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І. Увод 

 

Комплексен регионален болков синдром (КРБС) представлява симптомен 

комплекс, който се развива най-често вследствие травма или оперативна интервенция в 

областта на крайниците, характеризиращ се с дифузна упорита и трудна за овладяване 

болка; сензорни промени – хипералгезия, алодиния, хиперестезия; локален оток; 

вазомоторни, судомоторни и трофични нарушения; мускулна слабост; ограничен обем 

на движение в засегнатите стави; нарушаване на важни функции на крайниците. 

Особеност в симптоматиката е нейната диспропорция спрямо силата на предхождащия 

отключващ фактор. Описан подробно за първи път от Silas Weir Mitchell през 1864 г. и 

наименуван от него с термина „Каузалгия” (Mitchell et al., 1864), КРБС и до днес остава 

предизвикателство за клиницистите поради неизяснените патофизиологични 

механизми, разнородната клиника, симптоматично прилаганата фармакотерапия и 

инвалидизиращите последствия. 

Неясната и спорна същина на многоликия синдром се отразява и в историята на 

неговата терминология, това вероятно е синдромът с най-много и най-разнообразни 

наименования в научната литература през годините. Комплексен регионален болков 

синдром е настоящият термин за болковите синдроми, известни до момента с 

наименованията „Рефлексна симпатикова дистрофия”, „Алгодистрофия” и 

„Каузалгия”, както и с огромен брой други имена. През 1993 година Международната 

асоциация за изучаване на болката (International Association for the Study of Pain – IASP) 

предлага неутралния термин Комплексен регионален болков синдром (Complex 

Regional Pain Syndrome – CRPS) като компромисен вариант до установяване на по-

подходящ термин. IASP разделя синдрома на два отделни типа: Тип І, наричан 

дотогава „Рефлексна симпатикова дистрофия” или „Алгодистрофия”, и Тип ІІ, 

известен преди това като „Каузалгия”.  Диференцирането на двата типа се осъществява 

на базата на липса при първи тип и наличие при втори тип на установена нервна лезия 

(Merskey and Bogduk, 1994). Понастоящем все още няма единомислие сред 

медицинските и научните среди по въпроса за терминологията. Голям брой автори 

продължават да употребяват старите наименования, предимно „Рефлексна 

симпатикова дистрофия”, което не само изключително много затруднява коректната 

професионална комуникация, а и подвежда лечението едностранно в посока на 

дисфункцията на симпатиковата нервна система. 
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КРБС е труден за лечение поради неизяснената и дискутабилна мултифакторна 

патогенеза, водеща до разнородна симптоматика. Всички тъкани в засегнатата област 

се обхващат от патологичните процеси, от което функциите на крайника се нарушават, 

болните изпитват сериозно затруднение при извършване на дейностите от ежедневния 

живот (ДЕЖ). Качеството им на живот се променя, смущава се тяхната мобилност, 

самообслужването и изпълнението на домашните задължения, социалните им контакти 

намаляват, трудовите им ангажименти се затрудняват или стават невъзможни (Kemler 

and de Vet, 2000). И не само това, засягат се предимно хора в трудоспособна възраст, 

което потенциално води до продължителна временна нетрудоспособност и дори трайна 

инвалидизация (Duman et al., 2007; Geertzen et al., 1998-a; Taylor et al., 2006; Oerlemans 

et al., 2000; van Dieten et al., 2003).  

Овладяване на болката, възстановяване функциите на засегнатия крайник и 

постигане на ремисия са основните принципи на мултимодалния и 

мултидисциплинарен терапевтичен подход (Stanton-Hicks et al., 2002). Рано 

започнатата лекарствена терапия в комбинация с методите на физикалната терапия е 

предпоставка за добър изход (Geertzen et al., 1994).  

В резултат на неуточнените патогенетични механизми, които играят ключова 

роля в клиниката на синдрома, в практиката се прилагат разнообразни перорални 

лекарствени схеми за лечение, насочени предимно симптоматично, като нито една от 

тях самостоятелно или в комбинация не е с доказан превъзхождащ ефект пред 

останалите. Смесената генеза на болката, на базата на предхождащия травмен момент 

и на установената нервна лезия при КРБС тип ІІ и предполагаемата нервна увреда при 

тип І, е предизвикателство за медиците от различни специалности, участващи в 

лечебния процес. Няма установени насоки за фармакотерапевтично овладяване на 

КРБС у нас, поради което се стига до забавяне на лечението или ненужно такова със 

съответните здравни, социално-медицински и икономически последствия. 

Почти всички автори цитират методите на физиотерапията и рехабилитацията 

като изключително важни и неизменно присъстващи при третирането на комплексен 

регионален болков синдром. Приложението на местно студово въздействие, наречено 

криотерапия, върху човешкия организъм с терапевтична цел е с потвърдена висока 

ефективност при редица заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, за някои 

от които е метод на избор (Въжаров, 1990). Масажът с ледено блокче е познат от 

векове, представлява лесна и неизискваща много средства криотерапевтична методика, 

с минимални противопоказания и странични ефекти, за чието извършване не е нужна 
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апаратура. Методът криоелектрофореза, съчетание на класическата електрофореза и 

криотерапия с ледено блокче, е многообещаващ и с установена ефективност при някои 

ортопедични заболявания и травми, за чието приложение обаче е необходима 

специална апаратура и обучен персонал (Въжаров,1990). Когато и двата метода имат 

благоприятен ефект при следтравмени състояния и усложнения изниква въпросът за 

предпочитанието на единия от тях като метод на избор в клиничен и 

фармакоикономически аспект.  

Настоящият труд е посветен на тези проблеми. 
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ІІ. Цел, задачи, материали и методи 

ІІ.1. Цел, задачи 

В отговор на възникналия интерес към по-задълбочено изследване клиничните 

ефекти на метода криоелектрофореза по отношение болката и функционалното 

възстановяване на пациентите в остър стадий на първично топъл комплексен 

регионален болков синдром тип І, фармакотерапията на синдрома и липсата на 

терминологично единство бе формулирана следната ЦЕЛ: 

Да се приложи методът криоелектрофореза при болни с комплексен регионален 

болков синдром тип І в остър стадий и да се анализират ефективността на физикалната 

и фармакологичната терапия, промените в качеството на живот и съотношението 

разход-ефективност. 

Във връзка с изпълнението на целта следваше да се изпълнят следните ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучат публикуваните литературни данни за пероралната лекарствeна 

обезболяваща и противовъзпалителна терапия при комплексен регионален 

болков синдром тип І. 

2. Да се проучи използваната професионална терминология в международен 

мащаб и в България за комплексен регионален болков синдром. 

3. Да се изследват промените в хода на лечението чрез някои основни признаци и 

симптоми: болка – в покой, при натоварване, нощна и случайна болка; оток; 

обем на движение в засегнатите стави; възможност за юмручен захват, опозиция 

на палец с показалец и палец с малък пръст; опорна функция на долен крайник 

и походка, при пациентите в остър стадий на комплексен регионален болков 

синдром тип І. 

4. Да се изследват промените в качеството на живот – самообслужване, битово-

семейни и професионални дейности на ежедневния живот при тези пациенти. 

5. Да се изчисли съотношението разход-ефективност при лечението на болните с 

остър комплексен регионален болков синдром тип І чрез методите на 

криоелектрофореза и криотерапия с ледено блокче. 

ІІ.2. Материали и методи 

ІІ.2.1. Клиничен материал 

Клиничните проучвания бяха осъществени в Университетска болница по ортопедия и 

травматология, Клиника по следоперативна рехабилитация, и ХХ ДКЦ София в 

периода м. юни 1992 г. – м. юли 1995 г. 



9 
 

Амбиспективното проучване обхваща 119 болни в остър стадий на първично 

топъл комплексен регионален болков синдром тип І. Пациентите са лекувани по два 

метода – 75 с криоелектрофореза (КЕФ) и 44 с криотерапия с ледено блокче (КТ). 

Двете групи са оформени на базата на критерии за включване и изключване чрез 

алтернативна алокация 2:1 (двама пациенти за лечение с КЕФ и един с КТ).  

 

Фигура 1. Профил на проучването 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

    

    

 

     

Пациенти с остър първично топъл 

КРБС тип I (n=119) 

КЕФ група 

Лекувани болни с КЕФ (n=75) 

Контролна група 

Лекувани болни с КТ (n=43) 

Лечебен курс 

15 процедури, 3 последователни 

седмици, 5 дни на седмица,  

1 процедура на ден 

Лечебен курс 

15 процедури, 3 последователни 

седмици, 5 дни на седмица,  

1 процедура на ден 

 

Оценка на резултатите 

Болка при покой (n=75) 

Болка при натоварване (n=75) 

Нощна болка (n=75) 

Случайна болка (n=75) 

Оток (n=69) 

Обем на движение (n=75) 

Юмручен захват (n=29) 

Опозиция І-ви с ІІ-ри пръст (n=29) 

Опозиция І-ви с V-ти пръст (n=29) 

Походка (n=46) 

Оценка на резултатите 

Болка при покой (n=43) 

Болка при натоварване (n=43) 

Нощна болка (n=43) 

Случайна болка (n=43) 

Оток (n=42) 

Обем на движение (n=42) 

Юмручен захват (n=21) 

Опозиция І-ви с ІІ-ри пръст (n=21) 

Опозиция І-ви с V-ти пръст (n=21) 

Походка (n=22) 

Изключен (n=1) 

Домашна рехабилитация  

в продължение на 1 месец 

Домашна рехабилитация  

в продължение на 1 месец 
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ІІ.2.2. Методи 

 

Фармакотерапевтичен метод 

 Пероралната фармакотерапия на пациентите е проучена ретроспективно на 

базата на анкетните карти. Пациентите приемаха перорални аналгетични и 

нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС) по съответната схема за 

конкретните лекарства, чиито прием не бе променян по време на триседмичния 

терапевтичен курс. 

 

Фармакоикономически метод 

За целта на анализа разход-ефективност директните здравни разходи са 

калкулирани като сбор от разходите по физиотерапевтичното лечение и съпътстващата 

фармакотерапия. Единичната цена на физиотерапевтичните процедури КЕФ и КТ са 

взети от три здравни заведения. Отделните лекарствени средства са калкулирани на 

базата на настоящите им цени. Ценовите изчисления са правени въз основа на валутен 

обменен курс 1 Euro = 1,95 BGN. Динамиката на средните стойности от всички оценки 

в анкетните карти за трите вида ДЕЖ са взети като мярка на терапевтичните резултати 

след триседмичния терапевтичен курс. Съотношението разход-ефективност за всяко 

подобрение в ДЕЖ (разход/разлика в динамиката на ДЕЖ) и инкременталното 

съотношение разход-ефективност (разлика в разходите/разлика в подобрението на 

ДЕЖ) са калкулирани (Drummond, 1997). Достоверността на резултатите е проверена 

чрез анализ на чувствителността при вариране на ефекта с +/-0,05 около интервала на 

достоверност (CI). 

 

Физиотерапевтични методи: криоелектрофореза и криотерапия с ледено блокче 

Методът криоелектрофореза (КЕФ) прилагахме с активен леден електрод, 

получен чрез замразяване на 2% електролитен разтвор на натриев хлорид (Въжаров, 

1990). Лечебните процедури извършвахме с апарата “POLYTHER – 1” на фирма 

Еcomed ООД, България, с нискочестотен диадинамичен двуфазов фиксиран 

електрически ток с честота 100 херца. Дозировката на процедурата КЕФ бе 15 минути 

всяка, със сила на тока според индивидуалната поносимост на пациента, средно 7–10 

мА. Криотерапията с ледено блокче (КТ) прилагахме по известната повсеместно у нас 

стандартна методика. Процедурата извършвахме чрез масажиране със спираловидни 
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движения на засегнатия участък в продължение на 5–10 минути в зависимост от 

индивидуалната поносимост на пациента. 

 Курсът на лечение и при двете групи включваше общо 15 процедури за три 

последователни седмици, пет дни в седмицата с прекъсване в почивните дни. 

Непосредствено след физиотерапевтичната процедура на болните от двете групи се 

прилагаше стандартна рехабилитационна програма, включваща извършване на активни 

движения в засегнатите стави до границата на болка с постепенно натоварване без 

форсирани движения. Допълнително по време на лечебния курс като втора 

терапевтична сесия за деня болните извършваха в домашни условия самомасаж с 

ледено блокче на засегнатата част в продължение на 5–10 минути и същия комплекс 

упражнения. След триседмичния терапевтичен курс болните от двете групи 

продължаваха терапевтичната схема чрез поддържаща рехабилитация за период от 

един месец в домашни условия с извършване на масаж с ледено блокче и стандартните 

упражнения за болния крайник двукратно на ден.  

 

Методика на проучване на използваната професионална терминология  

За проучване на използваната професионална терминология за КРБС в научната 

литература направихме електронно проучване в базите данни на Scopus и Pub Med за 

периода м. януари 2001 г.–м. май 2012 г. със следните дескрипции в заглавието: 

„Complex Regional Pain Syndrome”, „Complex Regional Pain Syndrome Type I”, „Complex 

Regional Pain Syndrome Type 1”, „Complex Regional Pain Syndrome Type II”, „Complex 

Regional Pain Syndrome Type 2”, „CRPS”, „CRPS Type I”, „CRPS Type 1”, „CRPS Type 

II”, „CRPS Type 2”, „Reflex Sympathetic Dystrophy”, „Algodystrophy”, 

„Algoneurodystrophy”, „Sudeck”, „Shoulder-hand Syndrome”, „Transient Osteoporosis” и 

„Causalgia”. Другите терминологични означения бяха изключени поради минимална 

употреба. За всяка публикация бяха регистрирани следните данни: заглавие, автор 

(автори), адрес на автора, източник на публикацията, тематична насоченост на 

източника, година на публикуване, език на публикацията, държава на публикацията, 

ключови думи. Критерий за включване в проучването беше наличие в заглавието поне 

на едно от терминологичните означения. Ако в заглавието присъстват повече от едно 

наименование на синдрома и в резултат същата статия се генерира повече от веднъж, 

то тя се взема под внимание само еднократно. Всичките наименования от такива 

статии обаче се вписваха в съответната статистика. Терминологията в заглавията се 
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анализираше по отношение на използваните наименования за близо 12-годишен 

период, държава-произход на автора,  медицинската специалност на източника. 

За проучване на използваната професионална терминология в България за 

комплексен регионален болков синдром приложихме анкетен метод. Направихме 

анкета – отворено интервю със специалисти от следните болници в гр. София: СБАЛО 

„Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД; МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Клиника по 

ревматология; НСБФТР ЕАД; СБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум”; МБАЛ 

„Токуда Болница София”; ХХІ ДКЦ. Оценено е познаването и прилагането в 

практиката на новата терминология на синдрома по специалности на лекарите. 

 

Методи за оценка на получените резултати 

 Клиничните резултати бяха оценявани преди започване на лечението, в края на 

терапевтичния курс и след поддържащия период на домашна рехабилитация. 

Прегледите и оценяването се извършваше от един изследовател с цел да се избегнат 

индивидуалните различия и да не се получи разминаване в оценките. 

 

Метод за оценка на интензитета на болката 

 Оценявахме следните типове болка: 1. Болка при покой (когато крайникът е в 

спокойно състояние и не се движи, спонтанна болка); 2. Болка при натоварване (когато 

крайникът извършва многократни движения, напр. при упражнения); 3. Нощна болка 

4. Случайна болка (при промяна на времето). 

За оценяване интензитета на болката приложихме вербално-цифрова скала по 

Чобанов, модифицирана от нас (Чобанов, 1991). Макар и субективна, тази скала ни 

дава информация как се чувства болният и как самият той определя ефекта от 

лечението си.  

Приложената скала за оценка на интензитета на болката беше следната: 

0 – без болка или незначителна такава 

1 – интермитентна, поносима, неизискваща аналгетична терапия 

2 – умерена, постоянна, изискваща аналгетична терапия 

3 – силно изразена болка 

 

Сантиметрия – метод за измерване обиколки на тялото и разстояния   

 Отокът на засегнатите участъци измервахме по стандартния метод сантиметрия. 

Сравнявахме обиколките на двата крайника в симетрични участъци с точно определен 
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пункт и отчитахме разликата в получените стойности в сантиметри с точност до 0,5 см. 

За горен крайник това бяха обиколките на гривнените стави през стилоидните 

процесуси на радиуса и улната, както и през дланта на ръката. За долен крайник се 

отчитаха обиколките през двата малеола, през петата и през най-изпъкналата част на 

ходилото. Крайният резултат получавахме като средна аритметична стойност от 

съответните разлики. Отстоянието на пулпите на пръстите от дисталната дланна гънка, 

отстоянието на I-ви пръст от II-ри пръст и отстоянието на I-ви пръст от V-ти пръст 

измервахме чрез линия и отчитахме резултатите в сантиметри с точност до 0,5 см. 

 

Гониометрия – метод за измерване обема на движение в ставите  

 Обемът на движение в засегнатите стави измервахме по стандартния метод 

гониометрия, като резултатите записвахме според единната унифицирана SFTR-

система, валидна за всички страни и за всички стави (Банков, 1986). Отчитането на 

степента на полученото подобрение извършвахме по метода на Въжаров, според който 

оценяването на полученото подобрение се осъществява чрез цифров индекс на 

подобрение, показващ каква част в проценти от липсващия физиологичен обем на 

движение в съответната става е възвърнат, като за 100-процентно възстановяване 

коефициентът е 10 (възстановени са 100% от загубения обем на движение) (Въжаров, 

1990). При стави, които извършват движение в повече от една равнина, крайният 

индекс на подобрение се изчислява като средна аритметична стойност от индексите на 

съответните равнини.  

 

Метод за оценка на качеството на живот 

Качеството на живот оценявахме по отношение възможността на пациентите да 

извършват основни дейности на ежедневния живот. Дейностите по самообслужване, 

битово-семейните и професионалните дейности в ежедневието  изследвахме по 

стандартната методика, приета в рехабилитационната практика у нас, по 

модифицирани карти за тестуване с цел получаване на оптимална информация за 

състоянието на болните (Тодоров, 1986). Оценявахме по 6-степенната скала от 0 

(тестуваният не може да извърши никак указаната дейност) до 5 (тестуваният извършва 

дейността нормално, напълно независим). Относно дейностите по самообслужването, 

изследвахме 12  дейности в леглото, 5 свързани с хранене, 22 във връзка с обличане и 

събличане и 9 за личната хигиена. По отношение битово-семейните активности, 

изследвахме по 5 свързани с подреждане на леглото, готвене, пране и почистване. Във 
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връзка с професионалните дейности тестувахме 15 дейности свързани с горен крайник 

и 9 – с долен крайник, както и 5 транспортни дейности. Финалната оценка за 

съответния вид ежедневни дейности представлява средната аритметична стойност от 

всички оценки в съответната анкетна карта. 

 

Наблюдение 

Чрез метода наблюдение извършвахме оценяването на походката и опорната 

функция на долните крайници. За целта болният биваше помолен да ходи по 

хоризонтална повърхност около 10 метра по обичаен за него начин според нормалната 

му скорост на придвижване. Функционалното възстановяване на долните крайници 

отчитахме по отношение начина на ходене – с помощно средство или не, и дали 

накуцва, когато походката е без помощно средство. Опорната функция оценявахме по 

следната скала: 

0 – напълно възстановена опорна функция (ходи без помощно средство) 

1 – частично отбременяване с 1 помощно средство  

2 – частично отбременяване с 2 помощни средства 

3 – невъзможна опорна функция  

Статистически методи 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS 

Statistics 19.0. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, бе 

избрано p<0,05. Бяха приложени следните методи:  

1. Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното разпределение на 

разглежданите признаци, разбити по групи на изследване. 

2. Вариационен анализ – изчисляване оценките на централната тенденция и разсейване. 

3. Графичен анализ – за визуализация на получените резултати. 

4. Алтернативен анализ – за проверка на хипотези за различие между относителни 

дялове. 

5. Екзактен тест на Fisher и 2
 – за проверка на хипотези за връзка между 

категорийни признаци. 

6. Непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов и Shapiro-Wilk – за проверка вида на 

разпределението. 

7. Непараметричен тест на Kruskal-Wallis – за проверка на хипотези за различие 

между няколко независими извадки. 
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8. Т-тест на Student – за проверка на хипотези за различие между две независими 

извадки. 

9. Непараметричен тест на Mann-Whitney – за проверка на хипотези за различие 

между две независими извадки. 

10. Непараметричен тест на Friedman– за проверка на хипотези за различие между 

няколко зависими извадки. 

11. Непараметричен тест на Wilcoxon – за проверка на хипотези за различие между 

две зависими извадки. 

12. Корелационен анализ – за проверка наличието на линейна зависимост между 

количествени признаци. 

13. Z-тест – за проверка на пропорцията при независими извадки. 
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ІII. Резултати 

III.1. Проучвания по отношение на терминологичното единство и приложението 

на новоприетите термини за комплексен регионален болков синдром в 

международен мащаб и употребата им в клиничната практика у нас   

 

При електронното проучване относно терминологията на синдрома се получиха 

1318 статии, представени на таблица 1. За дескрипцията „Complex Regional Pain 

Syndrome” статиите са 953 (72,31%), а за нейната абревиатура “CRPS” 94 (7,13%), 

общо 1047 (79,44%); за “Reflex Sympathetic Dystrophy” 180 (13,66%), за “Shoulder-hand 

Syndrome” 33 (2,50%), за “Algodystrophy” 29 (2,20%), за “Causalgia” 13 (0,99%), за 

“Sudeck” 13 (0,99%), за “Algoneurodystrophy” 2 (0,15%) и 1 (0,08%) за “Transient 

Osteoporosis”.  

Разглеждайки резултатите за дескрипцията “Complex Regional Pain Syndrome” в 

660 (63,04%) от заглавията типът на синдрома не е дефиниран. В 14 (1,34%) терминът 

“Complex Regional Pain Syndromes” вероятно се отнася и за двата типа. Конкретизиране 

на типа на синдрома е направено в 258 (24,64%) заглавия за “Complex Regional Pain 

Syndrome Type I”, в 17 (1,62%) за “Complex Regional Pain Syndrome Type II”, а 4 касаят 

и двата типа – Complex Regional Pain Syndrome Type I and Type II. За абревиатурата 

“CRPS” без уточняване на типа са намерени 63 (6,02%) заглавия, в други 30 (2,87%) е 

дефиниран тип I и в едно заглавие – тип ІІ. 

Старият термин “Reflex Sympathetic Dystrophy” се среща в 180 (13,66%) 

заглавия с постепенно намаляване на употребата му през годините до момента. В 23 

(12,78%) от тези заглавия се срещат и други терминологични означения на синдрома – 

в 13 от тях – “Complex Regional Pain Syndrome” или неговата абревиатура “CRPS” с 

или без означаване на “Type I”. 

Общият брой заглавия, прилагащи новата терминология комплексен регионален 

болков синдром, представляват 79,44 % от всички, докато наименованието рефлексна 

симпатикова дистрофия – само 13,66%.  
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Таблица 1. Брой на заглавията, установени с различните дескрипции и наличните 

термини в скоби 

Термин 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Общо 

Complex 

Regional Pain 

Syndrome 

26(1) 32(3) 37(0) 39(0) 30(2) 62(0) 63(0) 54(2) 88(0) 97(0) 89(1) 43(2) 660(11) 

CRPS* 0(2) 1(1) 3(4) 1(4) 7(3) 4(4) 10(4) 7(5) 2(5) 12(7) 8(9) 8(5) 63(53) 

Complex 

Regional Pain 

Syndrome 

Type I/1 

10(1) 22(1) 23(2) 18(0) 20(0) 24(1) 21(0) 32(1) 32(0) 15(0) 20(1) 21(1) 258(8) 

CRPS* Type 

I/1 
1(2) 2(1) 2(2) 3(2) 3(0) 3(2) 2(1) 3(3) 3(5) 3(2) 4(7) 1(1) 30(28) 

Complex 

Regional Pain 

Syndrome 

Type II/2 

0(0) 1(1) 2(0) 2(0) 1(1) 3(0) 2(0) 1(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 17(2) 

CRPS* Type 

II/2 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 1(2) 

Complex 

Regional Pain 

Syndromes** 

2(0) 2(1) 5(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 2(1) 1(0) 0(0) 0(0) 18(2) 

Reflex 

Sympathetic 

Dystrophy 

34(1) 45(5) 25(2) 18(3) 15(1) 12(5) 10(2) 8(2) 4(1) 3(3) 4(1) 2(2) 180(28) 

Algo(neuro)- 

dystrophy 
2(1) 8(3) 1(2) 1(1) 4(2) 3(1) 1(1) 3(0) 5(0) 0(0) 1(1) 2(1) 31(13) 

Shoulder-hand 

Syndrome 
4(0) 0(0) 5(0) 5(0) 2(0) 0(0) 1(0) 5(0) 4(1) 3(0) 2(1) 2(1) 33(3) 

Causalgia 1(0) 1(1) 4(0) 1(2) 1(0) 1(1) 1(0) 1(1) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 13(5) 

Sudeck*** 1(1) 1(0) 1(2) 0(1) 2(0) 0(1) 0(0) 2(0) 1(0) 3(0) 1(0) 1(0) 13(5) 

Transient 

Osteoporosis 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 

* Абревиатура за „Complex Regional Pain Syndrome”, използвана в заглавията  

** Включва „Complex Regional Pain Syndromes” и „Complex Regional Pain Syndrome type I или 1 и type II или 2” 

*** Включва „Sudeck’s syndrome”, „Sudeck’s disease”, „Sudeck’s atrophy” и „Sudeck’s dystrophy” 

CRPS: Complex Regional Pain Syndrome 

 

 

Терминът “Shoulder-hand Syndrome” е използван в 33 (2,50%) заглавия, повечето 

от които описват синдрома при пациенти с инсулт. Двадесет и девет други заглавия 

(2,20%) цитират наименованието “Algodystrophy” и 2 (0,15%) други –  

“Algoneurodystrophy” (които по-нататък са дискутирани заедно с Algodystrophy), 

главно използвани от френски автори или автори от френско-говорящи страни. 

“Causalgia”, терминът, с който синдромът е описан за първи път, се среща в 13 (0,99%) 

заглавия само, като в 2 от тях това наименование е използвано заедно с новото 

терминологично означение – “Complex Regional Pain Syndrome Type II”. Името на Paul 

Sudeck е свързано с 13 (0,99%) докладвания, повечето от които произхождат от 

Германия (Sudeck, 1900). В 6 от тях успоредно е приложено и друго име на синдрома: в 

4 фигурира новото наименование – “Complex Regional Pain Syndrome” и 2 пъти “Reflex 
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Sympathetic Dystrophy”. Дескрипторът “Transient Osteoporosis” е намерен само в едно 

заглавие, което произхожда от Аржентина и статията е на испански. 

Терминът “Complex Regional Pain Syndrome” и абревиатурата му ”CRPS” се 

употребява не само от английско-говорящите автори, но и от немски, нидерландски, 

японски и турски автори (табл. 2). “Reflex Sympathetic Dystrophy” все още се прилага, 

макар и с намаляваща честота в САЩ, Франция, Турция и Нидерландия. Френските 

автори обаче предпочитат означението “Algodystrophy”. Наименованията “Sudeck’s 

atrophy”, “Sudeck’s dystrophy”, “Sudeck’s disease” или “Sudeck’s syndrome” са рутинно 

използвани от немските автори, но все пак значително по-рядко от новата 

номенклатура: само 8 (4,42%) референции са намерени за “Sudeck” като дескриптор. 

Подобни резултати бяха намерени за “Causalgia”, използвано име главно от английско-

говорящи автори. “Shoulder-hand syndrome” е предпочитан термин от китайски автори, 

които са предимно специалисти по физиотерапия и рехабилитация. Половината от 

заглавията, които прилагат новата терминология, са публикувани от европейски автори 

– 528 (50,43%) в сравнение с издадените в Северна Америка статии –  306 (29,23%). 

 

Таблица 2. Брой на заглавията за всеки дексриптор според страната на произход на 

автора 

Термин USA UK Neth Ger Aus Bel Can Chi Fra Ita Jap Spa Tur Pol Isr Други 

CRPS * 271 70 148 166 31 12 30 3 25 14 46 19 50 6 13 143 

RSD ** 30 8 18 5 2 11 1 2 19 3 3 16 26 9 3 24 

Algodystrophy 0 1 0 1 1 3 0 0 10 2 0 1 0 5 0 7 

Sudeck *** 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

Causalgia 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

Shoulder-hand 

syndrome 
1 0 0 1 0 0 0 17 2 3 2 1 1 0 0 5 

Забележка: USA: САЩ; UK: Великобритания; Neth: Нидерландия; Ger: Германия; Aus: Австралия; Bel: Белгия; Can: 

Канада; Chi: Китай; Fra: Франция; Ita: Италия; Jap: Япония; Spa: Испания; Tur: Турция; Pol: Полша; Isr: Израел;   

* Включва „Complex Regional Pain Syndrome” и „CRPS”, използвани с или без означение на типа 

** Включва „Reflex Sympathetic Dystrophy” и „RSD” 

*** Включва „Sudeck’s syndrome”, „Sudeck’s disease”, „Sudeck’s atrophy” и „Sudeck’s dystrophy 

 

“Complex Regional Pain Syndrome” или абревиатурата “CRPS” се употребяват не 

само от анестезиолози, специалисти по лечение на болката и невролози,  но също и от 

интернисти (табл. 3). Освен това, употребата на новата терминология от ортопеди и 

специалисти по физиотерапия и рехабилитация се увеличава, въпреки че ортопедите 

все още предпочитат класическите термини “Reflex Sympathetic Dystrophy” и 

“Algodystrophy”. Новата терминология се използва с нарастваща честота също и от 

ревматолози. 
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Таблица 3. Брой на заглавията за всеки дексриптор според специалността на източника  

Термин Pain Neurol Orthop Rehabil Rheum Med Surg Radiol Други 

CRPS * 431 163 111 78 42 132 17 14 54 

RSD ** 14 15 46 21 20 30 2 12 20 

Algodystrophy 0 1 14 5 4 7 0 0 0 

Sudeck *** 1 2 1 3 0 6 0 0 0 

Causalgia 3 3 1 1 0 1 3 0 1 

Shoulder-hand 

syndrome 

0 2 1 19 2 9 0 0 0 

* Включва „Complex Regional Pain Syndrome” и „CRPS”, използвани с или без означение на типа 

** Включва „Reflex Sympathetic Dystrophy” и „RSD” 

*** Включва „Sudeck’s syndrome”, „Sudeck’s disease”, „Sudeck’s atrophy” и „Sudeck’s dystrophy 

Pain: източници за анестезиология и лечение на болката; Neurol: източници за неврология и неврохирургия; Orthop: 

източници за ортопедия, хирургия на ръката, хирургия на ходилото, пластична хирургия и спортна медицина; 

Rehabil: източници за физиотерапия и рехабилитация; Rheum: източници за ревматология; Med: източници за 

вътрешна и очща медицина; Surg: източници за обща хирургия; Radiol: източници за рентгенология и радиология. 

 

 Във връзка с проучванията относно въвеждането и прилагането на новата 

терминология за КРБС у нас направихме анкета сред лекари от водещи лечебни 

заведения в София (табл. 4).  

 

Таблица 4. Приложение на новоприетата от IASP терминология за КРБС 

Специалисти Ортопеди Ревматолози Невролози ФТР* ОПЛ** Общо 

Прилагат 7 (58,33%) 5 (71,43%) 3 (60,0%) 3 (60,0%) 1 (33,33%) 19 (59,385%) 

Не прилагат 5 (41,67%) 2 (28,57%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) 2 (66,67%) 13 (40,625%) 

Общо 12 (37,5%) 7 (21,875%) 5 (15,625%) 5 (15,625%) 3 (9,375%) 32 (100%) 

* ФТР: Специалисти по физиотерапия и рехабилитация 

** ОПЛ: Общопрактикуващи лекари 

 

Анкетирани бяха тридесет и двама медици от специалностите, които най-често 

консултират и лекуват пациенти с КРБС: ортопеди 12 (37,5%), ревматолози 7 

(21,875%), невролози 5 (15,625%), специалисти по физиотерапия и рехабилитация 5 

(15,625%) и общопрактикуващи лекари 3 (9,375%). При анализа на анкетните карти се 

установи, че новата терминология на синдрома все още не е възприета в практиката 

като цяло – 19 (59,385%) от анкетираните прилагат в своята практика новоприетите 

термини. Разгледано по специалности, най-често ревматолозите си служат с новата 

номенклатура – 71,43%, следвани от невролози и специалисти по физиотерапия и 

рехабилитация – по 60,0%, ортопеди – 58,33% и общопрактикуващи лекари – 33,33%.  
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В резюме, терминологията, която се прилага да обозначи Комплексен 

регионален болков синдром, е разнородна в световен мащаб и у нас, но с тенденция 

към все по-често прилагане на новоприетите наименования – Комплексен регионален 

болков синдром тип І, който замества Рефлексна симпатикова дистрофия и 

Алгоневродистрофия, и  Комплексен регионален болков синдром тип ІІ, на мястото на 

Каузалгия. Номенклатурата на заболяванията трябва да бъде единна, както в научните 

среди, така и в клиничната практика. Унифицирането й е от изключително значение за 

добрата медицинска комуникация и правилното диагностициране, за навременното 

лечение, ранното възстановяване на болните и намаляване на инвалидизирането, а 

съответно и за намаляване на разходите за лечение и социално осигуряване. 

 

ІII.2. Клинични проучвания по отношение приложението на 

физиотерапевтичните методи криоелектрофореза (КЕФ) и криотерапия с ледено 

блокче (КТ) и съпътстваща фармакотерапия 

 

От общо 119 пациенти 118 завършиха проучването (фиг. 1). Един пациент 

отпадна от контролната група, тъй като не успя да завърши лечебния курс. Анализът на 

клиничните резултати е извършен на базата на 75 болни (63,56%) в проучваната КЕФ-

група и 43 болни (36,44%) в контролната КТ-група. Седем други пациенти не са 

включени в анализа за динамиката на отока поради засягане в областта на колянната 

става и рамо-ръка локализация (6 болни от КЕФ-групата и 1 болен от КТ-групата). 

Пациентите бяха на възраст 51,1813,98 години в интервала от 15 до 81 години, 55 

(46,2%) от които мъже и 64 (53,8%) жени. При мъжете с най-голям относителен дял са 

на възраст между 40 и 59 години, а при жените 50-79. 

Демографското разпределение на изследвания контингент по пол, възраст и 

метод на лечение е показано на фиг. 2. Разпределението на болните според 

локализацията бе както следва: засягане на ръка общо 48 болни (40,3%), рамо-ръка 2 

болни (1,7%), ходило 64 болни (53,8%) и коляно 5 болни (4,2%), от които при 

лекуваните с КЕФ: засягане на ръка 28 болни, рамо-ръка 1 болна, ходило 41 болни и 

коляно 5 болни; при лекуваните с КТ с ледено блокче: засягане на ръка 20 болни, рамо-

ръка 1 болна, ходило 23 болни (фиг. 3). Според предхождаща травма, 82 болни са с 

предшестваща фрактура (68,9%), 18 са с дисторзио (15,1%), 10 на базата на оперативна 

интервенция на крайник (8,4%) и друга етиология – 9 болни (7,6%) (теносиновиит, 
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тендовагинит, фасциит – 5, контузио – 3, ухапване от котка – 1), което отговаря на 

приетото мнение, че фрактурата като вид травма е най-честата причина за отключване 

на КРБС (фиг. 4). Доминантния крайник (фиг. 5) беше засегнат при 58 от болните 

(48,7%), а недоминантният – при 61 болни (51,3%). Според трудовата заетост 39 от 

болните бяха служащи (32,8%), 30 – работници (25,2%), пенсионери – 44 болни (37%), 

занимаващи се с частен бизнес – 3 (2,5%) и безработни 2, (1,68%), ученици – 1 (0,84%) 

(фиг. 6). Преобладаващата давност на травмата е между 2 и 3 месеца (фиг. 7).  

Фигура 2. Честотно разпределение на пациентите по пол, възраст и терапевтичен метод 

 

 

 

Фигура 3. Разпределение на пациентите според локализацията на КРБС 
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Фигура 4. Разпределение на пациентите според вида на предхождаща травма 

 
 

Фигура 5. Разпределение на пациентите според засягането на доминантен крайник 

 

 

Фигура 6. Разпределение на пациентите според трудовата заетост 
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Фигура 7. Разпределение на пациентите според давността на иницииращия момент в 

месеци 

 

ІІІ.2.1. Динамика на болката 

ІІІ.2.1.1. Динамика на типовете болка при лечението с двата физиотерапевтични 

метода и съпътстващата фармакотерапия 

Преди лечението болката в покой (фиг. 8) е еднакво изразена при пациентите, 

третирани по двата метода като преобладаващата болка е интермитентна, поносима, 

неизискваща аналгетична терапия, но се наблюдава и умерена, постоянна, изискваща 

аналгетична терапия болка. След терапевтичния курс се установява статистически 

значима разлика в интензитета на болката в групите, лекувани по двата сравнявани 

метода, като в по-добро състояние са пациентите лекувани по метода КЕФ – 85,3% са 

без или с незначителна болка в сравнение с контролната група – 62,8% (p<0,05). На 

този етап преобладава липсата на болка или незначителна такава и интермитентна 

болка, значимо повече при лекуваните по метода КТ. След поддържащия период 

болките отсъстват почти напълно и в двете сравнявани групи без статистически 

значима разлика. 

Фиг. 8. Динамика на болката при покой при двата терапевтични метода 
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По отношение на болката при натоварване, преди терапията почти 40% от 

пациентите от двете групи имаха силна болка, като нито един пациент не беше без 

болка или лека такава (фиг. 9). След лечебния курс пациентите със силна болка бяха 

много по-малко в сравнение със състоянието им преди терапията, съответно 1,3% от 

КЕФ групата и 4,7% от КТ групата (p<0,05), въпреки че сигнификантна разлика при 

сравняване на двете групи не беше намерена. При сравняване на отделните 

интензитети на болката след лечебния курс се наблюдава статистически значима 

разлика между двете групи при степени 0 и 2 (p<0,05), а при степен 1 не се установява 

значимост (р>0,05). След периода на домашна рехабилитация 2,7% от лекуваните с 

КЕФ и 23,3% от лекуваните с КТ все още изпитват умерена по сила болка (p<0,05). 

Нямаше пациент от контролната група без или с лека болка, докато 29 пациенти 

(38,7%) от КЕФ групата оцениха болката си като такава (p<0,05). 

 

Фиг. 9. Динамика на болката при натоварване при двата терапевтични метода 
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Всички пациенти от двете групи се оплакваха от нощна болка преди терапията, 

предимно умерена като сила (фиг. 10). При прегледите след терапевтичния курс и след 

поддържащия период се наблюдават статистически сигнификантно намаляване на 

болката и при двете групи (p<0,05) в сравнение с интензитетите преди терапия. При 

степен 0 на интензитет на нощната болка броят на пациентите от КЕФ групата е 

сигнификантно по-висок от този на контролната група (p<0,05). В проучваната група 

повече от половината болни са без болка или изпитват слаба болка в сравнение с 

контролните пациенти, при които болката е предимно интермитентна след лечението. 

След поддържащия едномесечен период лекуваните с КЕФ с лека или без болка са 

значимо повече – 85,3% в сравнение с контролите – 62,8% (p=0,007). 
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Фиг. 10. Динамика на нощната болка при двата терапевтични метода 
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Подобно, и при двете глупи се наблюдава случайна метеотропна болка преди 

терапията, като техният брой постепенно намалява при отчитането й в следващите два 

прегледа (фиг. 11). След терапевтичния курс с КЕФ без или със слаба болка са само 

5,3% от болните, в сравнение с терапията с КТ, при която няма нито един пациент без 

или със слаба болка (p<0,05). При този етап все още има пациенти, които имат умерена 

болка, значимо по-нисък брой от групата лекувани с КЕФ – 16,0% за разлика от 

лекуваните с КТ, които са 32,6% (p<0,05). След периода на домашна рехабилитация 

броят в КЕФ-групата без или със слаба болка нараства на  18,7%, а този в КТ-групата – 

на 4,7% (p<0,05). При третия етап на проследяването 80,0% от проследяваната група 

болни и 90,7% от контролната пациентска група изпитват интермитентна болка, което 

е без сигнификантно различие. 

Фиг. 11. Динамика на случайната болка при двата терапевтични метода 
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Обобщение: в сравнителен аспект от физикалната терапия и медикаментозната 

терапия най-слабо се повлиява случайната болка. От разглежданите типове болка тя 

остава да персистира най-дълго с времето. 
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ІІІ.2.1.2. Динамика на изследваните типове болка в количествен аспект  

Получените резултати, показани на фигури 12-15, в общи линии демонстрират 

същите разлики между двата изследвани метода, както и при динамиката на болката. 

Различията в средните стойности на интензитетите на всички типове болка след 

терапевтичните курсове с двата физикални метода плюс фармакотерапевтичното 

лечение са статистически значими (p< 0,05). Тази значимост се запазва и след периода 

на домашна рехабилитация за болката при натоварване, нощната болка и случайната 

болка. При сравняване на интензитетите на болката при покой не се установява 

сигнификантна разлика между двата метода на лечение. 

 

Фигура 12. Динамика на средните стойности на интензитета на болката при покой при 

двата терапевтични метода 

КЕФ

КТ

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Преди лечението След лечението 1 месец след лечението

1,11

0,15

0,01

1,16

0,37

0,02

 
 

 

Фигура 13. Динамика на средните стойности на интензитета на болката при 

натоварване при двата терапевтични метода 

КЕФ

КТ

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Преди лечението

След лечението

1 месец след лечението

2,33

1,2

0,64

2,36

1,67

1,23
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Фигура 14. Динамика на средните стойности на интензитета на нощната болка при 

двата терапевтични метода 

 

КЕФ

КТ
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Преди лечението
След лечението

1 месец след 
лечението

1,65

0,51 0,15

1,7

1,07

0,37

 

 

Фигура 15. Динамика на средните стойности на интензитета на случайната болка при 

двата терапевтични метода 

КЕФ

КТ
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Преди лечението
След лечението

1 месец след 
лечението

1,83

1,11 0,83

1,91
1,33

1

 
 

ІІІ.2.1.3. Анализ на зависимостта между типовете болка и качеството на живот, 

измервано чрез дейностите на ежедневния живот (ДЕЖ)  

Независимо от някои несъществени детайли на различие, представените фигури 

(16-18) демонстрират наличие на зависимост между интензитета на болката и 

стойността на съответния вид ДЕЖ, изразяваща се в следното – интензитетът на 

болката е свързан обратно пропорционално със стойността на ДЕЖ, т.е. при по-силна 

болка оценките на ДЕЖ са с по-ниски стойности. При ДЕЖ самообслужване и битово-

семейни зависимостта с категориите на болката има сигнификантен характер, докато 

при професионалните ДЕЖ се изразява само като тенденция и то невинаги. 
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Фигура 16. Зависимост на ДЕЖ от различните видове болка преди лечението 
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Самообслужване Силно изразена Битовосемейни Без болка Битовосемейни Интермитентна

Битовосемейни Умерена Битовосемейни Силно изразена Професионални Без болка

Професионални Интермитентна Професионални Умерена Професионални Силно изразена

 
 

 

Фигура 17. Зависимост на ДЕЖ от различните видове болка след лечението 
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Фигура 18. Зависимост на ДЕЖ от различните видове болка един месец след лечението 
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ІII.2.2. Сравнителен анализ на динамиката на отока при пациентите, лекувани 

чрез КЕФ и КТ в комбинация слекарствена терапия 

 

От таблица 5 е видно, че всички пациенти са имали оток в областта на 

засегнатия крайник преди лечението. При този анализ не се установява статистически 

значима разлика между локализациите в групите, лекувани по двата метода. Преди 

лечението отокът на пациентите (локализация долен крайник), на които е предстояло 

лекуване по КЕФ, са със значимо по-високи стойности. След лечението и след 

поддържащия период на домашна рехабилитация има статистически значимо 

намаляване на отока в сравнение с предходното измерване по групи (p<0,05). При 

сравняване стойностите на отока между двете групи се установява по-силно изразена 

разлика при пациенти, лекувани по метода КЕФ плюс фармакотерапия (p<0,001). 

Статистически значимото различие между двете групи болни се запазва и при анализ 

на стойностите по локализации. В края на поддържащия период без оток са били 4 

болни със засягане на горен крайник и 13 болни със засягане на долен крайник от 

проучваната група и само един болен от контролната група със засягане на горен 

крайник. 
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Таблица 5. Динамика на отока в двете групи, лекувани по метода КЕФ и КТ* 

Показател Локализация Оценка 
КЕФ група КТ група 

р 
X  SD X  SD 

Оток (cm) 

Общо (n=111) 

Преди 

лечение 
1,91

a
 0,49 1,77

a
 0,41 n.s. 

След лечение 0,89
b
 0,43 1,17

b
 0,39 0,001 

1 месец след 

лечение 
0,37

c
 0,29 0,76

c
 0,30 <0,001 

ГК (n=48) 

Преди 

лечение 
1,87

a
 0,60 1,89

a
 0,48 n.s. 

След лечение  0,87
b
 0,44 1,23

b
 0,43 0,007 

1 месец след 

лечение 
0,34

c
 0,22 0,76

c
 0,37 <0,001 

ДК (n=63) 

Преди 

лечение 
1,94

a
 0,40 1,67

a
 0,31 0,010 

След лечение  0,90
b
 0,42 1,12

b
 0,35 0,038 

1 месец след 

лечение 
0,40

c
 0,32 0,76

c
 0,23 <0,001 

* Еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните 

букви – наличие на такава (p<0,05). 

ГК: горен крайник; ДК: долен крайник 

 

III.2.3. Динамика в обема на движение при пациентите лекувани чрез КЕФ и КТ и 

съпътстваща лекарствена терапия 

Както се установява от таблица 6, спечеленият обем на движение постепенно се 

увеличава като стойност на индекса след физиотерапевтичния курс в комбинация с 

фармакотерапията и след поддържащия период на домашна рехабилитация, сравнени с 

първоначалния липсващ обем (p<0,05). При сравняване на двете групи болни 

подобряването на обема е сигнификантно по-добро за проучваната група (p<0,001). 

Пълен обем на движение след лечебния курс е постигнат при двама пациенти от тази 

група със засягане на долен крайник, а след домашния период на рехабилитация трима 

болни със засягане на горен крайник и девет със засягане на долен крайник. Обемът на 

движение е нормализиран само при един пациент със засегнат горен крайник, лекуван 

по метода КТ.  

 

Таблица 6. Динамика на обема на движение в засегнатите стави в двете групи, 

лекувани по метода КЕФ и КТ* 

Показател Оценяване 
КЕФ група КТ група 

Р 
X  SD X  SD 

ОД 

(индекс на 

подобрение) 

След 

лечението 
5,11

a
 0,17 3,99

a
 0,11 <0,001 

1 месец след 

лечението 
7,81

b
 0,17 6,65

b
 0,15 <0,001 

* Еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – 

наличие на такава (p<0,05); ОД: Обем на движение. 
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ІII.2.4. Функционална оценка при засягане на горен крайник 

ІII.2.4.1. Оценяване на възможността на болните да направят юмручен захват  

 

На таблица 7 е показана възможността на пациентите със засегнат горен 

крайник да направят юмручен захват. Статистически сигнификантно повишаване броя 

на пациентите от двете групи се наблюдава след лечебния курс и след 

рехабилитационния период в сравнение с тяхното начално състояние (p<0,05). 

Непосредственно след лечението и един месец след него пациентите, лекувани по 

КЕФ, са с гранично значимо по-добри показатели от тези, лекувани по КТ (p<0,1). В 

края на проучването 86,2% от пациентите, лекувани по КЕФ и 61,9% от тях, лекувани 

по КТ, могат да правят юмручен захват. 

 

Таблица 7. Сравнителен анализ на изследваните методи по динамика на юмручен 

захват * 

Метод Юмручен захват 
Преди лечение След лечение** След 1 месец** 

n % n % n % 

КЕФ 
Невъзможен 26 89,7 12 41,4 4 13,8 

Възможен 3 10,3
a
 17 58,6

b
 25 86,2

c
 

КТ 
Невъзможен 19 90,5 14 66,7 8 38,1 

Възможен 2 9,5
a
 7 33,3

b
 13 61,9

c
 

* Еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сагнификантна разлика, а различните 

– наличие на такава (p<0,05) 

** Двата метода се различават с гранична сигнификантност (p<0,1) 

 

IIІ.2.4.2. Оценяване на отстоянието на пулпите на пръстите от дисталната дланна 

гънка и възможността на болните да направят опозиция на палец с показалец и 

опозиция на палец с малък пръст 

 

Отстоянието на пулпите на пръстите от дисталната дланна гънка корелира 

директно с възможността на болните да направят юмручен захват. От таблица 8 се 

вижда, че преди лечението и при трите показателя пациентите, лекувани и по двата 

метода, имат статистически еднакви стойности. Непосредствено след лечението и един 

месец след него при първите два показателя сигнификантно по-ниски стойности имат 

лекуваните по КЕФ. При третия показател не се наблюдава статистически значима 

разлика между стойностите на групите, лекувани по сравняваните методи. 
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Таблица 8. Сравнителен анализ на изследваните методи по динамика на функциите на 

ръката* 

Показател 

(см) 
Метод 

Преди 

лечение 

След 

лечение 

След 1 

месец 

X  SD X  SD X  SD 

Отстояние на пулпите на пръстите от 

дисталната дланна гънка (ОПДДГ) 

КЕФ 1,83
a
 0,98 0,40

a
 0,62 0,12

a
 0,34 

КТ 2,14
a
 1,23 0,95

b
 0,91 0,33

b
 0,53 

Опозиция на палец с показалец (ОПП) 
КЕФ 2,23

a
 1,08 0,68

a
 0,76 0,16

a
 0,36 

КТ 2,36
a
 1,48 1,10

a
 1,17 0,43

b
 0,60 

Опозиция на палец с малък пръст (ОПМП) 
КЕФ 0,52

a
 0,54 0,07

a
 0,18 0,02

a
 0,09 

КТ 0,76
a
 0,77 0,19

a
 0,33 0,02

a
 0,11 

* Еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – 

наличие на такава (p<0,05) 

 

ІII.2.5. Функционална оценка при засягане на долен крайник - анализ на 

промяната в походката и опорната функция на долен крайник 

 

Предварително бе установено, че всички пациенти в категория “походка без 

помощно средство” ходят без накуцване или с накуцване. Нямаше пациент с 

невъзможност в опорната функция на долен крайник. Поради това, за да се обединят 

показателите походка и опорна функция на крака, се създава нов показател походка, 

при който: 

 

Категория походка Присвоена стойност 

Без помощно средство без накуцване 0 

Без помощно средство снакуцване 1 

Частично отбременяване с 1 помощно средство 2 

Частично отбременяване с 2 помощни средства 3 

 

Както е видно от таблица 9, двата терапевтични метода се различават 

статистически сигнификантно по своите резултати само в категорията “походка без 

помощно средство без накуцване” един месец след лечението, която е със значимо по-

висок относителен дял при пациентите, лекувани по КЕФ (p<0,05). В края на 

проучването 32,6% от пациентите, лекувани с КЕФ и фармакотерапия, и 9,1% от тези, 

лекувани с КТ и лекарства, са били способни да ходят без помощно средство и без да 

накуцват. 
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Таблица 9. Динамика на походката при двата терапевтични метода* 

Показател Категория 
Период на 

оценяване 

КЕФ група КТ група 
p 

n % n % 

Походка 

Без помощно 

средство без 

накуцване 

Преди лечението 0 0
a
 0 0

a
 n.s. 

След лечението 4 8,7
b
 0 0

a
 <0,05 

1 месец след 

лечението 
15 32,6

c
 2 9,1

a
 <0,05 

Без помощно 

средство с 

накуцване 

Преди лечението 10 21,7
a
 7 31,8

a
 n.s. 

След лечението  23 50,0
b
 8 36,4

a
 n.s. 

1 месец след 

лечението 
21 45,7

b
 11 50,0

a
 n.s. 

Частично 

отбременяване 

с 1 помощно 

средство 

Преди лечението 28 60,9
a
 11 50,0

a
 n.s. 

След лечението  18 39,1
b
 13 59,1

a
 n.s. 

1 месец след 

лечението 
10 21,7

b
 8 36,4

a
 n.s. 

Частично 

отбременяване 

с 2 помощни 

средства 

Преди лечението 8 17,4
a
 4 18,2

a
 n.s. 

След лечението  1 2,2
b
 1 4,5

a
 n.s. 

1 месец след 

лечението 
0 0

b
 1 4,5

a
 n.s. 

* Еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните 

букви – наличие на такава (p<0,05). 

 

 В обобщение, лечението на КРБС тип І е сложен процес, изискващ 

мултидисциплинарен подход поради многообразието на симптоматиката и 

недоизяснената му генеза. Овладяването на симптомите не корелира директно с 

функционалното възстановяване на засегнатите крайници и подобряването на 

дейностите от ежедневния живот. 

 

ІII.3. Проучвания по отношение качеството на живот на пациентите, лекувани 

чрез КЕФ и КТ и съпътстваща фармакотерапия, оценено чрез динамиката на 

дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ) във времето 

 

Резултатите по отношение динамиката на ДЕЖ в трите момента на оценяване 

(фиг. 19) показват тенденция за нарастване на средните оценки и на трите вида 

дейности във времето. Средната базова оценка на семейно-битовите дейности при 

лекуваните по КЕФ пациенти се оказа статистически по-висока, в сравнение с тази на 

лекуваните по КТ. След терапевтичния курс и след едномесечния поддържащ период 

стойностите на ДЕЖ по самообслужване и семейно-битовите ДЕЖ при проучваната 

група се установиха сигнификантно по-високи от тези на контролната група (p<0,05). 

По отношение професионалните ДЕЖ сигнификантна разлика между двете групи се 

наблюдава само в оценката след домашната рехабилитация. Тези закономерности се 
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запазват в много голяма степен и след разбиването по локализация на крайниците, като 

при долен крайник се наблюдава статистически значима разлика в методите на лечение 

и при оценяването след терапевтичния курс. 

 

Фигура 19. Динамика на средните аритметични на ДЕЖ във времето при двата 

терапевтични метода, по локализации 
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 Като обобщение, качеството на живот на болните, страдащи от КРБС тип І, е 

занижено, сериозно се засягат дейностите от ежедневния живот. По отношение на 

КРБС тип І с локализация горен крайник най-засегнати се оказват битово-семейните 

дейности, а при локализация долен крайник най-затруднени са професионалните 

дейности. Дейностите по самообслужване и битово-семейните ДЕЖ зависят от 

възрастта на пациентите, професионалните ДЕЖ са еднакво сложни за всички болни. 

 

ІII.4. Фармакотерапевтични проучвания 

  

На таблица 10 са представени лекарствените продукти, прилагани паралелно с 

физиотерапевтичното лечение на болните от двете групи.  
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Таблица 10. Съпътстваща фармакотерапия 

Лекарствен продукт 

(дневна доза) 

КЕФ група 

(% пациенти) 

Контролнагрупа 

(% пациенти) 

z-test  

за пропорция 

Ibuprofen 600 mg 21,33 % 20,93% n.s. 

Diclofenac 150 mg 37,33 % 37,20 % n.s. 

Piroxicam 20 mg 18,67 % 20,93 % n.s. 

Nimezulid 100 mg 9,33 % 9,30 % n.s. 

Meloxicam 15 mg 5,34 % 4,65 % n.s. 

Ketoprofen 50 mg 8,00 % 6,99 % n.s. 

Други 0,5% 0,5% n.s. 

 

От таблицата се вижда, че пациентите получаваха едни от най-често срещаните 

на пазара у нас НПВС. Установена бе незначителна статистически разлика в 

процентите на лекарствената терапия на болните от двете групи. 

 

ІII.5.  Фармакоикономически проучвания. Анализ разход-ефективност 

 

Таблица 11 обобщава единичната стойност на двете физиотерапевтични 

лечебни процедури и определя КЕФ като два пъти по-скъпа процедура в сравнение с 

КТ. Общата стойност на фармакотерапията на ден за всичките пациенти е по-висока за 

проучваната група, която включва почти два пъти повече на брой болни (табл. 12). 

Цялостната стойност на лечението по двата метода, заедно с пероралната лекарствена 

терапия, е представена на таблица 13. От нея се вижда, че средната сума за пълното 

лечение на пациент от КЕФ групата е почти два пъти по-висока от тази за пациент от 

контролната група. Анализът разход-ефективност (табл. 14) показва недвусмислено, че 

лечението с КТ е с по-ниска стойност за единица подобрение при трите вида оценки на 

ДЕЖ, а именно самообслужване, битово-семейни и професионални дейности на 

ежедневния живот. Поради това ние проведохме инкрементален анализ на 

съотношението разход-ефективност (ICER) с цел да проверим допълнителния разход за 

допълнителна единица промяна (табл. 15). ICER по отношение на терапията с КЕФ се 

оказа под прага на брутния вътрешен продукт на глава от населението за година. Това 

означава, че КЕФ като метод на лечение е ефикасна алтернатива за българската 

система на здравеопазване. Тези резултати се потвърждават от анализа на 

чувствителността, представен на фигура 20, при който е очевидно, че когато 

ефективността се променя, ICER не се променя и в трите домейна. 
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Таблица 11. Цена на процедура криоелектрофореза (КЕФ) и криотерапия с ледено 

блокче (КТ) 

Здравно заведение КЕФ 

(в EUR) 

КТ 

(в EUR) 

Специализирана ортопедична болница за  

активно лечение „Проф. Бойчо Бойчев” 

5,13 2,57 

З. Цветанова частна практика  7,69 2,57 

Медицински център Ортомед 3,08 2,05 

Средно за процедура 5,30 2,40 

Общо за лечебен курс 79,50 36,00 

 

 

 

Таблица 12. Цени на пероралните лекарствени продукти (в EUR) 

INN Дневна 

доза 

Разход 

на ден 

КЕФ група Контролна група 

   Брой 

пациенти 

Разход за 

20-

дневна 

терапия 

Общи 

фармакоте-

рапевтични 

разходи  

Брой 

пациенти 

Разход 

за 20-

дневна 

терапия 

Общи 

фармакоте-

рапевтични 

разходи  

Ibuprofen 600 mg 0,23 16 4,60 73,60 8 4,60 36,80 

Diclofenac 150 mg 0,17 27 3,40 91,80 16 3,40 54,40 

Piroxicam 20 mg 0,29 14 5,80 81,20 9 5,80 52,20 

Nimezulide 100 mg 0,35 7 7,00 49,00 4 7,00 28,00 

Meloxicam 15 mg 0,28 4 5,60 22,40 2 5,60 11,20 

Ketoprofen 150 mg 0,38 6 7,60 45,60 3 7,60 22,80 

Общо     363,60   204,40 

 

 

Таблица 13. Общи разходи за лечението (в EUR) 

 КЕФ група Контролна група 

Разход за физиотерапевтична  

процедура на пациент 

5,30 (SD 1,59) 2,40 (SD 0,23) 

Разход за физиотерапевтичния курс  

на всички пациенти 

5962,50 (75 x 79,50) 1548,00 (43 x 36,00) 

Съпътстваща фармакотерапия за  

20-дневно лечение за всички пациенти 

363,60 204,40 

Среден разход на съпътстващата  

20- дневна фармакотерапия за пациент 

4,85 (363,60/75)  4,75 (204,40/43)   

Общи разходи за всички пациенти 6326,10 1752,40 

Среден разход за пациент 84,348 40,75349 
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Таблица 14. Анализ разход-ефективност (в EUR) 

Лечебна 

група 

Разход за 

пациент 

Разлика в динамиката на ДЕЖ 

след лечението 

Съотношение  

разход-ефективност 

(разходи/разлика в динамиката 

на ДЕЖ) 

  ДЕЖ 

самообс-

лужване 

ДЕЖ 

битово-

семейни 

ДЕЖ 

професи-

онални 

ДЕЖ 

самообс-

лужване 

ДЕЖ 

битово-

семейни 

ДЕЖ 

професи-

онални 

КЕФ 84,35 0,27 0,38 0.41 312,40 221,97 205,73 

КТ 40,75 0,17 0,27 0,25 239,73 150,94 163,01 

 

 

Таблица 15. Инкрементален анализ разход-ефективност (ICER) 

Лечебна 

група 

Разходи ДЕЖ 

самообс-

лужване 

ДЕЖ 

битово-

семейни 

ДЕЖ 

професи-

онални 

ICER за 

ДЕЖ 

самообс-

лужване 

ICER за 

ДЕЖ 

битово-

семейни 

ICER за 

ДЕЖ 

професи-

онални 

КТ 40,75 0,17 0,27 0,25    

КЕФ 84,35 0,27 0,38 0,41 436,00 396,36 256,47 

 

 

 

Фигура 20. Анализ на чувствителността за трите вида ДЕЖ-оценки 
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ІV.  Дискусия 

 

С настоящата разработка си поставихме за цел да приложим метода 

криоелектрофореза при болни в остър стадий на първично топъл комплексен 

регионален болков синдром тип І и да проучим и анализираме клиничната ефективност 

на физикалната и фармакологичната терапия по отношение на някои основни признаци 

и симптоми – болка (в покой, при натоварване, нощна и случайна болка), оток, обем на 

движение, функционално възстановяване на засегнатите крайници; качеството на 

живот, както и съотношението разход-ефективност на приложената комплексна 

терапия. В хода на проучванията установихме липса на терминологично единство за 

дефиниране на синдрома, което разшири нашите изследвания и по този важен въпрос.  

В обобщение на проучванията можем да твърдим, че физиотерапевтичният 

метод криоелектрофореза в съчетание с пероралната лекарствена обезболяваща и 

противовъзпалителна терапия показва известно предимство в сравнение с 

криотерапията с ледено блокче относно намаляването на интензитета на четирите типа 

болка, като най-слабо се повлиява случайната болка. Добри клинични резултати се 

получиха и по отношение намаляване на отока, увеличаване на обема на движение в 

засегнатите стави и подобряване функциите на засегнатите крайници – при 

локализация на горен крайник: възможност пациентите да направят юмручен захват, 

опозиция на І-ви с ІІ-ри пръст и опозиция на І-ви с V-ти пръст и при локализация на 

долен крайник: подобрена опорна функция и походка. 

По принцип проучването ни потвърждава анализите, че клиничното 

подобряване на признаците и симптомите не корелира директно с функционалното 

възстановяване. Резултатите от изследването на качеството на живот при нашите 

пациенти, оценявано чрез дейностите от ежедневния живот, показа забавяне в 

подобрението на дейностите по самообслужване, семейно-битовите и 

професионалните ежедневни дейности въпреки отзвучаването на клиничната 

симптоматика.  

Фармакотерапевтичното ни проучване показа, че има публикувани базирани на 

доказателства насоки за лечение и профилактика на комплексен регионален болков 

синдром тип І. Фармакоикономическото ни проучване и анализът разход-ефективност 

установи, че криоелектрофорезата като физиотерапевтичен метод за лечение в острия 
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стадий напървично топъл комплексен регионален болков синдром тип І би могла да се 

счита за стойностно-ефективна алтернатива на криотерапията с ледено блокче. 

Проучванията ни по отношение на професионалната терминология в 

международен мащаб и в България показа непълно възприемане на нововъведената 

терминология за синдрома от медицинските среди, но с тенденция за все по-широко 

прилагане в практиката. 
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V. Изводи, препоръки и приноси 

V.1. Изводи 

1. Терминологията, която се прилага да обозначи Комплексен регионален 

болков синдром, е разнородна в световен мащаб и у нас, но с тенденция към все по-

често прилагане на новоприетите наименования – Комплексен регионален болков 

синдром тип І, който замества Рефлексна симпатикова дистрофия и 

Алгоневродистрофия, и  Комплексен регионален болков синдром тип ІІ, на мястото на 

Каузалгия. Новата номенклатура е възприета в по-голяма степен от анестезиолози и 

специалисти по лечение на болката, отколкото от хирурзите. 

2. Приложеният физиотерапевтичен метод криоелектрофореза за лечение на 

болни в остър стадий на първично топъл комплексен регионален болков синдром тип І 

подобрява състоянието на пациентите по отношение на болката (в покой, при 

натоварване, нощна и случайна болка), отока, обема на движение и засегнатите 

функции на горен и долен крайник статистически значимо в сравнение с контролната 

група. 

3. Изследваните промени в качеството на живот, касаещи дейностите на 

ежедневния живот по самообслужване, битово-семейни и професионални дейности, 

корелират с подобряването на клиничните и функционалните показатели. Корелацията 

между промените в качеството на живот и възрастта е обратно пропорционална. 

4. Анализът на прилаганата у нас перорална аналгетична и противовъзпалителна 

фармакотерапия показва съответствие с използваните лекарствени продукти в други 

проучвания. 

5. Физиотерапевтичният метод криоелектрофореза в комбинация с перорална 

фармакотерапия би могъл да се счита за стойностно ефективна алтернатива на 

криотерапията с ледено блокче за лечение на острия стадий на първично топъл 

комплексен регионален болков синдром тип І. 
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V.2. Препоръки 

1. Ние можем да препоръчаме на националните органи по здравеопазване да се 

популяризират широко публикуваните базирани на доказателства насоки за лечение на 

комплексен регионален болков синдром тип І, които включват не само 

фармакотерапевтични, но и физиотерапевтични, трудотерапевтични и 

психотерапевтични методи на лечение, а също и методи за превенция на синдрома.  

2. Препоръчваме на физиотерапевтичните среди прилагането на метода 

криоелектрофореза за лечение на пациенти в остър стадий на първично топъл  

комплексен регионален болков синдром тип І.  

 

V.3. Приноси 

1. Проучена е и е анализирана използваната терминология за синдрома в 

международен мащаб и у нас. 

2. Проведено е амбиспективно клинико-фармакотерапевтично и 

фармакоикономическо проучване, обхващащо 119 пациенти с остър първично топъл 

комплексен регионален болков синдром тип I. Създадена е база данни за изследвания 

контингент пациенти.  

3. За първи път е приложен методът криоелектрофореза за лечение на болни в 

остър стадий на първично топъл комплексен регионален болков синдром тип І в 

контролирано обзервационно проучване. Обхванати са 75 болни, които са проследени 

в продължение на 2 месеца. Извършен е сравнителен анализ на изследваните 

физиотерапевтични методи за лечение в комбинация с перорална фармакотерапия. 

4. За първи път е направен фармакоикономически анализ разход-ефективност на 

два физиотерапевтични методи в комбинация с перорална фармакотерапия за лечение 

на КРБС. 

5. Приложен е нов метод за оценка на подобрението на обема на движение в 

ставите, който позволява точно сравняване на резултатите и е приложим за всички 

стави в човешкото тяло. 
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6. За първи път у нас е проследено качеството на живот на пациенти в остър 

стадий на първично топъл КРБС тип І преди и след лечението, както и един месец след 

лечението по отношение дейностите на ежедневния живот – самообслужване, битово-

семейни и професионални дейности.  

7. Анализирана е корелацията между различните видове дейности на 

ежедневния живот и отделните изследвани клинични и функционални признаци и 

симптоми, както и зависимостта на ДЕЖ от възрастта, метода на лечение, локализация 

на синдрома и трудовата заетост на болните. 

8. Анализирана е пероралната аналгетична и противовъзпалителна 

фармакотерапия и е съпоставена с публикуваните базирани на доказателства насоки за 

лечение на КРБС тип І. 
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ANNOTATION 

Background: Complex regional pain syndrome (CRPS) is a potentially disabling condition 

which develops usually as a sequence of a traumatic event or a surgical intervention of an 

extremity. It is characterized by sensory, autonomic, trophic and motor disturbances which 

can appear at a different stage of the syndrome. Pain relief, functional restoration, and 

achieving remission are the primary goals in the multimodal and multidisciplinary therapeutic 

approach. 

Objective: To analyze the clinical effects of cryoelectrophoresis (CEP) regarding pain and 

functional recovery in acute primary warm CRPS type I and to compare them with the 

commonly used ice massage. To assess the activities of daily living (ADLs) in these patients 

and to evaluate the cost-effectiveness of the two physical therapy methods in combination 

with adjunctive pain control pharmacotherapy in terms of the health-care system. 

Methods: The prospective controlled alternative allocation study included 119 patients with 

acute primary warm CRPS type I who were treated respectively by CEP and ice massage and 

a standard exercise programme. This treatment was followed by a home-programme period 

for a month. All patients from both groups received oral nonsteroid anti-inflammatory drugs 

during the 3-week physiotherapy course. The patients were evaluated before and after the 

treatment, and after the home-programme period with regards to pain and functional 

recovery. The activities of daily living were assessed regarding the ability of the patients to 

perform their self-care, home, and professional activities. The cost-effectiveness ratio for 

every improvement in the ADLs and the incremental cost-effectiveness ratio were calculated. 

Results: The comparative analysis showed statistically significant pain intensity reduction in 

CEP group patients at the post-treatment and the follow-up assessments regarding pain, 

edema, range of motion and some other clinical signs. The clinical improvement of our 

patients did not correlate directly to their functional recovery which is a slow process and 

needs long-term treatment and follow-up. The cost-effectiveness analysis demonstrated 

unambiguously that the treatment by ice massage is a therapy providing lower cost per unit of 

improvement in the three types of ADLs. The incremental cost-effectiveness ratio regarding 

CEP showed that CEP treatment is cost-effective for the Bulgarian health-care system.  

Conclusion: Cryoelectrophoresis is a beneficial method for treatment of acute primary warm 

CRPS type I due to gradual pain relief and functional recovery. CEP treatment in 

combination with adjunctive pain control pharmacotherapy and exercise programme could be 

considered as a cost-effective therapy of CRPS type I patients in acute primary warm stage. 

Key words: complex regional pain syndrome, physiotherapy treatment, cryotherapy, 

cryoelectrophoresis, ice massage, pharmacotherapy, cost-effectiveness, activities of daily 

living  

 


