 

обаче се описа наличието на две сонографски лезии едновременно, при всички останали 

случаи се касаеше за единична сонографска патологична находка. Най-често откривана 

соно-лезия бяха неравностите по костния контур: 7 от всичките 15 (47%). Не беше 

регистрирано наличието на калцификати в изследваните асимптоматични ентези, както 

и не беше наблюдаван конвексен сухожилен контур. Повече сонопатологични лезии се 

откриваха в ентезите от дясната страна на тялото (9 от 15 или 60%), отколкото от лявата 

страна (6 от 15 или 40%) – таблица 5. 

 

Таблица 5. Открити индивидуални сонопатологчини лезии в ентезите на ЕС при здрави 

доброволци (Легенда: ЕСЕ – ентеза на ЕС) 

Сонопатологична лезии (с дефиниция): Леви 

ЕСЕ 

Десни 

ЕСЕ 

Общо 

Наличие на калцификати в ентезата 0 0 0 

Значителни неравности по субентезиалния костен контур 3 4 7 

Дифузна хипоехогенност на ентезата 2 3 5 

Нарушена нормална фибрилерна структура на ентезата/ 

сухожилието 
1 0 1 

Наличие на добре отграничени анехогенни зони в тялото на 

терминалното сухожилие на по-малко от 10 мм. от 

инсерцията му. 

0 2 2 

Конвексен контур на терминалното сухожилие и ентезата му 0 0 0 
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4.2.2. Заден сакроилиачен лигамент (ЗСИЛ) 

С описания заден парасакрален акустичен прозорец ЗСИЛ можеше да бъде 

визуализиран при всички участници в проучването. В лонгитудинален план лигамента 

имаше характерна хиперехогенна фибрилерна слоеста структура. Двете му ентези 

(проксимална на СИПС) и дистална (на трети сакрален туберкулум) се явяваха пряко 

продължение на тялото му без удебеляване или приплескване. Тялото на лигамента беше 

леко конкавно над сакроилиачната става и в останалите зони под него се визуализираше 

съединителна или мастна тъкан с различна ехогенност. Над него се намираше главно 

подкожна мастна тъкан с различна дебелина, повърхностна фасция, а в по-горната му 

част и от хипоехогенната маса мултифидусните мускули (фиг.8). 

 

 

Фигура 8. УС образ на ЗСИЛ (между стрелките) в надлъжен план. Отбелязани са 

трите точки на измерване на дебелината на лигамента (отвесни линии): ИЛ: 

илиачната му ентеза; СР: средна част (тяло на лигамента); СА: сакралната му ентеза. 

Легенда: Il: илиум, Sac: сакрум; SIJ: сакроилиачна става. 

 

УС данни относно измерената дебелина на ЗСИЛ в описаните три точки, както и за 

дължината му бяха проверени за нормалност на дисперсиите чрез теста на Колмогоров-

Смирнов. Не са установени значителни отклонения от изискването за нормалност 

(Kolmogorov-Smirnov, p > 0.05). Освен това, при всички съпоставки е изпълнено условието 

за равенство на дисперсиите спрямо теста на Левин (Levene’s test, p > 0.05). Резултатите 

са обобщени на Таблица 6. Средните стойности за цялата извадка от здрави контроли и 

подгрупите от мъжки и женски пол са много сходни. Дължината на лигамента, както от 

лявата, така и от дясната страна на тялото е значимо по-дълга при жените, отколкото при 

мъжете, докато в дебелината му и в трите точки на измерване няма полова разлика.  

Относно стойностите на дължината, жените показват значително по-висока 

стойност от мъжете. Разликата и сходството са илюстрирани на Фигура 9. 

При останалите параметри, измерващи дебелината в трите точки на измерване се 

наблюдават малки разлики в средните стойности, но те не са значими. Сходството се 

виждат на Фигура 10.  
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Таблица 6. Демографски и соноанатомични данни от 32 здрави контроли, без болка в 

кръста. 

Величина Общо 

 (SD) 

   Мъже                   Жени                 Значимост  

     (SD)                  (SD)                    между 

половете (p) 

Възраст 43.61 

(±14.40) 

43.22 

(±12.99) 

43.90 

(±15.56) 

.870 

Ръст  169.53 

(±8.75) 

177.45 

(±4.06) 

163.73 

(±6.36) 

 

  .000** 

БМИ 24.26 

(±3.53) 

25.33 

(±3.22) 

23.47 

(±3.59) 

 

.061 

Дължина дясно 27.24 

(±5.46) 

23.73 

(±4.74) 

29.15 

(±4.92) 

 

  .004** 

Дължина ляво 27.07 

(±5.06) 

24.78 

(±4.27) 

28.40 

(±5.10) 

 

          .049* 

Дебелина в точка ИЛ 

дясно 

2.43 

(±0.687) 

2.24 

(±0.450) 

2.53 

(±0.770) 

           

          .251 

Дебелина в точка ИЛ 

ляво 

2.42 

(±0.729) 

2.10 

(±0.529) 

2.59 

(±0.773) 

          

          .070 

Дебелина в точка СР 

дясно 

1.42 

(±0.472) 

1.55 

(±0.489) 

1.34 

(±0.455) 

 

.239 

Дебелина в точка СР  

ляво 

1.30 

(±0.311) 

1.29 

(±0.281) 

1.30 

(±0.337) 

 

.941 

Дебелина в точка СА 

дясно 

1.44 

(±0.483) 

1.60 

(±0.424) 

1.35 

(±0.508) 

 

.252 

Дебелина в точка СА 

ляво 

1.50 

(±0.599) 

1.50 

(±0.561) 

1.50 

(±0.648) 

 

1.00 

 = средноаритметична стойност; ИЛ = илиачна инсерция; СР = средна част (тяло 

на лигамента); СА = сакрална инсерция; * Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .05; ** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01 

 

 

Фигура 9. Средна стойност на дължината в дясно и ляво при здравите контроли. 
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Фигура 10. Средна стойност на дебелината в дясно и ляво в три точки (ИЛ – илиачна 

инсерция, СР – средна част на лигамента и СА – сакрална инсерция) при здравите 

контроли. 

 

От анализа на сонографската структура на ЗСИЛ при 11 случая (от 64 лигамента) и 

11 субекта (от 32 изследвани) се регистрира хипоехогенност на лигамента. Така 

процентно хипоехогенност се регистрира при 34,4% от изследваните индивиди и 17,2% 

от изследваните лигаменти. При нито един от пациентите не беше регистрирана 

променена ехогенност едновременно и от двете страни на тялото. В нито един от 

лигаментите не бяха установени сонографски данни пълно или частично разкъсване. 

 

4.3. Сонопатологична част 

4.3.1. Ентеза на еректор спине (ЕС) 

4.3.1.1. Количествени сонографски параметри 

В този сектор са представени резултатите от анализа на изследваните УС 

количествени параметри за ентезите на ЕС към илиачната кост при пациенти с БК и 

здравите контроли. При всички пациенти, ентезите на ЕС можеха да бъдат 

визуализирани в достатъчно детайли чрез описания УС протокол. При проведения 

предхождащ УС изследване, УНГ преглед не беше регистрирана фокусна инфекция в 

тези органи у нито един от пациентите. 

Оценяваните по-долу количествени параметри включват измерения в милиметри (с 

точност до една десета) в надлъжен план и в напречен план на дебелината на общата 

ентеза, отделно измерване само на дебелината на апоневроза на ЕС в надлъжен план, 

както и измерване на ширина и дълбочина на ентезата в напречен план. Съпоставени са 

три групи, както следва: 1. пациенти с едностранно болезнени ентези (в ляво или дясно); 

2. пациенти с болезнени ентези от двете страни на тялото; 3. здрави контроли. 
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Тези групи са съпоставени чрез еднофакторен дисперсионен анализ (one-way 

ANOVA), като са използвани две различни версии за отчитане на резултатите. За 

величините дебелина на ентезата надлъжно, напречно и дебелина на апоневроза, е 

използван анализът на Уелч (Welch’s ANOVA) тъй като при тези величини е нарушено 

изискването за хомогенност на дисперсиите спрямо Levene’s test, p < 0.05. При 

останалите две величини, ширина и дълбочина, е използван класически еднофакторен 

анализ, тъй като при тях тестът на Левин показва хомогенност на дисперсиите (p > 0.05).  

Поради това, че в съпоставката участват три групи, еднофакторния анализ е 

последван от постхок анализ по двойки, за да се установят статистически значимите 

междугрупови разлики. При първите три величини (дебелина надлъжно и напречно, и 

дебелина на апоневрозата) съпоставката е извършена чрез теста на Games-Howell, който 

се препоръчва за постхок съпоставки, когато не е изпълнено условието за хомогенност 

на дисперсиите. При останалите две величини (ширина и дълбочина) постхок анализът е 

проведен чрез Tukey’s multiple comparison test. 

Резултати от междугруповата съпоставка по измерванията на общата 

дебелина на ентезите на ЕС в надлъжен план 

Резултатите от съпоставката на трите групи по УС измерение на общата дебелина 

на ентезите в надлъжен план са представени на Таблица 7. Отчита се статистически 

значима междугрупова разлика и при двете измервания, в ляво и дясно (p < 0.001). 

 

Таблица 7. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за групови съпоставки 

по измеренията на дебелината на ентезата на ЕС надлъжно (в надлъжен план) 

Величина Група Брой 

N 

 

 

 

SD 

95% 

Доверителен 

Интервал 

 

Fw 

 

df 

Значимост 

p 

Ниска Висока 

Надлъжно 

Ляво 

Едностранно 65 60.66 11.73 57.75 63.57  

30.707 

 

2:72.99 

 

  .000** 
Двустранно 32 68.72 14.28 63.57 73.87 

Контрола 52 50.38 7.85 48.20 52.57 

Надлъжно 

Дясно 

Едностранно 65 62.29 12.74 59.13 65.45  

16.706 

 

2:77.20 

 

  .000** 
Двустранно 32 64.28 12.30 59.85 68.72 

Контрола 52 52.92 8.57 50.53 55.31 

= средноаритметична стойност; SD = стандартно отклонение; df = степени на 

свобода; Fw =  F статистика от теста на Уелч; ** Статистическа значимост при ниво 

на грешка alpha = .01. 

 

Еднофакторният анализ е последван от постхок анализ чрез теста на Геймз-Хауъл 

като са направени следните три съпоставки по двойки: 1. едностранно с двустранно; 

2. едностранно с контрола; 3. двустранно с контрола. Общо са проведени 6 съпоставки, 

три за измерението в ляво и три за измерението в дясно.  
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Контролната група показва значително по-ниска стойност за дебелината на 

ентезите на ЕС и от двете групи пациенти. Разликата с едностранната група е 10.277 мм 

(p < 0.001). Разликата с двустранната група е 18.334 мм (p < 0.001). Междугруповите 

разлики са илюстрирани на Фигура 11. 

 

 

Фигура 11. Съпоставки по двойки относно измерението на дебелината на ентезите в 

надлъжен план в ляво. 

 

Постхок анализът за измерението в дясно показва, че контролната група се 

различава значително и от двете групи пациенти по отношение на дебелината на ентезите 

на ЕС от тази страна на тялото. Съпоставена с едностранната група, контролната група 

има по-ниска стойност с 9.37 мм и (p < 0.001). Относно двустранната група разликата е 

11.358 мм и също е статистически значима (p < 0.001). Графична представа за между-

груповите съпоставки за измерението надлъжно в дясно е предоставено на Фигура 12. 

 

 

Фигура 12. Съпоставки по двойки относно измеренията на дебелината на ентезите на 

ЕС в надлъжен план в дясно. 
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Резултати от междугруповата съпоставка по измерения на общата дебелина 

на ентезите на ЕС в напречен план 

Резултатите от междугруповата съпоставка по УС измерения на общата дебелина 

на ентезите в напречен план са представени на Таблица 8. И при двете измерения, в ляво 

и дясно, се наблюдават статистически значима междугрупова разлика (p < 0.001).  
 

Таблица 8. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за групови съпоставки 

по измерения на ентезите на ЕС в напречен план. 

Величина Група Брой 

N 

 

 

 

SD 

95% 

Доверителен 

Интервал 

 

Fw 

 

df 

Значимост 

p 

Ниска Висока 

Напречно 

Ляво 

Едностранно 62 56.95 12.74 53.71 60.19  

25.538 

 

2:74.67 

 

  .000** 
Двустранно 32 61.22 12.49 56.71 65.72 

Контрола 51 46.45 7.90 44.23 48.67 

Напречно 

Дясно 

Едностранно 63 58.05 13.76 54.58 61.51  

20.734 

 

2:73.66 

 

  .000** 
Двустранно 32 59.69 13.90 54.68 64.70 

Контрола 49 46.78 8.14 44.44 49.12 

= средноаритметична стойност; SD = стандартно отклонение; df = степени на 

свобода; Fw =  F статистика от теста на Уелч; ** Статистическа значимост при ниво 

на грешка alpha = .01 

 

Постхок анализът в ляво показва, че едностранната група има средна стойност с 

10.501 мм по-висока от тази на контролна група, със (p < 0.001). Двустранната група 

също има по-висока средна стойност от тази на контролната от 14.765 мм (p < 0.001). 

Междугруповите съпоставки са илюстрирани на Фигура 13. 
 

 

Фигура 13. Съпоставки по двойки относно измеренията на ентезите на ЕС в напречен 

план в ляво. 
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Резултатите от постхок анализа в дясно показват, че средната стойност на 

едностранната група е с 11.272 мм по-висока от тази на контролната група (p < 0.001). 

Двустранната група показва по-висока средна стойност от тази на контролната, със 

значима разлика от 12.912 мм (p < 0.001). Фигура 14 илюстрира гореописаните тенденции.  
 

 

Фигура 14. Съпоставки по двойки относно измеренията на ентезите на ЕС в напречен 

план в дясно. 
 

Резултати от междугруповата съпоставка по отношение на дебелината 

самостоятелно на апоневрозата на ЕС в надлъжен план 

Резултатите от междугруповата съпоставка относно дебелина на апоневрозата на 

ЕС са представени на Таблица 9. И при двете измерения, ляво и дясно, се наблюдава 

статистически значима междугрупова разлика (p < 0.001).  

 

Таблица 9. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за групови съпоставки 

относно дебелината на апоневрозата на ЕС. 

Величина Група Брой 

N 

 

 

 

SD 

95% 

Доверителен 

Интервал 

 

Fw 

 

df 

Значимост 

p 

Ниска Висока 

Апоневроза 

Ляво 

Едностранно 60 24.65 7.73 22.65 26.65  

13.970 

 

2:65.044 

 

  .000** 
Двустранно 30 30.43 9.80 26.77 34.09 

Контрола 51 21.24 4.35 20.01 22.46 

Апоневроза 

Дясно 

Едностранно 60 27.20 8.53 24.99 29.41  

8.743 

 

2:67.977 

 

  .000** 
Двустранно 29 27.55 7.71 24.62 30.49 

Контрола 52 22.71 4.82 21.37 24.06 

= средноаритметична стойност; SD = стандартно отклонение; df = степени на 

свобода; Fw =  F статистика от теста на Уелч; ** Статистическа значимост при ниво 

на грешка alpha  = .01. 
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p < 0.001** 
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От постхок анализа относно апоневрозата в ляво показва, че едностранната група 

показва с 3.415 мм по-висока средна стойност от контролната (p<0.012). Средната 

стойност на двустранната група е с 9.198 мм по-висока от тази на контролната (p < 0.00). 

Междугруповите разлики могат да се проследят на Фигура 15. 
 

 

Фигура 15. Съпоставки по двойки относно дебелината на апоневрозата на ЕС в ляво. 

 

По отношение на дебелината на апоневрозата на ЕС в дясно, съпоставката между 

едностранната и контролна група показва разлика от 4.488 мм (p<0.002). Двустранната 

група също има статистически по-висока средна стойност от контролната, с разлика от 

4.840 (p = 0.011). Фигура 16 илюстрира междугруповите съпоставки.  
 

 

Фигура 16. Съпоставки по двойки относно дебелината на апоневрозата на ЕС в дясно. 
 

Резултати от междугруповата съпоставка относно стойностите на общата 

ширина на ентезата на ЕС в напречен план 

Средните стойности на трите групи са много сходни и при двете измерения, в ляво 

и дясно (Таблица 10). Между групите не се установява статистически значима разлика: 

ляво: p = .988; дясно: p = .811. Поради липса на статистически значими резултати при 

еднофакторния дисперсионен анализ, не са проведени постхок съпоставки по двойки 

относно ширината на ентезите на ЕС при трите изследвани групи.  
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27,2

27,55

27,2

22,71

27,55

22,71

0 10 20 30

Едностранно

Двустранно 

Едностранно

Контрола

Двустранно

Контрола

мм

апоневроза дясно 

p = 0.019* 

p = 0.012* 

p < 0.001** 

 

p = 0.979 

p = 0.002** 

p = 0.011* 
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Таблица 10. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за групови съпоставки 

относно стойностите на ширината на ентезите на ЕС 

Величина Група Брой 

N 

 

 

 

SD 

95% 

Доверителен 

Интервал 

 

F 

 

df 

Значимост 

p 

Ниска Висока 

Ширина 

Ляво 

Едностранно 60 162.13 32.94 153.62 170.64 .012  

2:140 

 

  .988 
Двустранно 32 162.69 36.80 149.42 175.96 

Контрола 51 161.59 26.19 154.22 168.96 

Ширина 

Дясно 

Едностранно 62 163.57 34.75 154.75 172.40  

.210 

 

2:142 

 

  .811 
Двустранно 32 160.25 29.77 149.51 170.99 

Контрола 51 164.88 29.74 156.52 173.25 

=средноаритметична стойност; SD=стандартно отклонение; df=степени на свобода; 

 

Резултати от междугруповата съпоставка относно стойностите на дълбочината 

на ентезите на ЕС 

 

При дълбочината също е използван класическия еднофакторен дисперсионен 

анализ. Резултатите са обобщени на Таблица 11. Междугруповите съпоставки показват 

статистически значими стойности както следва: ляво: p = .007; дясно: p = .025. За да се 

уточнят груповите различия, еднофакторния анализ е последван от постхок съпоставки 

по двойки чрез теста на Туки (Tukey’s test). 

 

Таблица 11. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за групови съпоставки 

относно стойностите на дълбочината на ентезите на ЕС. 

Величина Група Брой 

N 

 

 

 

SD 

95% 

Доверителен 

Интервал 

 

F 

 

df 

Значимост 

p 

Ниска Висока 

Дълбочина 

Ляво 

Едностранно 59 163.56 67.79 145.89 181.23  

5.128 

 

2:137 

 

  .007** 
Двустранно 31 176.45 86.39 144.76 208.14 

Контрола 50 128.04 70.01 108.14 147.94 

Дълбочина 

Дясно 

Едностранно 62 157.92 68.73 140.47 175.37  

3.776 

 

2:140 

 

  .025** 
Двустранно 29 167.55 72.53 139.96 195.14 

Контрола 52 128.06 71.91 108.04 148.08 

= средноаритметична стойност; SD = стандартно отклонение; df = степени на 

свобода; * Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 
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По отношение на дълбочината на ентезите на ЕС, съпоставката между 

едностранната и контролна група показва разлика от 35.519 мм (p = 0.023). Двустранната 

група също има статистически по-висока средна стойност от контролната, с разлика от 

48.412 мм (p = 0.012). Фигура 17 илюстрира междугруповите съпоставки.  
 

 

Фигура 17. Съпоставки по двойки относно дълбочината на ентезите на ЕС в ляво. 
 

Постхок анализът по отношение на дълбочината в дясно показва, че единствено 

между двустранната и контролна група разликата е статистически значима (p = 0.045). 

Съпоставката между групите е илюстрирана на Фигура 18. 
 

 

Фигура 18. Съпоставки по двойки относно дълбочината на ентезите на ЕС в дясно. 
 

Обобщение на резултатите  

На базата на резултатите от междугруповите съпоставки се очертават следните 

основни тенденции: 

1. Групата на пациентите, включваща пациенти с едностранна и с двустранна 

болка, показва значително по-високи стойности от тази на контролната група по всички 

величини за дебелината на ентезите на ЕС, както в надлъжен, така и в напречен план. 

163,56

176,45

163,56

128,04

176,56

128,04

0 50 100 150 200

Едностранно

Двустранно 

Едностранно

Контрола

Двустранно

Контрола

мм

дълбочина ляво 

157,92

167,55

157,92

128,06

167,55

128,06

0 50 100 150 200

Едностранно

Двустранно 

Едностранно

Контрола

Двустранно

Контрола

мм

дълбочина дясно 

p = 0.706 

p = 0.023* 

p = 0.012* 

p = 0.817 

p = 0.067 

p = 0.045* 
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2. Между пациентите и контролната група не съществува значима разлика по 

отношение на ширината в ляво и дясно на ентезите на ЕС. Това означава, че 

задебеляването свързано с патологична трансформация на ентезите се случва само в 

сагитален план.  

3. Измерената дълбочината, на която са разположени ентезите е малко по-голяма 

при групата пациенти с двустранни оплаквания, което може да е предизвикано от 

съпътстващата контракция на паравертебралната мускулатура, тъй като няма разлика в 

стойностите на БМИ между групите. 

 

 

 

Фигура 19. Надлъжен и напречен УС образ на значително удебелена ентеза на ЕС. 

 

4.3.1.2. Качествени сонографски параметри - ЕС 

По-долу са представени резултатите от анализа на качествени параметри от УС 

оценка на ентезите на ЕС при пациентите и при здравите контроли. Оценяваните по-долу 

качествени параметри включват: 1. състояние на субентезиалния костен контур; 

2. наличието на ентезиални калцификати; 3. ехогенността на ентезите; 4.  фибрилерната 

структура на ентезата; 5. очертанията на сухожилния контур и 6. наличието на добре 

отграничени анехогенни зони в терминалното сухожилие/ентеза. 

Анализ на УС данни по оценяваните 6 качествени показатели 

За целта на този анализ, данните са категоризирани за всеки параметър така както 

са описани в Таблица 12.  
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Таблица 12. Категории в отделните параметри на УС данни 

Параметър 
Категории 

Патологични Нормални 

Костен Контур Ентезофит Неравен В норма 

Калцификати Има Няма 

Ехоструктура Хипоехогенна Нормална 

Фибрилерна Структура Дифузно нарушена 
Нарушена в по-
ограничен участък 

Нормална 

Сухожилен Контур Конвексен Гладък 

Хипоехогенна зона 
Заемаща голям 
участък 

Заемаща ограничен 
участък 

Няма 

 

Ехографските данните са съпоставени между следните три групи: 1. пациенти с 

едностранни оплаквания; 2. пациенти с двустранни оплаквания и 3. здрави контроли. 

Изчислен е броя и съответстващ процент на патологични и нормални находки в дясно и 

ляво. Използван е теста Хи-квадрат за отчитане на значима асоциация между броя на 

находките в отделните категории и изследователските групи. Резултатите са представени 

в таблици за всеки параметър поотделно.  

 

Асоциация между изследователските групи и състоянието на субентезиалния 

костен контур 

Таблица 13. Асоциация между групите и състоянието на костен контур 

 

Страна 

 

Група 
Костен Контур Хи-квадрат 

Ентезофити  

(N, %) 

Неравен 

(N, %) 

Нормален  

(N, %)  

χ2 p 

 

 

Дясно  

Двустранна 

Болезненост 
9 

(28.1%) 

15 

(46.9%) 

8 

(25%) 

 

 

30.865 

 

 

.000** Едностранна 

Болезненост 
13 

(20%) 

31 

(47.7%) 

21 

(32.3%) 

Здрави 

Контроли  
1 

(1.9%) 

12 

(23.1%) 

39 

(75%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

Болезненост 
8 

(25%) 

14 

(43.8%) 

10 

(31.2%) 

 

24.139 

 

000** 

Едностранна 

Болезненост 
9 

(13.8%) 

24 

(36.9%) 

32 

(49.3%) 

Здрави 

Контроли  
1 

(1.9) 

9 

(17.3% 

42 

(80.8%) 

 

За всички таблици:  

*   Статистически значима грешка при ниво на грешка alpha = .05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 
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Фигура 20. Надлъжен УС образ на ентезофити в ентеза на ЕС. 

 

Асоциация между изследователските групи и наличието на ентезиални 

калцификати  

Таблица 14. Асоциация между групите и наличието на калцификати 

 

Страна 

 

Група 
Калцификати Хи-квадрат 

Има 

(N, %) 

Няма 

(N, %) 

χ2 p 

 

Дясно 

Двустранна 

Болезненост 

4 

(12.5%) 

28 

(87.5%) 

 

6.232 

 

.044* 

Едностранна 

Болезненост 

4 

(6.2%) 

61 

(93.8%) 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

52 

(100%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

Болезненост 

3 

(9.4%) 

29 

(90.6%) 

 

4.434 

 

.109 

Едностранна 

Болезненост 

4 

(6.2%) 

61 

(93.8%) 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

52 

(100%) 

 

 

Фигура 21. Надлъжен и напречен УС образ на ентезиални калцификати в ентезата 

на ЕС. 
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Асоциация между изследователските групи и ехогенността на ентезите на ЕС  

Таблица 15. Асоциация между групите и ентезиалната ехогенност 

 

Страна 

 

Група 
Ехоструктура/ Ехогенност Хи-квадрат 

Хипоехогенна 

(N, %) 

Нормална 

(N, %) 

χ2 P 

 

Дясно 

Двустранна 

болезненост 

17 

(53.1%) 

15 

(46.9%) 

 

25.071 

 

.000** 

Едностранна 

болезненост 

37 

(56.9%) 

28 

(43.1%) 

Здрави 

Контроли  

7 

(13.5%) 

45 

(86.5%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

болезненост 

21 

(65.6%) 

11 

(34.4%) 

     

20.037 

 

.000** 

Едностранна 

болезненост 

24 

(36.9%) 

41 

(63.1%) 

Здрави 

Контроли  

9 

(17.3%) 

43 

(82.7%) 

 

 

Фигура 22. Надлъжен УС образ на изразена хипоехогенност на ентеза на ЕС 

 

Асоциация между изследователските групи и фибрилерната ехоструктура на 

ентезите на ЕС 

 

Фигура 23. Надлъжен и напречен УС образ на нарушена фибрилерна структура на 

ентеза на ЕС. 
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Таблица 16. Асоциация между групите и ентезиалната фибрилерна ехоструктура  

 

Страна 

 

Група 
Фибрилерна Ехоструктура Хи-квадрат 

Дифузно 

нарушена 

(N, %) 

Нарушена в 

ограничен участък 

(N, %) 

Нормална 

(N, %) 

χ2 p 

 

 

Дясно  

Двустранна 

болезненост 

12 

(37%) 

8 

(25%) 

12 

(37.5%) 

 

 

47.334 

 

 

.000** 
Едностранна 

болезненост 

16 

(24.6%) 

24 

(36.9%) 

25 

(38.5%) 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

3 

(5.8%) 

49 

(94.2%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

болезненост 

8 

(25%) 

15 

(46.9%) 

9 

(28.1%) 

 

43.440 

 

000** 

Едностранна 

болезненост 

11 

(16.9%) 

13 

(20%)20 

41 

(63.1%) 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

2 

(3.8%) 

50 

(96.2%) 

 

 

 

Асоциация между изследователските групи и очертанията на сухожилния контур 

на терминалното сухожилие/ентеза. 

 

Таблица 17. Асоциация между групите и наличието на конвексен ентезиален контур 

 

Страна 

 

Група 
Сухожилен Контур Хи-квадрат 

Конвексен 

(N, %) 

Равен 

(N, %) 

χ2 p 

 

Дясно 
Двустранна 

Болезненост 

16 

(50%) 

16 

(50%) 

 

 

22.438 

 

 

.000** 
Едностранна 

Болезненост 

36 

(55.4%) 

29 

(44.6%) 

Здрави 

Контроли  

7 

(13.7%) 

44 

(86.3%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

Болезненост 

14 

(43.8%) 

18 

(56.2%) 

 

     11.627 

 

  .003** 

Едностранна 

Болезненост 

25 

(38.5%) 

40 

(61.5%) 

Здрави 

Контроли  

7 

(13.5%) 

45 

(86.5%) 
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Фигура 24. Надлъжен УС образ на конвексен контур на терминалното сухожилие и 

хипоехогенност на ентезата на ЕС. 

 

Асоциация между изследователските групи и наличието на ентезиални анехогенни 

зони 

Таблица 18. Асоциация между групите и наличието на анехогенна зоната в терми-

налното сухожилие/ентези на ЕС 

 

Страна 

 

Група 
Анехогенна зона Хи-квадрат 

На голям 

участък 

(N, %) 

На ограничен 

участък 

(N, %) 

Нормално  

(N, %)  

χ2 p 

 

 

Дясно  

Двустранна 

болезненост 

12 

(37.5%) 

12 

(37.5%) 

8 

(25%) 

 

 

27.828 

 

 

.000** Едностранна 

болезненост 

19 

(29.2%) 

18 

(27.7%) 

28 

(43.1%) 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

5 

(9.6%) 

47 

(90.4%) 

 

 

 

Ляво 

Двустранна 

болезненост 

9 

(28.1%) 

11 

(34.4%) 

12 

(37.5%) 

 

27.820 

 

000** 

Едностранна 

болезненост 

11 

(16.9%) 

19 

(29.2%) 

35 

(53.8% 

Здрави 

Контроли  

0 

(0%) 

6 

(11.5%) 

46 

(88.5%) 

 

 
Фигура 25. Напречен и надлъжен УС образ на добре отграничена анехогенна зона в 

ентеза на ЕС. 
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Обобщен анализ на ехографски данни относно изследваните УС качествени 

показатели 

Целта на анализа представен в този сектор е да обобщи ехографските данни като 

ги обединени в две категории за всеки параметър както следва: 

1. Костен контур: Извън норма (неравен + наличие на ентезофити); В норма 

(гладък)  

2. Калцификати: Извън норма (наличие на калцификати); В норма (без 

калцификати) 

3. Ехогенност: Извън норма (хипоехогенност: в ограничен участък + дифузно); В 

норма (нормална хиперехогенност) 

4. Фибрилерна структура: Извън норма (нарушена в ограничен участък + 

дифузно); Нормална 

5. Сухожилен Контур: Извън норма (Конвексен); В норма (Хоризонтален) 

6. Наличие на Анехогенни зони: Извън норма (наличие в ограничен участък + в 

голям участък); В норма (без анехогенни зони) 

Обединени са също групите на пациентите с едностранна болезненост и двустранна 

болезненост в една група, която е съпоставена с тази на здравите контроли. Използвани 

са следните статистически анализи: 2 x 2 кръстосана таблица, теста Хи-квадрат и 

съотношението на шанса (Odds Ratio), за да се установи дали съществува асоциация 

между наличие на заболяване (групата на пациентите) и наличие на патология в 

изследваните параметри. Стойности = 0 означават липса на асоциация; стойности по-

малки от нула (< 0) показват обратна асоциация; стойности по-големи от нула (> 0) 

показват наличието на линейна асоциация, като колкото по-висока е стойността на ОR, 

толкова по-голяма е зависимостта. Трябва да се има предвид, че за да се отчете 

статистически значима асоциация, стойността на грешката трябва да е p ≤ 0.05. По-долу 

в графичен вид следват резултатите за отношението на шансовете на всеки от 

изследваните УС показатели да бъде асоцииран с наличието на заболяване (ентезопатия). 

 

Таблица 19. Асоциация между заболяване и находки на костен контур извън нормата  

 

Група 
Костен Контур Хи-квадрат Съотношение на шанса (Odds Ratio) 

Извън 

Нормата 

(N, %) 

Нормални 

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска        Висока 

p 

Пациенти 79 

(81.4%) 

18 

(18.6%) 

 

32.647 

 

.000** 

 

8.29 

 

3.84 

 

17.85 

 

.000** 

Контроли 18 

(34.6%) 

34 

(65.4%) 

 

Таблица 20. Асоциация между заболяване и находки на калцификати в ентезата 

 

Група 
Клацификати Хи-квадрат Съотношение на шанса (Odds Ratio) 

Има 

(N, %) 

Няма 

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска        Висока 

p 

Пациенти 14 

(14.4%) 

83 

(85.6%) 

 

8.283 

 

.004** 

 

18.23 

 

1.06 

 

312.17 

 

.045* 

Контроли 0 

(100%) 

52 

(100%) 
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Таблица 21. Асоциация между заболяване и хипоехогенност в ентезата 

 

Група 
Ехоструктура Хи-квадрат 

Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Хипоехогенна 

(N, %) 

Нормала 

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска      Висока 

P 

Пациенти 77 

(79.4%) 

20 

(20.6%) 

 

39.188 

 

.000** 

 

10.45 

 

4.76 

 

22.93 

 

.000** 

Контроли 14 

(26.9%) 

38 

(73.1%) 

 

Таблица 22. Асоциация между заболяване и фибрилерната структура на ентезата  

 

Група 
Фибрилерна Структура Хи-квадрат 

Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Нарушена 

(N, %) 

Нормална 

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска      Висока 

P 

Пациенти 83 

(85.6%) 

14 

(14.4%) 

 

84.497 

 

.000** 

 

71.14 

 

22.15 

 

228.46 

 

.000** 

Контроли 4 

(7.7%) 

48 

(92.3%) 

 

Таблица 23. асоциация между заболяването и формата на сухожилния контур 

 

Група 
Сухожилен Контур Хи-квадрат 

Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Конвексен 

(N, %) 

Хоризонтален 

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска       Висока 

p 

Пациенти 73 

(75.3%) 

24 

(24.7%) 

 

42.028 

 

.000** 

 

12.47 

 

5.43 

 

28.62 

 

.000** 

Контроли 10 

(19.6%) 

41 

(80.4%) 

 

Таблица 24. Асоциация между заболяване и наличието на анехогенни зони в ентезите 

 

Група 
Анехогенни зони Хи-квадрат 

Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Има 

(N, %) 

Няма  

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска       Висока 

p 

Пациенти 83 

(85.6%) 

14 

(14.4%) 

 

66.776 

 

.000** 

 

28.32 

 

11.34 

 

70.71 

 

.000** 

Контроли 9 

(17.3%) 

43 

(82.7%) 

 
Обобщение на резултатите  

Фигура 26 представя обобщена графика на зависимостта между наличие на 

заболяване и показателите идентифициращи нарушението в ехоструктурата на ентезите 

на ЕС. Хоризонталните линии обхващат ниската стойност на 95%-я Доверителен 
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Интервал, стойността на OR (в средата) и горната граница на 95%-я Доверителен 

Интервал. Плътната вертикална линия отговаря на стойност 1. Вижда се, че при всички 

параметри линиите на OR са разположени в дясно на вертикалната линия. 

Това дава основание да се направи заключение, че има статистически значима 

асоциация между нарушения в ехоструктурата на ентезите и наличие на БК по всички 

оценявани качествени показатели. При пациентите се отчита значително по-висок шанс 

за отклонения от нормалната ехоструктура на ентезите. 

 

 

Фигура 26. Обобщена графика на съотношението на шанса (OR) при всички изследвани 

УС качествени показатели. 

 

Процентните разлики в нарушенията на ехоструктурата на ентезите на ЕС при 

пациентите и здравите контроли могат да се проследят на Фигура 27. 

 

Фигура 27. Обобщена графика на нарушенията в ехографските структури при 

пациенти и здрави контроли. 
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Обобщен анализ на всички ехографски данни 

В соноатомичната част на проучването, което извършихме при безсимптомни, 

здрави индивиди на възраст под 38 годишна възраст, показахме, че почти една четвърт 

от участващите индивиди имат по една сонопатологична лезия в изследваните ентези на 

ЕС. Но само един от субектите имаше две ентезиални лезии едновременно. 

Поради тези данни решихме да направим обобщен анализ на изследваните 

пациенти и контролни субекти като приемем наличието на два или повече патологични 

соно-маркери като стойност на точката на пресичане, която разделя ентезите, 

класифицирани като патологични, от тези, които са класифицирани като здрави. 

За целта на този анализ, са обединени в една величина всички шест параметри 

(костен контур, калцификати, ехoгенност, фибрилерна структура, сухожилен контур, 

и анехогенни зони) от дясно и ляво. Всички патологични находки са кодирани с 1, а 

нормалните с 0. Изчислен е общия брой патологични находки за всеки участник в 

изследването, пациенти и здрави контроли. Участници с общ брой между 0 и 1 са 

категоризирани в норма, докато тези с общ брой 2 над 2 са категоризирани като 

патологични. Категоризирането на участниците е представено на Таблица 25.  

 

Таблица 25. Категоризиране на участниците спрямо броя на патологични находки. 

Брой  

Патологични 

Находки 

Група Обединени Категории 

Пациенти Контроли 

.00 3 28  

Нормални 
1.00 3 13 

2.00 9 6  

 

Патологични 
3.00 18 3 

4.00 36 1 

5.00 20 0 

6.00 6 0 

Общо  97 51 

 

След формиране на обединените категории, групата на пациентите и здравите 

контроли са съпоставени по брой и процент на нормални и патологични находки. 

Използван е теста Хи-квадрат и е изчислено съотношението на шанса (OR), за да се 

установи асоциацията между патологични находки като цяло и наличието на заболяване 

(ентезопатия). Според теста Хи-квадрат (Таблица 26) съществува статистически значима 

асоциация между наличие на заболяване (пациенти) и наличие на 2 или повече 

патологични качествени соно-маркери (нарушения във вида и ехоструктурата на 

изследваните ентези на ЕС) p < 0.001. Стойността на OR е висока (62.18) и показва, че 

пациентите имат 62.18 пъти по-висок риск от патологични изменения в ехоструктурата 

на ентезите на ЕС отколкото здравите контроли. 
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Таблица 26. Асоциация между наличие на заболяване и наличието на два или повече 

патологични маркера в ехографската структура на ентезите на ЕС. 

 

Група 
ОБОБЩЕН БРОЙ 

ПАТОЛОГИИ 
Хи-квадрат Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Има 

(N, %) 

Няма  

(N, %) 

χ2 P OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска       Висока 

p 

Пациенти 91 

(94%) 

6 

(6%) 

 

84.25 

 

.000** 

 

62.18 

 

 21.17 

 

182.59 

 

.000** 

Контроли 10 

(20%) 

41 

(80%) 

 

Точността на идентификацията на пациентите чрез този модел е отлична (правилна 

класифициране на 91% от болните), но е налице и погрешна идентификация на 20% от 

здравите контроли (фиг. 28). 

 

 
Фигура 28. Пропорционално разпределение на патологични и нормални находки при 

пациенти и здрави контроли при cut-off: наличие едновременно на две УС лезии. 

 

Поради тази причина експериментирахме с по-рестриктивна стойност за точка на 

пресичане – наличието на 3 или повече патологични соно-маркери едновременно в една 

ентеза, за бъде класифицирана като патологична (ентезопатия). В този случай участници 

с общ брой патологични соно-маркери между 0 и 2 включително са категоризирани като 

норма, докато тези с общ брой патологични соно-маркери 3 или повече от 3 са 

категоризирани като патологични. 

 

Таблица 27. Категоризиране на участниците спрямо броя на патологични находки. 

Брой  

Патологични находки 
Група Обединени категории 

Пациенти Контроли 

.00 3 22  

Нормални 1.00 2 15 

2.00 4 9 

3.00 9 1  

 

Патологични 

4.00 32 3 

5.00 38 1 

6.00 9 0 

Общо  97 51 
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Според теста Хи-квадрат (Таблица 28) асоциацията между наличие на заболяване 

(пациенти) и наличие на описания брой индивидуални нарушения в ехоструктурата на 

ентезите е статистически значима p < 0.001. Стойността на OR е много висока: 89.96. 

 

Таблица 28. Асоциация между наличие на заболяване (ентезопатия) и патологии в 

ехографската структура.  

 

Група 
ОБОБЩЕН БРОЙ 

ПАТОЛОГИИ 
Хи-квадрат Съотношение на шанса 

(Odds Ratio) 

Има 

(N, %) 

Няма  

(N, %) 

χ2 p OR 95%Доверителен 

Интервал 

Ниска       Висока 

p 

Пациенти 88 

(90.7%) 

9 

(9.3%) 

 

93.723 

 

.000** 

 

89.96 

 

  28.48 

 

284.07 

 

.000** 

Контроли 5 

(9.8%) 

46 

(90.2%) 

 

Горната таблица показва, че при условие да са налице ≥ 3 патологични признака за 

да бъде дефинирана една ентеза като патологична (ентезопатия), ще бъдат разпознати 

правилно 90,7% от пациентите и 90,2% от здравите. Процента на грешно диагности-

цираните пациенти и здрави е сходен: съответно 9,3 и 9,8%. (фиг. 29) 

 

 
Фигура 29. Пропорционално разпределение на патологични и нормални находки при 

пациенти и здрави контроли при cut-off: наличие едновременно на три УС лезии. 

 

 

4.3.1.3. Логистичен регресионен анализ на резултатите и генериране на 

диагностични модели 

В тази част на изложението ще разгледаме анализа на изследваните количествени 

и качествени сонографски параметри при ентезите на ЕС чрез методите на 

едновариантната и мултивариантната логистична регресия. 

1. Едновариантен логистичен регресионен анализ  

Резултатите от ROC анализа на качествените и количествените променливи показа, 

че нито един показател не може да бъде използван самостоятелно с диагностична цел 

(едновременна сензитивност и специфичност на теста да е над 70%). 
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2. Множествен логистичен регресионен анализ (multivariate logistic regression 

analysis) 

В следващата част извършихме множествен логистичен анализ на няколко 

различни качествени или количествени параметри. При използване на всички 

променливи, като потенциални фактори се синтезираха няколко множествени модела, 

които могат да си използват на практика за коректното диагностициране на 

ентезопатията на ЕС при пациенти с БК. Всички те по дефиниция бяха с очаквана 

точност от над 70%. Тези модели включват следните комбинации: 

Модел 1 – само с количествени променливи: общата дебелина на ентезите 

измерени в надлъжен план + общата дебелина на ентезите измерени в напречен план + 

ширина на ентезите в напречен план. Изчислената очаквана обща точност: 74,6%.  

Модел 2 – три количествени променливи и една качествена променлива 

(наличие на анехогенна зона): общата дебелина на ентезите измерени в надлъжен план 

+ общата дебелина на ентезите измерени в напречен план + ширина на ентезите в 

напречен план + наличие на анехогенна зона в терминалното сухожилие. Изчислена 

очаквана обща точност: 82,2%. 

Модел 3 – две количествени променливи и една качествена променлива 

(нарушена фибрилерна структура): общата дебелина на ентезите измерени в надлъжен 

план + ширина на ентезите в напречен план + наличие на нарушена фибрилерна 

структура. Изчислена очаквана обща точност: 86,2%. 

Модел 4 – три количествени променливи и една качествена променлива 

(форма на сухожилния контур): общата дебелина на ентезите измерени в надлъжен 

план + общата дебелина на ентезите измерени в напречен план + ширина на ентезите в 

напречен план + наличие на конвексен контур на терминалното сухожилие. Изчислена 

очаквана обща точност: 77,5%. 

Модел 5 – една количествена променлива и две качествени променливи 

(наличие на анехогенна зона и форма на сухожилен контур): ширина на ентезите в 

напречен план + наличие на анехогенна зона в терминалното сухожилие + наличие на 

конвексен контур на терминалното сухожилие. Очаквана обща точност: 84,4%. 

Модел 6 – една количествена и една качествена променлива (ехогенност на 

ентезата): общата дебелина на ентезите измерени в надлъжен план + наличието на 

хипоехогенна структура на ентезата. Изчислена очаквана обща точност: 73,1%. 

 

От икономическа гледна точка е добре да се използват модели с по-малко на брой 

фактори – те изискват по-малко ресурси, а от медицинска този който поставя диагнозата 

с най-голяма сигурност. От друга страна за по-начинаещите сонографисти е добре 

модела да включва параметри, които се анализират по лесно. Могат да се препоръчат три 

от гореизброените модели, като удачни за клиничната практика: 

Модел 6 – най-бръз и изискващ най-малко ресурси модел (общо се оценяват само 

два параметъра). Проблем тук би могъл да е артефакта анизотропия. 

Модел 4 – достатъчно точен модел, който има определени предимства за практиката: 

измерва се един и същ параметър (обща дебелина) в надлъжен и напречен план. В този 

модел от качествените параметри присъства анализа на формата на контура на 

терминалното сухожилие – оценката му не зависи от инсонацията на обекта. Така 
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оценката на този соно-маркер е лесна и за начинаещия сонографист. Този модел би имал 

най-добро практическо приложение. 

Модел 3: това е синтезираният модел с най-висока очаквана точност. За 

специалиста той предлага и най-голяма сигурност в диагнозата, тъй като включва 

измерване на два количествени параметъра в две равнини на изследване (надлъжна и 

напречна) и анализ на фибрилерната структура на ентезата. Последния е качествен 

показател, чиито патологична промяна е измежду най-специфичните показатели за 

наличие на ентезопатия (Wakefield et al: дефиниции на OMERACT, D’Agostino et al). 

В заключение от настоящите данни може да се направи препоръката модел 6 да се 

използва за бърза оценка на ентезите на ЕС (по отношение наличие или не на патология 

в тях). Модел 4 е подходящ за сонографисти от всички нива на компетентност, когато се 

налага изследване на тези ентези във връзка с клиничните оплаквания. Модел 6 е 

подходящ за детайлен анализ на ентезите на ЕС от сонографисти с по-висока 

компетентност, когато диагнозата е нужно да бъде максимално точна – например когато 

се взема решение за интервенционално лечение на тази ентезопатия поради неуспех от 

консервативното такова. 

 

4.3.1.4. Сравнение на диагностичната точност между УС и ЯМР изследване на 

ентезите на ЕС при пациенти с БК и клинични данни за КИС 

 

Резултати: 

Таблица 29. Демографски, клинични, УС и ЯМР данни на изследваната група 

Променливи Цялата 

извадка 

(N = 25) 

   Мъже              Жени                 Sig 

  (N = 9)             (N = 16) 

Възраст 

Средна стойност (SD)  

43.12 

(±11.83) 

45.67 

(±12.61) 

41.69 

(±11.54) 

 

.431a 

БМИ 

Средна стойност (SD) 

25.07 

(±3.59) 

26.78 

(±2.36) 

24.11 

(±3.87) 

 

.074a 

Клинични данни: положителни 

o лява страна N (%) 

o дясна страна N (%) 

 

9 (31%) 

16 (86.2%) 

 

3 (33.3%) 

6 (66.7%) 

 

 6 (37.5%) 

10(62.5%) 

 

.593b 

ЯМР данни: положителни 

o Лява страна N (%) 

o Дясна страна N (%) 

 

8 (27.6%) 

13 (44.8%) 

 

3 (33.3%) 

4 (44.4%) 

 

5 (31.6%) 

9 (56.3%) 

 

.626b 

.440b 

УС данни: положителни 

o Лява страна N (%) 

o Дясна страна N (%) 

 

8 (27.6%) 

19 (65.5%) 

 

3 (33.3%) 

7 (77.8%) 

 

5 (31.6%) 

12 (75%) 

 

.626b 

.637b 

 

Тъй като анализът и оценката на ентезите бяха извършвани отделно за ляво и дясно, 

статистическата обработка също беше направена първо за всяка страна поотделно (ниво 

ентеза), след което за групата като цяло (ниво пациент). 
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Ниво ЕНТЕЗА 

Таблица 30. ROC крива за ляво странните ентези на ЕС с клиничен преглед като 

„златен стандарт“. 

Area Under the Curve (Площ под кривата) 

Променлива Площ Std. Errora 

Асимпто-

матични 

 Sig.b 

Асимптоматични  

95% Доверителен интервал 

Долна граница Горна граница 

ЯМР – леви ентези .771 .107 .027 .560 .981 

УС – леви ентези .858 .091 .004 .679 1.000 

a. При непараметрично разпределение 

b. Нулева хипотеза: true area = 0.5 

 

Таблица 31. Преценка на диагностичната точност на изследваните образни методи 

спрямо клиничния преглед като „златен стандарт“  

 

 

 

УС 

лява 

страна 

 

 „златен 

стандарт“ 

(Clinical) 

 

Общо 

 

Чувстви-

телност 

 

Специфичност 

 

 

Акуратност 

 positive negative 

positive 7 2 9 87.50% 

95% CI 

(47.35% -

99.68%) 

88.24% 

95% CI 

(63.56% - 

98.54%) 

88% 

95%CI 

(68.78% - 

97.45%) 

negative 1 15 16 

Общо 8 17 25 

ЯМР-

лява 

страна 

positive 6 2 8 66.67% 

95% CI 

(29.93% -

92.51%) 

87.50% 

95% CI 

(61.65% -

98.45%) 

80% 

95% CI 

(59.30%-

93.17%) 

negative 3 14 17 

Общо 9 16 25 

 

Таблица 32. Резултати от анализа на ROC крива в дясно при използване на клиничния 

преглед като златен стандарт. 

Площ под кривата Дясна страна 

Променлива Площ Std. Errora 

Асимптомни 

Sig.b 

Асимптомни  

95% Доверителен интервал 

Долна граница Горна граница 

ЯМР – дясно .646 .117 .234 .417 .875 

УС – дясно .747 .114 .044 .524 .969 

a. като непараметричен резултат 

b. Нулева хипотеза: истинска площ= 0.5 
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Таблица 33. Анализ на чувствителността на образните методи за наличие на КИС, 

дясно странните ентези на ЕС. 

  Златен стандарт 

(Clinical) 

Общо Сензитив-

ност 

Специфичност Акуратност 

 Полж Отр. 

УС 

дясно 

Полож 15 4 6 93.75% 

95% CI 

69.77% -

99.84% 

55.56% 

95% CI 

21.20% - 

86.30% 

80% 

95% CI 

59.30% - 

93.17% 

Отр 1 5 19 

Общо 16 9 25 

ЯМР-

дясно  

Полож 10 6 16 62.50% 

95% CI 

35.43% -

84.80% 

33.33% 

95% CI 

7.49% - 

70.07% 

52% 

95% CI 

31.31% -

72.20% 

Отр 6 3 9 

Общо 16 9 25 

 

Коефициентът Cohen's Kappa (κ) беше изчислен за следните двойки диагностични 

образни тестове: УС и клиничен преглед, ЯМР и клиничен преглед, и УС и ЯМР 

(Таблица 34). 

 

Таблица 34. Kappa коефициент на съгласие между различните двойки диагностични 

тестове използвани в проучването 

Сравнение 

 

Ехо ляво с 

Клинично ляво 

Cohen’s Kappa Асимптомни 

Standard Errora 

Приблизителна 

значимост 

 

.733 

 

.143 

 

.000** 

Ехо дясно с 

Клинично дясно 

 

.532 

 

.177 

 

.006** 

ЯМР ляво с 

Клинично ляво 

 

.555 

 

.175 

 

.005** 

ЯМР дясно с 

Клинично дясно 

 

.272 

 

.188 

 

.161 

Ехо ляво с 

ЯМР ляво 

 

.632 

 

.167 

 

.002** 

Ехо дясно с 

ЯМР дясно 

 

.346 

 

.165 

 

.047* 

N на валидните случаи   25 

* Значимост при alpha .05; ** Значимост при alpha .0 

 

Ниво ПАЦИЕНТ 

Таблица 35. Сравнение между диагностичната точност на УС и ЯМР в регистрира-

нето на патологични промени в ентезите на ЕС в ляво и дясно. 

 Сензитивност 

(95% CI) 

Специфичност 

(95% CI) 

ППС 

(95% CI) 

НПС 

(95% CI) 

Акуратност 

(95% CI) 

Ехо 88% (69-97%) 80% (60-93%) 82% (67-91%) 87% (69-93%) 84% (71-93%) 

ЯМР 64% (43-82%) 80% (59-93%) 76% (58-88%) 70% (56-80%) 71% (59-85%) 

ППС: положителна предвиждаща стойност; НПС: негативна предвиждаща стойност. 
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На фигури 30, 31 и 32 са представени някои примери на УС и ЯМР патологични 

находки в ентезите на ЕС. 

 

 

Фигура 30. УС – надлъжен и ЯМР (Т1) сагитален образ на значително задебелена 

ентеза на ЕС (стрелката в двата образа). Легенда: I: илиум; S: сакрум; ES-lumb: 

лумбална част на еректор спине; GM: глутеус максимус. 
 

 

 

Фигура 31. УС - надлъжен и ЯМР (Т1) сагитален образ на ентезофит на ЕС (стрелката 

в двата образа). Легенда: I: илиум; ES musc: Еректор спине - лумбална част; ES enth: 

ентеза на еректор спине; ES app: апоневрпоза на еректор спине; SIPS: СИПС 
 

 

 

Фигура 32. УС - надлъжен и ЯМР (Т2) коронален образ на оточност в ентезата на ЕС 

(стрелката в двата образа). Легенда: I: илиум; ES musc: Еректор спине -лумбална част. 
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4.3.2. Заден сакроилиачен лигамент (ЗСИЛ) 

 

При всички пациенти и контроли ЗСИЛ можеха да бъдат визуализирани в 

достатъчно детайли чрез описания акустичен прозорец. При проведения и предхождащ 

УС, УНГ преглед не беше регистрирана фокусна инфекция у нито един от пациентите. 

 

Таблица 36. Демографски и УС данни от групата пациенти (N=97). 

Величина Общо 

 (SD) 

  Мъже                 Жени                    Значимост 

   (SD)                  (SD)                      между 

половете (p) 

Възраст 50.96 

(±12.70) 

49.00 

(±12.16) 

51.51 

(±12.87) 

.425a 

Ръст  165.44 

(±8.82) 

177.85 

(±6.45) 

161.97 

(±5.72) 

 

    .000** a 

БМИ 26.19 

(±4.03) 

27.34 

(±3.30) 

25.87 

(±4.17) 

 

.139a 

Дебелина в точка ИЛ 

дясно 

2.64 

(±1.04) 

2.75 

(±1.12) 

2.62 

(±1.04) 

           

          .713a 

Дебелина в точка ИЛ 

ляво 

2.52 

(±1.16) 

2.93 

(±1.71) 

2.44 

(±1.02) 

          

          .480b 

Дебелина в точка СР 

дясно 

1.62 

(±0.558) 

1.71 

(±0.422) 

1.61 

(±0.577) 

 

.624a 

Дебелина в точка СР 

Ляво 

1.62 

(±0.529) 

1.68 

(±0.415) 

1.61 

(±0.549) 

 

.580b 

Дебелина в точка СА 

дясно 

1.54 

(±0.509) 

1.58 

(±0.341) 

1.54 

(±0.532) 

 

.839a 

Дебелина в точка СА 

Ляво 

1.64 

(±0.587) 

1.63 

(±0.495) 

1.64 

(±0.604) 

 

.922b 

 = средноаритметична стойност; ИЛ = илиачна инсерция; СР = средна част; СА = 

сакрална инсерция; a = т-тест; b = Ман Уитни Ю; * Статистическа значимост при 

ниво на грешка alpha = .05; ** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01 

 

 

Фигура 33. Средна стойност на дебелината в дясно и ляво в три точки (ИЛ, СР и СА) 

при пациентите. 
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Съпоставка между пациентите и здравите контроли 

Използван е т-тест за две независими извадки (при величините с нормално 

разпределение) и теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney) - за величините с асиметрични 

дисперсии.  

 

Таблица 37. Резултати от съпоставката на пациенти със здрави контроли относно 

дебелината в точките ИЛ, СР и СА в десния и ляв ЗСИЛ. 

 Група  (SD) т-тест Ман-

Уитни 

Ю 

Значимост 

(p) 

 

1. Дебелина 

ИЛ дясно 
пациенти 2.64 (±1.04)  

NA 

 

1038.5 

 

.477 

 

0.07 
здрави контроли 2.43 (±0.687) 

2. Дебелина 

ИЛ ляво 
пациенти 2.52 (±1.16)  

NA 

 

1236.0 

 

.990 

 

0.17 
здрави контроли 2.42 (±0.729) 

3. Дебелина 

СР дясно 
пациенти 1.62 (±0.558)  

1.672 

 

NA 

 

.098 

 

.039 
здрави контроли 1.42 (±0.472) 

4. Дебелина 

СР ляво 
пациенти 1.62 (±0.529)  

3.029 

 

NA 
 

.003** 

 

0.74 
здрави контроли 1.30 (±0.311) 

5. Дебелина 

СА дясно 
пациенти 1.54 (±0.509)  

..767 

 

NA 

 

.446 

 

0.20 
здрави контроли 1.44 (±0.483) 

6. Дебелина 

СА ляво 
пациенти 1.64 (±0.587)  

NA 

 

523.0 

 

.391 

 

0.10 
здрави контроли 1.50 (±0.599) 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01 

 

 

Фигура 34. Съпоставка на пациенти и здрави контроли относно средната стойност на 

дебелината в дясно и ляво в три точки (ИЛ, СР и СА): групата на пациентите се 

отличава от тази на здравите контроли само по отношение на дебелината на ЗСИЛ в 

средната му част (СР). По-високи стойности в тази точки се наблюдават при 

пациентите. 
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Пациентите и здравите контроли са също съпоставени относно отчетената 

ехоструктурата на ЗСИЛ. За целта ехоструктурата е кодирана както следва: 1 = нормална; 

2 = хипоехогенна; 3 = наличие на разкъсвания  

 

Таблица 38. Съпоставка на пациентите със здравите контроли относно ехострукту-

рата на ЗСИЛ а в дясно. 

Ехо-

структура 

Дясно 

Пациенти Здрави 

Контроли 

 

Хи-квадрат 

(Chi-square) 

Значи-

мост 

(p) 

ОR         95% Интервал 

Долна                 Горна 

Граница           Граница 

p 

Хипо-

ехогенност 

20 

(26.7%) 

4 

(11.8%) 

3.026 .082 2.72 0.85 8.71 0.09 
Норма  

55 

(73.3%) 

30 

(88.2%) 

Разкъсване  
0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

Хипоехогенност се среща при 28% от пациентите и 27.3% от здравите контроли, без 

значима разлика, p = .094 (Таблица 38); и в двете групи не за наблюдавани разкъсвания. 

 

 

Фигура 35. Процентно разпределение между двете категории за ехоструктура (норма 

и хипоехогенност) при пациенти и здрави контроли. 

 

Извършен е допълнителен анализ относно промените в ЗСИЛ при пациентите, 

които освен БК, в допълнение имат и палпаторна болка директно при натиск върху ЗСИЛ 

в ляво, дясно или двустранно. Пациентите, които показват положителни показатели 

относно наличие и на такава палпаторна болка са обединени в една подгрупа. Тя е 

сравнена с групата на здравите контроли по отношение на дебелината в точките ИЛ, СР 

и СА в ляво и дясно, както и промените в ехогенността на ЗСИЛ. 
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Таблица 39. Съпоставка на пациенти с положителни находки (СИС) със здрави 

контроли. 

Измерение Група N Mean SD t p 

Дебелина ИЛ 

дясно 

Здрави 29 2.30 .551 , 

3.743 

 

.000** СИС положителни  17 2.93 1.45 

Дебелина ИЛ 

ляво 

Здрави 29 2.41 .763  

.388 

 

.69 СИС положителни  17 2.50 .752 

Дебелина СР 

дясно 

Здрави 29 1.42 .487  

2.283 

 

.027* СИС положителни  17 1.79 .599 

Дебелина СР 

ляво 

Здрави 28 1.29 .285  

2.549 

 

.011** СИС положителни  17 1.57 .462 

Дебелина СА 

дясно 

Здрави 28 1.39 .473  

1.625 

 

.11 СИС положителни  17 1.63 .501 

Дебелина СА 

ляво 

Здрави 28 1.46 .599 , 

1.985 

 

.05* СИС положителни  17 1.72 .466 

* Статистическа значимост при ниво на грешка = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка = 0.01  

(ИЛ = илиачна инсерция; СР = средна част; СА = сакрална инсерция) 

 

Средните стойности при пациентите са по-високи при всички величини, но 

разликите са значителни само при 4 от 6-те измерения. 

Групите са сравнени също и относно ехоструктурата на ЗСИЛ (1 = нормална;  

2 = хипоехогенна; 3 = наличие на разкъсване). По отношение на десния ЗСИЛ, при 

пациентите, процентът на хипоехогенност е по-висок (28.5%) от този при здравите 

контроли (6.25%) (p = 0.06). Стойността на ОR = 6 е висока и може да се предположи, че 

съществува връзка между наличието на хипоехогенност и положителни находки на 

палпаторна болка в ЗСИЛ. От друга страна, резултатите за ехоструктурата на левия 

ЗСИЛ не показва значителна асоциация между палпаторната болка и УС регистриране 

на хипоехогенност. Стойността на OR e по-ниска от 1 (ОR = 0.667) и не е статистически 

значима, p = 0.59. 

 

 

Фигура 36. Връзка между положителни находки за палпаторна болка (параметър СИС) 

и ехоструктура в дясно и ляво. 
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На фигури 37 и 38 са представени примери за патологични УС промени 

регистрирани при пациенти включени в изследваната група с БК. 

 

 

Фигура 37. Надлъжен сонографски образ на ЗСИЛ (лявата част на картината 

отговаря на кранилана позиция): налице е значително удебелена средна част на 

лигамента (точка на измерване Ср) на левия, в сравнение с десния лигамент: отбелязано 

със стрелките. Легенда: I: илиум; S: сакрум; PSIL:ЗСИЛ. 

 

 

Фигура 38. Надлъжен сонографски образ на ЗСИЛ (лявата част на картината 

отговаря на кранилана позиция): налице е дифузно променена ехогенност на лигамента: 

отбелязано със стрелките. Легенда: I: илиум; S: сакрум; PSIL:ЗСИЛ. 

  



53 
 

5. ОБСЪЖДАНЕ 
 

 

Според Abraham (2003) болката в кръста все още e „болест в търсене на 

заболявания“, a „термина „неспецифична“ БК прикрива неумението на лекаря да постави 

точна диагноза“. Друг водещ изследовател Bogduk (2005) посочва, че при внимателен 

преглед и добре насочени клинични тестове и образни изследвания, точна диагноза може 

да се постигне в болшинството от случаите с БК. Същият автор посочва, че най-често 

причината за оплаквания е една и много рядко, (в до 5%) от случаите с БК, става въпрос 

за комбинирана патология (Bogduk 2005), т.е. търсенето на етиологична нокса или 

„болкови генератор“ е оправдано, тъй като точната диагноза би довела до добре 

таргетирана терапия с многократно увеличени шансовете за успех.  

В настоящата дисертационна работа е изследвана възможността чрез УС 

изследване да бъдат идентифицирани мекотъканни причини за хронични БК. УС е добре 

познат и надежден метод за оценка на мекотъканна патология (Баталов, Naredo et al, 

Wakefield, D’Agostino). В частност изследваме две важни структури в лумбо-сакралния 

гръбнак, а именно ентезата на най-големия измежду мускулите на гърба (ЕС), и ЗСИЛ. 

Биомеханичните изследвания (Bogduk et al, Vleeming et al, Wollerd et al) показват, че в 

тези структури се концентрират големи стресови натоварвания, както при изправения 

стоеж на човека, така и при ходене и при обичайните движения (флексия, екстензия) в 

кръста, т.е. в ежедневната дейност. Това води до предположението, че с времето в тях се 

натрупват микротравматични лезии (дефибрелиране на колагеновите молекули, 

мукоидна инфилтрация, енхондрална осификация реактивна остеосклероза в 

подлежащата кост), които са добре описани в редица патохистологични проучвания на 

ентезите (Benjamin et al, Kehl et al, Francois et al). Нормално тези лезии подлежат на 

репаративни процеси, но както посочват редица автори (McGonagle et al, Abate et al, Lu 

et al), в случаи на инсуфициентни репаративни механизми, или когато увредите се 

повтарят прекалено често, би могло да се стигне до патологична трансформация на 

дадената колагенова структура (ентеза, лигамент) с последваща болка и дисфункция 

(Raven et al, Falseti et al, Sudoł-Szopińska et al). 

Ентезопатиите, както и лигаментарните увреди са добре известни и много често 

срещани причини за болка и дисфункция от страна на опорно-двигателния апарат 

(Рашков, Hazleman et al, Shoen et al). Освен един от кардиналните белези, характерни за 

заболяванията от групата на спондилоартритите (Bijlsma, McGonagle), ентезопатиите са 

отговорни и за значителна част от локалните мускулно-скелетни болки (или т.нар. 

регионални болкови синдроми) – McKey, Slobodin et al. Според популационните данни 

на Alvarez-Nemegyel, мекотъканните болкови синдроми засягат около 5% от цялото 

население, като тези данни се отнасят само за периферния скелет. От страна на ОДА, 

болката в гърба се смята за най-честото оплакване (Рашков, Bogduk, Abracham). 

Следователно може да се предположи, че патологични промени в меките тъкани като 

сухожилия и ентези са честа причина и за тези оплаквания. 

Действително, в своя обзор посветен на мекотъканните детерминанти на БК, Borg-

Stein et al посочват редица структури, които могат да генерират болка. Те също посочват, 

че меките тъкани са до известна степен „неглижирани“ при БК, като превалират 

проучванията върху дискогенните и неврогенните каузални фактори. Гореспоменатите, 
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както и други автори (Bernard et al, Malanga et al) посочват, че липсата на обективни 

критерии, извън предизвикването на болката при палпация, е общото препятствие пред 

по-доброто систематизиране и изучаването на мекотъканните генератори на БК. Като 

цяло клиничният преглед на основата на палпация се приема за субективен и с проблемна 

репродуцируемост във времето и между пациентите (Myburgh et al, Lucas et al). Според 

един от най-продуктивните изследователи на проблема БК, Bogduk, тази пречка (лисата 

на обективни характеристики) е основното, което прави различните предполагаеми 

мекотъканни причини за болки в кръста по-скоро анекдотични. Това според него е и в 

основата на феномена, по-опитните лекари със съответната специалност, с лекота да 

разпознават различна меко-тъканна патология и регионални болкови синдроми при БК, 

но качествени проучвания, публикувани в научната литература да са по-скоро рядкост. 

Необходим е обективен образен метод, с възможности за надеждно и качествено 

изобразяване на меките тъкани. В настоящата докторантска теза, е използван такъв – 

високофреквентната мускулно-ставна ехография. 

За таргетни структури, които да бъдат оценявани в изследването бяха избрани 

ентезата на ЕС и ЗСИЛ. Причините за този избор са следните: В научната литература от 

края на миналия и началото на този век има известен брой публикации върху т.нар. 

болкови синдром на криста илика (КИС) – Sonne, Bernard, Collee, Njoo, Bogduk, Abraham 

и др. Той е пример за един чест, добре различим и специфичен регионален клиничен 

синдром при пациенти с БК, при който досега не е открита сигурна етиологична причина 

(Abraham). Първото му детайлно клинично описание принадлежи на Collee et al през 

1992 г. Класическата му проява е болка в областта на МКИ, която се репродуцира при 

систематична палпация на същото място (т.е. пациентите разпознават предизвиканата от 

палпацията болка, като своята „типична“ такава) и не е съпроводена със сетивна или 

моторна радикулерна симптоматика (Collee et al, Njoo et al). Според Collee et al, честота 

на КИС при смесена група пациенти с болки в гърба и кръста е била 41%, което 

практически го поставя на челното място, заедно с дисковата патология като причина за 

БК. Njoo et al доказват добрата „интеробзървар“ валидност на клиничните признаци, по 

които се диагностицира КИС и оценяват честота му на 28% при пациенти с БК в общата 

медицинска практика. Wilkinson, Kim et al, Collee et al, Sonne et al, McKey и Тодоров 

описват много доброто повлияване на болката свързана с КИС при инжектиране на 

кортикостероиди и/ или лидокаин локално в областта на МКИ. Същото е потвърдено и 

от Wajer, който е използвал радиофриквентна аблация, метод, който няма как да има 

ефект на по- отдалечени структури, а само на такива, които са непосредствено до 

радиоелектрода – т.е. не се касае за излъчена от друга структура болка, а за такава 

генерирана “in situ” в областта на МКИ, и то от структура достъпна за директна палпация. 

Анатомичните източници (Macintosh, Bogduk, Daggfeldt) показват, като най-

вероятна (разположена в тази област и достъпна за директна палпация) структура, 

терминалното сухожилие и ентеза на ЕС. Добре известна е възможността ентезите да 

претърпяват патологична трансформация, развивайки ентезопатия – състояние, което 

води до добре отграничена регионална болка (Benjamin, McGonagle, McKay). Тази 

анатомична област обаче остава извън стандартните ЯМР и КАТ полета, поради което 

обикновено се пропуска при тези изследвания. Рентгенографията може да покаже 

неспецифични периостални промени в залавното място на ЕС върху МКИ (Bernard, 

Broudeour), които по същество представляват ентезофити. При съществуване на 
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подходящ акустичен прозорец, мускулно-скелетната УС би била изключително 

подходящ метод за верифициране на тази патология. Поради всички тези причини 

ентезата на ЕС беше избрана за основната структура, подложена на сонографски 

изследване в настоящата работа. 

Другата структура включена в изследването беше ЗСИЛ. Този лигамент е 

изследван сравнително по-често от различни автори, включително и чрез УС ( McGrath, 

LeGoff). Налице са също и референтни данни относно дължината му, но не и такива по-

отношение на дебелината му, а последната е тази, която се смята, че променя при 

евентуална увреда (частични руптури, възпаление). Поради това ние събрахме данни 

относно дебелината на лигамента в три точни (две от тях ентезиални) в 

соноанатомичната част на проучването. Редица автори като например Shoen et al, 

Vleemin et al, изказват мнението, че ЗСИЛ е честа причина за болки при жени след 

бременност и раждане. 

Клинично настоящото проучване е фокусирано върху пациенти с наличие на БК, с 

“punctum maximum” в областта на МКИ. Тази зона от една страна съвпада с 

локализацията на двете изследвани структури, а от друга болката тук е много често 

срещана в клиничната практика (Bogduk, McKey, Тодоров). В докторската работа 

последователно и в детайли бяха изследвани анатомията, соноанатомията и 

сонопатологията в областта на МКИ. Това проучване представлява по наши данни и 

първото УС описание на регионален болкови синдром в областта на гърба и кръста, както 

и първото детайлно соноанатомично и сонопатологично проучване върху клинично и 

биомеханично важна спинална ентеза. 

В настоящото проучване е разработена и основана ни клиничната хипотеза, че 

оплакванията се дължат на увреждане на ентезите на сухожилието на ЕС към криста 

илиака и че тази патология е клинично значима т.е. среща се по-често при болните. 

Другата изследвана структура, а имено ЗСИЛ, се намира в непосредствена близост и 

McGrath посочва, че най-горния слой на този лигамент, всъщност е изграден изцяло от 

влакна произхождащи от апоневрозата на ЕС. В допълнение ЗСИЛ е посочван от редица 

автори (Vleeming, Borg-Stein, Shoen) като потенциален източник на болка при пациенти 

с БК, но липсват достатъчно образни изследвания в подкрепа на тази теза. 

Една от потенциалните слабости на настоящето проучване, е че в него превалираха 

пациенти от женски пол. Интересно е, че КИС като чест синдром при БК споделя много 

общи черти с друг чест регионален меко тъканен болкови синдром, а именно болковия 

синдром на големия трохантер. Освен, че клинично и двата синдрома се диагностицират 

по откриването на най-изразената болезненост на типично място, те често се срещат 

заедно при един и същ пациент (в около една трета от случаите по данни на Collee et al). 

Този синдром се среща многократно по-чести при жени (Sayegen et al, Collee et al). В най-

голямата студия по въпроса на, Sayegen et al, от 540 пациенти, само 36 са от мъжки пол. 

Авторите обясняват това с анатомичните особености на тазовия пръстен при жените и 

различната походка. Същото може да се предположи и за КИС. По настоящем е добре 

установено от редица автори – например Klauser et al, Silva et al, Connell et al, че болковия 

синдром на големия трохантер се дължи най-често на ентезопатия/ тендинопатия на 

сухожилието на м. глутеус медиус и много рядко на трохантерен бурсит, противно на 

общоприетото по-рано в медицинските среди мнение. Към момента е налице 

стандартизиран протокол за УС преглед на структурите в областта на големия трохантер, 
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който лесно установява патология в сухожилията и ентезите на глутеус медиус и 

минимус (Connell, Klauser). Така по настоящем болковия синдром на големия трохантер 

е добре разпознаваема и специфична нозологична единица в клиничната практика, с 

добре позната етиология и диагностични критерии. В допълнение и за друг регионален 

болкови синдром в областта на тазовия пръстен, а именно проксималния синдром на 

илиотибилания тракт, наскоро от Sher и сътрудници беше показано, че причината е 

ентезопатия на залавното място на илиотибилания тракт към спина илиака антериор 

супериор. Авторите посочват, че този синдром, също е по-чест в женския пол и правят 

отново връзка с характерната анатомия на женския таз. 

Приликите между гореописаните синдроми и клиничните характеристики на 

изследваните от нас болни, правят много вероятна диагнозата ентезо- или тендопатия. 

Действително проведената от нас дисекция, показа, че Еректор спине има ограничени по 

площ, добре отдиференцирани и лесно достъпна за палпация ентези върху МКИ. Това ги 

прави много вероятен и логичен източник на оплакванията при нашите пациенти с БК, 

максимална в областта на МКИ. В допълнение ЕС свързва гръбнака с таза, т.е той се 

явява между сегментен мускул (по Vlleming et al), което автоматично го прави и 

подложен на по-големи натоварвания и по-лесно увредим. От своя страна Benjamin 

посочва, че в ентезите се акумулират стресови натоварвания, които надвишават до 

четири пъти тези генерирани в телата на съответните сухожилията. 

Следвайки препоръките на Balint за стандартизацията на УС изследване на дадена 

структура, в анатомичната и соноанатомичната част от настоящата работа, показваме, че 

ентезата на ЕС може да бъде визуализирана и оценена в детайли при УС (т.е. налице е 

добър акустичен прозорец за това). Разработихме и въведохме стандартен протокол за 

нейното УС изследване, чрез който описахме нормалната соноанатомия и размери на 

тази комплексна ентеза при здрави индивиди (Тодоров и сътрудници). 

В следващата фаза на работата (сонопатологична част) доказахме, че 

патологичната трансформация на ентезата на ЕС, както се регистрира от УС) е 

значително по-честа при пациенти с БК максимални в областта на МКИ (или с клинични 

данни за т.нар. КИС), отколкото при здравите контролни индивиди. Това беше в сила 

както за анализираните количествени (дебелина, ширина), така и за изследваните 

качествените сонографски маркери (хипоехогенност, нарушена фибрилерна структура, 

наличие на анехогенни зони, ентезофити или калцификати). По този начин показахме, че 

характерните УС белези на ентезопатията, както са описани от Balint, Falseti, Naredo и 

др., а и са залегнали в дефинициите на OMERACT за мускулно-ставна патология, могат 

да бъдат регистрирани и в ентезите на ЕС и то сигнификантно по-често в групата на 

пациентите, т.е. тези сонографски патологични белези са и клинично значими. В нашето 

проучване, по-честото наличие на патологични белези не се асоциираше с пола, ръста 

или индекса на телесното тегло, което прави по-голямото процентно присъствие на 

пациенти от женски пол в пациентската група клинично незначимо.  

Според много от съвременните схващания (Bruyn et al, Hazelman et al, Wilkinson et 

al), голямата част от мекотъканните болкови синдроми в ревматологичната практика се 

дължат на тендо- или ентезопатии. McKey посочва, че клиничния преглед на пациенти с 

такива синдроми винаги трябва да включва изследване на ентезите в региона на болката, 

тъй като тяхното увреждане е сред най-честите причини за остра и хронична регионална 

мускулно-скелетна болка. От своя страна Bruyn et al в препоръките си за сонографско 
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изследване на пациенти с меко-тъканен ревматизъм, посочват че винаги трябва да се 

прави опит за идентификация на сухожилие или ентеза в болезнената област тъй като 

смятат патологичните процеси в тях за основна причина за изявата на мекотъканна 

регионална болка. В настоящата работа ние използваме този принцип и в аксиалния 

скелет и действително, при пациенти с БК, регистрираме, клинично значими 

патологични трансформации в илиачната ентеза на най-големия спинален мускул - ЕС. 

Тъй като в ежедневната УС практика е обичайно да се сравнява дадена структура 

между лявата и дясната страна на тялото, направихме и директен сравнителен анализ на 

изследваните соно-маркери между болезнените и неболезнените ентези при пациентите 

с едностранни оплаквания (N=65). Това сравнение също показа сигнификатна разлика 

между симптоматичните и несимптоматичните ентези на ЕС по почти всички от 

общоприетите за оценка на ентезопатиите УС показатели. 

По отношение на ЗСИЛ, който изследвахме в допълнение на ентезите на ЕС, бяха 

отчитани ехогенността му, наличието на разкъсвания в структурата му, както и 

дебелината му в три стандартни точки: илиачна ентеза, средна част (лигаментарно тяло) 

и сакрална ентеза. За разлика от данните на Bandinelli et al за удебеляване на илиачната 

ентеза при пациенти със спондиолоартрити, данните при нашата група пациенти с 

„неспецифична“ БК не достигнаха статистическа разлика със здравите контроли по 

всички показатели с изключение на дебелината в средната част. Това показва, че 

лигаментите, като механично по-здрави структури, отколкото ентезите и сухожилията, 

по-рядко страдат от увреди свързани с ежедневната дейност на човека. В потвърждение 

на това е и факта, че при нито един от анализираните 194 ЗСИЛ не регистрирахме данни 

за пълна или парциална лигаментарна руптура, за разлика от изследваните ентези на ЕС, 

където парциалните руптури не бяха рядкост. 

Все пак при една малка под-група от пациентите, които клинично освен с болка в 

областта на МКИ, се представят и с палпаторна болка в областта на сакролиачните стави 

(т.е. директно върху лигамента), имаше разлика с контролните индивиди по отношение 

дебелината на ЗСИЛ в някои от точките на измерване, както и разлика в ехогенността. 

При пациентите с палпаторна болка в областта на лигамента регистрирахме повишена 

дебелина и понижена ехогенност на ЗСИЛ. Валидността на това наблюдение бе по-

изразено за десния лигамент (а по отношение на разликата в ехогенността, и само за 

него), което е в съгласие с факта, че по-често това е доминантната страна на тялото и 

съответно по-активно натоварваната в ежедневната, спортната и професионалната 

дейност. Анализът на тази под група подсказва, че УС изследване на ЗСИЛ би могло да 

има роля при неясни болки в областта на сакроилиачните стави, особено когато липсват 

рентгенографски промени в самите стави. Разработения в настоящата работа УС 

протокол би могъл да се ползва особено при жени с тазова болка свързана с бременност 

и раждане, където има редица предположения за участието на ЗСИЛ (Vleeming et al). 

В изследването си пропускаме една друга важна структура в областта на лумбо-

сакралния гръбнак, а именно илио-лумбалния лигамент. В литературата има редица 

предположения, че увредете на този лигамент водят често до БК, но тези данни са 

спекулативни, тъй като липсват доказателства в тази посока, а са продукт на личното 

мнение на авторите (Bogduk)). Обратно в единственото изследване върху възможността 

патологична трансформация на илио-лумбалния лигамент да причинява БК проведено с 

ЯМР, изследователите не откриват каквито и да било белези на лигаментарна патология 
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при изследваните пациенти (Reynierse et al). Също така всички анатомичните данни 

сочат, че инсерцията на този лигамент е разположена неизменно по вентралната 

повърхност на илиума, което я прави невъзможна за директна палпация (Fujiwara, 

Vleeming, Magne). Следователно липсва и добър акустичен прозорец за УС визуализация 

и оценка. Освен това напречните израстъци на пети лумбален прешлен, от където този 

лигамент произлиза са по-дълги от тези на останалите лумбални прешлени и често 

латералния им край е съвсем близо или дори зад хълбочната кост в предно-заден план, 

което прави и хода му трудно оценим (Agur, Bogduk). Поради тези причини ние не 

сметнахме за удачно да включим сонографското изследване и на илио-лумбалния 

лигамент в настоящата работа. 

Традиционно се смята, че ЯМР е най-добрата образна методика за изобразяване на 

меките тъкани. Въпреки това, според Mendel, D’Agostino и други автори, ЯМР далеч не 

може да бъде приемана за златен стандарт при изследване на ентезите, поради сложната 

анатомична структура и относителната липса на вода в тези структури. Част от 

настоящата работа включваше директно сравнение между ехографията и ЯМР при 

диагностицирането на ентезопатия на ЕС при 25 пациенти с БК максимална в областта 

на МКИ (по клинична дефиниция – КИС). Тук се наложиха няколко интересни извода. 

Първо, не при всички пациенти се откриват патологични образни маркери, както от 

ехографията, така и от ЯМР. Следователно не при всички пациенти с оплаквания от БК, 

която е най-силно изразена в областта на МКИ, е налице увреда на изследваните меки 

тъкани. Най-вероятно в тези случаи се касае за проведена болка от дегенеративни 

изменения в лумбалния гръбнак. Второ, и двете методики достигнаха добри стойности 

(над 70%) в акуратността си да откриват тази ентезопатия. Трето, УС изследване постига 

по-голяма сензитивност и същата специфичност в сравнение с ЯМР, като отрицателната 

и положителната предсказваща стойност на УС е също по-голяма. Това може да е 

отражение на факта, че често УС изследване показва по-добра диагностична стойност 

при ентезиалната патология (DeAgostino, Sudoł-Szopińska) от ЯМР. Според редица 

автори това е свързано с ниското относително водно съдържание в ентезите, високата им 

тъканна подреденост, както и сложната им анатомична форма. От друга страна ентезите 

на ЕС се намират извън обичайният обхват на ЯМР изследването в лумбалния и 

сакралния отдели на гръбначния стълб (Moeller). В настоящото проучване те бяха 

обхванати чрез нарочно разширение на магнитния прозорец в сагитален план с по 

минимум 2 см. Това би могло да прави тези структури относително „непознати“ за 

рентгенолозите и да затрудни анализа им без допълнителна подготовка, каквато в случая 

на настоящата работа липсваше. 

Като цяло от представената докторантска работа може да се направи извода, че УС 

може да добави важна информация към клиничния преглед на пациенти с оплаквания от 

БК, като предостави обективни данни за наличие на мекотъканни проблеми. Тъй като 

това нейно приложение, все още не е достатъчно разработено, настоящата работа се 

явява важна не само за ревматологичната практика, но и за другите специалности, които 

се занимават диагностицирането и лечението на подобни оплаквания. Ние използваме 

добре валидизираните критерии за наличие или не на патологични промени на ниво 

терминално сухожилие/ентеза разработени от OMERACT (експертна група за 

ултрасонография към европейската лига срещу ревматизма) (Wakefield, Terslev). В 

процеса на настоящата работа разработихме и стандартен протокол за УС преглед на 
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ентезите на ЕС и на ЗСИЛ, през описаните параветебрален и парасакрален акустични 

прозорци. Статистическият мултипараметричен анализ на получените данни показва, че 

метода е приложим в практиката, като може да се изработят диагностични модели, които 

да идентифицират правилно значим процент както от болните, така и от здравите 

индивиди. Тези модели биха могли да бъдат въведени в практиката без нужда от 

допълнително верифициране, тъй като почиват на регресионния анализ на соно-маркери 

(или параметри), които са широко известни, проучени и потвърдени като валидни за 

сонографската дефиниция на ентезопатиите. 

Изчисленото отношението на шансовете за отделните оценявани сонографски 

лезии (или соно-маркери) показва много по-високи стойности при пациентите с 

оплаквания, което ги прави безсъмнено и клинично значими. Въпреки въведения 

рестриктивен подход – а именно необходимостта от наличието на поне три сонопато-

логични елементарни лезии, за да бъде класифицирана дадена ентеза като патологична, 

сензитивността на УС като образен метод остава висока при едновременната и по-голяма 

специфичност. 

Ентезопатиите имат разнообразни проявления в областта на периферния скелет, 

които са чудесно описани в прегледа на Slobodin et al. Авторите посочват, че тази 

патология трябва да се търси винаги, включително при пациенти с нехарактерни или 

обратно много чести, привидно обичайни оплаквания. По подобен начин настоящата 

докторантска теза повдига завесата и на проявленията на ентезопатиите в областта на 

аксиалния скелет – въпрос малко изследван досега. Ние показваме, че тази патология 

може да е отговорна за част от мекотъканните БК, включително за някои от неизяснените 

етиологично до момента, но показващи неизменно висока честота в епидемиологичните 

проучвания при БК, регионални ревматични болкови синдроми. В настоящата 

докторантска теза, УС показа много добро диагностична стойност при идентификация 

на мекотъканна патология (ентезопатии) при пациенти с неспецифична регионална БК. 

Високочестотната УС може да спомогне много за правилната идентификация на тази 

патология, което е предпоставка и за по-точно насочените терапевтични интервенции. 

И накрая в съвременната ревматологична и ортопедична практика, често в 

лечението на мекотъканния ревматизъм и други болкови синдроми се използват локални 

интра- или периставни интервенции под ехографски контрол (Баталов, Тодоров, 

Jacobson, Wakefield). Описаните тук УС протокол за изследване и соноанатомични 

характеристики на ентезата на ЕС и ЗСИЛ дават възможност за прецизно извършване на 

терапевтични манипулации в тези структури и проследяване на ефекта им. 
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6. ИЗВОДИ 
 

 

1. ЕС има сложно изградена (комплексна) ентеза, която е локализирана върху добре 

отграничен, тесен участък по МКИ. Тази ентеза е лесно достъпна за директна палпация 

и съответно за УС изследване. ЗСИЛ също е достъпен за палпация и УС изследване по 

целия си ход. 

2. Предложените паравертебрален и парасакрален акустични прозорци са 

надеждни и позволяват ехографската визуализация, съответно на ЕС и ентезата му, и на 

ЗСИЛ и ентезите му в надлъжен и напречен план, съобразно изискванията на OMERACT. 

3. Разработените сонографски протоколи за изследване на ЕС и ЗСИЛ са лесно 

приложими в практиката и позволяват адекватна визуализация и детайлно описание на 

соноанатомията на изследваните мекотъканни структури: ентеза на ЕС и ЗСИЛ. 

4. УС изследване показва висока диагностична точност в идентификацията на 

търсената мекотъканна регионална патология (тендо-/ ентезопатия на ЕС, структурни 

промени в ЗСИЛ) като вероятни причини за БК.  

5. Сравнението между пациентите с БК и здравите контроли показа значима 

разлика по всички анализирани индивидуални качествени и количествени (с изключение 

на ширината) сонографски параметри по отношение на ентезата на ЕС. 

6. Сравнението между пациентите с БК и здравите контроли не показа значима 

разлика по анализираните индивидуални качествени и количествени сонографски 

параметри по отношение на ЗСИЛ.  

7. Сравнението между УС и ЯМР при болни с БК и клинични данни за КИС показа 

много добра диагностична точност и на двата метода, но с по-висока сензитивност, 

позитивна и негативна предвиждаща стойност на УС изследване.  

8. Всички анализирани индивидуални сонографски лезии в ентезите на ЕС при 

изследваните пациенти с клинични данни за КИС показват висока степен на асоциация 

с оплакванията на болните. Това прави ентезопатията на ЕС, най-вероятната (и 

неизяснената до момента), етиологична причина за честия в клиничната практика при 

пациенти с БК, регионален болкови синдром – КИС. 

9. Разработените в резултат от настоящото проучване диагностични модели, 

показаха много добра точност и позволяват използването на описаното УС изследване 

при оценката на пациенти с неясни или неспецифични лумбо-сакрална болки в реалната 

ревматологична практика. 
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7. ПРИНОСИ 
 

 

7.1. Оригинални приноси 

 

1. В настоящата работа е разработен и стандартизиран оригинален параветебрален 

и парасакрален ехографски достъп за надеждно изследване на лумбо-сакралните меките 

тъкани.  

2. Доказана е високата диагностична точност на мускулно-скелетната УС при 

идентификация на мекотъканна патология (ентезопатии, тендопатии) като причина за 

БК. 

3. Това е едно от първите проучвания в световен мащаб, в което е използвана 

мускулно-ставна ехография като допълнителен диагностичен метод при пациенти с 

неясни или „неспецифични“ болки в кръста. То е първото такова проведено върху 

клинично и биомеханично важна спинална ентеза – тази на ЕС, като се предоставят както 

референтни данни относно соноанатомията и, така и данни за белезите на патологичната 

и трансформация водеща до БК. По отношение на ЗСИЛ, настоящата работа добавя нови 

данни към двете предишни УС проучвания посветени на тази структура.  

4. Настоящата работа предоставя за пръв път обективни образни данни относно 

ролята на ентезопатията на ЕС като водеща етиологична нокса при КИС – един чест 

регионален болков синдром водещ до БК, чиято етиология до момента беше неизвестна. 

7.2. Потвърдителни, оригинални за България приноси 

 

1. За първи път е извършено проучване водещо до стандартизиране на УС 

изследване на неизследвана досега структура според консенсусните правила въведени от 

Balint с съответните анатомична, соноанатомична, сонопатологична части и потвърди-

телно сравнение с друга образна методика (в случая ЯМР). 

2. Доказана е важната допълнителна роля, която мускулно-скелетната сонография 

може да изиграе за по-точното диагностициране на пациенти с хронични неясни или 

„неспецифични“ БК. 

3. Показана е важността на мекотъканната патология (ентезопатия/тендопатия) 

като етиологична причина за БК в реалната пациентска популация в България. 

7.3. Приноси с практическо-приложен характер 

 

1. Стандартизиран е оригинален параветебрален и парасакрален ехографски достъп 

за изследване на меките тъкани в тази област с лесно практическо изпълнение. Описани 

са референтни характеристики за тези структури в норма. 
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2. Доказано е съществуването на специфична мекотъканна патология при 

значителна част от пациентите с „неспецифични“ болки в кръста и е разработен и 

валидизиран образен метод (мускулно-ставна ехография) за нейното обективно 

диагностициране в клиничната практика. 

3. Генерирани са три модела с висока диагностична точност, относно изследваната 

мекотъканна патология (ентезопатия на ЕС), които биха могли да бъдат въведени в 

ревматологичната практиката непосредствено, без нужда от допълнително обучение, тъй 

като са изградени на базата на общоприетите и препоръчани от OMERACT сонографски 

белези за идентификация на ентезопатии/тендопатии.  

4. Сравнена е диагностичните възможности и точност на УС и ЯМР при 

диагностициране на ентезопатията на ЕС като причина за хронични БК и КИС. 

  



63 
 

8. ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 
 

 

8.1. Публикации в списания свързани с темата на настоящата 

дисертация 

 

1. Todorov P, Nestorova R, Kalcheva M, Batalov A: Lower backpain due to 

enthesopathy of Erector spine muscle: a comparative US and MRI study in patients with Iliac 

crest pain syndrome. EMJ Rheumatol. 2018 (1):54-56.  

2. Todorov P, R Nestorova, A Batalov. The sonoanatomy of lumbar erector spine and its 

iliac attachment – the potential substrate of the iliac crest pain syndrome, an ultrasound study 

in healthy subjects. Journal of Ultrasonography 2018;18: 16-21. 

3. Todorov P, R Nestorova, A Batalov. Diagnostic Value of musculoskeletal 

ultrasonography in patients with low back pain – a review of the literature. Medical 

Ultrasonography 2018, 1(1): 80-87. 

4. Тодоров П. Хронична болка в кръста: клинико-анатомичен преглед. GP News 

2014, 12(175):12-15. 

5. Todorov P, Batalov A, Kanev P, Shejtanov I. Ultrasound study of caudal 

enthesopathy: could “nonspecific” low back pain become more specific? Ann Rheum Dis. 

2013; 72: 153. 

 

8.2. Устни доклади, свързани с темата на настоящата дисертация, 

представени на национални и международни научни форуми: 

 

1. Тодоров П, Сивков С, Калчева М, Баталов А. Анатомично, ултрасонографско и 

магнитно резонансно изследване върху мекотъканни причини за неясни хронични болки 

в кръста. Национален конгрес по ревматология, Правец, 31.05-03.06.2018. 

2. Todorov P, R. Nestorova, A Batalov. Enthesopathy of Erector Spinae at the Iliac Crest: 

A Frequent Cause for “Nonspecific” Low Back Pain – an Ultrasound Study. Annual Congress 

of the European Society of Skeletal Radiology, Bari, Italy 15-17 June 2017.  

3. Todorov P, R. Nestorova, A Batalov. Use of musculoskeletal ultrasonography to 

detect painful enthesopathies in low back pain. 9th Interdisciplinary World Congress on Low 

Back and Pelvic Girdle Pain, Singapore 30 Oct – 04 Nov 2016. 

4. Тодоров П, Баталов А. Мускулно-скелетната ехография като нова възможност в 

диагностиката на неясните болки в кръста. IV-та национална конференция по 

остеопороза и остеоартроза с международно участие. Пловдив, 11-14.12.2015 г. 



64 
 

5. Тодоров П, Баталов А. Анатомично и сонографско изследване върху ентезата на 

еректор спине – първоначални резултати. Форум „Наука и младост“, Медицински 

университет – Пловдив, Април 2014. 

 

8.3. Цитати на публикациите по темата в международни списания с 

научен индекс и импакт фактор: 

 

-В: Darrieutort-Laffite C et al: Ultrasonography of lumbar spine: Sonoanatomy and 

practical applications. Joint Bone Spine 81 (2014) 130-136; Импакт фактор 3.304. 

-В: Soriano E et al: Value of color Doppler ultrasound assessment of sacroiliac joints in 

patients with inflammatory low back pain. Journal of Rheumatol. (2018) e-pub ahead of print. 

Импакт фактор 2.157.  

-В: Yue-Peng L et al: Neuromuscular electrical stimulation for treating postpartum low 

back pain. Medicine (2018) 97:28. 

 


