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Możliwość zastosowania kryteriów diagnostycznych 
w rozpoznawaniu algodystrofii po złamaniu nasady dalszej 
kości promieniowej w praktyce lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej 

The applicability of diagnostic criteria in the diagnosis of algodystrophy (CRPS 1) 
after distal radius fracture in primary care practice
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Wstęp. rozpoznanie algodystrofii może stanowić trudność, a do rozpoznania zespołu stosuje się różne kryteria. 
Cel pracy. Sprawdzenie sprawności diagnostycznej dwóch zestawów kryteriów w rozpoznawaniu algodystrofii po złamaniu 
dalszego końca kości promieniowej. 
Materiał i metody. zbadano 120 pacjentów pod kątem występowania objawów algodystrofii za pomocą dwóch zestawów 
kryteriów: iASP i iA. 
Wyniki. w pierwszym badaniu kryteria iASP i kryteria indeksu Algodystrofii spełniało 10 chorych. w drugim badaniu kontrol-
nym kryteria iASP spełniało 6 chorych, a kryteria indeksu Algodystrofii tylko 2. 
Wnioski: oba zestawy kryteriów (iASP i iA) są podobnie czułe w rozpoznawaniu objawów algodystrofii w 1,5 miesiąca po 
złamaniu i operacji, natomiast po 3 miesiącach kryteria iASP były trzykrotnie bardziej czułe od indeksu Algodystrofii. 
Słowa kluczowe: algodystrofia, indeks Algodystrofii.

Background. A diagnosis of CrPS 1 is usually difficult, and to recognize CrPS 1 a certain set of symptoms is required.  
Objectives. To check the diagnostic efficiency of two sets of criteria in recognition of algodystrophy after the fracture of the 
distal radius.
Materials and methods. 120 patients were examined for algodystrophy symptoms with two sets of criteria: iASP and iA.
Results. in the first test 10 patients met the iASP criteria and 10 patients met the iA criteria. in the second test the iASP criteria 
were met by 6 patients and the iA criteria by only 2. 
Conclusions. both diagnostic criteria were equally sensitive in the detection of algodystrophy symptoms at 1.5 months after 
a trauma and surgery. At 3 months, however, the iASP criteria were three times more sensitive than the iA criteria. 
Key words: algodystrophy, index of Algodystrophy.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Algodystrofia jest terminem obejmującym zespół obja-

wów dotyczących najczęściej kończyn, charakteryzujących 
się przewlekłym bólem, obrzękiem, lokalnymi zaburzenia-
mi naczynioruchowymi, zmianami troficznymi skóry i pa-
znokci, zaburzeniami czucia oraz znacznym upośledze-
niem czynności kończyny. Przyczyną zespołu jest najczę-
ściej uraz. rozpoznanie algodystrofii stanowi trudność, po-
nieważ typowe dla niej objawy mogą występować w różnej 
liczbie, w różnym zestawieniu i być w różnym stopniu na-
silone: w fazie wczesnej (ostrej) ręka jest obrzęknięta, cie-
pła i zaczerwieniona, a w fazie przewlekłej może być bla-
da lub sina, chłodna i o nadmiernej potliwości [1, 2]. Żad-
na z definicji podana w piśmiennictwie nie określa, jakie 
to mają być objawy i nie kategoryzuje ich wartości, jedy-
nie obecność bólu uważana jest za warunek niezbędny do 
rozpoznania [1, 2]. rozpoznanie zespołu opiera się przede 
wszystkim na badaniu klinicznym za pomocą swoistych te-
stów potwierdzających lub wyłączających diagnozę [2–4]. 
kryteria Międzynarodowego Stowarzyszenia badania bólu 
są najczęściej rekomendowane, uznawane za wszechstron-
ne i obiektywne [3, 4] (tab. 1). w klinice Chirurgii ogól-

nej i Chirurgii ręki PuM w Szczecinie opracowano wła-
sny formularz do rozpoznawania algodystrofii (indeks Algo-
dystrofii, iA), który okazał się przydatny w praktyce i w ba-
daniach naukowych [5] (tab. 2). biorąc pod uwagę częstość 
występowania złamania nasady dalszej kości promieniowej 
i powikłanie w postaci algodystrofii, wskazana jest znajo-
mość kryteriów rozpoznawania tego problemu przez leka-
rzy Poz. 

Cel pracy
Celem pracy było sprawdzenie sprawności diagnostycz-

nej dwóch zestawów kryteriów w rozpoznawaniu algody-
strofii po złamaniu dalszego końca kości promieniowej.

Materiał i metody
badania przeprowadzono w klinice Chirurgii ogól-

nej i Chirurgii ręki PuM w okresie od maja 2008 do grud-
nia 2010 r. grupa badana składała się z 120 osób w wie-
ku średnio 57 lat ze złamaniami dalszego końca kości pro-
mieniowej leczonymi operacyjnie przez nastawienie złama-
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nia i przezskórne zespolenie drutami kirschnera (w skrócie 
drutami k). Po operacji na przedramię nakładano szynę gip-
sową unieruchamiającą tylko nadgarstek, z palcami wolny-
mi we wszystkich stawach. Chorych wypisywano do domu 
w dniu następnym po operacji. Po okresie średnio 1,5 mie-
siąca od urazu i operacji chorzy byli kierowani do kliniki 
Chirurgii ogólnej i Chirurgii ręki w celu usunięcia drutów 
k. w czasie tej hospitalizacji chorzy byli badani pod kątem 
występowania objawów algodystrofii (1 badanie kontrolne) 
za pomocą kwestionariusza iASP oraz iA. na drugie bada-
nie kontrolne chorzy byli umawiani po około 1,5 miesią-
ca od pierwszego badania. z różnych przyczyn z pierwot-
nie rekrutowanej grupy 120 osób do drugiego badania kon-
trolnego zgłosiło się 71 osób  w wieku średnio 58 lat. rów-
nież przy tej wizycie pacjenci byli badani za pomącą tych 
samych kwestionariuszy. oba zestawy kryteriów przedsta-
wione są w tabelach 1 i 2. za minimalną liczbę konieczną 
do rozpoznania algodystrofii stosując kryteria iASP przyjęto  
7 punktów przy poziomie  odczuwania nasilenia bólu w skali 
Vas ≥ 5, natomiast przy stosowaniu kryteriów iA przyjęto co 
najmniej 4 punkty przy poziomie odczuwania bólu VAS ≥ 4 
w obu badaniach kontrolnych. w analizie statystycznej wy-
korzystano współczynnik korelacji rang Spearmana.

Wyniki
w sumie w pierwszym badaniu algodystrofię rozpozna-

no u 16 pacjentów (13,3%). w pierwszym badaniu kon-
trolnym kryteria iASP lub kryteria iA spełniało 10 chorych 
(8,3%), przy czym wymagania obu tych skal spełniało 6 
chorych (5%). w drugim badaniu kontrolnym, po 3 miesią-
cach, kryteria iASP spełniało 6 chorych (8,4%), a kryteria iA 
i iASP łącznie tylko 2 (2,8%). Po średnio 16 miesiącach od 
pierwszego badania przeprowadzono wywiad telefoniczny 
z 14 osobami z 16 (82%), które spełniały kryteria rozpozna-
nia zespołu. z tych osób tylko jedna była leczona z powodu 
algodystrofii, z dobrym wynikiem. u pozostałych osób ob-
jawy ustąpiły samoistnie w ciągu ponad roku. 

w badaniu po 1,5 miesiąca nie zanotowano istotnego 
związku między punktacją obu badanymi kwestionariu-
szami (iASP i iA) do oceny algodystrofii w grupie chorych  
z rozpoznaniem tego zespołu (r = 0,12). natomiast w ba-
daniu po 3 miesiącach wykazano statystycznie istotną, bar-
dzo silną zależność między punktacją obu kwestionariuszy  

(r = 0,88). jednak ze względu na małą liczebność grupy 
(n = 6), korelacje te mogą mieć charakter przypadkowy.

Tabela 2. Punktowa klasyfikacja oceny klinicznej ciężkości 
algodystrofii – Indeks Algodystrofii [5]

Oceniany objaw Silnie 
wyrażony

Umiar-
kowanie 
wyrażony 

Słabo 
wyrażony 
lub brak

ból 2 1 0,5

ograniczenie 
zgięcia palców

2 1 0,5

obrzęk 1 0,5 0

nieprawidło-
we ucieplenie 
(wzmożone) lub 
ochłodzenie

1 0,5 0

nieprawidłowa 
barwa (czerwona, 
sina, blada)

1 0 0

wzmożona potli-
wość

1 0 0

ból i ograniczenie 
ruchomości barku

0,5 0 0

zmiany wzrostu 
paznokci 
i włosów

0,5 0 0

Maksymalnie 10

Wnioski
oba zestawy kryteriów (iASP i indeks Algodystrofii) oka-

zały się podobnie czułe w rozpoznawaniu objawów algo-
dystrofii 1,5 miesiąca po złamaniu i operacji, natomiast po 
3 miesiącach kryteria iASP były trzykrotnie bardziej czułe 
od indeksu Algodystrofii. biorąc jednak pod uwagę waru-
nek referencyjny dla faktycznego rozpoznania algodystrofii, 
jakim była konieczność leczenia ukierunkowanego, oba ze-
stawy kryteriów wykazały się słabą swoistością. 

Tabela 1. Kryteria Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP) dla rozpoznania algodystrofii

Obecność ciągłego bólu spoczynkowego, nieproporcjonalnie silnego do przebytego urazu

1. Obecność przynajmniej jednego objawu podmiotowego (w relacji chorego) w każdej z wymienionych kategorii*

czucie przeczulica

naczynioruchowe różnice ucieplenia i zabarwienie skóry kończyny w porównaniu do zdrowej

Potliwość/obrzęk obecność obrzęku i różnica potliwości skóry kończyny w porównaniu do zdrowej

ruchowe/troficzne ograniczenie ruchomości kończyny, osłabienie, drżenie, dystonia, obecność zmian troficznych skó-
ry, paznokci, włosów

2. Obecność przynajmniej jednego objawu przedmiotowego (w badaniu klinicznym) w co najmniej 2 wymienionych katego-
riach

czucie obecność przeczulicy (na lekkie ukłucie) i/lub allodynia

naczynioruchowe różnice ucieplenia i zabarwienia skóry kończyny w porównaniu do zdrowej

Potliwość/obrzęk obecność obrzęku i różnica potliwości skóry kończyny w porównaniu do zdrowej

ruchowe/troficzne ograniczenie ruchomości kończyny, osłabienie siły, drżenia, dystonia, obecność zmian troficznych 
skóry, paznokci i włosów

* w domenie 2 (objawy podmiotowe) obecność przynajmniej jednego objawu podmiotowego w każdej z wymienionych kategorii jest 
niezbędna przy użyciu tych kryteriów w pracach naukowych. dla celów praktycznych (klinicznych) niezbędna jest obecność przynajmniej 
jednego objawu w 3 z 4 [4].
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