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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

НА КИРИЛИЦА 

 

AKTH     - Адренокортикотропен хормон (ACTH) 

ВАС     - Визуална аналогова скала или  VAS 

ГКС     - Глюкокортикостероиди, глюкокортикоиди 

НЛР     - Нежелани лекарствени реакции 

НСПВЛ    - Нестероидни Противовъзпалителни Лекарства 

ОПЛ     - Общопрактикуващ лекар 

ХСН     - Хронична сърдечна недостатъчност 

ЯМР     - Ядрено-магнитен резонанс  

 

 

НА ЛАТИНИЦА 

COX -1, 2, 3      -Циклооксигеназа-1, 2, 3 

Da     - Далтон 

ESWT     - Extracorporeal Shock Wave Therapy 

FDA        - Food and Drug Admninistration 

GDFs      - Growth and Differentiation Factors 

5-HT       - 5-хидрокситриптамин (серотонин) 

IFN     - Интерферон 

IL        - Интерлевкин (IL-1, IL-2 и др.) 

kPa     - килоПаскал 

MMPs     - Матриксни Металопротеинази 

NMF     - Natural Moisturizing Factor 

NO     - Nitric oxide 

NOSs      - nitric oxide sinthetases 

PA     - Pressure algometry 

PGI2       - Простагландин (простациклин) I2 

PRP                                                    - Platelet-rich plasma 

SP      - substantia P 

TNFα      - Тумор-некротизиращ фактор α 

TNC      - Tenascin-C 
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TTS        - Transdermal Therapeutic System 

VAS     - Visual Analogue Scale  

VEGF      - Vascular Endothelial Growth Factor 
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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Възможността за въвеждане на лекарства през кожата е атрактивна идея, проучвана 

интензивно през последните десетилетия. Този подход предлага следните основни 

предимства: 

• Липса на пряко дразнене върху лигавицата на стомашно-чревния тракт и 

премахнато влияние на някои променливи фактори, като рH на стомашното 

съдържимо, моторика на стомашно-чревния тракт и др., върху резорбцията на 

лекарствата след перорално прилагане. 

• Няма „ефект на първо преминаване на лекарството през черния дроб“ - first-pass 

effect. 

• Начините, които се предлагат и практикуват са неинвазивни и безболезнени. 

• Високо ниво на пациентското съгласие (одобрение), след предлагане на подобен 

път за лекарствено прилагане. 

• Намалени нежелани лекарствени реакции, свързани със системна токсичност, в 

резултат на пикове и спадове (флуктуации) на плазмените концентрации. 

• Алтернатива, при невъзможност от друг начин на  въвеждане. 

• Директно повлияване на заболявания с кожна или подкожна локализация. 

• При някои случаи контролираното освобождаване на лекарството е за 

продължителни периоди от време, както е с трансдермалните терапевтични 

системи например. 

• При необходимост въвеждането може да се преустанови моментално, чрез 

отстраняване на източника. 

Контролираното преодоляване на кожната бариера се ограничава от stratum 

corneum. Перфектните бариерни свойства на епидермиса се преодоляват чрез пасивна 

дифузия от вещества с определени физико-химични свойства: ниско молекулно тегло 

(< 500 Da), умерена липофилност (коефициент на разпределение октанол/вода между 

10 и 1000), точка на топене (< 200 °С) и водноразтворимост > 100 µg/ml. Към 

кандидатите за трансдермални лекарства има и изискване да са ефективни в денонощна 

доза < 10 mg. Пълното изясняване на закономерностите, от които зависи процесът на 

пасивна дифузия през stratum corneum, ограничава броя на ефективните трансдермални 

медикаменти до около 20. 
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Научно-изследователският интерес е насочен към разработването на технологии, 

чрез които да стане възможно преодоляването на епидермиса и на неговия най-външен 

слой. Стратегиите са разделени на пасивни и активни. 

•Пасивни методи. Включват конвенционалните локални форми – унгвент, гел, 

крем, трансдермални терапевтични системи (TTS, patch), при които е увеличена 

степента на дифузия или на кожната пропускливост. Постига се чрез подобрители на 

проникването, свръхнаситени системи, предлекарства, везикули, липозоми. Без да 

увеличават значително броя на лекарствата с възможност да се прилагат 

трансдермално, тези методи подобряват контрола върху дозирането и участието на 

пациентите. 

•Активни методи. Обобщаваща характеристика при тях е, че за подобряване на 

трансдермалният лекарствен транспорт е необходим външен източник на енергия като 

движеща сила или за обратимо нарушение на бариерната кожна функция. 

Йонофореза и електропорация са методи, използващи електрически полета с 

различни параметри. Нарушавайки кожната пропускливост те осигуряват пренос на 

лекарствни молекули по-големи от 500 Da. Друг електропермеабилизиращ подход 

наречен dermoelectroporation (pulsed current iontophoresis), притежавайки 

положителните качества на обикновената йонофореза и електропорация е с 

възможности да осигурява безопасен трансдермален пренос на йонизирани лекарства, 

включително на вещества с голямо молекулно тегло, като хиалуронова киселина, 

ботулинов токсин и хепарин. 

Механични методи, свързани с използването на физически или механични средства, 

нарушаващи пропускливостта на stratum corneum включват микроигленни устройства, 

абразивни уреди за microdermabrasion, безиглени инжектори, устройства за вакуумна 

аблация, устройства за предизвикване на умерено до 25 kPa налягане и за локалнен 

стречинг (разтягане) на кожата. 

Други възможности за преодоляване на кожната бариера е чрез използването на 

ултразвукови устройства (сонофореза и фонофореза), лазерна радиация и 

фотомеханични вълни, термофореза, магнетофореза и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

радиочестотна термална аблация. 

Тендинопатите са възпалително-дегенеративни заболявания на сухожилията, 

протичащи с болка и ограничаване на функцията в засегнатата област. Заболяването се 

свързва със свръхнатоварване и се среща с по-висока честота при спортисти и хора 

упражняващи тежък физически труд. Овладяването на болката е първостепенна задача, 
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тъй като състоянието се облекчава, функцията се възстановява, а това дава възможност 

за прилагане на други, допълнителни терапевтични подходи – например подходящо 

насочени ексцентрични упражнения. В такива случаи най-често се препоръчват 

перорални или локални НСПВЛ и/или инжекционни глюкокортикостероиди. Тяхната 

ефективност не винаги се съчетава с необходимата безопасност. Класическата 

йонофореза е друга възможност за прилагане на противовъзпалителните лекарства. 

Използвайки предимствата на трансдермалното въвеждане си поставих за цел да 

изследвам възможностите на системата Transderm Ionto патентована от Matioli 

Engineering и снабдена със секция за dermoelectroporation (pulsed current iontophoresis) и 

секция за microdermabrasion. Чрез уреда са прилагани противовъзпалителни лекарства 

при различни случаи на тендинопатии, протичащи със ставно-мускулна болка. 

Резултатите от лечението са оценявани надеждно чрез електронен  Pressure Algometer 

„Somedic“ и Visual Analogue Scale (VAS). 
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2.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 ЦЕЛ 

Целта на настоящия труд е: 

1. Да се изследва ефикасността и риска от използване на системета 

TRANSDERM IONTO за повлияване на локална ставна или мускулна болка с различна 

етиология. 

Във връзка с поставените цел са формулирани следните 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се проследи ефекта от трансдермалното въвеждане на DICLOFENAC 

SODIUM и DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE при следните случаи на 

локална болка: 

а. Epicondylitis humeri lateralis  

б. Periarthritis humeroscapularis 

в. Tendovaginitis, болка в китка и длан  

г. Ligamentitis articulatio genus 

д. Rhizarthrosis, art. carpo-metacarpalis pollicis 

е. Болкa в бедрото, причиненa от тендинopaтия на Fascia lata. 

ж. Spondylosis lumbalis 

з. Bursitis subcutanea olecrani. 

2. Да се отчетат съпътстващите терапевтичния подход НЛР 

3. Да се извърши спектрофотометричен анализ за определяне на концентрацията 

и коефициента на проницаемост през експлантирана трупна кожа на Diclofenac 

Sodium чрез метода dermoelectroporation. 

4. Да се извърши патохистологично изследване на третираната чрез 

dermoelectroporation експлантирана кожа. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1. Материали 

3.1.1. Пациентски групи. Осъществено е проспективно открито проучването върху 

268 пациенти – 147 мъже и 121 жени на възраст между 20 и 59 години с острo 

настъпила ставно-мускулна болка. Състоянието е възникнала след свръхнатоварване в 

съответната област при извършване на различни движения свързани с игра на тенис, 

футбол, баскетбол, волейбол, фитнес, тренировъчно бягане, цепене на дърва, 

продължителна работа с инструменти (отверка, клещи, садило) или спонтанно. 

Диагностицирани са след посещение при ОПЛ или специалисти – ортопед, ревматолог 

невролог и др. В някои случаи диагнозата е документирана чрез специлизирано 

изследване с ЯМР. Подбраните пациенти са с продължителност на болката не повече от 

месец и локализация в следните области (табл.1). 

Таблица 1 . Разпределение на пациентите в зависимост от заболяването и пол 

Диагноза Мъже  

 

Жени 

 

Общо пациенти 

 

Epicondylitis humeri 

lateralis 

21           [7,84%] 

 

17            [6,34%] 38                (14,18%) 

Periarthritis 

humeroscapularis 

23           [8,58%] 14           [5,22%] 37                (13.80%) 

Tendovaginitis, болка в 

китка и длан 

19           [7,09%] 16            [5,97%] 35                (13,06%) 

Ligamentitis articulatio 

genus 

20           [7,46%] 18           [6,72%] 38                (14,18%) 

Rhizarthrosis, art. carpo-

metacarpalis pollicis 

20            [7,46%] 13          [4,85%] 33                 (12,31%) 

Spondylosis lumbalis 

 

21          [7,84% ] 18          [6,72%] 39                (14,56%) 

Tractus iliotibialis 

syndrom 

13           [4,85%] 20          [7,46%] 33                 (12,31%) 

Bursitis olecrani, 

лакътна става. 

10          [3,73%]   5          [1,87%] 15                 ( 5,60%)                                        

Общ брой 147       [54,85%] 121        [45,15%] 268                (100%)                                                    
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В проучването не са включвани следните категории пациенти: 

с язвена болест 

с хипертонична болест 

със системни инфекции 

с алергия към използваните медикаменти 

с пейсмейкър 

със злокачествени заболявания 

бременни 

с остеопороза 

с изразена подкожна мастна тъкан в зоната на третиране 

детска възраст и през  периода на хрущялното развитиe 

билатерално, симетрично локализирана ставно-мускулна болка 

пациенти, на продължителна системна глюкокортикостероидна терапия 

3.1.2. Индивидуална анамнестична карта за снемане на болкова анамнеза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Изработена е индивидуална анамнестична карта (Приложение 1), в която се 

вписват името на пациента и възрастта в навършени години. Подробно се описват 

диагнозата,  локализацията и продължителността на страданието, информация за 

проведена терапия (ако има такава до момента), оценяване на обезболяването 

анамнестично, палпаторно  и инструментално – Алгометрия чрез натиск (Pressure 

algometry) и визуална аналогова скала (ВАС) с вписване на измерените резултати. 

Отчитат се  нежеланите реакции към използваните лекарства. 

След запознаването на пациента със системата Transderm Ionto и с 

терапевтичната процедура, в анамнестичната карта е предвидено чрез подпис, 

документиране на информирано съгласие за провеждането ѝ . 

 

3.1.3. Противовъзпалителни лекарства за трансдермално въвеждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Diclofenac  

Синтетично нестероидно противовъзпалително лекарство, от групата на 

неселективните COX -1/COX-2 инхибитори. Diclofenac e получил одобрение от FDA 

през 1988 година. Молекулно тегло 295.02.За проучването с Transderm Ionto system е 

използван инжекционен разтвор на Diclofenac Sodium в ампули 75 mg/3ml на фирмата 

Novartis, Germany. Молекулно тегло 318.14 
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При проучването с Transderm Ionto System Diclofenac се прилагаше трансдермално, 

в ежедневна доза 75 mg (една ампула), три последователни дни като курсовата доза е 

225 mg. 

 Dexamethasone 

Dexamethasone (9α - Fluoro-16α–methylprednisolone) Синтетичен 

глюкокортикостероид, одобрен от FDA през 1958 година. Молекулно тегло 392,2. За 

проучването с Transderm Ionto System e използван инжекционен разтвор 

Dexamethasone Sodium Phosphatе в ампули, съдържащи 4 mg/1 ml dexamethasone 

phosphatе. Молекулното му тегло е 516,4. Лекарството е продукт на словенската фирма 

КRКА. За целта на проучването лекарството се прилагаше в областта на увреждането 

трансдермално, в доза 4 mg (1 ампула) първия ден и по 2 mg (1/2 ампула) през втория и 

третия ден, като курсова доза е 8 mg. 

 

3.2. Методи. Методите, използвани в настоящата работа са: 

1. Клинични:  

  microdermabrasion  

 dermoelectroporation  

 Pressure Algometry за оценка на болковия праг  

 Visual Analogue Scale (VAS) за оценка на болковото възприятие 

 палпация 

2. Експериментални:  

 спектрофотометрия 

 определяне коефициенти на проницаемост на човешка кожа 

 патохистологична оценка на кожа, взета от съдебно-медицински трупове 

и третирана с Diclofenac Sodium чрез dermoelectroporation 

3. Статистически методи.  

 

3.2.1.Клинични методи 

Комбинирана система TRANSDERM IONTO на MATTIOLI ENGINEERING 

за microdermabrasion и dermoelectroporation (фиг.1) 

Разработен е при съблюдаване на всички съвременни стандарти и отговаря на 

изискванията за сигурност и електромагнитна съвместимост. 
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Transderm Ionto e система за локално въвеждане на йонизирани лекарствени разтвори  

в човешкото тяло с медицинска цел и се явява алтернатива на инжекционния подход 

(определение, дадено от FDA). Системата е одобрена от FDA - № K032968 от 02.12. 

2003 и № К042590 от 14.10.2004. За ЕС устройството се произвежда в Италия. 

 

Фиг.1 Transderm ionto system 

Механизмът за трансдермален пренос се нарича dermoelectroporation и e 

патентован от фирмата-производител MATTIOLI ENGINEERING. 

Dermoelectroporation - технологията, развита от Mattioli Engineering е усъвършенстван 

вариант на стандартната пулсова електропорация и е с възможности за транспортиране 

на лекарствени молекули както с ниско, така и с високо молекулно тегло през stratum 

corneum (Gian Franco Bernabei, 2013). Системата Transderm Ionto е с две независими 

секции – едната за microdermabrasion, а втората за dermoelectroporation. 

 Мicrodermabrasion.  

Секцията за microdermabrasion извършва контролирана и безболезнена 

ексфолиация на stratum corneum и мастните отлагания върху кожната повърхност с 

помоща на цифрово управляван поток от стерилни инертни корундови микрокристали. 

Манипулацията се извършва с помоща на V-образна ръкохватка (накрайник), на чийто 

връх е разположен елиптичен отвор (размери 9 x 4,5 mm). V-образният накрайник е 

свързан чрез гъвкави тръби към два контейнера (бутилки). Единият контейнер съдържа 

чисти стерилни микрокристали за еднократна употреба, а в другия се събират 

използваните корундови кристали, заедно с отстранените корнеоцити и мастни 

фрагменти. 

Абразивният процес е напълно контролиран чрез бутони, превключватели и 

индикатори разположени върху контролното табло. Чрез тях се управляват нивото на 

създадения вакуум и скоростта на микрокристалния поток през ръкохватката. 

Методът microdermabrasion се прилага при локална или дифузна 

хиперпигментация, слабо до умерено изразени бръчки и стрии, следи от 

невъзпалително акне, разширени пори на кожата и за подобряване на кожната 
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пропускливост при нужда от трансдермално прилагане на някои лекарства. В сравнение 

с други методи, отстраняващи роговия слой, микродермабразио е бърз, лесен за 

прилагане и контролиране, безболезен и приемлив като стойност (Andrews et al., 2011). 

Dermoelectroporation.  

Методът Dermoelectroporation се осъществява от секцията наречена Transderm 

split. Тя е снабдена с два работни накрайника (работни глави), които се използват в 

зависимост от третираната кожна повърхност. Единият накрайник, наречена „Ionto“ 

(фиг.2) е с квадратна форма, има 9 електрода и покривна повърхност 25 cm
2
. Другият 

накрайник, наречен „Ionto Lips“ (фиг.2) е с кръгла форма, площ 7 cm
2 

и е специално 

разработен за третиране на малки кожни повърхности и участъци с вдлъбнатини, 

трапчинки и сгъвки. 

 

     Фиг.2 Работна глава Ionto и работнна глава Ionto Lips 

Transderm split е оборудван със специален 10 - сегментен светодиоден индикатор 

за отчитане на кожния импеданс. Всеки сегмент отговаря на 1 kΩ т.е. ако всичките 10 

диода светят би означавало, че кожният импеданс е 10 или повече от 10 kΩ.  

Мониторирането на този кожен показател е от голямо значение за успешното 

реализиране на dermoelectroporation, тъй като позволява да се регистрира 

действителното намаляване на кожното съпротивление под действието на 

електрическите импулси, с което се  повишава трансдермалния пренос. 

Секцията transderm split работи с 9 V прав ток, създава контролирани импулси с 

ниска плътност от 1 до 5 mA, което е задължително изискване за медицинската 

апаратура. Пулсовите вълни по форма са подобни на тези, създавани при класическия 

метод на електропорацио, но са с малка амплитуда. Именно специфичните пулсови 

вълни и липсата на сепариращи електроди са най-съществените разлики между 

методите на традиционална йонофореза и dermoelectroporation (наричан още pulsed 

current iontophoresis). Честота на импулсите е 2200 Hz, а времето между тях - 20 msec. 

По желание на пациента работната глава може да функционира като едновременно с 

електроимпулсите да се включват генерирани механични вибрации от 10 Hz или от 50 
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Hz. Вибрациите се усещат като по-слаб (при зададени 10 Hz) повърхностен или дълбок 

(при 50 Hz) локален масаж, подобряващ местната резорбция на лекарствените 

молекули и отстраняващ чувствителността спрямо електрическите импулси. 

Процедурата се започва с най-ниската стойност на тока 1 mA, с последователно 

поетапно увеличение на силата  до достигане на поносимата му стойност от пациента 

или до масимално допустимата от 5 mA. Светещите сегменти на импедансния 

индикатор  намаляват по брой, което е индикация за намалено кожно съпротивление. 

При липса на контакт между работната глава и кожата светят всички светодиоди на 

индикатора. 

Чрез стерилен накрайник работната глава е свързана с Precision liquid dispenser 

(прецизен дозатор, микроперфузор).Устройството работи със стандартна спринцовка за 

еднократна употреба от 5 ml, в която се поставя лекарствения разтвор. Скоростта на 

потока може да бъде контролирана в диапазон от 0,5 до 1,2 ml/min. Микроперфузорът 

не носи каквито и да е рискове при използване, тъй като работи с електрозахранване от 

стандартна батерия 9 V. 

 Алгометрия чрез натиск, Pressure Algometry.  

Използван е електронен алгометър - Electronic Pressure Algometer „Somedic“, 

Sweden  

Методите за измерване степента на болковото усещане са необходими както за 

да подкрепят поставената диагноза и назначения дозов режим на използваните 

лекарства, така и за да обективизират страданието на пациента. В съвременната 

клинична практика разполагаме с различни възможности, които се използват в 

зависимост от характера и локализацията на болката. 

Алгометрията чрез натиск е начин за количествено определяне на зони с 

повишена болкова чувствителност, които в клиничната практика обикновено се 

идентифицират палпаторно (Fisher, 1998). Алгометричният подход е сравнително лесен 

и достъпен начин за проучване на болковото възприятие. За правилното му 

реализиране е необходимо овладяването на определени техники: 

- точно определяне на анатомичните структури, които ще бъдат тествани  

- перпендикулярно спрямо кожната повърхност прилагане на натиска  

- еднаква площ на инструменталната контактна повърхност  

- гумиран сменяем накрайник с площ 1 см².-постоянна сила и скорост на 

прилагания натиск 50 kPa/s  

-еднакви инструкции към изследваните субекти. 
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-всяко замерване да бъде приключено по един и същи начин, в случая чрез стоп-

бутон, включван от изследвания субект. 

-всяки случай на измерване да се извършва поне двукратно, в интервал oт 5 

минути.  

При здрави доброволци болковият праг показва значителна между-

индивидуална вариабилност (Fisher, 1987, Rolke et al., 2005, Ylinen, 2007), поради което 

за него няма установени нормативни стойности. Съществуват различия и в праговете, 

изследвани на различни места, върху едно и също лице. Билатералните симетрични 

измервания (лява и дясна страна на тялото) показват еднакви стойности на болковото 

възприятие при един и същ здрав индивид (Fisher, 1987, Prushanski et al., 2004). Това 

позволява при алгометричните проучвания върху пациенти с едностранно 

локализирана болка, симетрично измерените стойностите на болковия праг в 

асимптоматичната страна да се приемат за референтни. Динамичното сравнително 

проследяване на тези показатели в увредената и здрава страна дава информация за 

ефективността на провежданата противоболкова терапия и при необходимост може да 

послужи както  за промяна на дозовия режим, така и за промяна на прилаганите 

лекарства.  

За определянето на болковия праг в изследваните зони (стави, 

мускули,сухожилия, фасции, бурси), при формираните групи от пациенти, е използван 

електронен алгометър, действащ чрез натиск (Pressure Algometer Type II „SOMEDIC“, 

SWEDEN), (фиг.3). 

   

      Фиг. 3 Pressure algometer „Somedic“.  

Уредът се състои от ръкохватка, прикрепено към нея рамо (сонда), завършващо 

със сменяем гумиран накрайник имащ контактна площ от 1 см². Уредът има вграден 

дисплей и три бутона за управление (фиг.4). Предвиден е вход, към който се включва 

конектор, завършващ със стоп-бутон. Чрез дисплея е взможно да се проследява 

моментния (актуален) натиск в динамика или автоматично да се документира 

максимално достигнатия такъв в kPa/cm².  
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            Фиг. 4 Дигиталeн дисплей. 

При определяне прага на болката, натискът се упражнява перпендикулярно 

върху определената палпаторно чувствителна зона, която за улеснение на 

изследователя може да бъде дискретно маркирана. Налягането се контролира с помоща 

на дисплея (фиг.4) и се извърщва равномерно с постоянна сила и скорост от 50 kPa/s. 

Критерий за достоверност на това изискване е позиционирането на знака „+“ при 

изпълнението на процедурата в средата на дисплея. Отчитането на болковите прагове 

се извършва преди всяка манипулация със системата Transderm Ionto, двукратно, с 

пауза от 5 минути между отделните измервания, приемайки средната стойност между 

тях (Potter et al., 2006). Същата процедура се изпълнява в симетричната контра–

латерална асимптоматична зона на тялото. Контролно измерване се извършва и един 

месец след приключването на терапията. При достигането на максималната поносимост 

към упражнявания натиск (праг на болката), пациентът натиска стоп-бутона, което 

фиксира върху дисплея измерените показания в kPa/cm². Същевременно уредът издава 

звук, което е сигнал за преустановяване на изследването. Данните от замерванията се 

вписват в индивидуалната анамнестична карта. 

 Визуална Аналогова Скала - ВАС, Visual Analogue Scale –VAS (фиг.5) 

   

Фиг.5 Визуална аналогова скала (ВАС, VAS)  

Един често използван и лесно достъпен метод за измерване на болковото 

възприятие е визуалната аналогова скала (ВАС, VAS). Представлява линия с дължина 

10 см (100 мм), на която началният край, (0 см) се приема за състояние „без болка“, а 

другият край, 10 см (100 мм) е състоянието на максимална болка. 

Преди всяка процедура, пациентът премества червената линия, така както 

възприема собствената си болка, поставяйки я между началото, отговарящо на 
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състоянието „без болка“и другия край, отговарящ на състоянието за „максимална 

болка“. След изпълнение на процедурата линията се обръща и в личния анамнестичен 

лист се записва в сантиметри измерената дължина. Същото измерване се прави и един 

месец по-късно след приключването на терапията. Установена е връзка между 

стойностите на ВАС и интензивността на болката: 0 – 0,4 см, няма болка; 0,5 см до 4,4 

см, лека болка; 4,5 см до 7,4 см, умерена болка; 7,5 до 10 см, силна болка (Jensen et al., 

2003). 

  Палпация. 

Определяне на зоните с повишена болкова чувствителност, които в клиничната 

практика обикновено се идентифицират палпаторно. 

3.2.2. Експериментални методи 

 Спектрофотометрия.  

Определяне концентрация на Diclofenac след in vitro dermoelectroporation върху 

модифицирана дифузна клетка на Franz.  

Кожата като материал за in vitro изследване е получена от 5 съдебно - 

медицински случая на трупове (мъже, на възраст между 43 и 67 години), без кожни 

заболявания, до 12-тия часа от настъпването на смъртта (Prausnitz et al., 1993). Тя е от 

областите на лакът (epicondylis laterali humeri), коляно (condylis medialis femori) и 

поясна област. Веднага е поставена за съхранение във влажна среда от физиологичен 

разтвор при темепература 4⁰С. От всеки кожен препарат внимателно се отстранява 

подкожната мазнина, след което той се фиксира изпънат върху модифицирана дифузна  

клетка на Franz (фиг.6).  

 

Фиг. 6 Дифузна клетка на Franz 

Клетката има два компартмента – донорен и акцепторен като между тях се постая 

кожният препарт, който е с площ 7см
2
. Stratum corneum e насочен към донорната 

секция. Върху него се поставя накрайника Lips, доставящ Diclofenac активно, чрез 

dermoelectroporation или медикаментът се накапва директно върху кожната повърхност. 

Температурата по време на експериментите е 37°С, поддържана в термостатна вана. 
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Експериментите за определяне на кожната проницаемост бяха направени при различни 

донорни концентрации (ниски концентрации в диапазона C0=1.25mg/ml - 2.50 mg/ml) и 

при високи концентрации (C0 =25 mg/ml). 

 След всяка процедура, от акцепторния компартмент се взема течност за 

спектрофотометрично определяне на Diclofenac, а физиологичният разтвор в нея се 

подменя. Използвани са банки с 0,9% разтвор на Natrium Chloridum – „Braun“.  

Измерванията бяха извършени със спектрофотометър Thermo Science. Пробите 

бяха измерени спектрофотометрично при дължина на вълната 254 nm. За контрол на 

пробите се използва работният физиологичен разтвор. За да се определи 

концентрацията на Diclofenac в анализираните проби, предварително се построява 

стандартна права (фиг.7) с известни концентрации, от която произтича следното 

уравнение: 

Y=48,508 x OD254nm  + 0,0767, 

където Y е концентрацията на  Diclofenac изразена в μg/ml. OD254nm   - оптична плътност 

при λ = 254 nm. 

 

Фиг. 7 Стандартна права за определяне на промените в концентрациите на Diclofenac in 

vitro 

 Определяне на коефициента на проницаемост на човешка кожа за 

Diclofenac Sodium чрез dermoelectroporation. 

ОЗНАЧЕНИЯ: 

C0 (mg/ml) - концентрацията на диклофенак в донорната част на дифуионната 

клетка. 

Cin (mg/ml) - концентрация на диклофенак в акцепторната част на дифузионната 

клетка   

V(ml) - обем на разпределение: 

0

50
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150

0 0.5 1 1.5 2 2.5

µg/ml 

                        OD254nm                                  … 

 y             Y = 48,508x +0,0767        
R2= 0,9941  
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Тъй като обемът на кожата е много по-малък от обема на течната фаза /V/ в 

акцепторната част на дифузната клетка /Vskin<< V/ като обем на  разпределение вземаме 

само обема V 

S (cm
2
) - повърхност на кожата, която при всички експерименти е 7cm

2
. 

J (mg/cm
2
/s) - поток на диклофенак през кожата 

t(min) - време на дифузия или продължителност на dermoelectroporation  с 

диклофенак. 

Kp(cm/s) - коефициентът на проницаемост.Изчислен е като коефициент на 

пропорционалност между потока на диклофенака J (mg/cm
2
/s), през кожата и градиента 

на концентрацията от двете страни на кожата (C0 –Cin): 

J = (C0 - Cin) Kp 

Тъй като Cin << C0 изразът може да се опрости на: 

J = C0 Kp 

Откъдето коефициентът на проницаемост може да се изчисли по формулата:   

Kp= J/C0 

В нашият случай Cin /C0 ~ 1/1000 така, че изчислителната формула е валидна. 

Коефициентът на проницаемост може да изчисли и по формулата: 

Pc = V/St ln (C0 / C0-Cin(t)) 

където C0 / C0-Cin(t) > 1.0 and ln (C0 / C0-Cin(t)) > 1.0. Тази формула е използвана от 

различни автори (Durrheim et al., 1980; Ackerman and Flynn, 1987, Jetzer еt al.,1988; 

Atanasov, 2013). 

 Патохистологична оценка на кожата след dermoelectroporation с Diclofenac. 

След процедурите извършени с работната глава Lips на системата  Transderm 

Ionto кожните проби бяха фиксирани в разтвор на формалин, а по-късно включени в 

парафинови блокчета. След съответните срезове и оцветяване с хематоксилин-еозин те 

бяха  подговени за патохистологично изследване. 

 

3.2.3. Статистически методи 

Получените резултати бяха подложени на анализ, извършен с помощта на 

статистическата програма SPSS for Windows Version 16 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 

Използвани бяха следните статистически методи: 

Дескриптивна статистика 
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Използвахме методите на дескриптивната статистика за описание на 

демографската и клинична характеристика на пациентите. Тестове и графики за 

нормалност на разпределението. 

Алтернативен анализ. 

 Тест X
2
 и тест на Fisher. Тези тестове бяха използвани за оценка на вътрегрупови 

и междугрупови различия. 

Непараметричен анализ. Беше използван когато разпределението на изследваните 

параметри в групите се различаваше от нормалното. 

U-тест на Mann-Whitney за сравнение на групи от независими величини. 

За всички използвани анализи, статистически достоверни различия бяха приети 

при стойност на значимост p<0.05 и ниво на гаранционна вероятност 0.95. 

При изготвянето на графичните изображения  и таблици бяха използвани 

софтуерните продукти Microsoft Excel XP Microsoft и Word XP (Microsoft Corp., 2010, 

USA). 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

 Характеристика на общия брой пациенти 

В проучването с Transderm Ionto са включени 268 пациенти, на възраст между 20 

и 59 години, от които 121 (45,15%) са жени, а 147 (54, 85%) – мъже (фиг. 8). 

 

Фиг. 8. Общ брой на пациентите и разпределението им по пол 

 

 Причина за влючването им е остро настъпила ставно-мускулна болка. В 

зависимост от локализацията на патологичния процес и поставената диагноза са 

формирани 8 групи (фиг.9). 

 

Фиг. 9. Разпределение на пациентите в зависимост от заболяването 

1. Пациенти с болка в лакътната става и поставена диагноза Epicondylitis humeri 

lateralis, (Tennis elbow), – 38 (14,18%), от които 21 (7,84%) мъже и 17 (6,34%) – жени, на 

възраст между 25 и 50 години (медиана 41 г). 

2. Пациенти с болка в рамото, Periarthritis humeroscapularis, 37 (13,80%), от които 

мъже 23 (8,58%) и жени и 14 (5,22%), на възраст между 28 и 59 години (медиана 43 г.). 

мъже 
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3. Пациенти с болка в китката и дланта, Tendovaginitis, 35 (13,06%), между които 

19 (7,09%) мъже, а 14 (5,22%) жени. Възрастта варира между 20 и 55 години (медиана 

40 г.). 

4. Пациенти с болка в коляното, Ligamentitis art. genus, 38 (14,18%), между които 

20 (7,46%) мъже, а 18 (6,72%) жени. Възрастта варира между 36 и 57 години (медиана 

47 г.). 

5. Пациенти с болка в карпометакарпалната става, Rhizarthrosis, 33 (12,31%), 

между които 20 (7,46%) мъже и 13 (4,85%) жени. Възрастта варира между 33 и 56 

години (медиана 45 г.). 

6. Пациенти с болка в поясната област (кръста), Spondylosis lumbalis, 39 

(14,56%), между които 21 (7,84%) мъже и 18 (6,72%) жени. Възрастта варира между 20 

и 55 години (медиана 47 г.). 

7. Пациенти с илиотибиален синдром Tractus iliotibialis syndrome, (ITBS), 33 

(12,31%), между които 13 (4,85%) мъже и 20 (7,46%) жени. Възрастта варира между 27 

и 56 години (медиана 41 г.). 

8. Пациенти с бурсит в лакътната става (Bursitis olecrani), 15 (5,60%), между 

които 10 (3,73%) мъже и 5 (1,87%) жени. Възрастта варира между 23 и 30 години. 

 

 

4.1. Резултати след трансдермалните процедури при групата с латерален 

епикондилит, Epicondylitis lateralis, (Tennis elbow). 

В изследваната група участват 38 пациенти от които 21 (55,3%) са мъже и 17 

(44,7%) – жени (фиг.10). 

 

Фиг.10. Латерален епикондилит, разпределение на пациентите по пол  

Възрастта им е между 25 и 50 години (медиана 41). Болковият праг, измерен 

чрез pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата (PA1) e 

222,18±43,32 kPa/cm
2
, преди второто въвеждане (PA2) е 364, 02±47,89 kPa/cm

2
, а преди 

мъже 
55,3% 
n=21 

жени 
44, 7% 
n=17 мъже 

жени 
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третото
 
(PA3) – 485,13±42,66 kPa/cm

2
. Прагът на болката 4 седмици след последното 

третиране с противовъзпалителната комбинация (PA4w) е 517,69±45,86 kPa/cm
2
. 

Контралатералното симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 

596,39 ±39,48 kPa/cm
2 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Латерален епикондилит, разпределение на пациентите по пол и средна 

стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=38) 

21 (55,3%) 

17 (44,7%) 

Age (years) 

(mean± SD) 

Median (range) 

 

41,79±6,72 

41 (25-50) 

PA1 

 

(mean± SD) 

Median 

 

 

222,18±43,32 kPa/cm
2 

220,00 kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean± SD) 

Median 

 

 

364,02±47,89 kPa/cm
2 

360,00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean± SD) 

Median 

 

 

485,13±42,66 kPa/cm
2 

480,00 kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean± SD) 

Median 

 

 

517,69±45,86 kPa/cm
2 

510,00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean± SD) 

Median 

 

 

596,31±39,48 kPa/cm
2 

590,00 kPa/cm
2
 

 

На фигурa 11 графично са изразени промените на болковия праг в зависимост от 

проведените терапевтични процедури. След първото трансдермално въвеждане на 

противовъзпалителните лекарства той се повишава с около 150 kPa/cm
2
, а болката става 

поносима. Преди третото въвеждане (PA3) и 4 седмици по-късно (PA4w) прагът на 

болка се изравнява приблизително с контролно измервания праг PAC от 

противоположната асимптоматична област. При сравнително измерване на болковия 
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праг чрез pressure algometry между PA1 и PA4w има маргинална статистическа 

зависимост, (χ2=3.62; p=0.058)*, (фиг.11). 

 

 

Фиг. 11. Латерален епикондилит, промени в прага на болката PA1 222,18±43,32 

kPa/cm
2
, PA2 364,02±47,89 kPa/cm

2
, PA3 485,13±42,66 kPa/cm

2
, PA4w 517,69±45,86 

kPa/cm
2
 и праг на болката в асимптоматичната противоположна област PAC 596,31 

±39,48 kPa/cm
2
. 

На фиг. 12 са представени измерените с Visual Analogue Scale промени в 

усещането за болка. При анализа на данните, измерени чрез VAS не се отчете 

статистически значима разлика, (Р>0.05, NS*,). 

 

Фиг. 12. Латерален епикондилит, промени в усещането за болка, измерено с 

Visual analogue scale в сантиметри - VAS 1 e 7,1см, VAS 2 е 3,8см, VAS 3 е 2,1см, VAS 

4w - 1,1см 
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4.2. Резултати след трансдермалните процедури при раменна болка, Periarthritis 

humeroscapularis 

В изследваната група участват 37 пациенти от които 23 (62,2%) са мъже и 17 

(37,8%) - жени (фиг. 13). 

 

Фиг. 13. Раменна болка, разпределение на пациентите по пол 

Възрастта им е между 28 и 59 години (медиана 43) Болковият праг, измерен чрез 

pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата (PA1) e 133,32±4,28 

kPa/cm
2
, преди второто въвеждане (PA2) е 253,64±4,74 kPa/cm

2
, а преди третото

 
(PA3) – 

372,78 ±3,17 kPa/cm
2
. Прагът на болката 4 седмици след последното третиране с 

противовъзпалителната комбинация (PA4w) е 408,78±4,39 kPa/cm
2
. Контралатералното 

симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 474,18±7,66 kPa/cm
2
 

(табл. 3).  
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Таблица 3. Раменна болка, разпределение на пациентите по пол 

и средна стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=37) 

23 (62,2%) 

14 (37,8%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

43.24±1,13 

43 (28-59) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

133,32±4,28 kPa/cm
2 

130,00 kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

253,64±4,74 kPa/cm
2 

250,00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

372,78±3,17 kPa/cm
2 

370,00 kPa/cm
2
 

PA4 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

408,78±4,39 kPa/cm
2 

400,00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

474,18±7,66 kPa/cm
2 

470,00 kPa/cm
2
 

 

На фиг. 14 са показани промените в прага на болката като резултат от 

провежданата терапия. След първото трансдермално въвеждане на 

противовъзпалителните лекарства той се повишава с около 120 kPa/cm
2
, (РА2) а 

болката става поносима. Преди третото въвеждане (PA3) и 4 седмици по-късно (PA4) 

прагът на болка се изравнява приблизително с контролното измерване на прага PAC от 

противоположната асимптоматична област. Отчетена е статистическа значима 

зависимост между PA1 и PA4W (праг на болка преди първата процедура и четири 

седмици след терапевтичните процедури), (χ2=5.91; р = 0.05)* (фиг.14). 
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Фиг.14. Раменна болка, промени в прага на болката PA1 133,32±4,28 kPa/cm
2
, PA2 

253,64±4,74 kPa/cm
2
, PA3 372,78±3,17 kPa/cm

2
, PA4w 408,78±4,39 kPa/cm

2
 и праг на 

болката в асимптоматичната противоположна област PAC 474,18±7,66 kPa/cm
2
. 

При корелация на стойностите за болково усещане, измерени чрез визуална 

аналогова скала (VAS) е установена статистически значима разлика между VAS1 и 

VAS4w (χ2=5,89; p=0.007)*, показваща положителния ефект на терапията (фиг. 15). 

 

 

Фиг. 15. Раменна болка, промени в усещането за болка измерено с Visual analogue scale 

в сантиметри - VAS 1 e 6,6см, VAS 2 е 3,3см, VAS 3 е 2,3 см, VAS4w е 0,48 см 
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4.3. Резултати след трансдермалните процедури при болка в китка и длан, 

Tendovaginitis 

В изследваната група участват 35 пациенти от които 19 (54.3%) са мъже, а 16 

(45,7%) – жени (фиг. 16). 

 

 

Фиг 16. Болка в китка и длан, разпределение на пациентите по пол 

 

Възрастта им е между 25 и 50 години (медиана 40). Болковият праг, измерен 

чрез pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата PA1 e 

243,34±5.99 kPa/cm
2
, преди второто въвеждане PA2 е 396,60 ±7.10 kPa/cm

2
, а преди 

третото
 
PA3 – 513,71±9.27 kPa/cm

2
. Прагът на болката 4 седмици след последното 

третиране с противовъзпалителната комбинация PA4w е 535,14±9.60 kPa/cm
2
. 

Контралатералното симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 

594,00±10.02 kPa/cm
2
, (табл.4).  
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Таблица 4. Болка в китка и длан, разпределение на пациентите по пол   и средна 

стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=35) 

19 (54.3%) 

16 (45.7%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

40.08±1.19 

40 (20-50) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

243.34±5.99 kPa/cm
2 

240.00kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

396.60±7.10 kPa/cm
2 

390.00kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

513.71±9.27 kPa/cm
2 

510.00kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

535.14±9.60 kPa/cm
2 

530.00kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

594.00±10.02 kPa/cm
2 

590.00kPa/cm
2
 

 

На фиг. 17 са показани промените в прага на болката като резултат от 

провежданата терапия. След първото трансдермално въвеждане на 

противовъзпалителните лекарства той се повишава със 153 kPa/cm
2
, а болката става 

поносима. Преди третото въвеждане (PA3) и 4 седмици по-късно (PA4w) прагът на 

болка се изравнява приблизително с контролното измерване на прага PAC от 

противоположната асимптоматична област. Промените в прага на болката при 

измервания PA2, PA3 и PA4, сравнени с прага PAC в асимптоматичната страна 

показват статистическа тенденция (χ2=4.61; p=0.104)*, докато промените между PA1 и 

PAC показват статистическа значима зависимост (χ2=14.6; p=0.024)**, (фиг. 17). 
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Фиг 17. Болка в китка и длан, промени в прага на болката PA1 e 243.34±5.99 kPa/cm
2
, 

PA2 e 396.60±7.10, kPa/cm
2
, PA3 e 513.71±9.27 kPa/cm

2
, PA4w e 535.14±9.60 kPa/cm

2
и 

праг наболката в асимптоматичната противоположна област PAC e 594.00±10.02 

kPa/cm
2
. 

При корелация на стойностите за болково усещане измерени с визуална 

аналогова е установена статистическa тенденция между VAS1 и VAS3 (χ2=6,53; 

p=0.088)* (фиг 18). 

 

Фиг 18. Болка в китка и длан, промени в усещането за болка, измерено с Visual analogue 

scale в сантиметри - VAS1 e 6,7 см, VAS2 е 3,9 см, VAS3 е 2,7 см, VAS4w e 0,7 см. 
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4.4. Резултати след трансдермалните процедури при болка в коляното, Ligamentitis 

art. genus 

В изследваната група участват 38 пациенти от които 20 (52.6%) са мъже и 18 

(47,4%) – жени (фиг. 19). 

 

 

Фиг. 19. Болка в коляното, разпределение на пациентите по пол  

 Възрастта им е между 36 и 49 години (медиана 47). Болковият праг, измерен 

чрез pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата PA1 e 311±18.10 

kPa/cm
2
, преди второто въвеждане PA2 е 508,5±39.23  kPa/cm

2
, а преди третото

 
PA3 – 

703,5±50.59 kPa/cm
2
. Прагът на болката 4 седмици след последното третиране с 

противовъзпалителната комбинация PA4w е 790±61.03 kPa/cm
2
. Контралатералното 

симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 874±41.90 kPa/cm
2
, 

(табл.5). 
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Таблица 5. Болка в коляното, разпределение на пациентите по пол и средна 

стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=38) 

20 (52, 6%) 

18 (47, 4%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

43.39±9.85 

47 (36-49) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

311±18.10 kPa/cm
2 

310.00kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

508.50±39.23 kPa/cm
2 

500.00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

703.5±50.59 kPa/cm
2 

700.00 kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

790±61.03 kPa/cm
2 

790.00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

874±41.90 kPa/cm
2 

870.00 kPa/cm
2
 

  

На фигурa 20 са изразени промените на болковия праг в зависимост от 

проведените терапевтични процедури. След първото трансдермално въвеждане на 

противовъзпалителните лекарства той се повишава с около 200 kPa/cm
2
, а болката става 

поносима. Преди третото въвеждане (PA3) прагът се повишава също с 200 kPa/cm
2
. 

Четири седмици седмици по-късно прагът на болка (PA4w) се изравнява приблизително 

с контролното измерване на прага PAC от противоположната асимптоматична област.  

В изследваната чрез pressure algometry група с болка в коляното статистическата 

обработка на резултатие установи, че между измерените прагове на болка PA4w 

(четири седмици след последното въвеждане) и PAC (асимптоматично коляно) 
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съществува статистическа тенденция (p=0.093)*. Статистически значим резултат се 

открива между PA2 и PA4w - (р=0.005)** (фиг.20).  

 

 

Фиг. 20. Болка в коляното, промени в прага на болката PA1 e 311±18.10 kPa/cm
2
, PA2 е 

508, 5±39.23 kPa/cm
2
, PA3 e 703,5±50.59 kPa/cm

2
, PA4w е 790±61.03 kPa/cm

2
 и праг на 

болката в асимптоматичната противоположна област PAC e 874.00±41.90 kPa/cm
2
. 

На фиг. 21 са представени измерените с Visual Analogue Scale промени в 

усещането за болка. При анализа на данните, измерени чрез VAS не се отчете 

статистически значима разлика, (Р>0.05, NS*,). 

 

 

 

Фиг. 21. Болка в коляното,промени в усещането за болка, измерено с Visual analogue 

scale в сантиметри- VAS1 e 6,9см, VAS2 е 3,8см, VAS3 е 2,7см VAS4w - 0,7см 
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4.5. Резултати след трансдермалните процедури при болка в карпо-

метакарпалната област, RHIZARTHROSIS 

В изследваната група участват 33 пациенти от които 20 (60.6%) са мъже и 13 

(39,4%) – жени (фиг. 22). 

 

 

Фиг. 22. Болка в карпометакарпална област, rhizarthrosis, разпределение на 

пациентите по пол  

Възрастта им е между 33и 56 години (медиана 45). Болковият праг, измерен чрез 

pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата PA1 e 329, 97±24.15  

kPa/cm
2
, преди второто въвеждане PA2 е 435,30±33.97 kPa/cm

2
, преди третото

 
 PA3 e 

556,06±34.27 kPa/cm
2
, а преди четвъртото РА4 е 664,85±40.55 kPa/cm

2
. Прагът на 

болката 4 седмици след последното третиране с противовъзпалителната комбинация 

PA4w е 737.73±52.33 kPa/cm
2
. Контралатералното симетрично измерване в 

асимптоматичната област PAC е с 846,67±48.58 kPa/cm
2
(табл.6). 
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Таблица 6. Болка в карпометакарпална област, rhizarthrosis разпределение на 

пациентите по пол и средна стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney 

U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=33 

20 (60,6%) 

13 (39,4%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

45.00±6,23 

45  (33-56) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

329.97±24.15 kPa/cm
2 

320.00 kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

435.30±33.97 kPa/cm
2 

430.00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

556.06±34.27 kPa/cm
2 

550.00 kPa/cm
2
 

PA4 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

664.85±40.55 kPa/cm
2 

660.00 kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

737.73±52.33 kPa/cm
2 

730.00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

846,67±48.58 kPa/cm
2 

840.00kPa/cm
2
 

  

Резултатът от провежданата терапия e представен на фиг. 23. След първото 

трансдермално въвеждане на противовъзпалителните лекарства прагът на болка се 

повишава с около 100 kPa/cm
2
, след второто и третото той се повишава с 

приблизително същите стойности, а болката става поносима. Преди четвъртото 

въвеждане (PA4) и 4 седмици по-късно (PA4w) прагът на болка се изравнява 

приблизително с контролното измерване на прага PAC от противоположната 

асимптоматична област.  



38 
 

При сравнително измерване на болковия праг чрез pressure algometry между PA3 

и PAC има статистическа значима зависимост (χ2 = 4.61; p = 0.032), (фиг23).  

 

 

 Фиг 23. Болка в карпометакарпална област, rhizarthrosis Промени в прага на болката 

PA1 329,97±24.15 kPa/cm
2
, PA2 435,30±33.97 kPa/cm

2
, PA3 e 556,06 ±34.27 kPa/cm

2
, PA4 

е 664,85±40.55, PA4w e 737.73±52.33 kPa/cm
2 

и праг на болката в асимптоматичната 

противоположна област PAC 846,67±48.58 kPa/cm
2
. 

На фиг. 24 са представени измерените с Visual Analogue Scale промени в 

усещането за болка при болка в карпометакарпалната става. При анализа на данните, 

измерени чрез VAS не се отчете статистически значима разлика, (Р>0.05, NS*). 

 

 

Фиг 24. Болка в карпометакарпална област, rhizarthrosis. Промени в усещането за болка 

измерено с Visual analogue scale в сантиметри-VAS1 e 7,1см, VAS2 е 4,8см , VAS3 е 

3,1см, VAS4 e 1,8см, VAS4w е 0,8см. 
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4.6. Резултати след трансдермалните процедури в поясната област, Spondylosis 

lumbalis 

В изследваната група участват 39 пациенти от които 21 (53.8%) са мъже и 18 

(46,2%) – жени, (фиг. 25). 

 

 

Фиг. 25. Болка в поясната област, разпределение на пациентите по пол  

 Възрастта им е между 20 и 55 години (медиана 47). Болковият праг, измерен 

чрез pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата PA1 e 

307,38±5,559 kPa/cm
2
, преди второто въвеждане PA2 е 525,59±7,499 kPa/cm

2
, а преди 

третото
 
PA3 e 726,54±7,48 kPa/cm

2
. Прагът на болката 4 седмици след последното 

третиране с противовъзпалителната комбинация PA4w е 801,15±9,234 kPa/cm
2
. 

Контралатералното симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 

882,51±7,559 kPa/cm
2
,(табл.7). 
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Таблица 7. Болка в поясната област, разпределение на пациентите по пол и 

средна стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

 

 

Parameter 

Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=39) 

21 (53,8%) 

18 (46,2%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

44,76±1,31 

47  (20-55) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

307,38±5,559 kPa/cm
2 

300.00 kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

525,59±7,499 kPa/cm
2 

520.00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

726,54±7,48 kPa/cm
2 

720.00 kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

801,15±9,234 kPa/cm
2 

800.00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

882,51±7,559 kPa/cm
2 

880.00 kPa/cm
2
 

 

Резултатът от провежданата терапия е представен на фиг 26. Очертава се 

корелация между провежданото лечение, нарстването на болковия праг и състоянието 

на пациентите. След първото трансдермално въвеждане на противовъзпалителните 

лекарства прагът, отчетен чрез pressure algometry се повишава с около 200 kPa/cm
2
 

(PA2), а болката става поносима, позволявайки извършването на обичайните движения. 

Преди третото въвеждане (PA3) и 4 седмици по-късно (PA4w) алгометричните 

измервания показват, че прагът на болка се изравнява приблизително с контролното 

измерване на прага PAC от противоположната асимптоматична област.  

В изследваната чрез pressure algometry група с болка в поясната област, (LBP) 

статистическата обработка на резултатие установи, че измереният праг на болката 
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(PA1) корелира значимо с прага PAC, измерен в контралатералната, асимптоматична, 

контролна област (χ2=14.6; p=0.025)*. Резултат със статистическа значимост се 

получава и при сравняване на болковия праг измерен чрез pressure algometry преди 

второто ( PA2) и третото (PA3) въвеждане (χ2=4.127; p=0.031)**(фиг.26). 

 

 

Фиг. 26. Болка в поясната област, промени в прага на болката, PA1 307,38±5,559 

kPa/cm
2
, PA2 е 525,59±7,499 kPa/cm

2
,
 
PA3 e 726,54±7,48, kPa/cm

2
, PA4w 801,15±9,234 

kPa/cm
2
 и праг на болката в асимптоматичната противоположна област PAC e 

882,51±7,559 kPa/cm
2
. 

На фиг. 27 са представени измерените с Visual Analogue Scale промени в 

усещането за болка в поясната област. При анализа на данните, измерени чрез VAS не 

се отчита статистическа значимост, но съществува статистическа тенденция по 

отношение на болковото възприятие между VAS 1, VAS 3 и VAS 4w, ( p=0.552)*. 
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Фиг 27. Болка в поясната област, промени в усещането за болка, измерено с Visual 

analogue scale в сантиметри - VAS1 e 6,9см, VAS2 е 3,9см, VAS3 е 2,1, VAS4w е 0,6 см. 

 

4.7. Резултати след трансдермалните процедури в областта на широката бедрена 

фасция, Tractus iliotibialis syndrom, (ITBS) 

В изследваната група участват 33 пациенти от които 13 (39,4.%) са мъже и 20 

(60,6%) – жени, (фиг. 28). 

 

 

Фиг. 28. Илиотибиален  синдром, разпределение на пациентите по пол 

 

 Възрастта им е между 27 и 56 години (медиана 41). Болковият праг, измерен 

чрез pressure algometry (PA), преди първото въвеждане на лекарствата PA1 e 

289,41±48,83 kPa/cm
2
, преди второто въвеждане PA2 е 523, 68±43,54 kPa/cm

2
, а преди 

третото
 
PA3 e 706,47±59,58 kPa/cm

2
. Прагът на болката 4 седмици след последното 

третиране с противовъзпалителната комбинация PA4w е 771,76±51,49 kPa/cm
2
. 

Контралатералното симетрично измерване в асимптоматичната област PAC е с праг 

848,24±51,21 kPa/cm
2
, (табл.8). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

VAS1  VAS2  VAS3  VAS4w

(p=0.552)

мъже 
39,4% 
n=13 

жени 
60,6% 
 n=20 

мъже 

жени 



43 
 

Таблица 8. Илиотибиален  синдром, разпределение на пациентите по пол и 

средна стойност на измерения праг на болка. Mann-Whitney U test 

Parameter Number (%) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

Gender 

males 

females 

(n=33) 

13 (39,4%) 

20 (60,6%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Median (range) 

 

43,67±7,83 

41  (27-56) 

PA1 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

289,41±48,83 kPa/cm
2 

280.00 kPa/cm
2
 

PA2 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

523,68±43,54 kPa/cm
2 

520.00 kPa/cm
2
 

PA3 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

706,47±59,58 kPa/cm
2 

700.00 kPa/cm
2
 

PA4w 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

771,76±51,49 kPa/cm
2 

770.00 kPa/cm
2
 

PAC 

 

(mean ± SD) 

Median 

 

 

848,24±51,21 kPa/cm
2 

840.00 kPa/cm
2
 

Резултатът от провежданата терапия е представен на фиг. 29. Очертава се 

корелация между лечебните процедури, нарстването на болковия праг и състоянието на 

пациентите. След първото трансдермално въвеждане на противовъзпалителните 

лекарства прагът отчетен чрез pressure algometry се повишава с около 200 kPa/cm
2
 

(PA2) и болката става поносима. Преди третото въвеждане (PA3) и 4 седмици по-късно 

(PA4w) алгометричните измервания показват, че прагът на болка се изравнява 

приблизително с контролното измерване на прага PAC от противоположната 

асимптоматична област.  

В изследваната чрез pressure algometry група с илиотибиален  синдром,  

статистическата обработка на резултатие установи, че между измерените прагове на 

болка PA1 и PA4w съществува статистическа тенденция (р=0.089)*.  
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Статистическа тенденция се открива и при измерените прагове на болка между 

PA1 и PA2, (р=0,091)**(фиг.29). 

 
 

Фиг 29. Илиотибиален  синдром, промени в прага на болката PA1 e 289, 41±48,83 

kPa/cm
2
, PA2 523,68±43,54 kPa/cm

2
, PA3 e 706,47±59,58 kPa/cm

2
, PA4w771,76 ±51,49 

kPa/cm
2
 и праг на болката в асимптоматичната противоположна област PAC 

848,24±51,21 kPa/cm
2
. 

На фиг. 30 са представени измерените с Visual Analogue Scale промени в 

усещането за болка при илиотибиален  синдром. При анализа на данните се отчита 

статистически значим резултат между VAS 1, VAS3 и VAS4w ( p=0.028)*. 

 

Фиг. 30. Илиотибиален синдром, промени в усещането за болка, измерено с 

Visual analogue scale в сантиметри - VAS1 e 7,1 см, VAS2 е 3,9см, VAS3 е 1,8 см, 

VAS4w е 0,7 см. 
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4.8. Резултати след трансдермалните процедури при BURSITIS OLECRANI 

SUBCUTANEA 

В изследваната група участват 15 пациенти, от които 10 (66,7%) са мъже и 5 (33, 

3%) – жени (фиг. 31). Възрастта им е между 23 и 30 години. 

 

Фиг. 31. Bursitis olecrani, разпределение на пациентите по пол 

Състоянието протича с лека болка или без болка, с изразен флуктуиращ локален 

оток в областта на olecranon и напрежение в засегнатата лакътна става.  

 Едно денонощие след трансдермалното въвеждане на Diclofenac Sodium 75 mg/ 

3ml и Dexamethasone Sodium Phosphatе 4 mg/1 ml отокът рязко намалява, а кожата над 

olecranon е отпусната. Нормалното ѝ стегнато състояние и еластичност се възвръща 2-3 

дни по късно. 

 Лекарствената комбинация между Diclofenac Sodium 75 mg/ 3ml и 

Dexamethasone Sodium Phosphatе 4 mg/1 ml е стартова за всички групи от пациенти, 

като при бурсит с това еднократно въвеждане терапията приключва.  

При останалите групи от пациенти терапията продължава още два 

последователни дни със същата доза Diclofenac Sodium, но с по-ниска доза на 

Dexamethasone Sodium Phosphatе (2 мг/0,5 ml). 

 В случаите на болка в областта на art. carpometacarpea pollicis процедурата 

продължава още три последователни дни със 75 mg/3ml Diclofenac Sodium и 2 мг/0,5 

ml. Dexamethasone Sodium Phosphatе.  

При нито един от пациентите не се откриха нежелани лекарствени реакции към 

използваните медикаменти - нито локални, нито системни. Не се откриха такива и в 

следващите 4 седмици, през които се проследяваше резултата от проведеното лечение.  
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жени 
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4.9. Резултати от in vitro проучванията с човешка кожа и Dermoelectrioporation na 

Diclofenac Sodium. 

4.9.1. In vitro oпределяне на коефициента на проницаемост  на човешка 

кожа за Diclofenac Sodium чрез dermoelectroporation 

Експериментите за определяне на кожната проницаемост бяха направени при 

различни донорни концентрации  (ниски концентрации в диапазона C0=1.25mg/ml - 2.50 

mg/ml) и при високи концентрации (C0 =25 mg/ml). Изчисленията показват, че 

коефициентът на проницаемост на кожата при dermoelectroporation е 1.5 - 2 пъти по 

голям спрямо обикновената дифузия на диклофенак през кожата при висока донорна 

концентрация  и 3.0-3.5 пъти по-висока при ниска донорна концентрация. Получените 

резултати (табл. 9), позволяват да се направят следните изводи: 

 1. При ниска донорна концентрация на диклофенак /C0 =1250-2500 µg/ml/ 

прилагането на dermoelectroporation увеличава проницаемостта на кожата  3.2-3.25 пъти 

спрямо проницаемостта на кожата при обикновена дифузия.  

 2. При висока донорна концентрация / C0 = 25 000 µg/ml/  прилагането на 

dermoelectroporation увеличава проницаемостта на кожата  1.5-2.0 пъти спрямо 

проницаемостта на кожата при обикновена дифузия.  
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Таблица 9. Експерименталните данни необходими за изчисляване на потока 

диклофенак през кожата и изчислени стойности на  Pc (cm/s) и  Kp (cm/s).                                                                                

ЛАКЪТ  (S= 7 cm
2
 кожа отпрепарирана от 62г мъж) 

Метод       C0, mg/ml   Cin, µg/ml  V(ml)     t(min)   J(µg/cm
2
/h)     Pc (cm/s)          Kp  (cm/s)  

Дифузия     1.25             9.78            2           10            16.66         3.738×10
-6               

3.726×10
-6 

ДЕП*          1.25           20.60            2             6             58.86          13.180 ×10
-6

   13.08×10
-6

 

ДЕП            2.50           34.63            2             6             98.94      11.063 ×10
-6

      10.99 ×10
-6 

(S= 7 cm
2
 кожа отпрепарирана от 67г мъж) 

ДЕП              25             193.48          3           6             820.92        9.324×10
-6

          9.20×10
-6

                 

ДЕП              25             164.76          2           6             470.74         5.247×10
-6

         5.24×10
-6

                 

ДЕП              25             181.21          1           6             517.74         2.887×10
-6

        5.752×10
-6

   

КОЛЯНО  (S= 7 cm
2
 кожа отпрепарирана от 62г мъж) 

Метод      C0 , mg/ml   Cin, µg/ml  V(ml)   t(min)      J(µg/cm
2
/h)     Pc (cm/s)         Kp  (cm/s)  

Дифузия     1.25             7.60            2          10             13.028          2.904×10
-6

       2.895×10
-6

                                 

ДЕП            1.25           21.57            2            6             61.63           1.377×10
-5

        1.370×10
-5

                                 

ДЕП            2.5             29.38            2            6              83.94          9.380×10
-6

        9.324×10
-6

                               

(S= 7 cm
2
 кожа отпрепарирана от 67г мъж) 

 ДЕП           25               195.76     3               6              838.97           9.354×10
-6

      9.32×10
-6

 

ДЕП            25                  85.01      2              6              242.89           2.703×10
-6

    2.698×10
-6

 

ДЕП            25                 10.21      1               6               9.17            1.62×10
-7

         1.62×10
-7 

ПОЯСНА ОБЛАСТ  (S= 7cm
2
 кожа отпрепарирана от 62г мъж) 

Метод       C0 , mg/ml   Cin, µg/ml  V(ml)   t(min)   J(µg/cm
2
/h)       Pc (cm/s)           Kp  (cm/s)  

Дифузия    1.25               3.77           2          10           6.463              1.438×10
-6

      1.436×10
-6

                       

ДЕП           1.25               7.84           2            6          22.4                  4.993×10
-6

     4.978×10
-6

                    

ДЕП            2.5              22.83           2            6          65.23                7.28×10
-6

        7.248×10
-6

                 

(S= 7 cm
2
 кожа отпрепарирана от 67г мъж) 

ДЕП             25                 126             3          6          540                 6.015×10
-6

       6.00×10
-6

 

ДЕП             25                   80             2          6          228.6              2.543×10
-6

      2.540×10
-6

 

ДЕП             25                  35.44         1          6          354.4                5.47×10
-7

        5.62×10
-7 

 

                                                                                                ДЕП* - Дермоелектропорацио 
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4.9.2. Резултати от патохистологичните изследвания. Кожата взета от лакът, 

коляно и поясна област и подложена на dermoelectroporation с Diclofenac Sodium 

показва обичаен хистологичен вид и няма данни за нарушения в нормалната структура 

на епидермис и дерма, (рутинно хистологично оцветяване със хематоксилин еозин), 

(фиг. 32, фиг 33, фиг. 34 ). 

                                                     

     Лакът  2x100                             Лакът 2x200 

Фиг. 32 Лакът 

                                             

 Коляно 3x100                               Коляно 3x200 

Фиг. 33 Коляно 

 

                                                 

Поясна област 1x100                    Поясна област 1x200 

Фиг. 34 Поясна област 
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5. ОБСЪЖДАНЕ  

В настоящото проучване поставенaта цел е да се изследват възможностите на 

системата Transderm Ionto за въвеждане на противовъзпалителни лекарства през 

кожата, локално, в области с изразена болкова симптоматика. Подбрани са лица на 

възраст между 25 и 59 години с остро настъпила ставно-мускулна симптоматика в 

лакътна става, рамо, китка, коляно, карпометакарпална област, поясна област, широка 

бедрена фасция и бурсит в областта на лакът (bursa subcutane olecrani). 

Методът прилаган чрез апарата се нарича Dermoelectroporation и се изпълнява 

след Мicrodermabrasion - предваритело, контролирано и обратимо отстраняване на най - 

външия слой корнеоцити от stratun corneum. Всички функции на уреда са одобрени от 

американската агенция Food and Drug Administration (FDA) и имат сертификати за 

ефективност и безопасност № K 032968 от 02.12.2003 и № К 042590 от 14. 10. 2004. 

Съгласно определението на FDA, Transderm Ionto, e мощна йонофоретична система, за 

трансдермално въвеждане на йонизирани лекарствени разтвори с медицинска цел, 

локало в тялото, която може да се използва като алтернатива на инжекционния подход. 

За Европейския Съюз Transderm Ionto се произвежда от Mattioli Engineering Italia S.p.A. 

Притежава оценка и маркировка CE (Conformite Europeene), означаваща европейско 

съответствие и доказваща, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС за 

безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката СЕ гарантира също 

свободната му продажба в рамките на Единния пазар на страните от ЕС. Изискване на 

FDA e практикуването с Transdеrm Ionto да се извършва от медицински специалист с 

висше образование (лекар). Възможностите на апарата намират приложение в области 

като естетична медицина, дерматология, спортна медицина, ревматология, флебология 

и други. Изборът на медикамент/и е решение на лекуващия лекар. 

 Проучвания върху маймуни са показали, че прилагането на радиоактивно 

белязан Dexamethasone sodium phosphate чрез традиционна йонофореза, осигурява 

проникването му във всички подлежащи тъкани, достигайки до сухожилията и 

хрущялните структури (Glass et al., 1980).  

Данни на Mattioli Engineering потвърждават подобни възможности и за 

Dermoelectroporation – съответните йонизирани молекули се доставят и разпределят в 

кожните слоеве и подкожните структури, достигайки до мускулните мембрани. 

Методът осигурява транспорта на различни водноразтворими лекарствени вещества, 

без каквато и да е необходимост от тяхната предварителна подготовка или допълващи 

инградиенти. Фирмени и литертатурни данни потвърждават възможностите на 



50 
 

системата Transderm Ionto чрез Dermoelectroporation да транспортира през кожата на 

хиалуронова киселина (800 kDa), хиалуронидаза, хепарин (12,9 kDa), стероиди, 

диклофенак, ботулинов токсин (15 kDa), лидокаин, колаген, витамини, аминокиселини, 

карнитин, растежни фактори, фосфатидилхолин, йонизирани козметични гелове, 

еластин, глутатион и други йонизирани молекули (Pacini et al.1, 2006, Pacini et al.2, 2006, 

Cavallini et al., 2007, Buselli and Spaggiari, 2005 ).  

Чрез контролирани импулси (фиг.35) процесът на Dermoelectroporation 

предизвиква деградацията на корнеодезмозомите във финалния етап от развитието на 

корнеоцитите на stratum corneum. 

 

Фиг. 35.Характеристика на импулсите при Dermoelectroporation по Mattioli Engineering 

 Формират се мембранни лакуни (водни пори, auaporins, фиг.36), позволяващи 

трансцелуларна и интерцелуларна пенетрация през роговия слой на епидермиса. 

Допуска се сливане на лакуните и създаването на по-големи транспортни мрежи (pore-

way) (Menon and Elias, 1997 ). 

И други физични методи като традиционната йонофореза, електропорацио и 

сонофореза увеличават също този тип корнеална (кожна) пропускливост. 

 
Фиг. 36 Dermoelectroporation по Mattioli Engineering 

Различните съвременни методи за пермеабилизация на stratum corneum имат както 

предимства, така и недостатъци.  

Dermoelectroporation носи белези както на класическата йонофореза, така и на 

електропорацията, но разликите между тях са съществени както по отношение на 

механизмите за преодоляване на stratum corneum, така и с нивата им на ефективност и  

безопасност.  
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При традиционната йонофореза се използва прав електрически ток (фиг. 37) с 

малка сила и напрежение, което е безопасно за кожната повърхност. Най - изтъкваните 

недостатъци при този метод са: 

 

 

Фиг. 37 Йонофореза, галваничен ток с ниско напрежение 

а. Електролиза. Електрическото поле задвижва положителните и отрицателните 

йони съответно към катода и анода. Реакцията предизвиква отделяне върху електродите 

на съставните части на разтвореното лекарство под формата на неутрални атоми. 

Последните взаимодействат с електродите или разтворителя, получават се вторични 

деградационни продукти, загуба на ефективност и кожно дразнене. 

 б. Използваният галваничен ток повишава локалната кожна температура и 

предизвиква неприятно, „изгарящо“ усещане за пациента. 

 в. Промяна в РН на лекарствения разтвор. Това е причина за локално възпаление 

на кожата, по - често локализирано в областта на отрицателния електрод и особено при 

по-продължителни процедури. 

г. Устройства с подобен електро-транспортен механизъм на пренос през кожата 

не могат да доставят лекарствени молекули с голямо молекулно тегло. Техният обхват 

е  при такива с молекули по-малки от 7 000 - 10 000 Da. 

 Класическата електропорация е предимно лабораторен метод. Той е с 

възможности да транспортира лекарствени молекули с големи размери и голямо 

молекулно тегло, но поради използването на високоволтови импулси (фиг.38) уврежда 

кожната повърхност и е източник на локални нежелани реакции. 

 

Фиг. 38 Електропорацио, високоволтови импулси        



52 
 

 При сонофорезата върху кожната повърхност се прилага нискочестотен 

ултразвук, който улеснява преноса само на молекули с малък размер и ниско 

молекулно тегло 

Dermoelectroporation транспортира лекарствени молекули както с малко, така и с 

голямо молекулно тегло (> 800 000 Da), запазвайки тяхната активност непроменена. 

Използваните електрически импулси са контролирани, с малка сила (1 - 5 mA), а 

генериращия ги прав ток е с ниско напрежение (9 V). Поради тази характеристика при 

работа с Transderm Ionto, няма кожни увреждания, липсва болка или напрежене в 

подлежащите инфилтрирани тъкани или други нежелани реакции. В сравнение с 

традиционната йонофореза процедурата е и по-краткотрайна. Скоростта на въвеждане 

се контролира чрез микроперфузора и e 0,5 ml/min. Непосредствено преди 

въвеждането, върху кожната повърхност се извършва контролирана ексфолиация на 

най-външния корнеален слой чрез microdermabrasion.  

Microdermabrasion и приложените електрическите пулсации  

(Dermoelectroporation) намаляват рязко и обратимо кожното съпротивление, а такава 

промяна повишава трансдермалната пропускливост(Prausnitz et al., 1993, Pliquett et al., 

1995). 

Използваните инжекционни рзтвори на Dexamethasone Sodium Phosphatе и 

Diclofenac Sodium се прилагаха чрез микроперфузора и работната глава Ionto Lips на 

системата Transderm Ionto. В случаи, при които болката се локализираше върху по-

голяма площ (илиотибиален синдром, кръст) беше използвана главата „Ionto“, която е с 

по-голяма площ. 

 Манипулациите се извършваха върху пациенти с различни случаи на 

тендинопатии. Заболяването е подходящо за локално третиране, тъй като има 

възпалително–дегенеративнен или травматичен характер и засяга сухожилията, които 

анатомично обикновено са разположени подкожно.  

Аналгетичния ефект на процедурите се отчиташе чрез: 

а. обективно измерване прага на болката с Pressure Algometer „Somedic“.   

б. субективно отчитане на болковото усещане с помоща на Visual Analogue Scale 

(VAS).  

в.анамнестично и палпаторно, определяйки промените в статуса по отношение 

на ставната или мускулна подвижност, сън, подобрение в изпълнението на обичайните 

ежедневни задължения. 
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Прилагането на комбинацията Dexamethasone Sodium Phosphatе и Diclofenac 

Sodium предизвиква значително обезболяване още след първото прилагане, в рамките 

на следващите 12-15 часа.  

При Epicondylitis lateralis, преди първото въвеждане на медикаментите, прагът 

на болката (PA1) e 222,18 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на прага е 37,26%, от 

данните получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (596,31 kPa/cm
2
). 

Преди второто въвеждане измереният праг е 364,02 kPa/cm
2
, който е 61% от този на 

здравата страна. Преди третото (PA3) той е 485,13 kPa/cm
2 

и е 81,35 %, а 4 седмици по-

късно (PA4w) – 517,13 kPa/cm
2
 или 86,7 %, доближавайки се по стойност до контролата 

РАС 

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляването ѝ. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 7,1 см. Преди  

второто VAS2 e 3,8 см, т.е. болката намалява с 46,5%, преди третото VAS3 e 2,1 см и 

намаление със 70,5 %, а 4 седмици по-късно - 1,1 см или намаляване в с 85%. 

  При Periarthritis humeroscapularis, преди първото въвеждане на 

медикаментите, прагът на болката (PA1) e 133 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на 

прага е 28%, от данните получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (474 

kPa/cm
2
). Преди второто въвеждане измереният праг е 253 kPa/cm

2 
и е 53% от този на 

здравата страна. Преди третото (PA3) той е 372 kPa/cm
2 

и е 78,5%, а 4 седмици по-късно 

(PA4w) – 408 kPa/cm
2
 или 86 %.  

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляването ѝ. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 6,6 см. Преди  

второто VAS2 e 3,3 см, т.е. болката намалява с 50%, преди третото VAS3 e 2,3 см и 

намаление със 65,1%, а 4 седмици по-късно- 0,4 см или намаляване в с 94%. 

При Tendovaginitis, преди първото въвеждане на медикаментите, прагът на 

болката (PA1) e 243 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на прага е 40,9%, от данните 

получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (594 kPa/cm
2
). Преди второто 

въвеждане измереният праг е 396 kPa/cm
2 

и е 66,6% от този на здравата страна. Преди 

третото (PA3) той е 513 kPa/cm
2 

и е 86,4%, а 4 седмици по-късно (PA4w) – 535 kPa/cm
2
 

или 90 Промените в прага на болката – PA2, PA3 и PA4w, сравнени с прага PAC в 

асимптоматичната страна показват статистическа тенденция (χ2=4.61; p=0.104), а 

между PA1и РАС статистическазначима разлика (χ2=14.6; p=0.024) 

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляване. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 6,7 см. Преди  
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второто VAS2 e 3,9 см, т.е. болката намалява с 41,8%, преди третото VAS3 e 2,7 см и 

намаление със 59,7 %, а 4 седмици по-късно VAS4w - 0,7 см или намаляване в с 89,6%. 

 При Ligamentitis art. genus, преди първото въвеждане на медикаментите,  

прагът на болката (PA1) e 311 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на прага е 35,6%, от 

данните получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (874 kPa/cm
2
). Преди 

второто въвеждане измереният праг е 508,5 kPa/cm
2 

и е 58,2 % от този на здравата 

страна. Преди третото (PA3) той е 703,5 kPa/cm
2 

и е 80,5 %, а 4 седмици по-късно 

(PA4w) – 790 kPa/cm
2
 или 90,4 %. Доказана е статистическа тенденция между (PA4w) и 

контролата PAC (p=0,093 

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляване. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 6,9 см. Преди  

второто VAS2 e 3,8 см, т.е. болката намалява с 45 %, преди третото VAS3 e 2,7 см и 

намаление със 61,9%, а 4 седмици по-късно VAS4w - 0,7 см или намаляване e с 89,9%. 

При Rhizarthrosis, преди първото въвеждане на медикаментите,  прагът на 

болката (PA1) e 329,97 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на прага е 39%, от данните 

получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (846,67 kPa/cm
2
). Преди 

второто въвеждане измереният праг (PA2) е 435,30 kPa/cm
2 

и е 51,4% от този на 

здравата страна, a преди третото (PA3) той е 556,06 kPa/cm
2
, което е 65,68 % Преди 

четвъртото (PA4) той е 664,85 kPa/cm
2 

и е 78,5%, а 4 седмици по-късно (PA4w) – 737,37 

kPa/cm
2
 или 87 %.  

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляване. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 7,1 см. Преди  

второто VAS2 e 4,8 см, т.е. болката намалява с 32,4%, преди третото VAS3 e 3,1 см и 

намаление със 56,3 %, преди четвъртото VAS4 e 1,8 см т.е 74,7% намалено усещане за 

болка. Четири седмици по-късно VAS4w e 0,8 см или намаляване в с 88,7%. 

Единствено при това заболяване се наложи процедурите да бъдат увеличени на 

четири, поради по-бавното развитие на обезболяващия процес. Основателна причина за 

получения резултат е по-изразената дебелина на stratum corneum в тази област. В 

преобладаващата част от кожната повърхност корнеалният слой, е 10 -20 µm, при 

воларната предмишница той е 15 µm, докато в зоната на тенар, където се 

осъществяваше въвеждането - 110 µm  

При Spondylosis lumbalis, преди първото въвеждане на медикаментите,  прагът 

на болката (PA1) e 307,38 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на прага е 34,8%, от 

данните получени за него в контралатералната, здрава страна PAC (882,5 kPa/cm
2
). 
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Преди второто въвеждане измереният праг е 525,59 kPa/cm
2 

и е 59,5% от този на 

здравата страна. Преди третото (PA3) той е 726,54 kPa/cm
2 

и е 82,3%, а 4 седмици по-

късно (PA4w) – 801,15 kPa/cm
2
 или 90,78  

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляване. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 6,9 см. Преди  

второто VAS2 e 3,9 см, т.е. болката намалява с 43,5%, преди третото VAS3 e 2,1 см и 

намаление със 69,6 %, а 4 седмици по-късно- 0,6 см или намаляване в с 91,3%.  

При Tractus iliotibialis syndrom, ITBS преди първото въвеждане на 

медикаментите, прагът на болката (PA1) e 289 kPa/cm
2
. Така измерената стойност на 

прага е 34,1%, от данните получени за него в контралатералната, здрава страна PAC 

(848,24 kPa/cm
2
). Преди второто въвеждане измереният праг е 523,68 kPa/cm

2 
и е 

61,73% от този на здравата страна. Преди третото (PA3) той е 706,47 kPa/cm
2 

и е 

83,28%, а 4 седмици по-късно (PA4w) – 771,76 kPa/cm
2
 или 90,98 %.  

Усещането за болка, измерено чрез VAS показва изразена тенденция към 

намаляване. Преди първото въвеждане на медикаментите VAS1 е 7,1 см. Преди  

второто VAS2 e 3,9 см, т.е. болката намалява с 55,1%, преди третото VAS3 e 1,8 см и 

намаление със 74,49 %, а 4 седмици по-късно- 0,7 см или намаляване в с 90,1%. 

Данните от pressure algometry, измерванията чрез VAS и подобреното състояние 

на пациентите във всички изследвани групи, доказват значителната ефективност на 

методите microdermabrasion и dermoelectroporation за трансдермален транспорт на 

използваните противовъзпалителни лекарства, прилагани чрез системата Transderm 

Ionto. Прагът на болката, измерен с Pressure Algometer има различни стойности в 

третираните области. След първото третиране той показва приблизително еднаква 

степен на нарстване (от 51% до 66%). Преди третото въвеждане той се увеличава от 

78,5% до 86%, а четири седмици по-късно увеличението е около 90% и прагът на 

болката се доближава до прага, измерен в контралатералните здарви области. 

Усещането за болка, измерено чрез VAS има подобна тенденция. Преди второто 

въвеждане болковото възприятие намалява от 42% до 56%. Четири седмици след 

третата манипулация усещането за болка намалява с 85% до 91%. При изпълнението на 

процедурите не бяха открити никакви нежелани реакции – нито към използваните 

медикаменти, нито към системата Transderm Ionto. Лекото гъделичкане при някои 

пациенти, предизвикано от електро-импулсите се неутрализира чрез стъпаловидното 

увеличение на силата на тока и чрез включване на механизма за локален вибрационен 

масаж. 
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Бързият и значителен по сила аналгетичен ефект, който се разгръща в рамките 

на едно до три денонощия, без НЛР може да бъде първата стъпка в лечението на 

тендинопатиите. Резултатът от процедурите се запазва в следващите четири седмици – 

период от време, който е достатъчен за включването на подходящи упражнения, 

ремоделиращи засегнатото сухожилие. 

Увреждането на сухожилията и на меките околоставни тъкани протича с 

различно изразена болка и ограничаване на съответната функция. Тези обичайни за 

тендинопатиите симптоми не позволяват изпълнението на ежедневните професионални 

задачи и влошават качеството на живот. Липсата на ефект от провежданата терапия и 

персистиращата болка могат да предизвика психологични проблеми като тревожност и 

депресивност, намалена физическа активност и мускулна атрофия. Балансът между 

стабилност и мобилност на въвлечената в патологичния процес става се нарушава, 

променят се посоките на натоварването ѝ, ангажират се съседните тъкани и се създават 

условия за развитието на ранен остеоартрит (Lui, 2015). При елитни спортисти 

заболяването може да има драматичен характер, ако е свързано с приключване на 

кариерата им като такива.  

За лечение на тендинопатиите клиницисти от различни области прилагат 

многобройни подходи: перорални и локални НСПВЛ, инжекционни ГКС, инжектиране 

на автоложна кръв или обогатена на тромбоцити плазма, склеротерапия, ботулинов 

токсин, инжектиране на Aprotinin като инхибитор на матриксните металопротеинази, 

пролотерапия, хиалуронова киселина, локален Glyceril trinitrate, стволови клетки. 

Предлагат се също физиотерапевтични методи: дълбок масаж, акупунктура, локална 

целева хипертермия, лазерна терапия, йонофореза, сонофореза, ниско-енергийна 

ударно-вълнова терапия, индивидуални ортези, специфични ексцентрични физически 

упражнения (Rees et al., 2009, Scott et al., 2013, Reid , 2016,). Наличието на толкова 

варианти с различна и противоречива ефективност подкрепят тезата за сложността на 

заболяването. Няма единни правила (консенсус) от препоръки, които да гарантират 

успешно и дефинитивно оздравяване. 

Целта на провежданите терапии е:  

1. Овладяване на болковата симптоматика.  

2. Възстановяване (ремоделиране) на сухожилната структура.  

Повечето от предлаганите методи показват различна антиноцицептивност, но 

поради липса на пълноценна регенерация, след различни периоди от време са възможни 
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рецидиви, задълбочаване на дегенеративните промени и хронифициране на 

състоянието.  

НСПВЛ и ГКС са медикаментите, които се прилагат за бързото овладяването на 

болката. Аналгезията е условие за възстановяване на двигателната функция и дава  

възможност при необходимост, терапията да се продължи с програма от ремоделиращи 

сухожилията ексцентрични упражнения (Reid, 2016). 

НСПВЛ се прилагат перорално, инжекционно или се предлагат в удобни 

фармацевтични форми за външно прилагане, каквито са гел, крем, аерозол, разтвор, 

трансдермална терапевтична система или с помощта на йонофореза. ГКС се въвеждат 

също чрез йофореза или инжекционно - мускулно, околоставно или вътреставно. 

 Пероралното или инжекционно прилагане на НСПВЛ в съответните допустими 

дози предизвиква значителни плазмени концентрации и разпределянето им във всички 

тъкани. Тези плазмени нива са необходими, за да гарантират ефективни концентрации в 

областите с възпаление и болка и по този начин да блокират индуцируемата СОХ-2. За 

съжаление паралелно с описания процес и дори преди това като времево разположение, 

същите плазмени концентрации са причина за блокиране на конститутивната СОХ-1. 

Противовъзпалителният и аналгетичният ефект се дължат на инхибирането на СОХ-2, с 

което се намалява продукцията на вазодилатиращите простагландини (PGE2, PGI2). Така 

се потиска предимно ексудативната фаза на възпалението и се отслабва 

чувствителността на ноцицептивните рецептори към брадикинин, хистамин, 5-НТ и 

други алгогенни проинфламаторни субстанции. Протекцията на гастро-интестиналния 

тракт и реналната хомеостаза са в пряка зависимост от нормалния синтез на 

съдоразширяващите простагландини PGE2 и PCI2, поради което инхибирането на СОХ-

1 е свързано с НЛР към диклофенак и към другите НСПВЛ. Най-често това са прояви 

като улцерогенност, нефротоксичност, бронхоспазъм и повишено артериално налягане 

(Massey et al., 2010). . 

  Локалните НСПВЛ са предназначени за прилагане при ставно-мускулни болки. 

При всички подобни случаи целта е използваните препарати да преодолеят stratum 

corneum и молекулите им да проникнат в подлежащите структури – дерма, хиподерма, 

мускули, сухожилия, ставни връзки, синовиална течност. Презкожният път на 

въвеждане при овлдяването на тази патология е атрактивен, тъй като използваните 

лекарства достигат бързо до зоната на възпаление. Създадените локални тъканни 

концентрации са достатъчни за ефективното инхибиране на СОХ-2 (Massey et al., 2010). 

В същото време при такъв тип на въвеждане плазмените концентрации, създавани от 
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използваните лекарства са много ниски, обикновено до 5% от нивата, създавани от тях, 

при пероралното им прилагане (Massey et al., 2010). Локалното прилагане, свеждайки 

до минимум системните концентрации на НСПВЛ, ограничава нежеланите реакции към 

тях (Derry et al., 2015, Massey et al., 2010, Bandolier, 2005).  

 Вероятно една от причините за намалената бионаличност на перкутанно 

прилаганите лекарства е тяхната кожна биотрансформация. Оценката на ефекта от 

първото им преминаване през кожата in vivo е трудна задача. Проучвания при маймуни 

са доказали, че 20% от локално прилагания Nitroglycerin се метаболизира по време на 

първото му преминаване през кожата. Ензимите, извършващи дермалната 

биотрансформация са локализирани в кератиноцитите и са същите като чернодробните, 

но нивото им е от 4 до 10 пъти по-ниско (van Eijl S. et al., 2012).  

 ГКС са другата група лекарства прилагани за овладяване на ставно-мускулни 

проблеми, развиващи се остро или хронично и протичащи с различно изразена болкова 

симптоматика. Използват се повече от четири десетилетия за лечение на остеоартрит. 

Те са елемент от насоките за добра клинична практика при третирането на артритни 

прояви, засягащи ръката, коляното и бедрото (Hochberg et al., 2012). На тях се разчита 

при латерален епикондилит (тенис лакът), болка в кръста, рамото, коляното, бурсит, 

синовит, тендинит (Foster et al., 2015). Доказали са, че са ефективни и безопасни за 

облекчаване на болката и подобряване на двигателната активност, както при 

краткотрайно прилагане (Akinbo et al., 2007), така и в дългосрочен план (Shrader et al., 

2004, Hepper et al, 2009). 

 Дексаметазонът е мощен кортикостероид, прилаган за лечение на ставно – 

мускулни болки. Той е с висок афинитет на свързване към вътреклетъчните 

глюкокортикостероидни рецептори. Засилва транскрипцията на 

противовъзпалителните цитокини като интерлевкин-1 - рецепторния антагонист (IL-1 

RA) и интерлевкин-10 (IL-10) (Joyce et al., 1996) и потиска транскрипцията на 

проинфламаторните цитокини IL-1 β, IL- 6, COX-2 и на тумор некротизиращия фактор 

алфа (TNFα) (Joyce et al.,  1996, Brattsand and Linden, 1996). In vitro дексаметазон 

потенцира хондроцитната диференциация и протеоглкановия синтез и намалява 

загубата на глюкозоаминогликан от хрущялния матрикс. Намалява експресията на 

субстанция P (SP) в човешки сухожилни фибробласти чрез  потискане на РНК и IL-1β 

(Mousavizadeh et al., 2015). Стимулира диференцирането на стволови клетки в 

хондроцити и увеличава синтезът на протеогликани (Huebner et al., 2014). 

. 
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Начинът по който се въвежда е различен – перорален, мускулен, 

периартикуларен, интраартикуларен или трансдермално, чрез йонофореза. При 

сравнителни проучвания, йонофорезата с дексаметазон, прилагана самостоятелно или 

като допълнение към консервативната терапия, е показала сигнификантен резултат за 

овладяване на локална болка при липса на НЛР (Gour et al., 2011). 

 Други автори откриват връзка между възникването на тендинопатии и 

употребата на някои групи лекарства. Най-чeсто това са съобщения сързани с 

приемането на хинолони, статини, ароматазни инхибитори, анаболни стероиди и при 

продължителна терапия с глюкокортикостероиди (Kirchgesner et al., 2014). 

 Глюкокортикоид-индуцираната тендинопатия е нежелана реакция наблюдавана 

при пероралното им прилагане на пациенти с хронични възпалителни заболявания, като 

лупус, псориазис и ревматоиден артрит. Времето от началото на приемането им до 

проявите на сухожилни увреждания е от 4 месеца до няколко години (Bunch et al, 2003), 

а при болни, използващи инхалаторни глюкокортикостероиди периодът от време е 4 

години (Bunch et al, 2003).Засягат се предимно Ахилесовото сухожилие, сухожилията 

на четириглавия бедрен мускул и пателарният лигамент, като понякога  това се случва 

двустранно (Bunch et al, 2003).  

 Увреждането на сухожилията до степен на руптура, след локално инжекционно 

въвеждане на ГКС, е около 0,1% и се определя като нечеста НЛР (Coombes et al., 2010). 

Тендинопатията в тези случаи се задълбочава с разкъсване най-често в местата, които 

са обект на третиране. Обикновено това се случва във флексорните и екстензорни 

връзки на пръстите, Ахилесовото сухожилие, пателата и сухожилието на m. peroneus 

longus. Локалното многократно инжектиране в увреденото сухожилие увеличава риска 

от разкъсване. Рискът намалява, ако манипулацията се извършва под радиологичен или 

ултрасонографски контрол. Обичайна практика в някои случаи на тендинопатии, е те да 

се лекуват чрез локално инжектиране на ГКС, комбинирани с местен анестетик. 

Съществуват данни, че при такова съчетание, кортикостероидите потенцират 

токсичността на локалния анестетик, както върху сухожилните теноцити, така и върху 

хондроцитите на ставния хрущял (Piper et al., 2012).  

Най-обещаваща, но за съжаление към настоящия момент недостъпна, е 

ремоделиращата сухожилието терапия със стволови клетки. Оптимистичното очакване 

се дължи на потенциала им да се диференцират в теноцити, да показват висока 

пролиферативна и имуномодулираща активност, и да стимулират регенерацията на 

увредените сухожилия (Lui, 2015).  
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Най-достъпна, достатъчно ефективна и препоръчвана терапия за структурното 

възстановяване на сухожилията към настоящия момент е индивидуалната програма от 

ексцентрични физически упражнения. Те са специфични за всяка тендинопатия, 

създавайки необходимото натоварване и изометрично съпротивление (Andres and 

Murrell, 2008, Scott et al., 2013, Joseph and Deneger, 2015, Reid, 2016). Ефективното и 

бързо обезболяване е първата стъпка към прилагането ѝ.  

При трансдермалния  начин на въвеждане на лекарства резултатът може да бъде 

(Nino et al, 2010): 

- локален, ограничен в кожните слоеве с незначителна системна резорбция. 

- локо-регионалаен, с терапевтични ефекти в подкожните тъкани на различна 

дълбочина - мускули, сухожилия, стави, кръвоносни съдове и ограничена системна 

резорбция 

.- резорбтивен, със системни ефекти за лечение на  заболявания, като  кинетози, 

зависимости (никотинова), хормонален дефицит, паркинсонов синдром, болков 

синдром и др. 

Системата Transderm Ionto чрез методите dermoelectroporatin и 

microdermabrasion има локални и локо-регионални възможности. Бързият контрол над 

болката при този начин на въвеждане на лекарствата е критерий за ефективността ѝ и 

важна първа стъпка за лечение на ставно-мускулната болка при тендинопатиите. 

Атравматичният подход и липсата на нежелани реакции са други нейни предимства. 

Съществуващите положителни терапевтични резултати са надеждна база за 

разширяване възможностите на системата. Клнико-фармакологичен интерес например 

е установяването на най-ниските ефективни дози за прилагането на медикаменти по 

този начин. Подобен подход би оптимизирал използването им и може да бъде добра 

перспектива за рискови групи, при които противовъзпалителните лекарства от 

нестероиден или стероиден тип са противопоказани. 
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6. ИЗВОДИ 

1. Методът dermoelectroporation, съчетан с microdermabrasion осъществяван чрез 

системата Transderm Ionto е атрактивен за пациентите, предпочитан и с отлична 

поносимост. Предлаганата възможност е добре контролирана, безопасна, 

атравматична, безболезнена, и може да се допълва при необходимост с други 

утвърдени терапевтични методи. 

 

2. Чрез обективното изследване с Pressure algometer са установени праговете на 

болка в следните области : лакътна става -596, 31 kPa/cm²  ± 39,48; раменна става 

- 474, 18 kPa/cm² ± 7,66; китка - 594, 00 kPa/cm² ± 10,02; коляно - 874, 00 kPa/cm² 

± 41,90; карпометакарпална става - 846, 67 kPa/cm² ± 48,58; поясна област - 882, 

51 kPa/cm² ± 7,59; широка бедрена фасция (fscia lata) - 848, 24 kPa/cm² ± 51, 21. 

Те са  използвани като критерий за оценка на промените на прага на болката в 

контралатералните области, засегнати от патологичния процес. 

 

3. Така измерените данни в kPa/cm² имат различни абсолютни стойности, но при 

всички групи се открива еднаква тенденция - след първата процедура болковият 

праг се повишава до 50% - 60% от прага измерен в срещуположната здрава 

страна. След второто въвеждане прагът се повишава между 78,5% и 86,4%, а 

след третото – между 86,7% и 90,9%. 

 

4. Чрез субективният метод на изследване,  използващ Visual analogue scale се 

доказа намаляване на усещането за болката с 46,5% до 55% след първата 

манипулация. След втората болката намалява с 70,5% до 80,3%, а с след третото 

въвеждане с 85% до 92,8%. 

 

5. Очертава се добре изразена корелация между повишаващия се праг на болката, 

намаленото усещане за болка и обективното състояние на пациентите след 

трикратното последователно трансдермално прилагане на Diclofenac Sodium и 

Dexamethasone Sodium Phosphate. 

 

 

6. Процедурите извършвани при болка в областта на art. carpometacarpea pollicis са  

с една повече поради по-бавното  развитие на оздравителния процес. Вероятно 
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това се дължи на дебелината на stratum corneum, която в  зоната на Thenar е 110 

µm, докато в останалите кожни области на тялото  е значително по - тънка и е 

10-20 µm. 

 

7. Аналгетичният ефект започва да се развива 12 - 15 часа след първата 

трансдермална процедура. Обикновено пациентите съобщават за значително 

облекчение при пробуждане от сън на следващия ден. Ефектът е в резултат на 

директното локо - регионално проникване на медикаментите и се увеличава при 

следващото им прилагане.  

 

8. Използваните медикаменти са добре проучени, използват се широко от няколко 

десетилетия, а в научната и справочна литература има достатъчно информация  

за тяхната токсичност. При нито един от случаите в различните групи не бяха 

открити каквито и да е НЛР към тях или към манипулацията извършвана със 

системата Transderm Ionto. 
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7. ПРИНОСИ 

 

1. За пръв в България чрез системата Transderm Ionto и методите ѝ 

dermoelectroporation и microdermabrasion е приложенo пулсово електрическо 

поле с фармако-терапевтична цел и е направна оценка на получения резултат.  

 

2. За пръв път в България традиционните инжекционни разтвори на Diclofenac 

Sodium и Dexamethasone Sodium Phosphate са приложени трансдермално за 

лечение на тендинопатии и ставно-мускулна болка. 

 

3. Обективно са определени праговете на болката, измерени с електронен Pressure 

algometer „Somedic“. Промените в болковите прагове, като резултат от 

провежданато лечение са сравнени с промените в субективното усерщане за 

болка, измерено чрез Visual Analogue Scale (VAS). Данните от алгометрията чрез 

натиск в атравматичните зони са за седем области и могат да се използват като 

референтни граници при изследване и лечение на този тип ставно-мускулни 

заболявания, тъй като позволява проследяване в динамика на оздравителния 

процес. 

 

4. Представени са данни с висока статистическа достоверност и повторяемост за 

надеждно обезболяване при често срещани случаи на тендинопатии и ставно-

мускулни болки, което е първата стъпка при лечението  на тази патология.  

 

5. Локалният терапевтичен подход, чрез трансдермално въвеждане на лекарства с 

улцерогенна активност, каквито са повечето от НСПВЛ, открива възможност за 

използване на желаните им аналгетичен и противовъзпълителен ефекти и при 

пациенти с висок риск от гастро-интестинално кървене. 
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9. SUMMARY 

TRANSDERMAL DELIVERY OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS USING 

DERMOELECTROPORATION 

The skin is an attractive area for drug delivery due to its prevalence and ease of access. 

The efficient delivery of drugs into and across the skin has been a goal of researchers for 

decades. Transdermal drug delivery offers several advantages, including absence of gastric 

irritation, painlessness, noninvasiveness, better patient compliance and avoidance of the first – 

pass metabolism. However, the outermost layer of the skin, the stratum corneum, limits 

passive diffusion to drugs molecules.  

Several techniques have been developed and used for transdermal drug delivery 

enhancement. These include chemical/lipid penetration enhancers, sonophoresis, 

iontophoresis, microneedles, electroporation, microdermabrasion and dermoelectroporation 

(pulsed current iontophoresis). Although the principles and mechanisms of these approaches 

are different, these methods share the same aim of enhancing the movement of the drug 

through the stratum corneum, either through pore formation or improved diffusive interaction.  

In this study, microdermabrasion and dermoelectroporation (which refers to the 

temporary skin perturbation) is discussed, as is the use of these techniques for percutaneous 

transport of Diclofenac Sodium and Dexamethasone Sodium Phosphate. 

 The research project is focused on dermoelectroporation as a new method for 

transdermal drug delivery. Its feasibility was evaluated by the administering of a cocktail of 

Diclofenac Sodium and Dexamethasone Sodium Phosphate by dermoelectroporation for 

treatment of tendinopathies and cases of joint and muscle pain. Tendinopathy is an 

inflammatory-degenerative painful condition, occurring in tendons and muscle in response to 

overuse. As well as pain, tendinopathy is characterized by impaired function of the affected 

joint.  

The procedure was carried out in 268 individuals (147 males and 121 females) aged 

between 20 and 59, diagnosed with tennis elbow (38 individuals, 21 males and 17 females), 

shoulder pain (37 individuals, 23 males, 14 female), tendovaginitis (35 individuals, 19 males 

and 16 females), knee pain (38 individuals, 20 males, 18 female), rhizarthrosis (33 

individuals, 20 males, 13 female), low back pain (39 individuals, 21 males, 18 female), 

iliotibial band syndrome (33 individuals, 13 males, 20 female) and bursitis olecrani (15 

individuals, 10 males, 5 female). All the patients presented with persistent pain and limited 

activity and no other accompanying diseases.  
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 Diclofenac Natrium and Dexamethasone Sodium Phosphate was given locally, via  

dermoelectroporation in the area of pain, following microdermabrasion. The therapeutic 

procedures were performed every day, once a day, 3 or 4 times.  

At the same time we measured symmetrically and bilaterally the threshold of pain in 

the affected and the healthy area. The pain threshold was recorded objectively with Pressure 

Algometer Somedic in kPa/cm
2 

before every dermoelectroporation procedure and four weeks 

after therapy.  

The threshold of pain sensitivity measured in the healthy areas was on average 596, 31 

kPa/cm² ± 39,48 in the elbow joint; 474, 18 kPa/cm² ± 7,66 in the shoulder joint; 594, 00 

kPa/cm² ± 10,02 in the wrist; 874, 00 kPa/cm² ± 41,90 in the knee joint; 846, 67 kPa/cm² ± 

48,58 in the carpometacarpal joint; 882, 51 kPa/cm² ±7,59 in the lower back and 848, 24 

kPa/cm² ± 51, 21 in the tractus iliotibialis. In the affected joints the algometric result was 

registered before each transdermal administration of the anti-inflammatory agents. The  

measured threshold of the pain after the first administration was on average 50%-60% 

increase, after the second was on average 78,5%-86,4% increase and after the third it was 

86,7%-90,9% increase. 

The subjective intensity of the painful sensation was assessed with 10 cm visual 

analogue scale (VAS), ranging from 0 cm (no pain) to 10 cm (worst possible pain). VAS was 

rated before every therapeutic procedure and four weeks later. The average VAS pain score 

decreased from 46,5% to 55% after the first procedures, after second it decreased from 70,5% 

to 80,3% and after third from 85% to 92,8%. 

The analysis of the algometric results and the VAS score complies with the reported 

improvement of the patients and objectively confirms that the Diclofenac-Dexamethasonе 

combination, administered via the dermoelectroporation, eradicates the pain in tendinopathies 

and cases of joint and muscle pain effectively and fast. 

 The treatment scheme with the Transderm Ionto device is entirely painless and non-

traumatic. During the course of the procedures and after discontinuation of the therapy no 

adverse drug effects were observed.  

The fast control over the pain syndrome in tendinopathies and cases of joint and 

muscle pain through this mode of administration of drug combinations is a reliable criterion 

for the efficacy of the therapeutic application. The non-traumatic approach and the lack of 

adverse effects are amongst its other advantages. Pain and discomfort are alleviated after the 

first manipulation, while after the second and third the threshold for pain increases up to the 
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values approximating these in a healthy joint. The normal condition of the affected areas are 

re-established. 

The long-term perspective is similar to that of the other therapeutic approaches: there 

always exits a risk of a relapse, especially when intense activity is undertaken immediately 

after the course of treatment.  
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Идивидуална анамнестична карта с място за подшис, потвърждаващ 

информирано съгласие. 
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