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Examenului manual:

combinat cu testarea mobilităţii coloanei cervicale şi testul craniocervical de 

flexie descris de Dvorak determină limitarea mobilităţii coloanei cervicale 
superioare asociată cu semne clinice majore descrise de Sjaastad (1998) 
diferenţiază cefaleea cervicogenă de migrenă şi cefaleea de tensiune cu o 
sensibilitate de 100 % şi o specificitate de 94 % (Jull şi alţii., 2007). 



 Studiile au început să investigheze tulburările aparatului musculo-scheletal 

care ar putea ajuta în stabilirea diagnosticului de cefalee cervicogenă. Studiile 
lui  Zwart (1997) folosind Cybex dynamometru au arătat că flexia, extensia şi 
rotaţia în coloana cervicală au fost semnificativ reduse la pacienţii cu cefalee 
cervicogenă în comparaţie cu cei cu migrenă şi cefalee de tensiune. Un şir de 
studii au arătat legătura cefaleelor cervicogene cu disfuncţia segmentelor 
cervicale superioare C0-C3 Trevor şi Jones (1964; Bogduk şi Marsland, 1986; 
Bovim si al., 1992; Dreyfuss şi al., 1994 ; Lord şi Bogduk, 1996 ).  Bovim (1992)  
examinînd pragul durerii cu algometru în regiunea capului şi regiuna 
suboccipitală  la pacienţi cu cefalee cervicogenă, migrenă şi cefalee de tensiune 
a determint un scorul semnificativ mai mic pentru cefalee de cervicogenă faţa 
de migenă şi cefalee de tensiune. Studiile lui Watson şi Trott, 1993; Treleaven şi 
al.,1994 au evidenţiat disfuncţia muşchilor flexori cervicali şi postura în 
anteflexie a capului în relaţie cu durerea cervicala şi cefaleea cervicogenă. 



Antepulsia capului precum şi flexie/extensie suboccipitală, dar şi testul de 

flexie/rotaţie descris de Dvorak (1992)se pot efectua folosind goniometru CROM 

(Cervical range of motion inclinometer). Testarea mobilităţii coloanei cervicale, 
examenul manual şi controlul cervical motor evaluat prin testul cranio-cervical 
de flexie identific subiecţii cu cefalee cervicogenă de alte fome de cefalee cu o 
sensibilitate de 100 % şi o specificitate de 94 % (Jull şi alţii., 2007). 



Radiografia digitală funcţională rămine o investigaţie necesară şi obligatorie 
pentru stabilirea diagnosticului de cefalee cervicogenă penru evalurea coloanei 
cervicale superioare se efectuează Rx: C0/C1 prin cavitatea bucală 







Va mulţumesc!

Phank you!


