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ABSTRACT 
Tendinopathy is an inflammatory-degenerative painful condition, occurring in tendons 

and muscle in response to overuse. Except pain, tendinopathy characterized by impaired 

function of affected joint. Diclofenac and Dexamethasone was given locally via electroporation 

in the area of wrist tendinitis. The pain threshold was recorded with Pressure Algometer and 

with 10 cm VAS and used as a criterion for the drug efficacy. Using electroporation of 

applications of anti-inflammatory drugs has significant benefit like: quick pain relief, non - 

traumatic approach and lack of adverse effects. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Тендинопатиите са възпалително - дегенеративни заболявания (11,12,14), ангажиращи 

сухожилията и залавните места на мускулите като отговор на свръхнатоварване. В процеса 

може да бъде въвлечена всяка област в зависимост от характера на натоварването или 

упражнявания спорт. Пациентите са затруднени в извършването на обичайните ежедневни 

движения в засегнатото място, възможни са нарушения на съня, което води до влошено 

качество на живот и нетрудоспособност. Палпаторно се откриват чувствителни зони, 

болезнени при натиск. Общоприетите терапевтични подходи - покой , локално (гелове, 

унгвенти) или системно прилагане на нестероидни противовъзпалителни средства, 

инжекционни кортикостероиди, физиотерапия, лазерна терапия, лед, топлина, пълно 

имобилизиране чрез шиниране и др., не винаги дават задоволителен резултат ( 4 ). Контролът 

върху болката се затруднява и от често възникващите нежелани реакции към 

противовъзпалителните средства. Трансдермалното въвеждане на лекарствени средства е 

атрактивна алтернатива на конвенционалните методи –ентерални или инжекционни. Stratum 

corneum е бариерната структура, ограничаваща проникването на вещества през кожата. 

Основните методи, увличаващи кожната пропускливост, за локално въвеждане на различни 

лекарствени средства са йонофореза, сонофореза и електропорацио (13 ). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Процедурата бе извършена върху 16 лица (6 жени и 10 мъже ) на възраст между 24 и 50 

години с диагноза тендинопатия в ставите на китката (тендовагинит), без други 

придружаващи заболявания. Всички пациенти са с ограничени възможности за изпълнение 

на обикновените движения в засегнатата зона. Преди презкожното въвеждане на 

противовъзпалителните средства, палпаторно се определяше зоната на болезненост и се 
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измерваше симетрично, билатерално прага на болката в засегнатите и в асимптоматичните 

стави с помоща на Pressure Algometer Somedic (1, 8, 9). Чрез визуална аналогова скала (VAS) 

с дължина 10 сантиметра се оценяваше субективното усещане на спонтанна болка. 

Лечебните процедури се извършваха веднъж дневно, в три последователни дни, в зависимост 

от състоянието на пациента. Първия и втория ден бе използвана смес от 75 мг 3 мл 

Diclofenac, 2 мг 0,5 мл Dexametasone и 1,5 мл физиологичен разтвор (2, 3, 5,10), а на третия 

ден процедурата влючваше прилагане само на Diclofenac в същата доза. Трансдермалното 

въвеждане се извършваше с Ultrapeel 
®

 Transderm® локално, в болезнената зона с помоща на 

накрайник за електропорацио. Накрайникът осигурява контролирани краткотрайни (20msec) 

импулси с пулсова честота 2200 Hz и импулсен ток с възможност за степенуване по избор 1 

mA, 2 mA, 3 mA, 4 mA и 5mA, увеличаващи кожната пропускливост за молекули с различни 

габарити и физико-химични свойства (6, 7). Преди въвеждането на медикаментите чрез 

метода на микродермобразио се извършваше контролирана ексфолиация на stratum corneum, 

което допълнително повишава пропускливостта на кожата за използваните медикаменти..  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Измереният праг на болковото възприятие в здравите стави бе средно 650 kPa/сm², 

което съвпада с данни от предишни наши проучвания (1). 

В засегнатите от патологичния процес стави резултатът от алгометрията се отчиташе 

преди всяко въвеждане на противовъзпалителните средства. Измереният праг на болката 

преди първата манипулация беше средно 150 kPa/cm², преди втората 350 kPa/cm², а преди и 

след третата – средно 500 kPa/cm² (фиг.1) 

 

Фиг.1 

 

Оценката на спонтанната болка измерена чрез VAS преди първата процедура беше 

средно 7 см, преди втората 3,5 см, преди третата -1, 5 см. (фиг.2) 
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Фиг.2 

 

Анализът на алгометричните резултати съвпада с промените на подобрение 

съобщавани от пациентите и потвърждава обективно, че комбинацията между Diclofenac и 

Dexametasone въведени чрез Ultapeel Transderm
®
 бързо и ефективно отстранява болката при 

случаите на тендинопатии в областта на ставите на китките. In vivo поносимостта към 

процедурата е отлична. Лечението е напълно безболезнено и атравматично. Не бяха 

регистрирани нежелани лекарствени реакции.  

 

ОБСЪЖДАНЕ 

Бързият контрол над болката при този начин на въвеждане на лекарствената 

комбинация е сигурен критерий за ефективност на провежданата по този алтернативен начин 

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

Болката и дискомфортът намаляват още след първата манипулация, а след последната прагът 

на болката се доближава до стойности, близки до тези в здравата става. Състоянието и 

двигателните възможности на засегнатите стави бързо се възстановяват. Дългосрочната 

перспектива е като при останалите терапевтични подходи – съществува риск от рецидиви 

при интензивни натоварвания, особено непосредствено след лечебния курс ( 4, 15 ). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съществуващите положителни терапевтични резултати със случаи на ставно-мускулни 

болки в други области - раменна става, лакътна става ( 2, 3, 5), колянна става, бурсити, 

поясна област разширява възможностите на Ultapeel Transderm
®
. Клинико -фармакологичен 

интерес представлява уточняването на най-ниските ефективни дози за прилагане на 

лекарствата по този начин. Подобен подход ще допринесе за оптимизиране на използването 

на антиревматичните средства и може да бъдe подходяща алтернатива рискови групи 

пациенти, при които противовъзпалителните медикаменти от нестероиден или стероиден тип 

са противопоказани. 
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