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ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С БРОНХИАЛНА АСТМА

В. Димитрова, А. Алексиев

 Катедра по физикална медицина и рехабилитация, МУ – София

РЕЗЮМЕ
Бронхиалната астма засяга около 300 милиона души по света, което я прави сериозен 

глобален здравен и социален проблем. Астмата е най-честото хронично заболяване в детството, 
засягайки 7,2% от децата. Социалната му значимост се увеличава с нарастването на разходите 
по лечението. Други социалнозначими фактори са временната нетрудоспособност за пациента 
или родителите на засегнатото дете и прекъсването на образователния му цикъл. Проблемът 
се задълбочава в развиващите се страни и в семейства с нисък социален статус, където болните 
от астма са изложени на допълнителни вредни въздействия и алергени. В силно урбанизирани 
и индустриализирани зони високата степен на замърсяване на въздуха е водещ фактор за изява 
и развитие на болестта. Недостатъчни са проучванията относно ефекта на преформираните 
физикални фактори върху астмата при деца. Липсват проучвания, сравняващи различни 
физикални фактори и техни комбинации и няма консенсус по въпроса за техния оптимален избор 
както самостоятелно, така и в комбинация с кинезитерапия. Няма съмнение за необходимостта 
от кинезитерапия, но липсва консенсус по въпроса за нейния вид, честота, интензитет и 
продължителност. Необходимо е да се прецизират тези параметри с оглед оптимизирането на 
рехабилитационната програма при деца с астма. 

Ключови думи: физикална медицина и рехабилитация, деца с бронхиална астма

PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION IN CHILDREN WITH
BRONCHIAL ASTHMA

V. Dimitrova, A. Aleksiev

 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, MU-Sofia

ABSTRACT
Bronchial asthma affects about 300 million people worldwide, making it a serious global health and 

social problem. Asthma is the most common chronic disease in childhood, affecting 7.2% of children. Its 
social significance increases with the increase in treatment costs. Other socially significant factors are 
the temporary disability for the patient or parents of the affected child and the interruption of the child’s 
educational cycle. The problem is deepening in developing countries and families with low social status, 
where asthma patients are exposed to additional harmful factors and allergens. In heavily urbanized 
and industrialized areas, high air pollution is a leading factor in the initiation and development of the 
disease. Studies on the effect of preformed physical factors on asthma in children are inadequate. There 
are no studies comparing different physical factors and their combinations and there is no consensus on 
their optimal choice either alone or in combination with kinesitherapy. There is no doubt about the need 
for kinesitherapy, but there is no consensus on the issue of its type, frequency, intensity and duration. It 
is necessary to refine these parameters in order to optimize the rehabilitation program in children with 
asthma. 

Key words: physical medicine and rehabilitation, children with bronchial asthma
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ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ХУМЕРО-СКАПУЛАРЕН 
ПЕРИАРТРИТ

В. Мацанова-Симова, А. Алексиев

Катедра по физикална медицина и рехабилитация, МУ – София

РЕЗЮМЕ
Хумеро-скапуларният периартрит е една от най-честите причини за болки в областта на 

раменната става. Засяга по-често жени в сравнение с мъже, доминантната ръка – по-често 
от недоминантната, физическите работници – по-често от интелектуалните, като пикът на 
заболеваемост е средната възраст. Представлява общ клиничен синдром с полиетиологична 
генеза, характеризиращ се със спонтанно начало на болката, която се засилва при движение, с 
подчертан вегетативен характер, псевдорадикулерна ирадиация, патологичен скапуло-хумерален 
ритъм, мускулен дисбаланс и редукция в обема на движение в раменната става, което ограничава 
дейностите на ежедневния живот. Патокинезиологично води до нарушена статика, динамика и 
артрокинематика на целия раменен комплекс. Мускулният дисбаланс от физиологичен преминава 
в патологичен. Патологоанатомично се установява асептично възпаление или дегенеративни 
промени на периартикуларните тъкани, при липса на засягане на ставната кухина. В литературата 
липсват проучвания, сравняващи различни физикални фактори и техни комбинации при хумеро-
скапуларен периартрит и няма консенсус за оптимален избор на отделни физикални фактори или 
техни комбинации. За принципната полза и необходимост от кинезитерапията има консенсус, 
но за нейния вид, честота, продължителност и интензивност консенсус липсва. Необходимо е да 
се прецизират тези параметри с оглед оптимизирането на рехабилитационната програма при 
хумеро-скапуларен периартрит.

Ключови думи: физикална медицина и рехабилитация, хумеро-скапуларен периартрит

PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION IN HUMERO-SCAPULAR 
PERIARTHRITIS REVIEW

V. Matsanova-Simova, A. Aleksiev

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, MU – Sofia

ABSTRACT
The humero-scapular periarthritis is one of the most common causes of pain in the shoulder joint. 

It affects women more often than men, the dominant hand – more often than the non-dominant, physical 
workers – more often than the intellectual, with the peak of the disease being around the mid-age. It is a 
common clinical syndrome of poly-etiological genesis characterized by a spontaneous onset of pain, which 
increases during movement, with marked vegetative character, pseudoradicular irradiation, abnormal 
scupulo-humeral rhythm, muscle imbalance and reduction in the range of motion of the shoulder joint, 
which limits the activities of daily living. Pathokinesiologically it leads to disturbed statics, dynamics and 
arthro-kinematics of the entire shoulder complex. The muscle imbalance turns from physiological into 
pathological. Pathologo-anatomically, aseptic inflammation or degenerative changes of periarticular 
tissues are detected in the absence of involvement of the joint cavity. There are no studies in the literature 
comparing different physical factors and their combinations in humoro-scapular periarthritis and there is 
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no consensus on optimal choice of individual physical factors or their combinations. There is consensus 
on the principal benefit and necessity of kinesitherapy, but there is no consensus as to its type, frequency, 
duration and intensity. It is necessary to refine these parameters in order to optimize the rehabilitation 
program for humoro-scapular periarthritis. 

Key words: physical medicine and rehabilitation, humero-scapular periarthritis

ИМА ЛИ ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА НА ВЕРТЕБРОГЕННИЯ
ЛУМБОСАКРАЛЕН СИНДРОМ?

А. Алексиев

КФМР, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

РЕЗЮМЕ
Цел: Да се проучи краткосрочният и дългосрочният ефект от вида, броя и комбинацията на 

различни физикални фактори в лечението и профилактиката на вертеброгенния лумбосакрален 
синдром. Да се сравни дългосрочният профилактичен ефект на вида, честотата, интензитета 
и продължителността на упражненията. 

Материал и методи: За 10 години бяха проучени 2314 амбулаторни пациенти (възраст 
– 53.3±17.2 г.) с вертеброгенен лумбосакрален синдром. След първия преглед изчакваха ред за 
две седмици (автоконтрола), след което бяха лекувани с двуседмичен курс, включващ от 1 до 4 
физикални фактора – галванизация, йонофореза, ДД, ТЕНС, СМТ, интерферентен ток, ултразвук, 
фонофореза, магнит, магнитофореза, УВЧ, УВЛ, лазер и/или кинезитерапия (178 групи х 13 
пациенти = 2314). Повечето проведоха допълнителни курсове. След лечението 771 пациенти бяха 
обучени в силови упражнения, 771 – в релаксиращи и 772 – в комбинирани. В началото и края 
на контролния период, както и ежедневно преди и след процедурите в курса, се регистрираше 
болката по визуално-аналогова скала. В началото и края на контролния и лечебния период се 
регистрираше ъглометрия и ММТ. При първото посещение и в края на всяка следваща година (за 
10 г.) се регистрираха (ретроспективно) честота, интензитет и продължителност на болката 
и на упражненията. Статистика – MANOVA, корелационен и регресионен анализ. 

Резултати: При всички пациенти след контролния период болката, подвижността и силата 
се подобряват незначимо (P>0.05), докато след лечебния – значимо (P<0.05). Най-добри са 
резултатите при 2 фактора (P<0.05), по-неблагоприятни – при 1 (P<0.05), още по-неблагоприятни 
– при 3 (P<0.05) и най-неблагоприятни – при 4 (P<0.05). Липсва надграждащ ефект на отделни 
фактори или комбинации (P>0.05). Има корелация между възраст, болка, подвижност и ММТ 
(P<0.05). Липсва корелация между болката и броя на курсовете (P>0.05). Най-добър ефект 
показват комбинираните упражнения (P<0.05). Липсва разлика между силови спрямо релаксиращи 
упражнения (P>0.05). Има корелация между болка и честота на упражненията (P<0.05), но не 
и спрямо интензитет и продължителност на упражненията (P>0.05). При петкратна (дневно) 
честота на упражненията, вероятността за болка клони към нула (P<0.05). 

Заключение: При двуседмична физиотерапия оптимална е комбинацията от два фактора 
без значение на техния вид. Единственият физиопрофилактичен фактор е честотата на 
упражненията. Комбинираните упражнения имат най-добър ефект.

Ключови думи: физикална медицина, лечение, профилактика, вертеброгенен лумбосакрален 
синдром
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IS THERE A PHYSIO-PROPHYLAXIS OF THE VERTEBROGENIC
LUMBOSACRAL SYNDROME?

A. Aleksiev

DPMR, University Hospital „Aleksandrovska“, MU – Sofia

ABSTRACT
Purpose: To investigate the short and long-term effect of the type, number and combination of 

different physical factors in the treatment and prophylaxis of vertebrogenic lumbosacral syndrome. To 
compare the long-term prophylactic effect of the type, frequency, intensity and duration of exercises.

Material and methods: For 10 years 2314 outpatients (age – 53.3±17.2) with vertebrogenic 
lumbosacral syndrome were studied. After the first examination, they waited for two weeks (self-control), 
followed by a two-week treatment course including 1 to 4 physical factors – galvanization, iontophoresis, 
DD, TENS, SMT, interference current, ultrasound, phonophoresis, magnet, magnetophoresis, UVCh, 
UVL, laser and/or kinesitherapy (178 groups х 13 patients = 2314). Most of them completed additional 
courses. After treatment, 771 patients were trained in strengthening exercises, 771 – in relaxing and 
772 – in combined. At the beginning and end of the control period, as well as daily, before and after the 
procedures within the course, the pain was recorded by a visual-analog scale. At the beginning and end 
of the control and treatment period, the goniometry and MMT was recorded. During the first visit and at 
the end of each subsequent year (for 10 years), frequency, intensity and duration of the pain and exercises 
were recorded (retrospectively). Statistics – MANOVA, correlation and regression analysis. 

Results: In all patients, after the control period, the pain, motility and strength improved 
insignificantly (P>0.05), while after treatment – significantly (P<0.05). The best were the results with 
2 factors (P<0.05), less favorable with 1 (P<0.05), worse with 3 (P<0.05) and worst with 4 (P<0.05). 
There was no upgrading effect of individual factors or combinations (P>0.05). There was a correlation 
between age, pain, mobility and MMT (P<0.05). There was no correlation between pain and number 
of courses (P>0.05). The best effect was achieved by the combined exercises (P<0.05). There was no 
difference between strengthening versus relaxing exercises (P>0.05). There was a correlation between 
pain and exercise frequency (P<0.05), but not in relation to exercise intensity and duration (P>0.05). At 
5-fold (daily) exercise frequency, the probability for pain tended toward zero (P<0.05).

Conclusion: In a two-week physiotherapy, the combination of two factors is optimal, regardless of 
their type. The only physio-prophylactic factor is exercise frequency. Combined exercises have the best 
effect.

Key words: physical medicine, treatment, prophylaxis, vertebrogenic lumbosacral syndrome
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ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕРВНОМУСКУЛНАТА ЕЛЕКТРОФОНАТОРНА СТИМУЛАЦИЯ 
(NMEPS) В КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛАРИНГЕАЛНА 

ДИСФУНКЦИЯ (НАБЛЮДАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ)

Г. Мръцкова1, В. Маринов2, А. Гьонкова3, П. Руев2, Д. Петров4

1 МФ, Тракийски университет, Стара Загора, Катедра МРЕФМС;
2 МБАЛ ТРАКИЯ, Стара Загора, УНГ отделение;
3 МБАЛ ТРАКИЯ, Стара Загора, ОФРМ;
4 МФ, Тракийски университет, Стара Загора, Катедра „Социална медицина и здравен 
мениджмънт“

РЕЗЮМЕ
Целта на статията е да представи терапевтичните възможности на нервномускулната 

електрофонаторна стимулация (NMEPS) при пациенти с ларингеална дисфункция. В 
наблюдателното проучване са обхванати 21 пациенти с едностранна пареза на възвратния 
ларингеален нерв. Процедурите се предхождат от електродиагностика за установяване 
степента на нервна увреда. Лечението се провежда курсово за 10 дни, по 20 процедури на курс.

След статистическа обработка на получените резултати се установи, че има статистическа 
зависимост по отношение на дисфонията преди и след терапия с NMEPS (p=0.0001), която се 
изразява в подобрението от средна към лека форма на дисфония. При дисфагията се наблюдава 
подобрение от средно тежка към лека форма на дисфагия и липса на такава, но има пациенти, 
при които няма промяна (44.4%) и статистическа зависимост (p=0.005). Пациентите с 
дисфункция по отношение на ефективността при кашляне преди началото на лечението бяха: 
16.7% с тежка дисфункция, 50.0% със средно тежка и 33.3% с лека. След NMEPS се установи 
подобрение от средно тежка до лека форма. При направения непараметричен анализ се наблюдава 
статистическа зависимост (p=0.0001). Всички пациенти бяха помолени да дадат оценка на 
качеството на гласа си по петобалната система на Likert. В началото на терапията 44.4% 
самооцениха качеството на гласа си като лошо, 50.0% като средно и 5.6% като добро. След 
терапията се установи подобрение в самооценката на качеството на гласа от средно до много 
добро и статистическа зависимост (p=0.0001).

Резултатите от проведеното изследване показват, че терапията по метода на NMEPS 
би могла да бъде ефективна възможност за функционално възстановяване при комплексното 
лечение на ларингеалните парези.

Ключови думи: ларингеална дисфункция, нервномускулна електрофонаторна стимулация, 
едностранна увреда на възвратния ларингеален нерв, наблюдателно проучване
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ABSTRACT
The purpose of this study is to objectify the therapeutic options of neuromuscular electro phonatoric 

stimulation (NMEPS) in patients with laryngeal dysfunction. The study covers 21 patients with unilateral 
dysfunction of n. laryngeus recurrens after surgery of the thyroid gland.  Procedures are preceded by 
electro diagnostic to establish the extent of damage of the nerve. Treatment is organized in courses of 10 
days, 20 procedures per course.

 After statistical processing of the obtained results, a statistical dependence in relation to dysphonia 
before and after NMEPS therapy was established (p= 0.0001), which is expressed in  improvement of 
medium to mild dysphonia. In relation to dysphagia, we found improvement from average-heavy to light 
form of dysphagia and absence of any symptoms of it after treatment, but there are patients with no change 
observed (44.4%) and statistical dependence (p=0.005). Before treatment, the patients with dysfunction 
regarding effectiveness when coughing were: 16.7%, with severe dysfunction, 50.0% with moderate 
to severe and 33.3% with light. After NMEPS therapy, improvement in the condition of patients with 
moderate-heavy to light form was observed. The non-parametric analysis proved statistical dependence 
(Z = 3.58; p = 0.0001 <0.05). All patients were asked to assess the quality of their voice according to the 
Linkert five-point rating scale. At the beginning of the therapy 44.4% of the patients ranked their voice 
quality as poor, 50.0% as moderate and 5.6% as good. After treatment improvement in self-assessment of 
voice quality from moderate to very good and statistical dependence (p=0.0001) was observed.

 The results of the survey prove that NMEPS therapy is effective for functional recovery in complex 
treatment of laryngeal dysphonia.

Key words: : laryngeal dysfunction, neuromuscular electro phonatoric stimulation, unilateral 
damage of n. laryngeus recurrens, observational study
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ИНТЕРФЕРЕНТЕН ТОК ПРИ АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯ СЛЕД ФРАКТУРА НА 

ЛЪЧЕВАТА КОСТ НА ТИПИЧНО МЯСТО
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РЕЗЮМЕ
Целта на статията е да представи терапевтичните възможности на нервномускулната 

електрофонаторна стимулация (NMEPS) при пациенти с ларингеална дисфункция. В 
наблюдателното проучване са обхванати 21 пациенти с едностранна пареза на възвратния 
ларингеален нерв. Процедурите се предхождат от електродиагностика за установяване 
степента на нервна увреда. Лечението се провежда курсово за 10 дни, по 20 процедури на курс.

След статистическа обработка на получените резултати се установи, че има статистическа 
зависимост по отношение на дисфонията преди и след терапия с NMEPS (p=0.0001), която се 
изразява в подобрението от средна към лека форма на дисфония. При дисфагията се наблюдава 
подобрение от средно тежка към лека форма на дисфагия и липса на такава, но има пациенти, 
при които няма промяна (44.4%) и статистическа зависимост (p=0.005). Пациентите с 
дисфункция по отношение на ефективността при кашляне преди началото на лечението бяха: 
16.7% с тежка дисфункция, 50.0% със средно тежка и 33.3% с лека. След NMEPS се установи 
подобрение от средно тежка до лека форма. При направения непараметричен анализ се наблюдава 
статистическа зависимост (p=0.0001). Всички пациенти бяха помолени да дадат оценка на 
качеството на гласа си по петобалната система на Likert. В началото на терапията 44.4% 
самооцениха качеството на гласа си като лошо, 50.0% като средно и 5.6% като добро. След 
терапията се установи подобрение в самооценката на качеството на гласа от средно до много 
добро и статистическа зависимост (p=0.0001).

Резултатите от проведеното изследване показват, че терапията по метода на NMEPS 
би могла да бъде ефективна възможност за функционално възстановяване при комплексното 
лечение на ларингеалните парези.

Ключови думи: ларингеална дисфункция, нервномускулна електрофонаторна стимулация, 
едностранна увреда на възвратния ларингеален нерв, наблюдателно проучване

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF  LASER THERAPY AND 
INTERFERENTIAL CURRENT IN ALGONEURODYSTROPHY AFTER DISTAL RADIUS 

FRACTURE
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ABSTRACT
Algoneurodystrophy is characterized clinically by the triad: аutonomic sympathetic dysfunction, 

motor and sensory disturbances in the affected limb. In the physiorehabilitation behavior in this common 
complication of distal radius fracture, new effective treatments are  continuously sought.

The aim of this study is to evaluate and compare the effectiveness of low level laser radiation 



to other physical means - interferential current - in this disease. The study included 28 patients 
with algoneurodystrophy after fracture of the distal radius, divided into two groups.  A treatment of low-
intensity laser therapy, low-frequency magnetic field and kinesytherapy was conducted in the first group, 
and in the second - interference current, low frequency magnetic field and kinesytherapy. We tracked 
changes in symptoms of pain by the visual analogue scale, daily life activities  and kinesiologic analysis.

We have seen a statistically significant improvement in the monitored indicators in both groups. In 
the treatment of patients with algoneurodystrophy both methods are effective, but the effectiveness of 
low level laser therapy was significantly greater with respect to effect on edema in comparison with the 
interferental current.

Despite the lack of significant differences (p> 0,05), we can conclude that a greater difference 
between the initial and final results with respect to range of motion, muscular strength, daily life activities 
and pain is showed in the group with laser therapy. 

Key words: algoneurodystrophy, distal radius fracture, laser therapy, interferential current, magnet 
therapy
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