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Abstrakt 

En aktiv Triggerpunkt är ett hyperirritabelt område som återfinns i muskulo-skeletalvävnad 

och består av en knöl i ett spänt muskulärt band. Från dessa punkter genereras en överförd 

smärta till en annan del av kroppen. Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva 

triggerpunkter. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter 

behandlingsmetoderna: nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning har vid 

myofasciellt smärtsyndrom. Metod: Litteratursökning för studien gjordes i Pubmed, Pedro, 

Amed och Cinhal. Sökningen resulterade i 40 relevanta artiklar av dessa uppfyllde 26 

inklusionskriterierna. Artiklarna granskades enligt PEDro Scale och graderades enligt SBU. 

De effekter som utvärderades för varje behandling delades upp i tre kategorier; ”subjektiv 

smärta”, ”rörelseomfång” och ”bedömning av triggerpunkten”. Resultat: Nålar och elektrisk 

nervstimulering uppnådde evidensstyrka 3 i subjektiv smärta då de jämfördes med placebo 

eller ingen behandling. För övriga effekter efter nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och 

töjning var det vetenskapliga underlager otillräckligt då de jämfördes mot placebo eller ingen 

behandling vilket motsvarar evidensstyrka 4 enligt SBU. Konklusion: Effekter som 

rapporterats efter behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning var 

minskad smärta, ökad funktion och rörelseomfång. Evidensen för att behandling med nålar 

och elektrisk nervstimulering har smärtlindrande effekter på kort sikt jämfört mot placebo 

eller ingen behandlig är svag. Det finns inga vetenskapliga belägg för att ultraljud och töjning 

var effektivare än placebo eller ingen behandling vid Triggerpunktsrelaterad smärta. 

 

Nyckelord: Myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunkter, nålbehandling, akupunktur, elektrisk 

nervstimulering, transkutan elektrisk nervstimulering, ultraljud, töjning, smärta.
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1 Bakgrund 
En aktiv Triggerpunkt (TrP) är ett hyperirritabelt område som återfinns i muskulo-

skeletalvävnad. Punktens mittpunkt utgörs av en palperbar öm knöl som är sammankopplad 

med ett spänt muskulärt band. Från dessa fokala punkter som är lokaliserade i muskler över 

hela kroppen genereras en överförd smärta, det vill säga smärta som förnimmas i annan del av 

kroppen. Denna smärta är karaktäristisk för varje TrP. Mekaniskt tryck direkt på punkten 

framkallar vanligen en lokal sammandragning av muskeln. En aktiv TrP orsakar förutom 

smärta även rörelseinskränkning och allmän funktionsnedsättning. Då en TrP inte är aktiv är 

den latent och det krävs då stimulering för att den ska generera  överförd smärta till exempel 

vid palpation. Det tillstånd som främst förknippas med TrP är Myofasciellt smärtsyndrom 

som orsakas av aktiva triggerpunkter och benämns triggerpunktsrelaterad smärta (Travell & 

Simmons, 1999). 

 

TrP uppstår vanligen efter att muskeln har överbelastats som en följd av trauma, ergonomisk 

ogynnsam ställning eller repetitivt muskelarbete. De patofysiologiska orsakerna till TrP 

uppkomst är oklara (Han & Harrison, 1997). En teori kring dess uppkomst bygger på att 

kroppens smärtsystem är satt ur balans och en sensitisering av smärtreceptorerna har skett 

vilket ökar den lokala smärtan (Mense, 1993). Andra teorier bygger kring hypotesen att 

onormala kemiska processer äger rum i de motoriska ändplattorna där TrP återfinns. 

Frisättning av kemiska substansen achetylcholin leder till sammandragningar av musklernas 

kontraktila enheter vilket påverkar muskelns funktion negativt och leder till smärta (Travell & 

Simmons, 1999).  
 

TrP har under historiens gång haft olika benämningar. En av pionjärerna att beskriva detta 

tillstånd var den tyske anatomen Froriep som 1843 lade fram sin teori om muskulära 

förhårdnader bestående av extremt ömma palperbara muskulära band som genererade mycket 

smärta. Andra benämningar för samma tillstånd har varit fibrositis och muskulär reumatism 

(Travell & Simmons, 1999). En av de första att undersöka överförd smärta var Kellgren 

(1938) som i sin studie injicerade saltlösning och undersökte hur smärtan överfördes. Han 

noterade att den diffust överförda smärtan från en specifik muskel lokaliserades till en given 

region och var lätt att förväxlas med andra strukturer som leder och organ (Kellgren, 1938). 

1952 publicerade Travell och Rinzler (1952) en kartläggning av smärtmönster från TrPer i 32 

olika muskler som används i kliniskt arbete än idag.  
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Muskuloskeletal värk i skuldra, nacke och ländrygg är vanligt förekommande problem enligt 

Parson et al. (2007). I Drewes och Jennums (1995) studie diagnostiserades 37 procent av 

männen och 65 procent av kvinnorna i åldrarna 30 till 60 år med myosfacsiellt smärtsyndom. 

I Skootsky, Jaeger och Oyes (1989) studie diagnostiserades en tredjedel av deltagarna som 

klagade över smärta med Triggerpunktsrelaterad smärta.  Resultat i studier (Kaergaard & 

Andersen, 2000; Kaergaard, Andersen, Mikkelsen & Rasmussen, 2000; Treaster, Marras, 

Burr, Hart, Sheedy & 2006) har visat att prevalensen för MSS bland personer med monotona 

stillasittande yrken är hög.   
 

Det finns en rad olika behandlingsalternativ av TrPer. De vanligaste förekommande är 

injektion av lokal-anastesi, elektrisk nervstimulering (ENS), nålar och töjning (Cummings & 

Baldry, 2007). Vid behandling med nålar är målet att minska smärtan genom att inaktivera en 

aktiv TrP vilket görs då nålen placeras i dess centrum. Att framkalla lokala 

sammandragningar är essentiellt för en lyckad behandling med nålar (Baldry, 2002). 

Framkallning av denna sammandragning tros starta en kemisk process i TrPen vilket leder till 

att den inaktiveras (GA, Choi, Park, & Yoon, 2007). Behandling med nålar har även 

kombinerats med traditionell kinesisk akupunktur och benämns då triggerpunkt akupunktur 

(Itoh, Katsumi, Hirota, & Kitakoji, 2007; Itoh, Katsumi, Hirota, & Kitakoji; 2006; Itoh, 

Katsumi, & Kitakoji, 2004). Akupunktur har i många år används mot olika smärttillstånd med 

goda resultat (Sjölund, 1992). Enligt Cummings & White (2001) är TrP-A mot myofasciell 

smärta en betydande behandlingsform med god effekt. Teorier kring verkningsmekanismerna 

vid behandling med nålar är Gate-Control teorin och diffuse noxious inhibitory controls 

(DNIC) (Baldry 2007). Melzack och Walls (1965) teori om Gate-Control bygger på att genom 

stimulering av de sensoriska A-beta fibrerna som leder tryck och beröring hämmas flödet i de 

fibrer som leder smärta (Melzack & Wall, 1965). Teorin om DNIC innebär att smärtsam 

stimuli aktiverar kroppens egna smärthämmande system och smärtreceptorerna i det skadade 

området inhiberas (Le Bars, Dickenson & Besson, 1979). 

 

En form av elektrisk nervstimulering som används är transkutan elektrisk nervstimulering 

(TENS). TENSbehandlingar ges oftast med antingen högfrekvent stimulering eller 

lågfrekvent stimulering. Det förekommer även kombinationer av dessa (Linderoth & 

Meyerson, 2001). Det har rapporterats att TENS kan ge omedelbar sänkning av myofasciell- 

och muskuloskeletal smärta (Cheng, Chung, Hou, Hong & Tsai, 2002). Den vanligaste teorin 
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bakom TENS smärtlindrande effekter är Gate-Control (Kathleen, Sluka & Walsh, 2003). 

Central påverkan genom att ökad cirkulation och frisättningen av opoider är en annan tänkbar 

verkningsmekanism (Pomeranz & Chiu, 1976). 

 

 

Det har rapporterats både positiva (Ardic, Sarhus & Topuz, 2002) och negativa (Edward & 

Knowles, 2003) effekter beträffande den subjektiva smärtan efter enbart töjning vid 

Triggerpunktsrelaterad smärta. Töjning förkommer också tillsammans med andra 

behandlingsinsatser (Esenyel, Aldemir, Gursoy, Esenyel, Demir & Durmusoglu, 2007; Yagci, 

Uygur & Bek, 2004). Kylspray kombinerat med töjning är en av dessa. Målet med denna 

behandling är att kylsprayen ska relaxera muskeln och töjningen återskapa muskelns normala 

längd och funktion (Travell & Simmons, 1999).  

 

Ultraljudsbehandling av TrP syftar till att reducera smärtan och öka rörelseomfånget i leder 

(Travell & Simmons, 1999). Positiva effekter som smärtlindring och ökat rörelseomfång har 

dokumenterats vid ultraljud mot smärta i skulder och nackregionen. (Majlesi, & Unalan, 

2004; Srbely, & Dickey, 2007). Ultraljud tros genom dess vibrationer som genererar värme i 

vävnad vilket leder till inhibering av utsöndringen av achetylcholin samt återskapa normal 

funktion i de motoriska endplattorna där TrP återfinns. De kemiska verkningsmekanismerna 

efter ultraljud är dock inte helt fastslagna (Travell & Simmons, 1999). En teori är att ultraljud 

ökar blodgenomströmningen samt cellmembranets genomsläplighet och genom dessa 

mekanismer minska inflammationen (Falconer, Hayes & Chang, 1990). 

Patienter med myofasciellt smärtsyndrom är en av de vanligaste åkommorna personal inom 

rehabilitering möter i sin vardag (Drewes & Jennum, 1995). Den höga prevalensen och de 

oklarheter som råder kring tillståndet ställer krav på att detta uppmärksammas inom forskning 

så att vården kan utvecklas och adekvat behandling ges. Målet med denna litteraturstudie var 

att undersöka effekter och det aktuella vetenskapliga stödet för nålar, elektrisk 

nervstimulering, ultraljud och töjning vid myofasciellt smärtsyndrom. 

 



 8

2 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva interventioner med nålar, elektrisk nervstimulering, 

ultraljud och töjning vid myofasciellt smärtsyndrom samt effekterna av dessa behandlingar.  

2.1 Frågeställningar 
Vilka interventioner har genomförts med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och 
töjning? 
Vilka positiva dokumenterade effekter har respektive behandlingsmetod? 

Vilka kliniskt signifikanta effekter har behandlingsmetoderna, kortvarigt respektive 

långvarigt?  

Vilken effekt är mest förekommande?   

Vilken evidens har respektive behandlingsmetod?  

3 Metod 

3.1 Litteratursökning 
I denna litteraturöversikt söktes artiklarna i de vetenskapliga databaserna PubMed, Amed, 

Cinhal och Pedro samt i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Vid sökningar användes 

både MeSH-termer (Medical Subject Headings) och fritext. Sökord som användes var 

myofascial pain syndromes, myofascial pain syndromes kombinerat med acupuncture, 

needling, stretching, electrical nerve stimulation, transcutaneous electric nerve stimulation 

eller ultrasound. Trigger points, trigger points I kombination med acupuncture, needling, 

ultrasound, electrical nerve stimulation, transcutaneous electric nerve stimulation eller 

stretching. Sökningen genomfördes mellan 2008- 01-23 och 2008- 02-12. Antal relevanta 

träffar åskådliggörs i tabell 1och tabell 2. 

 

Tabell 1. Sammanfattning litteratursökning 
Databaser  Relevanta Återkommande Totalt 

Pubmed 26 0 26 

Pedro 26 15 11 

Amed/Cinhal 22 19 3 

Sammanlagt:  40 
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Tabell 2. Resultat av litteratursökning    
Databaser och sökord Antal träffar Relevanta 
Pubmed   
Myofascial Pain Syndromes 149 26 
Myofascial Pain Syndromes AND 
acupuncture 

26 14 

Myofascial Pain Syndromes AND needles 7 4 

Myofascial Pain Syndromes AND 
ultrasound 

9 5 

Myofascial Pain Syndromes AND 
stretching 

8 4 

Myofascial Pain Syndromes AND release 5 2 

Myofascial Pain Syndromes AND 
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation 

6 4 

   
Pedro   
Trigger points acupuncture 20 11 
Trigger points ultrasound 8 5 
Trigger points TENS 7 3 
Myofascial pain syndrome TENS 6 3 

Myofascial pain syndrome 39 14 
Trigger points 64 21 
   
Amed och Cinhal   
Myofascial pain syndromes and stretching 33 5 

Myofascial pain syndromes and 
acupuncture 

55 6 

Myofascial pain syndromes and ultrasound 10 4 
Myofascial pain syndromes and TENS 4 2 

Trigger point and TENS 7 1 
Myofascial pain syndromes 576 18 
   
Totalt: 1039 153 

 

 
 
 

3.2 Inklusionskriterier 
Artiklarna i denna litteraturstudie bestod av interventionsstudier utförda enligt ett 

randomiserat kontrollerat förfarande som var publicerade på svenska, engelska, norska, eller 

danska. Artiklar som berörde tillstånd som myofaciellt smärtsyndrom eller 

triggerpunktsrelaterad smärta där det framgick att interventionerna var riktade mot TrP och 

den triggerpunktsrelaterade smärtan. Studier som utvärderade ultraljud, elektrisk 

nervstimulering, töjning eller någon form av nålbehandling, som enda eller del av 

interventionen och var publicerade fram till och med 2008-02-12. 
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3.3 Exklusionskriterier 
Studier innefattande tenderpoints eller där fibromyalgi var primär diagnos samt studier gjorda 

på djur exkluderades. Vidare exkluderades tillstånd som huvudvärk där triggerpunktsrelaterad 

smärta inte var specificerad.  Interventioner riktade mot temporomandibularledssyndrom 

exkluderades också. 

 

3.4 Analys 
Sökningen i Pubmed resulterade i 26 inkluderade artiklar. Den första sökningen utfördes i 

Pubmed. Efterföljande sökningar utfördes i Pedro och Amed/Cinhal där återkommande 

artiklar sorterades bort (tabell 1). Inga nya artiklar återfanns i inkluderade artiklars 

referenslista. Sammanlagda antal artiklar efter rubrik- och abstraktgranskning blev 40 artiklar.  

 

Kvalitetsgradering av artiklarna utfördes enligt PEDro Scale (bilaga 1). De artiklar som redan 

var poängsatta av Pedro Scale poängsattes och bedömdes igen som en validitetssäkring och 

som ett kontrollförfarande att de artiklar som inte tidigare var bedömda enligt PEDro Scale 

bedömdes på ett adekvat sätt. Efter att artiklarna poängsatts enligt Pedro Scale konverterades 

Pedro Scale poängen (tabell 3) så att varje behandling kunde bedömas enligt SBUs 

evidensgradering (Britton, 2008-05-08). Varje behandling jämfördes mot placebo eller ingen 

behandling.  

 

Totalt exkluderades 14 artiklar. Fem studier (Birch & Jamison, 1998; Hesse, Møgelvang & 

Simonsen, 1994; Hou, Tsai, Cheng, Chung & Hong, 2002; Irnich et al., 2002; Karst, Rollnik, 

Fink, Reinhard & Piepenbrock, 2000) exkluderades eftersom akupunkturen inte var riktad 

mot TrP.  En studie (Irnich et al., 2001) exkluderades därför att alla i interventionsgruppen 

inte behandlades med nålar i TrP. Sex studier (De Laat, Stappaerts & Papy, 2003; Goddard, 

Karibe, McNeill & Villafuerte, 2002; Shen & Goddard, 2007; Kruger, Van Der Linden & 

Cleaton-Jones, 1998; Schmid-Schwap et al., 2006; Smith, Mosscrop, Davies, Sloan & Al-Ani, 

2007) exkluderades då behandlingen var riktad mot temporomandibularledssyndrom. En 

studie exkluderades eftersom interventionen inte benämndes elektrisk nervstimulering utan 

enbart elektrisk stimulering (Airaksinen & Põntinen, 1992) och en studie (Hanten, Olson, 

Butts & Nowicki, 2000) eftersom töjningen kombinerades med ischemiskttryck.  

  
De inkluderade artiklarna delades in efter den aktuella behandlingsmetoden som 

interventionen bestod av så att artiklarna i varje kategori utgjordes av samma behandling. För 
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att möjliggöra en jämförelse mellan artiklarna delades de dokumenterade effekterna in i 

underkategorier. De tre analyskriterierna var smärta, rörelseomfång och bedömning av TrP. 

Den första utvärderingskategorin var skattning av den subjektiva smärtan vilket utvärderats 

via Visual Analogic Scale (VAS), Neck Pain and Disability Visual Analogic Scale 

(NPDVAS) och McGill Pain Questionnaire (MGPQ). Den andra utvärderingskategorin 

utgjordes av förändringar i det aktiva eller passiva rörelseomfånget. Den sista 

utvärderingskategorin var olika bedömningar av TrP som bestod av smärttröskel och tolerans 

vid tryck samt bedömning av TrP karaktär via palpation. Varje behandling delades sedan upp 

i underkategorier där olika former av samma behandling ställdes mot varandra så att olika 

former av till exempel ultraljud kunde jämföras med varandra. För att möjliggöra en 

jämförelse av effekterna på kort och lång sikt mellan de olika behandlingarna utgjorde studier 

där varje behandling jämfördes med placebo eller ingen behandling underlag vid 

sammanställningen av evidensen. Kortsiktiga effekter innebar effekter upp till en månad och 

långsiktiga effekter innebar effekt rapporterade vid uppföljningen tre månader eller senare. 

Med kliniska effekter avsågs de effekter vars behandling syftade till att minska den subjektiva 

smärtan, bedömningen av TrP och ökat rörelseomfång. Effekter som depression, ångest och 

livskvalitet omfattas således inte av begreppet. 

 
Tabell 3. Överföring av poäng enligt Pedro-Scale till bevisvärde enligt SBU. 
Pedro Scale Bevisvärde enligt SBU 
7-10 Högt bevisvärde 
4-6 Medelhögt bevisvärde 
0-3 Lågt bevisvärde 
 
Tabell 4. Gradering av evidensstyrka 
Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag                                                                                
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag                                                                         
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag                                                                       
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 

Otillräckligt vetenskapligt underlag. 

Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot 
slutsatsen. 
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4 Resultat 

4.1 Vilka interventioner har genomförts med nålar, elektrisk 
nervstimulering, ultraljud och töjning? 

 

4.1.1 Interventioner med nålar 
Behandling med nålar resulterade i 13 artiklar (tabell 6). De studier som utvärderade någon 

form av behandling med nålar i TrP skiljde sig åt avseende typ av nålar och 

behandlingsförfarande. I flera studier (Edward & Knowles, 2003; Fu, Wang, Sun, Chen, & 

Xu 2007; GA, Choi, Park, & Yoon, 2007; Ilbuldu, Cakmak, Disci & Aydin, 2004; Kamanli, 

Kaya, Ozgocmen, Zengin & Bayik, 2005) utgjordes interventionerna av dry needels (DN) 

vilket innebär att torra nålar förs in i TrP. I två studier (Edward & Knowles, 2003 & Ilbuldu et 

al., 2004) kombinerades nålar och töjning. I en studie (Wang, Xiong, Deng, Yu & Ma (2007) 

användes miniscalpel needels som var 5mm i spetsen. I två av studierna (Fu et al., 2007; 

Hsieh, Kao, Kuan, Chen, Chen & Hong, 2007) bestod interventionen av en behandling och i 

de övriga (Edward & Knowles, 2003; Fu, et al., 2007; Hsieh, et al., 2007; Ilbuldu, et al., 2004; 

Kamanli, et al., 2005) var behandlingssessionen två behandlingar eller fler.  

 

Resterande studier (Ceccheerelli, Bordin, Gagliardi, & Caravello, 2001; Ceccherelli, Rigoni, 

Gagliardi & Ruzzante, 2002; Ceccherelli, Tortora, Nassimbeni, Casale, Gagliardi & Giron, 

2006; Itoh, Katsumi & Kitakoji, 2004; Itoh, Katsumi, Hirota & Kitakoji, 2007; Itoh, Katsumi, 

Hirota & Kitakoji, 2006) inom kategorin ”Interventioner med nålar” utvärderade effekten av 

traditionell kinesisk akupunktur med nålar placerade i förutbestämda meridianer kombinerat 

med nålar placerade i TrP som går under benämningen triggerpunkts akupunktur (TrP-A). I 

tre studier (Ceccheerelli, et al., 2001; Ceccherelli, et al.,2002; Itoh, et al., 2004) utvärderades 

effekterna av djup triggerpunkts akupunktur och ytlig triggerpunkts akupunktur. Vid ytlig 

triggerpunkts akupunktur fördes nålen in 3mm i huden direkt över TrP och vid djup 

triggerpunkts akupunktur fördes nålen in ytterliggare 20mm så att en lokal sammandragning 

framkallades. I två studier (Itoh, et al., 2006 & Itoh, et al., 2007) jämfördes TrP-A mot 

placebo och andra former av akupunktur. Alla interventioner med TrP-A (Ceccherelli, et al., 

2001; Ceccherelli, et al., 2002; Ceccheerelli, et al., 2006; Itoh, et al., 2004; Itoh, et al., 2006 & 

Itoh, et al., 2007) bestod av två behandlingar eller fler. 
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4.1.2 Interventioner med elektrisk nervstimulering 
Sex av de inkluderade studierna (Ardic, Sarhus & Topuz, 2002; Farina et al., 2004; Graff-

Radford, Reeves, Baker & Chiu, 1989; Hou, Tsai, Cheng, Chung & Hong, 2002; Hsueh, 

Cheng, Kuan & Hong, 1997; Smania, Corato, Fiaschi, Pietropoli, Aglioti & Tinazzi, 2005) 

behandlade någon form av elektrisk nervstimulering (ENS) (tabell 7). I fyra av studierna 

(Ardic, Sarhus & Topuz, 2002; Hou, Tsai, Cheng, Chung & Hong, 2002; Hsueh, Cheng, Kuan 

& Hong, 1997; Smania, Corato, Fiaschi, Pietropoli, Aglioti & Tinazzi, 2005) placerades den 

negativa elektroden över TrP på övre m.trapezius och den positiva elektroden på acromion. I 

en studie (Hsueh, et al., 1997) utvärderades effekten av 20 minuters ENS med styrka 60 Hz. I 

tre studier (Ardic, et al., 2002; Graff-Radford et al., 1989; Smania et al., 2005) undersöktes 

effekten av TENS. Ardic et al. (2002) undersöktes effekten av lågfrekvent TENS (60 Hz), 

Smania et al. (2005) högfrekvent (100 Hz) och Graff-Radford et al. (1989) både högfrekvent 

och lågfrekvent TENS (100 Hz & 2 Hz). Farina et al. (2004) undersökte i sin studie skillnaden 

mellan standard TENS och en ny form av transkutan nervstimulering där frekvensen är hög, 

durationen kort och intensiteten låg med variation under behandlingens gång. Behandlingen 

heter Frequency modulated neural stimulation (FREMS). 

 

4.1.3 Interventioner med ultraljud 
Effekterna av ultraljud (USD) utvärderades i sex studier (Esenyel, Aldemir, Gursoy, Esenyel, 

Demir, & Durmusoglu, 2007; Esenyel, et al., 2000; Gam, et al., 1998; Lee, Lin & Hong, 

1997; Majlesi & Unalan, 2004; Srbely & Dickey, 2007) (tabell 8).  Alla använde standard 

USD där apparaturen cirkulerades över ett bestämt område och effekten varierades från 

1.0W/cm² till 3W/cm² och behandlingstiden mellan 5-15 minuter. Esenyel, et al. (2000) 

utvärderade (USD 1.5W/cm²) efter sex minuters behandling. Srbely och Dickey (2007) 

utvärderade högintensiv USD- behandling (1Mhz 1.0) och lågintensiv USD- behandling och 

jämförde dessa. I två studier undersöktes högintensivt USD som utfördes genom att apparaten 

applicerades mot TrP med ökande strömstyrka till dess att smärttröskeln uppnåddes (Esenyel, 

et al., 2007; Majlesi & Unalan, 2004).  

  

4.1.4 Interventioner med töjning 
I studierna (Edward & Knowles, 2003; Gam, et al., 1998; Hou, et al., 2002; Ilbuldu, et al., 

2004; Kamanli, et al., 2005; Yagci, Uygur & Bek, 2004) var töjning ett komplement till andra 

behandlingar. Ardic et al. (2002) Edward och Knowles (2003) samt Esenyel et al. (2007) 
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ställde töjning mot en annan behandling (tabell 9). I en studie (Yagci, Uygur & Bek, 2004) 

föregicks töjningen av att Kylspray (chloride) sprayades över TrP.  
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Tabell 6. Resultat Interventioner med nålar 
Studie Intervention Försöks- 

Personer 
TrP 

Område 
Interventions förfarande Utvärderingsvariabler Signifikans kortsiktigt Signifikans långsiktigt P 

Ceccherelli et 
al (2006) 

Gr:A 
Aku 

Gr:B 
AKUA 

70 Nacke  8 behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen & efter 1 & 3 månader. 

Si (Vas, MGPQ) NS Aku vs AKUA NS Aku vs AKUA 6 

Ceccherelli et 
al (2002) 

Gr:A 
Saku 

Gr:B 
Daku 

42 ländrygg 8 behandlingar. Mätning före behandlingen 
& efter 3 månader. 

Si (MGPQ) NS Saku vs Daku i Si. 
 

Daku **P bättre än Saku i Si. 
. 

6 

Ceccherelli et 
al (2001) 

Gr:A 
SDN 

Gr:B 
Daku 

44 Skuldra 10 behandlingar. Mätning före 
behandlingen & efter 1 & 3 månader. 

Si (MGPQ) **P Si minskning i Daku & SDN. 
 Daku **P minskad Si än SDN.   

Daku **P Si minskning än 
SDN. 

3 

Edwards et al 
(2003) 

Gr:1 
SDN & töjning   

Gr:2 
Töjning 

Gr:3 
Ingen 
behandling 

40 Framgår ej 3, 7 behandlingar i snitt på grupperna.   
Mätning före behandlingen & efter 3 & 6 
veckor. 

Si (SFMPQ) 
ST (PPT) 

NS SDN vs töjning.  
SDN **P minskad Si än ingen 
behandling.  
Töjning ***P bättre än ingen 
behandling i ST. 

 6 

GA et al 
(2007) 

DN DN+IMS 40 Övre  trapezius 
 

4 behandlingar. Mätning dag 0, 7, 14 och 
28.  
 

Si (Vas, WFPF) 
ROM  
ST (PPT) 

NS DN vs DN+ IMS 
***P DN & IMS   

 6 

Hsieh et al 
(2007) 

DN Ingen behandling 14 Skuldra 1 behandling. Mätning före & efter 
behandlingen. 

Si (Vas) 
ROM  
ST ( PPT) 

DN ökade *P i ROM än 
obehandlade sidan. DN 
minskade ***P i Si jämfört med 
obehandlade sidan. 

 5 

Ilbuldu et al 
(2004) 

Gr:3 
Laser & töjning 

Gr:2 
DN & töjning 

Gr:1 
Placebo 
Laser & 
töjning 

60 Övre  trapezius 
 

4 veckors behandling. Mätning före & efter 
6 månader. 

Si (Vas)   
ROM ( NHP) 

Laser ***P minskad Si än DN & 
placebo. Laser ***P bättre ROM 
än DN & placebo.  

Inge signifikant skillnad mellan 
grupperna efter 6 månaders 
uppföljningen i Si, ROM & 
funktion. 

6 

Kamanli et al 
(2005) 

Gr:1 
Lidocaineinjektion 

Gr:2 
Botuli-num 
toxin injektion 

Gr:3 
DN 

29 Nacke &  
skuldra 

1 behandling. Mätning  
före & efter behandlingen & efter 1 månad. 

Si (Vas) 
ROM ( NHP) 
ST ( PPT) 
 

DN minskade **P i Si, ROM & 
ST.  DN ***P bättre än LIG i ST. 
LIG & BTIG ***P minskad Si än 
DN efter en månad. 

 4 

Itoh et al 
(2007) 

Saku TrP- A NT- A Sham- A 40 Nacke 6 behandlingar.  Mätning före 
behandlingen & vecka 4, 7, 10 & 13. 

Si (Vas, NDI) 
 

TrP- A *P mindre Si än  Saku, 
NT- A & Sham- A efter 9 veckor. 

 6 

Itoh et al 
(2006) 

Gr:1 
TrP- A   

Gr:2 
Sham- A 

26 ländrygg 4 behandlingar.  Mätning  
före & efter behandlingen. 

Si (Vas, RMQ) TrP- A ***P Si minskning efter 
2,3v jämfört mot Sham- A. 

 6 

Itoh et al 
(2004) 

Gr:2 
SDNT  

Gr:3 
DDNT 

Gr:1 
SAku 

35 ländrygg 6 behandlingar.  Mätning före 
behandlingen och efter 4, 7, 10 & 11 
månader. 

Si (Vas) 
ROM 

NS SDNTvs DDNT& Saku 
DDNTlägre *P i Si efter 3v än 
SDNT & Saku. 

 6 

Wang et al 
(2007) 

Gr:1 
MSN 

Gr:2 
Injektion 

72 Övre trapezius 
 

1 behandling. Mätning före behandling, 
halv månad, två månader & 3 månader. 

Si (Vas, NPDVAS) 
ROM 
(ETP) 

MSN bättre än Injektion *P vecka 
0, 2 &2 månader i Si minskning  
& ROM(conlateral bending). 

MSN bättre än Injektion *P 
efter 3 månader i Si minskning 
& ROM(conlateral bending). 

4 

Zhong-hua et 
al 
(2007) 

FSN & ALG  FSN &ACG 47 Nacke 
 

1 behandling. Mätning före & efter 
behandlingen. 

Si (Vas) 
ROM 
ST (PPT) 

NS ALG vs ACG  
**P ALG & ACG 

 4 

P=Pedropoäng, NS=Non- signifikans, *P = <0,01, **P = <0,05, ***P=  <0,001, ROM= Rörelseomfång, Si= Smärta intensitet, ST= Smärtröskel, Vas= Visual analogue scale, RMQ= Roland Morris Questionnaire, NDI= Neck 
Disability Index, SFMPQ= Short Form McGill Pain Questionnaire, MGPQ= McGill Pain Questionnaire, PPT=Pain presure threshold, WFPF= Wong-baker face pain skale Faces, SA= standard akupunktur, TrP= Trigger punkt, 
TrP- A= Trigger punkts akupunktur, NT- A= non-TrP akupunktur, Sham- A= Sham akupunktur, SDN= Superficial dry needling, DN= Dry needling, Saku= Superficial akupunktur, Daku= deep akupunktur, AKUA= 
Akupunktur+ auriculotherapy, Aku= akupunktur, IMS= Intramuskulär stimulation, FSN= Fu`s Subcutaneous Needling, ALG= Along group ACG= Across group, MSN= mini skapeller.  DDNT= deep dry needling trigger punkt 
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Tabell 7. Resultat Interventioner med elektrisk nervstimulering 
Studie Intervention Försöks- 

Personer 
TrP 

Område 
Interventions förfarande Utvärderingsvariabler Signifikans kortsiktigt Signifikans långsiktigt P 

Ardic et 
al 
(2002) 

Gr:1 
TENS & Töjning 

Gr:2 
EMS & 
Töjning 

Gr:3 
Töjning 

40 Övre  trapezius 
 

14 behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen & 2v & 3 månader efter. 

Si (Vas) 
ROM  
ST (PPT) 

NS TENS vs EMS 
 

TENS & EMS *P 
minskning i i Si & ST 
men inte ROM efter 3 
månader. 

4 

Chuen-
Ru  et al 
(2002) 
 

Hot pack plus aktiv ROM, ischemic 
compresssionTENS, stretch and spray I olika 
kombinationer. 

109 Övre  trapezius 
 

Mätning före & efter behandlingen. Si (Vas) 
ROM 
ST (PPT) 
 

Alla kombination 
behandlingar gav Si 
reducering, TENS med 
ischemic compression var 
mer effektivt mot Si 
reducering än hot pack 
med aktiv ROM enbart. 
ROM ökade vid 
kombination. 

 5 

Graff- 
Radford 
et al 
(1989) 

Gr:B 
Tens 
100 Hz 
pulsbre
dd 250 
µsec 

Gr:C 
Tens 
100 Hz 
pulsbre
dd 50 
µsec 

Gr:A 
Tens 
2 Hz 
pulsbre
dd 250 
µsec 

Gr:D 
Tens 
1200-
20,000
Hz 
4 mA 
15 
msec  

Gr:E 
Sham 
Tens 

60 ÖT Övre  trapezius 
 

1 behandling. Mätning före & efter 
behandlingen. 

Si (Vas) 
ST ( PPT) 

***P Si i 100 Hz & Hög 
frekvent. 

 4 

Hsueh et 
al 
(1997) 

Gr:B 
ENS 

Gr:C 
EMS 

Gr:A 
Sham 
Elektroterapi 

60 Övre  trapezius 
 

1 behandling. 
 Mätning före & efter behandlingen. 

Si (Vas) 
ROM  
ST (PPT) 

ENS *P bättre än EMS & 
Placebo i Si &ST.  
EMS *P bättre än ENS & 
Placebo i ROM. 

 4 

Farina et 
al (2004) 

Gr:1  
FREMS 

Gr:2 
Standard TENS 

40 Övre  trapezius 10 behandlingar 
Mätningar före, en vecka, en och tre 
månader efter 

Si (NPDVAS) 
ROM 
ST (ppt) 

Gr1 vs Gr2 Si***P 
                   ROM **P 
                   ST**P 

Gr1 vs Gr2 Si***P 
                   ROM ***P 
                      ST*P 

5 

Smania 
et al 
(2005) 

rMS TENS Sham USD 53 Övre  trapezius 
 

10 behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen och efter & 3 månader. 

Si (NPDVAS) 
ROM  
ST (PPT) 

*P rMS bättre än TENS i 
ST & ***P minskad Si. 

rMS *P rMS minskad ST 
än TENS & ***P minskad 
Si efter 3 månader. 

5 

P=Pedropoäng, NS=Non- signifikans, *P =<0,01, **P =<0,05, ***P <0,001, ROM=rörelseomfång, Si=Smärta intensitet, ST=Smärtröskel, Vas= visual analogue scale, NPDVAS= neck pain and disability visual analogue scale 
EMS= elektrisk muskel stimulation, TENS= transcutanes elektrik nerv stimulation, ENS= elektrisk nerv stimulation, rMS= repatativ muskel stimulation, PPT=Pain presure threshold, Frems= Frequency modulated neural stimulation   
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Tabell 8. Resultat Interventioner med ultraljud 
Studie Intervention Försöks- 

Personer 
TrP 

Område 
Interventions förfarande Utvärderingsvariabler Signifikans kortsiktigt Signifikans långsiktigt P 

Esenyel et 
al (2007) 
 

Gr:3 
USD & 
Töjning 

Gr:2 
LIG & 
Töjning 

Gr:1 
BTP & 
Töjning 

Gr:4 
USD 
High-
power & 
Töjning 

90 Övre  trapezius 
 

2 behandlingar. 
Mätning före & efter behandlingen & 
efter 1 månad. 

Si (Vas) Efter 1 vecka visade alla grupper en 
**P minskning i Si. 
Efter en månad BTP & LIG **P 
minskad Si än USD. 

 3 

Esenyel et 
al (2000) 

Gr:1 
USD & 
Töjning 

Gr:2 
Injection & 
Töjning 

Gr:3 
Töjning 

102 Övre  trapezius 
 

Mätning före & efter behandlingen och 
2v & 3 månader efter. 
 

Si (Vas) 
ROM 
ST ( PPT) 

USD & Injektion ***P i minskad Si & 
ST & **P ökad ROM bättre än 
töjning efter 2v. 

Samma efter 3 månader 
men inga signifikanta 
skillnader mellan USD & 
injektion. 

4 

Gam et al 
(1998) 

Gr:A 
USD,  
massage & 
träning  

Gr:B 
Sham USD 

Gr:C 
Ingen 
behandling 

67 Framgår ej 8 behandling. Mätning före & efter 
behandlingen & 
6 månaders uppföljning 

Si (Vas) NS USD, sham USD & placebo i Si. 
Ultraljud & sham USD **P  minskad  
TrP ömhet än placebo. 

NS mellan USD & sham 
USD efter 6 månader. 64% 
sa att de fått bra resultat av 
behandlingen. 

6 

Lee et al 
(1997) 

Gr:B 
USD  

Gr:C 
ET 

Gr:A 
Sham 
USD 

Gr:D 
USD & 
ET 

26 Övre  trapezius 
 

1 behandling.  
Mätning före & efter behandlingen 

Si (Vas) 
ROM 
ST (PPT) 

USD & ET kombination **P ökat 
ROM jämfört med de andra singel 
behandlingarna. 

 3 

Majlesi et al 
(2004) 
 

USD High-power TrP 
USD 

72 Övre  trapezius 
 

1-10 Behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen 

Si (Vas) 
ROM 

High-Power USD***P  ökad ROM & 
minskad Si än USD efter första 
behandlingen. NS i ROM efter 
behandlingen. High-power USD **P  
minskad Si än USD. 

 5 

Srbely et al 
(2006) 

Intensivt USD Sham USD 44 Övre  trapezius 
 

Mätning före & efter behandlingen. ST (PPT) Intensivt USD **P  bättre än placebo 
vid ST direkt efter behandling. 

 6 

P=Pedropoäng, NS=Non- signifikans, *P =<0,01, **P =<0,05, ***P <0,001, ROM=rörelseomfång, Si=Smärta intensitet, ST=Smärtröskel, Vas= visual analogue scale, PPT=Pain presure threshold ÖT= övre trapezius, USD= 
ultraljud, ET= elektrisk stimulation, LIG= Lidocaine , BTP= Botox-A triggerpunktsinjektion 
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Tabell 9. Resultat Interventioner med Töjning 

Studie Intervention Försöks- 
Personer 

TrP 
Område 

Interventions förfarande Utvärderingsvariabler Signifikans kortsiktigt Signifikans långsiktigt P 

Ardic et al 
(2002) 

Gr:1 
TENS & 
Töjning 

Gr:2 
EMS & 
Töjning 

Gr:3 
Töjning 

40 Övre  trapezius 
 

14 behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen & 2v & 3 månader efter. 

Si (Vas) 
ROM  
ST (PPT) 

NS TENS vs EMS 
 

TENS & EMS *P 
minskning i i Si & ST 
men inte ROM efter 3 
månader. 

4 

Chuen-Ru 
et al (2002) 
 

Hot pack plus aktiv ROM, ischemic 
compresssionTENS, stretch and spray I olika 
kombinationer. 

109 Övre  trapezius 
 

Mätning före & efter behandlingen. Si (Vas) 
ROM 
ST (PPT) 
 

Alla kombination 
behandlingar gav Si 
reducering, TENS med 
ischemic compression var 
mer effektivt mot Si 
reducering än hot pack 
med aktiv ROM enbart. 
ROM ökade vid 
kombination. 

 5 

Edwards et 
al (2003) 

Gr:1 
SDN & töjning   

Gr:2 
Töjning 

Gr:3 
Ingen 
behandling 

40 Framgår ej 3, 7 behandlingar i snitt på grupperna.   
Mätning före behandlingen & efter 3 & 6 
veckor. 

Si (SFMPQ) 
ST (PPT) 

NS SDN vs töjning.  
SDN **P minskad Si än 
ingen behandling.  
Töjning ***P bättre än 
ingen behandling i ST. 

 6 

Esenyel et 
al (2000) 

Gr:1 
USD & 
Töjning 

Gr:2 
Injection & 
Töjning 

Gr:3 
Töjning 

102 Övre  trapezius 
 

Mätning före & efter behandlingen och 
2v & 3 månader efter. 
 

Si (Vas) 
ROM 
ST ( PPT) 

USD & Injektion ***P i 
minskad Si & ST & **P 
ökad ROM bättre än 
töjning efter 2v. 

Samma efter 3 månader 
men inga signifikanta 
skillnader mellan USD & 
injektion. 

4 

Yagci et al 
(2004) 

Gr:2 
Massage  

Gr:1 
Kyl spray & töjning 

40 Nacke 6-15 behandlingar. Mätning före & efter 
behandlingen. 

Si (Vas) 
ST ( PPT)  
ROM   
 

NS Masage &  Töjning i  
antal TrP & ROM. 
Töjning**P minskad Si 
jämfört med massage. 

 5 

P=Pedropoäng, NS=Non- signifikans, *P =<0,01, **P =<0,05, ***P <0,001, ROM=rörelseomfång, Si=Smärta intensitet, ST=Smärtröskel, Vas= visual analogue scale, SFMPQ=Short Form McGill Pain Questionnaire 
SA= standard akupunktur, TrP= Trigger punkt, TrP-A= Trigger punkts akupunktur, NT-A= non-TrP akupunktur, Sham- A= Sham akupunktur, SDN= Superficial dry needling, DN= Dry needling, ÖT= övre trapezius, USD= ultraljud, EMS= 
elektrisk muskel stimulation, TENS= transcutanes elektrik nerv stimulation, PPT=Pain presure threshold 
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4.2 Vilka positiva dokumenterade effekter har respektive 

behandlingsmetod? 

4.2.1 Nålar 
4.2.1.1 Subjektivt uppskattad smärta  

Nålar jämfört med placebo eller ingen behandling  

Itoh, et al. (2006) utvärderade i sin studie effekten av TrP-A. I resultatet sågs en signifikant 

minskning av smärtintensiteten och utvärdering av smärtan efter TrP-A jämfört med placebo 

akupunktur. De signifikanta förbättringarna hade dock återgått vid uppföljningen tre veckor efter 

interventionens slut. I en annan studie med samma författare (Itoh, et al., 2007) utvärderades 

effekten efter TrP-A, akupunktur, falsk TrP-A och placebo akupunktur. Resultatet visade en 

signifikant minskning i den subjektivt uppskattade smärtintensiteten endast efter TrP-A. Efter DN 

noterades en minskad smärtintensitet omedelbart efter interventionen jämfört med den 

obehandlade sidan (Hsieh et al., 2007). 

 

Nålar i kombination med annan behandling  

Edward och Knowles (2003) kombinerade ytlig triggerpunkts akupunktur med töjning och 

jämförde detta mot enbart töjning samt ingen behandling. Omedelbart efter behandlingen sågs 

ingen skillnad mellan grupperna i den subjektivt uppskattade smärtan. Vid uppföljningen tre 

veckor efter interventionen visade resultatet att ytlig triggerpunkts akupunktur tillsammans med 

töjning minskade den subjektivt upplevda smärtan i förhållande till ingen behandling (Edward & 

Knowles, 2003). Ilbuldu et al. (2004) redovisade i sin studie en minskad uppskattad smärta efter 

behandling med DN. Denna minskning var inte signifikant bättre än hos placebo laser och töjning 

(Ilbuldu et al., 2004). Den subjektivt uppmätta smärtan förändrades ej signifikant i positiv 

riktning efter DN följt av töjning vilket den gjorde i de andra grupperna som behandlades med 

lidocin injektion eller botulinum toxid injektion (Kamanli et al., 2005). 

 

Olika former av behandlingar med nålar 

Sex studier utvärderade effekten av olika former av behandling med nålar i TrP och ställer dessa 

mot varandra. (Ceccheerelli et al., 2001; Ceccherelli et al., 2002; Fu et al., 2007; Ga et al., 2007; 

Itoh et al.,2004; Wang et al., 2007). 

Itoh et al. (2004) såg efter djup triggerpunkts akupunktur en signifikant minskning i 

smärtintensitet tre veckor efter första behandlingen. Vid uppföljningen tre veckor efter 
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interventionens slut kvarstod de signifikanta förbättringarna efter djup triggerpunkts akupunktur. 

Inga signifikanta skillnader noterades i dessa variabler efter ytlig triggerpunkts akupunktur och 

standard akupunktur (Itoh et al., 2004). Liknande fördelaktiga resultat för djup triggerpunkts 

akupunktur sågs i två andra studier (Ceccherelli et al., 2001; Ceccheerelli et al., 2002). Då smärta 

skattades visade både djup triggerpunkts akupunktur och ytlig triggerpunkts akupunktur 

signifikanta minskningar inom gruppen då skattningar före och efter behandlingen jämfördes. Då 

variablerna jämfördes mellan de båda behandlingarna var djup triggerpunkts akupunktur 

signifikant bättre än ytlig triggerpunkts akupunktur (Ceccheerelli et al., 2001). Ceccherelli et al. 

(2002) rapporterade ingen signifikant skillnad omedelbart efter interventioner med ytlig 

triggerpunkts akupunktur och djup triggerpunkts akupunktur vad det gäller smärtskattning och 

antal ord valda för att beskriva smärtan enligt McGill Pain Questionnaire (MGPQ). Tre månader 

efter interventionen sågs en signifikant skillnad i skattningen av smärtan till fördel för djup 

triggerpunkts akupunktur. Ceccherelli et al. (2006) studie visade att den spontant upplevda 

smärtan minskade signifikant omedelbart efter behandling med TrP-A och vid en och tre 

månaders uppföljning. 

 

Ga et al. (2007) redovisade en signifikant minskning i den subjektivt upplevda smärtan efter DN 

och DN kombinerat med intramuskulär stimulering (IMS) en månad efter behandlingen. Ingen 

signifikant skillnad i denna variabel noterades mellan grupperna. Efter miniscalpel-needle (MSN) 

redovisade Ga et al. (2007) en signifikant minskning vad det gäller den subjektiva smärtan. Detta 

sågs inte efter varken lindocain eller saline injektion (Wang et al., 2007). 

 

Långsiktiga effekter 

Två av studierna (Ceccherelli et al, 2002; Ceccherelli et al., 2006) rapporterade signifikanta 

långtidseffekter i skattningen av smärtan. Ceccherelli et al. (2002) redovisade signifikant 

förbättringar till fördel för djup triggerpunkts akupunktur jämfört med ytlig triggerpunkts 

akupunktur tre månader efter interventionen. Den andra studien (Ceccherelli et al., 2006) 

rapporterade signifikanta förbättringar då smärtskattningen innan och efter behandlingen ställdes 

mot varandra utvärderades en och tremånader efter studien. 
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4.2.1.2 Rörelseomfång och funktion 

Nålar jämfört med  placebo eller ingen behandling  

Ett ökat rörelseomfång både passivt och aktivt i skuldran mättes efter dry needdling (DN) jämfört 

med ingen behandling omedelbart efter interventionen (Hsieh et al, 2007).  

 

Nålar i kombination med annan behandling 

I en studie (Kamanli et al., 2005) visade resultatet en signifikant ökning av rörelseomfång i 

halsryggen åt motsatt håll från TrP en månad efter DN följt av töjning. 

 

Olika former av behandlingar med nålar 

Olika varianter av behandling med nålar har jämförts med varandra där rörelseomfånget varit en 

utvärderingsvariabel. En signifikant ökad passiv rörlighet i halsryggen noterades efter DN i alla 

rörelseriktningar utom extension fyra veckor efter behandlingen (Ga et al., 2007). Ökad rörlighet 

i halsryggen har också noterats direkt efter ytliga nålar i TrP (Fu et al., 2007). En ökad 

lateralflexion åt motsatthåll och rotation åt samma sida som TrP i halsryggen noterades efter 

behandling med MSN. Den uppskattade funktionsnedsättningen i nacken minskade då mätningar 

före och efter behandlingen ställdes mot varandra (Wang et al., 2007).  

 

Både efter TrP-A och djup triggerpunkts akupunktur sågs en signifikant minskad skattning av 

funktionsnedsättning (Itoh et al., 2004; Itoh et al., 2007) vilket inte noterades i de andra 

grupperna som fick placebo akupunktur eller vanlig akupunktur. I en studie (Fu et al, 2007) 

observerades en minskad smärta relaterad till rörelse direkt efter behandling med ytliga nålar i 

TrP.  

 

Långsiktiga effekter 

En studie (Ceccherelli et al., 2006) rapporterade att den rörelserelaterade smärtan utlöst vid 

undersökning minskade signifikant efter behandling med TrP-A både vid en och tre månaders 

uppföljning. 
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4.2.1.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Nålar jämfört med placebo eller ingen behandling   

Hsieh et al. (2007) noterade en höjd smärttröskel över TrP. 

 

Nålar i kombination med annan behandling 

Edward och Knowles (2003) redovisade ingen skillnad i smärttröskeln över TrP jämfört med 

ingen behandling då behandling med nålar kombinerats med töjning. Vid jämförelse mot enbart 

töjning sågs en signifikant högre smärttröskel tre veckor efter interventionen med töjning i 

kombination med nålar. Kamanli et al. (2005) noterade i sin studie att tryckkänsligheten 

minskade signifikant efter DN följt av töjning då mätningar före och en månad efter behandlingen 

jämfördes.  

 

Olika former av behandlingar med nålar  

Ga et al. (2007) och Fu et al. ( 2007) uppmätte efter intervention med DN respektive ytlia nålar i 

TrP en signifikant ökning beträffande tolerans för tryck över TrP. Både DN och DN kombinerat 

med nålar placerade intramuskulärt i m.multifidus uppmätte också en signifikant förbättring i 

denna variabel. Ingen skillnad mellan grupperna vad det gäller dessa variabler noterades (Ga et 

al., 2007). Antalet TrP minskade signifikant efter MSN och en signifikant bättre effekt jämfört 

med injektion iakttogs vad det gällde antalet TrP identifierande via palpation (Ga et al., 2007). 

 
 

4.2.1.4 Övriga effekter  

En minskad depression enligt Depression Scale noterades efter djupa nålar i TrP i kombination 

med nålar placerade i m.multifidus, något som inte noterades vid enbart djupa nålar i TrP (Ga et 

al., 2007). Kamanli et al. (2005) noterade inga signifikanta skillnader i skattningen av ångest och 

depression enligt Hamilton depression and anxiety scores efter DN. 

 

4.2.2 Elektrisk nervstimulering 
4.2.2.1  Subjektivt uppskattad smärta  

Elektrisknervstimulering jämfört med placebo eller ingen behandling 

Två studier (Graff-Radford et al., 1989; Smania et al., 2005) rapporterade en signifikant lägre 

skattning av smärtan efter behandling med TENS än placebo respektive ingen behandling.   
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Olika former av elektrisk nervstimulering 

Graff-Radford et al. (1989) studie visade att hög-intensiv TENS gav störst smärtminskning. Efter 

högintensiv TENS med 100 Hz (pulsbredd 250 µsec) och 100 Hz (pulsbredd 50 µsec) samt låg 

strömstyrka (max 4 mA och 15 m sec pulsbredd, 1200-20 000 Hz) sågs en signifikant skillnad då 

före värden av den subjektiva smärtan jämfördes med efter värden. Ingen skillnad noterades i 

kontrollgruppen som inte fick någon behandling eller gruppen som fick lågfrekvent TENS (med 

högsta tolererbara styrka, 2 Hz pulsbredd 250 µsec). Vid jämförelse med placebobehandling och 

andra former av TENS var den uppskattade intensiteten av smärtan betydligt lägre hos dem som 

fått högintesiv TENS (Graff-Radford et al., 1989). Farina et al. (2004) rapporterade en signifikant 

minskning av smärtan i nacken efter Frems jämfört med standard TENS. 

  

4.2.2.2 Rörelseomfång och funktion  

Elektrisknervstimulering jämfört med placebo eller ingen behandling 

En studie (Smania et al., 2005) visade resultatet att TENS ger bättre behandlingseffekter än ingen 

behandling vid utvärdering av rotation åt motsatt håll från TrP. I studien redovisas också att 

TENS ger bättre behandlingseffekter än ingen behandling vad gäller minskning av patientens 

uppskattade funktionsnedsättning. Detta noterades både direkt och en månad efter interventionens 

slut. Tre månader efter behandlingen sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Smania et 

al., 2005). 

 

Olika former av elektrisk nervstimulering 

Farina et al. (2004) noterade  att Frems var signifikant bättre än standard TENS beträffande ökad 

extension och lateralflexion. 

 

Elektrisk nervstimulering kombinerat med annan behandling 

Hou et al.(2002) gav alla grupper aktiv rörelseträning och ytligvärme. En grupp fick endast denna 

intervention och utgjorde kontrollgrupp. Resultatet visade att TENS i kombination med 

ischemiskttryck, spray och töjning signifikant ökade rörelseomfång i halsryggen jämfört med 

kontrollgruppen.  
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4.2.2.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Elektrisknervstimulering jämfört med placebo eller ingen behandling 

Två studier (Graff-Radford et al., 1989; Smania et al., 2005) rapporterade ingen signifikant 

skillnad i smärttröskeln över TrP då interventioner med TENS jämfördes med placebo respektive 

och ingen behandling. 

 
Olika former av elektrisk nervstimulering 
Farina et al. (2004) rapporterade en signifikant minskadade känslighet för tryck samt minskade 

TrP symtom efter Frems jämfört med TENS. 
 

Elektrisknervstimulering kombinerat med annan behandling 

Hou et al. (2002) undersökte i sin studie omedelbara effekter av olika kombinationer av TENS, 

ischemiskt tryck, spray stretch, och interferens. Kontrollgruppen behandlades med ytlig värme 

och aktiva rörelseuttag i halsryggen. De övriga fem interventionsgrupperna fick utöver denna 

behandling en av ovannämnda behandlingsalternativ. Resultatet visade att alla sex grupperna 

förbättrades signifikant då värden före och efter behandlingen jämfördes med varandra. Då 

resultatet i grupperna ställdes mot varandra visade resultatet att ischemiskt tryck kombinerat med 

TENS och spray stretch kombinerats med TENS var signifikant bättre än kontrollgruppen vad 

gäller smärttröskel, smärttolerans och smärtintensitet (Hou et al., 2002). 

 

Långsiktiga effekter 

Farina et al. (2004) noterade att Frems var signifikant bättre än standard TENS beträffande 

smärta tolerans för tryck och bedömning av TrP symtom vid uppföljningen tre månader efter 

interventionen. 
 

4.2.3 Ultraljud 
4.2.3.1 Subjektiv uppskattad smärta  

Ultraljud jämfört med placebo eller ingen behandling 

Två studier (Gam et al., 1998; Lee et al., 1997) rapporterade att ultraljud inte var signifikant 

bättre än placebo respektive ingen behandling beträffande den subjektivt uppskattade 

smärtintensiteten. 

 

Olika former av ultraljudsbehandling i kombination med annan behandling 

Resultaten från Majlesi och Unalans (2004) studie visade en minskning i den subjektiva 

smärtskattningen efter högintensiv ultraljudsbehandling var signifikant bättre än standard 
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ultraljudbehandling (1.5W/cm2). Båda behandlingarna efterföljdes av töjning i övre delen av 

m.trapezius. Den högintensiva ultraljudsbehandlingen vid smärttröskeln krävde färre 

behandlingar än traditionell ultraljudsbehandling för att minska den subjektiva smärtan. En 

månad efter interventionen var den subjektiva smärtan fortfarande signifikant lägre efter hög-

intensiva ultraljudsbehandlingen vid smärttröskeln jämfört med traditionell ultraljudbehandling 

(Majlesi & Unalan, 2004). I en av studierna (Esenyel et al., 2007) sågs en minskning av  

smärtintensiteten efter både standard ultraljudsbehandling och högintensiv ultraljudsbehandling 

en vecka efter interventionens slut då mätningar före och efter interventionen utvärderades. En 

månad efter studiens slut var inte förbättringarna signifikanta. 

 

4.2.3.2 Rörelseomfång och funktion 

Ultraljud jämfört med placebo eller ingen behandling 

Lee et al. (1997) studie visade ingen signifikant skillnad i ökat rörelseomfång i nacken då 

ultraljud jämfördes med placebo behandling. 

 

Olika former av ultraljud  

En ökad lateralflexion i halsryggen noterades efter både högintensiv ultraljudsbehandling och 

standard ultraljudbehandling (1.5W/cm2). Direkt efter första behandlingen var dessa förbättringar 

signifikanta i jämförelse med förbättringarna i rörelseomfång efter standard ultraljudsbehandling. 

Vid slutet av interventionen sågs ingen skillnad mellan grupperna (Majlesi & Unalan, 2004).  

 

Olika former av ultraljud i kombination med annan behandling 

Då ultraljud kombinerades med elektrisk nervstimulering sågs en signifikant förbättring i 

rörlighet i nacken jämfört med kontrollgruppen och de båda behandlingarna var för sig (Lee et 

al., 1997). 

 

4.2.3.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Ultraljud jämfört med placebo eller ingen behandling 

Lee et al. (1997) studie visade att ultraljud inte var signifikant bättre än placebobehandling för att 

sänka smärttröskeln över TrP. 

 

Olika former av ultraljudsbehandling 

Då tryckkänsligheten utvärderats direkt efter ultraljudsbehandling sågs en signifikant förbättrad 

tolerans omedelbart efter högintensiv ultraljudsbehandling men inte efter lågintensiv behandling. 
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Då resultatet mellan hög- och lågintensiv ultraljudsbehandling jämfördes sågs ett signifikant 

bättre resultat efter högintensiv ultraljudsbehandling (Srbely & Dickey, 2007).  

 

Ultraljud i kombination med annan behandling 

En studie (Gam et al., 1998) kom fram till att en kombination av tvära friktioner över TrP samt 

övningar riktade mot styrka och mobilitet gav samma resultat med eller utan ultraljud och drog 

slutsatsen att behandling med ultraljud inte resulterade i en påvisbar effekt (Gam et al., 1998). 

 

4.2.4 Töjning 
4.2.4.1 Subjektivt uppskattad smärta 

Töjning jämfört med ingen behandling 

Edward och Knowles (2003) var den enda studien som jämförde töjning mot ingen behandling. I 

denna studie visade resultatet att enbart töjning inte var signifikant bättre än ingen behandling vad 

gäller skattningen av smärtan. 

 

Töjning i kombination med annan behandling 

En av interventionerna bestod av spray följt av töjning. I studien sågs vid utvärdering en 

signifikant minskning av den uppskattade smärtan (Yagci et al., 2004). Efter töjning tre gånger 

dagligen hemma under en vecka sågs en sänkning i den subjektiva smärtan. Dessa förbättringar 

sågs dock inte en månad senare (Esenyel et al., 2007).  

 

Töjning då för- och eftervärden jämfördes med  varandra 

Direkt efter töjning av m.trapezius sågs ingen skillnad i subjektiv smärta. Två veckor respektive 

tre månader efter interventionens slut med fortsatt töjning dagligen i hemmet hade den subjektiva 

smärtan minskat signifikant (Ardic et al., 2002).  

 

 

4.2.4.2 Rörelseomfång och funktion 

Töjning i kombination med annan behandling då för- och eftervärden jämförs med  varandra 

Rörligheten (rotation, flexion, extension och lateralflexion) ökade signifikant i halsryggen då före 

och efter mätningar inom den egna gruppen jämfördes efter spray följt av töjning (Yagci et al., 

2004).  
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Töjning då för- och eftervärden jämfördes med varandra 

En ökad lateralflexion sågs efter två veckors töjning tre gånger per dag. Dessa förbättringar 

rapporterades dock inte vid uppföljningen tre månader senare (Ardic et al., 2002).  

 

 

4.2.4.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Töjning jämfört med ingen behandling 

Ingen förhöjd smärttröskel noterades efter töjning av m.trapezius då detta jämfördes med ingen 

behandling. Resultatet visade att gruppen som behandlats med töjning hade en något sänkt 

smärttröskel i förhållande till ingen behandling. Dock var denna skillnad inte signifikant (Edward 

& Knowles, 2003). 

 

Töjning kombinerat med annan behandling  

Efter behandling med spray och töjning sågs en signifikant minskning av antalet TrP. En 

signifikant minskning i antal TrP noterades också jämfört med massage av ytlig vävnad. Någon 

höjd smärttröskel dokumenterades inte (Yagci et al., 2004).  

 

Töjning där före- och eftervärden jämfördes med varandra 

Ardic et al. (2002) noterade ingen skillnad direkt efter interventionen i TrP smärttröskel. Vid 

uppföljningen två veckor efter interventionen (med fortsatt töjning i hemmet) hade 

tryckkänslighet över TrP minskat signifikant då värden före behandlingen jämfördes mot värden 

efter behandlingen.( Ardic et al., 2002). 

 

Långsiktiga effekter 

Vid uppföljningen tre månader efter interventionen med fortsatt töjning dagligen i hemmet sågs 

en signifikant minskning av tryckkänsligheten över TrP och en signifikant minskning av den 

subjektiva smärtan (Ardic et al., 2002). 
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4.3 Vilka kliniskt signifikanta effekter har behandlingsmetoderna, 
kortvarigt respektive långvarigt?  

 

4.3.1 Kortsiktiga effekter efter behandling med nålar 
I två studier Itoh et al. (2006) och Itoh et al. (2007) med TrP-A och i en studie Hsieh et al.(2007) 

med DN jämfördes placebo eller ingen behandling. På kort sikt visade resultatet att den 

subjektiva smärta minskade signifikant i båda studierna. Ytlig triggerpunkts akupunktur 

kombinerat med töjning visade en signifikant minskning av den subjektiva smärtan (Edward & 

Knowles 2003). Djup triggerpunkts akupunktur minskar den subjektiva smärtan signifikant 

jämfört med ytlig triggerpunkts akupunktur (Ceccheerelli et al., 2001; Ceccherelli et al., 2002; 

Itoh et al., 2004).  

 

Ett ökat rörelseomfång mättes efter dry needdling (DN) jämfört med ingen behandling (Hsieh et 

al, 2007). Kamanli et al. (2005) rapporterade en signifikant ökning av rörelseomfång i halsryggen 

åt motsatt håll från TrP en månad efter DN följt av töjning. En signifikant ökad rörlighet i 

halsryggen rapporterades efter DN (Ga et al., 2007; Fu et al., 2007).  Wang et al. ( 2007) noterade 

en signifikant ökad lateralflexion åt motsatthåll och rotation åt samma sida som TrP i halsryggen.   

 

Både efter TrP-A och djup triggerpunkts akupunktur sågs en signifikant minskad skattning av 

funktionsnedsättning (Itoh et al., 2004; Itoh et al., 2007) jämfört med placebo akupunktur eller 

vanlig akupunktur. Funktionsnedsättningen i nacken minskade efter behandling med MSN (Wang 

et al., 2007). I en studie (Fu et al, 2007) observerades en signifikant minskad smärta relaterad till 

rörelse direkt efter behandling med ytliga nålar i TrP.  

 

Edward och Knowles (2003) och Kamanli et al. (2005) visade kortsiktigt en signifikant förhöjd 

smärttröskel där nålar kombinerats med töjning. Signifikant ökad tolerans för tryck över TrP sågs 

efter DN (Ga et al., 2007) och ytliga nålar i TrP (Fu et al., 2007). Antalet TrP minskade 

signifikant efter MSN och en signifikant minskat jämfört med injektion (Ga et al., 2007). 
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4.3.2 Långsiktiga effekter efter behandling med nålar 

Ceccherelli et al. (2002) rapporterade signifikant minskad smärta till fördel för djup triggerpunkts 

akupunktur jämfört med ytlig triggerpunkts akupunktur och Ceccherelli et al. (2006) rapporterade 

signifikant minskad smärta då värden innan jämfördes med värden vid tre månaders uppföljning.. 

 

4.3.3 Kortsiktiga effekter efter behandling med elektrisk nervstimulering 

Signifikanta effekter efter TENS var smärtminskning, ökad rörlighet och funktionsnedsättning  

jämfört mot placebo eller ingen behandling (Graff-Radford et al., 1989; Smania et al., 2005). 

Jämfört med placebo och andra former av TENS var den uppskattade intensiteten av smärtan 

signifikant lägre hos dem som fått högintensiv TENS vilket inte sågs i de andra grupperna (Graff-

Radford et al., 1989). Farina et al. (2004) noterade att Frems var signifikant bättre än TENS vad 

det gäller uppskattad smärta rörelseomfång och tolerans för tryck.  

 

4.3.4 Långsiktiga effekter efter behandling med elektrisk nervstimulering 

Frems var signifikant bättre än standard TENS beträffande smärta tolerans för tryck och 

bedömning av TrP symtom vid uppföljningen tre månader efter interventionen (Farina et al., 

2004). 
 

4.3.5 Kortsiktiga effekter efter behandling med ultraljud 

Signifikant minskad subjektiv smärtan rapporterades efter högintensiv ultraljudbehandling 

jämfört med lågintensiv ultraljudsbehandling (Majlesi & Unalans.2004). Esenyel et al. (2007) 

rapporterade en signifikant minskning av smärtintensiteten efter både standard 

ultraljudsbehandling och högintensiv ultraljudsbehandling (Esenyel et al., 2007). 

 

Lateralflexion i halsryggen var signifikant bättre efter högintensiv ultraljud jämfört med standard 

ultraljud direkt efter första behandlingen (Majlesi & Unalan, 2004).  

I studien av Lee et al. (1997) sågs ultraljud i kombination med elektrisk behandling ge ett 

signifikant ökat rörelseomfång vilket inte noterades i elektrisk terapi eller ultraljud var för sig. En 

ökad tolerans för tryck över TrP noterades omedelbart efter högintensivt ultraljud jämfört med 

lågintensivt ultraljud (Srbely & Dickey, 2007). 
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4.3.6 Långtidseffekter efter behandling med ultraljud 

Inga studier rapporterade några långsiktiga effekter efter behandling med ultrljud. 

 

4.3.7 Kortsiktiga effekter efter behandling med töjning 

En studie (Ardic, et al., 2002) rapporterar lägre skattning av den subjektiva smärtan och en ökad 

lateralflexion efter en längre tids dagliga töjningar. Tryckkänslighet över TrP minskat också 

signifikant då värden före behandlingen jämfördes mot värden efter behandlingen. 

 

En signifikant minskning av den uppskattade smärtan och antalet TrP rapporterades efter töjning i 

kombination med spray då före och efter mätningar inom den egna gruppen jämfördes. 

Rörligheten i halsryggen ökade också signifikant i alla riktningar. En signifikant minskning i 

antal TrP noterades också jämfört med massage av ytlig vävnad (Yagci et al., 2004).  

4.3.8 Långtidseffekter efter behandling med töjning 

Vid uppföljningen tre månader efter interventionen med fortsatt töjning dagligen i hemmet sågs 

en signifikant minskning av tryckkänsligheten över TrP och en signifikant minskning av den 

subjektiva smärtan (Ardic et al., 2002). 
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4.4 Vilken effekt är mest förekommande? 

4.4.1 Nålar 
 
De effekter som studerades mest frekvent var huruvida behandling med nålar har resulterat i 

minskning i den självuppskattade smärtan och det var också i denna kategori de signifikanta 

förbättringarna förekom i störst utsträckning. De artiklarna vars intervention bestod av någon 

form av behandling med nålar utvärderar alla 13 (Ceccherelli et al., 2006; Ceccherelli et al., 

2002; Ceccherelli et al., 2001; Edwards et al., 2003; GA et al., 2007; Hsieh et al., 2007; 

Ilbuldu et al., 2004; Kamanli et al., 2005; Itoh et al., 2007; Itoh et al., 2006; Itoh et al., 2004; 

Wang et al., 2007; Zhong-hua et al., 2007) den subjektiva smärtintensiteten på kortsikt på ett eller 

annat sätt. Av de sex studier (Ceccheerelli et al., 2001; Ceccheerelli et al., 2002; Ceccherelli et 

al., 2006; Ilbuldu et al., 2004; Itho et al., 2004; Wang et al., 2007) som utvärderade smärtan på 

lång sikt rapporterade tre (Ceccheerelli et al., 2001; Ceccherelli et al., 2006; Wang et al., 2007).  

signifikanta minskningar av smärtan. 

  

Nålar jämfört med  placebo eller ingen behandling  

Alla artiklar (Hsieh et al, 2007; Itoh et al., 2006; Itoh et al., 2007) som jämförde nålar mot 

placebo eller ingen behandling visade på signifikant lägre skattning av den subjektiva smärtan än 

kontrollgrupperna. Nålar i kombination med töjning rapporterade också en signifikant större 

smärtminskning än ingen behandling (Edward & Knowles, 2003). 

 

Olika former av behandlingar med nålar 

I de studier som jämförde olika former av nålbehandling (Ceccheerelli et al.,2001; Ceccherelli et 

al., 2002; Ceccherelli et al., 2006; Fu et al., 2007;  Ga et al., 2007;  Itoh et al., 2004; Wang et al., 

2007) rapporterades signifikanta minskningar i den uppskattade smärtan då skattningar före 

interventionen jämfördes med efter. 

 

4.4.2 Elektrisk nervstimulering 

Elektrisk nervstimulering jämfört med placebo eller ingen behandling 

En minskning av den subjektiva smärtan var den mest förekommande effekten efter behandling 

med elektrisk nervstimulering vilket sågs i alla tre studier (Graff- Radford et al., 1989; Hsueh et 

al., 1997; Smania et al., 2005) som jämförde detta med placebo eller ingen behandling. 

 



 32

Olika typer av elektrisk nervstimulering 

En studie jämförde olika former av TENS mot varandra och mot ingen behandling. Av de 

utvärderade variablerna var det bara den uppskattade smärtan som signifikant skiljde de olika 

behandlingarna åt. Resultatet visade att smärtskattningen efter högintensiv TENS var signifikant 

lägre än efter både placebo och lågfrekvent TENS (Graff-Radford et al., 1989).  

 

4.4.3 Ultraljud 

Ultraljud jämfört med  placebo eller ingen behandling 

I de två artiklar (Gam et al., 1998; Lee et al., 1997) som jämförde behandling med ultraljud med 

ingen behandling eller placebo sågs inga signifikanta skillnader vad det gäller smärtminskningen.  

 

Olika former av ultraljud 

Den mest frekventa rapporterade effekten efter ultraljud var smärtminskning vilket noterades då 

olika former av ultraljudsbehandlingar jämfördes med varandra. Av de tre studierna (Esenyel et 

al., 2000; Majlesi & Unalan, 2004; Srbely & Dickey, 2007) som utvärderade den subjektiva 

smärtan sågs en signifikant minskning i alla studier då skattningar innan behandlingen jämfördes 

mot skattningar efter behandlingen. 

 

4.4.4 Töjning 

Töjning jämfört med placebo eller ingen behandling 

Ingen av studierna dokumenterade någon förbättring i smärta, rörelseomfång eller bedömning av 

TrP efter enbart töjning då detta jämfördes mot ingen behandling.  

 

Töjning före- och eftervärden 

En studie med enbart töjning redovisade signifikanta skillnader i smärtskattningen, ökat 

rörelseomfång och tryckkänslighet över TrP (Ardic et al., 2002). 
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4.5 Vilken evidens har respektive behandlingsmetod?  

4.5.1 Nålbehandling jämfört med placebo eller ingen behandling   

4.5.1.1 Utvärdering av subjektiv smärta  

Resultatet i två studier med medelhögt bevisvärde (Hsieh et al., 2007; Itoh et al., 2007) visade att 

behandling med nålar i TrP var signifikant bättre beträffande minskning av den subjektiva 

smärtan jämfört med placebo eller ingen behandling. Behandling med nålar i TrP jämfört med 

placebo eller ingen behandling har begränsat vetenskapligt stöd vad det gäller att minska den 

subjektiva smärtan vilket innebär evidensstyrka 3 enligt konverteringen till SBU (tabell 10). 

 

4.5.1.2 Rörelseomfång 

Två studier (Hsieh et al., 2007; Ilbuldu et al., 2004) med medelhögt bevisvärde utvärderade 

skillnad i rörelseomfång efter behandling med nålar i TrP. En studie (Hsieh et al., 2007) såg en 

signifikant skillnad i rörelseomfång i halsryggen jämfört mot ingen behandling. Den andra 

studien (Ilbuldu et al., 2004) uppmätte ingen skillnad mellan de som behandlats med nålar i TrP 

och de som fick placebo. Det fanns ingen evidens för att behandling med nålar i TrP var bättre än 

placebo eller ingen behandling, detta motsvarar evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU 

(tabell 10). 

 

4.5.1.3 Bedömning av Triggerpunkter 

En studie med medelhögtbevisvärde visade signifikant minskning i smärttröskeln över TrP 

jämfört mot ingen behandling (Hsieh et al., 2007). Det var otillräckligt vetenskapligt stöd för att 

behandling med nålar i TrP höjde smärttröskeln över TrP jämfört med placebo eller ingen 

behandling, vilket motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 10). 

 
Tabell 10. Evidensgradering nålbehandling 
Nålbehandling Evidensstyrka 
Smärta 3 

ROM 4 

Bedömning av TrP 4 
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4.5.2 Elektrisknervstimulering jämfört med placebo eller ingen behandling 

4.5.2.1 Subjektivt uppskattad smärta  

Resultatet i tre av studierna (Graff-Radford et al. 1989; Hsueh et al., 1997; Smania et al., 2005) 

som motsvarade medelhögt bevisvärde visade att elektrisks nervstimulering var signifikant bättre 

än placebo eller ingen behandling beträffade den subjektiva smärtan på kort sikt. Detta 

motsvarade evidensstyrka 3 enligt konverteringen till SBU (tabell 11). 

 

4.5.2.2 Rörelseomfång 

Två studier (Hsueh et al., 1997; Smania et al., 2005) som motsvarar medelhögt bevisvärde 

undersökte hur rörelseomfånget påverkas efter behandlig med elektrisk nervstimulering. 

Resultatet i dessa två studier var dock motstridigt. I Smanias (2005) studie sågs ett signifikant 

ökat rörelseomfång (rotation från TrP) i halsryggen på kort sikt då behandling med TENS 

jämfördes mot placebo. Hsueh et al. (1997) såg dock ingen signifikant skillnad i rörelseomfång 

då elektrisk nervstimulering jämfördes mot placebobehandling. Det vetenskapliga stödet för ökat 

rörelseomfång i halsryggen efter elektrisk nervstimulering var otillräckligt och motsvarade 

evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 11). 
 

4.5.2.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Hsueh et al. (1997) med medelhögt bevisvärde såg i sitt resultat en signifikant höjd smärttröskel 

vid tryck på TrP jämfört med placebogruppen. I två andra studier (Graff-Radford et al., 1989; 

Smania et al., 2005) med medelhögtbevisvärde noterade dock ingen höjning av smärttröskeln. 

Det vetenskapliga stödet för en smärttröskelhöjning och minskad sensibilitet över TrP var 

otillräckligt och motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 11). 

 

Tabell 11. Evidensgradering elektrisk nervstimulering 

Elektrisk Nervstimulering Evidensstyrka 
Smärta 3 

ROM 4 

Bedömning av TrP 4 
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4.5.3 Ultraljudsbehandling jämfört med placebobehandling   
4.5.3.1 Subjektivt uppskattad smärta  

En studie (Gam et al. 1998) med medelhögtbevisvärde utvärderade den subjektiva 

smärtskattningen efter ultraljudsbehandling. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Lee et al. (1997) studie som hade lågt bevisvärde fick samma resultat då liknande 

jämförelse gjordes. Det finns inget vetenskapligt stöd för att ultraljudsbehandling var bättre än 

ingen behandling vad gäller minskning av den subjektivt uppmätta smärtan vid TrPRS. Detta 

motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 12). 

 

4.5.3.2 Rörelseomfång 

I studien av Lee et al. (1997) med lågtbevisvärde visades ingen signifikant ökning i 

rörelseomfång och det var den enda studien som jämförde ultraljudsbehandling mot placebo eller 

ingen behandling. Det vetenskapliga stödet för att ultraljud är bättre än placebo eller ingen 

behandling är otillräckligt och motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 

12). 

 

4.5.3.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Lee et al. (1997) var den enda studien som undersökte om smärttröskeln höjdes efter 

ultraljudsbehandling jämfört med placebo eller ingen behandling. Ingen signifikant skillnad 

noterades mellan grupperna vilket innebar att inget vetenskapligt stöd fanns för att 

ultraljudsbehandling var bättre än ingen behandling vad det gäller smärttröskelhöjning och 

minskad sensibilitet. Detta motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 12). 

 

Tabell 12. Evidensgradering ultraljud 
Ultraljud Evidensstryka 
Smära 4 

ROM 4 

Bedömning av Trp 4 
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4.5.4 Töjning jämfört med placebo eller ingen behandling 
4.5.4.1 Subjektivt uppskattad smärta  

I en studie (Edward & Knowles, 2003) rapporterades ingen signifikant minskning i 

smärtintensitet efter töjning jämfört med placebobehandling. Det finns inget vetenskapligt stöd 

för att töjning var bättre än ingen behandling vilket motsvarade evidensstyrka 4 enligt 

konverteringen till SBU (tabell 13). 

 

4.5.4.2 Rörelseomfång 

Ingen studie har jämfört och utvärderat töjning mot placebo eller ingen behandling vilket innebar 

evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 13). 

 

4.5.4.3 Bedömning av Triggerpunkter 

Edward och Knowles (2003) studie med medelhögtbevisvärde utvärderade smärttröskeln efter 

töjning och jämförde detta mot ingen behandling. Resultatet visade ingen skillnad mellan 

grupperna Detta motsvarade evidensstyrka 4 enligt konverteringen till SBU (tabell 13). 

 

Tabell 13. Evidensgradering Töjning 
Töjning Evidensstyrka 
Smärtintensitet 4 

ROM 4 

Smärttröskel 4 
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5 Diskussion 

5.1 Metod diskussion 
En litteraturstudie valdes för att den på bästa sett ansågs möjliggöra en  granskning av det 

aktuella vetenskapliga underlaget för behandling av triggerpunktsrelaterad smärta. Styrkan i 

studien var att endast randomiserade kontrollerade studier inkluderades. Sökningen av artiklar i 

de valda databaserna resulterade i att antalet relevanta artiklar sinade allteftersom processen 

fortgick och bestod tillslut till större delen av återkommande artiklar vilket indikerar att 

sökningen var mättad. Alla inkluderade artiklar graderades enligt PEDro-Scale oavsett om de var 

bedömda enligt skalan tidigare, för att sedan jämföra författarnas skattning med den enligt 

PEDro-Scale. Detta förfarande ökade precisionen i skattningen och minskade risken för 

felgradering av de artiklar som inte redan var graderade enligt PEDro-Scale. 

 

Eftersom identifikationen av TrP skiljer sig åt i artiklarna finns det risk för att olika tillstånd har 

utvärderats i studierna. Vi valde dock att inkludera alla artiklar som beskrev intervention mot 

myofasciellt smärtsyndorm eller TrP trots att fastställandet av TrP skiljde sig åt. Tidsspannet 

mellan de inkluderade artiklarna var stort eftersom inget tidsintervall för inklusion fastslagits. 

Kvaliteten i de inkluderde artiklarna varierade också. Ingen hänsyn togs till publikationsår och 

kvaliteten på studien eftersom lite forskning var gjord kring behandlingar vid 

Triggerpunktsrelaterad smärta. Överföringen från PEDro-Scale till SBU (Juhlin, Smeds-Isaksson 

& Tano-Nordin, 2006) har använts tidigare men är inte validitetssprövad vilket kan leda till att 

resultatet blir mindre trovärdigt. Kritik kan riktas mot hur konverteringen från PEDro-Scale till 

SBU utfördes. Detta innebar att studier som räknas högt enligt PEDro-Scale fått ett högt 

bevisvärde trots att de visade på uppenbara brister i viktiga delar av studien. På samma sätt som 

studier med låg poäng uppfyller viktiga kriterier men inte uppfyller mindre viktiga kriterier och 

poängen av den anledningen dras ner. Detta tillvägagångssätt ansågs dock vara det bästa och mest 

rättvisa för att möjliggöra en utvärdering och jämförelse av effekterna vid behandlingarna.  

 

Andra tillkortakommanden i denna litteraturstudie utgjordes bland annat av hur de olika 

behandlingarna ställdes mot placebo eller ingen behandling. Detta gjordes eftersom få studier 

jämförde olika behandlingsmetoder med varandra och för att alla behandlingar skulle kunna 

utvärderas mot en gemensam variabel. Att sammanföra olika behandlingar under en rubrik kan 

också vara problematiskt då förfarandet och variationen inom varje behandling förekom. I denna 

studie valdes dock detta tillvägagångssätt men olika behandlingsalternativ inom varje behandling 

jämfördes också med varandra så att eventuella skillnader inom behandlingarna kunde redovisas.   
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Valet att dela in effekterna i kategorier gjordes för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika 

behandlingarna. Dessa utgick dels från de olika symtom som rapporterades vid 

Triggerpunktsrelaterad smärta och gemensam nämnare i studiernas olika utvärderingsvariabler.  

 

5.2 Resultat diskussion 
Myofasciellt smärtsyndrom är vanligt förekommande bland patienter som lider av kronisk smärta 

(Skootsky et al, 1989). Det finns olika behandlingsarsenaler som används vid detta tillstånd med 

varierande resultat. I denna systematiska litteraturöversikt undersöktes effekten av behandling 

med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning. De rapporterade effekterna inom 

behandlingarna jämfördes sedan mot varandra.  

 

Resultatet i denna studie visade att det fanns signifikanta fördelaktiga effekter efter behandling 

med nålar, ENS, akupunktur och töjning i form av minskad skattning av smärtan samt ökad 

funktion och rörelseomfång vid Triggerpunktsrelaterad smärta, då ingen hänsyn togs till 

studiernas kvalitet och kontrollförfarande.  

 

De effekter som rapporterades mest frekvent var minskning i den subjektivt skattade smärtan. 

Många av effekterna var dock förankrade i bristfälligt utförda studier vilket leder till att det 

vetenskapliga stödet blir svagt eller uteblir helt då den aktuella behandlingen jämförts mot 

placebo eller ingen behandling. Variationen av effekterna efter behandling med nålar var stor och 

betydande vikt tycks ligga på tillvägagångssättet samt antalet behandlingar. I en studie (Ga et al, 

2007) beskrevs hur lokala muskulära sammandragningar framkallats genom stimulering och sågs 

ha positiv inverkan då effekterna utvärderades. De analgetiska effekterna tycks öka ju intensivare 

behandlingen är vilket är övergripande för alla behandlingsmetoder. Även inom Ultraljud och 

ENS skiljer sig effekten av interventionerna beroende på intensiteten av behandlingen. Om det 

förefaller signifikanta skillnader mellan hög och lågintensiv behandling bör det rimligen även 

noteras signifikanta skillnader mellan högintensiv behandling och ingen behandlig alls om en 

sådan intervention görs. Enbart töjning tycks inte ha någon positiv effekt då det jämförs med 

ingen behandling. Töjningens del i behandlingen kan dock tänkas främst bestå i att öka 

rörelseomfånget vilket också är en stor vinst för patienten. Det tycks dock som att för att 

töjningen ska ha någon effekt bör det föregås av att en inaktivering av TrP ägt rum (Travell & 

Simons, 1999). Studier som jämför ultraljud med töjning och ultraljud utan töjning efterlyses för 

att på ett adekvat sätt utvärdera effekterna efter töjningen tillsammans med ultraljud. 
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Triggerpunktsrelaterad smärta är ett smärtsamt tillstånd och minskning av smärtan bör därför 

utgöra det centrala vid behandlingen. Verkningsmekanismerna vid behandling med elektrisk 

nervstimulering och behandling med nålar är främst GATE-kontroll (Melzack & Wall, 1965) och 

DNIC (Le Bars, Dickenson & Besson, 1979) vilka båda kan förklarar den smärtlindrande 

effekten som noterades i studierna.  

 

Evidenssammanställningen visade att det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoderna var 

svagt. Det finns dock om än svag evidens för att behandling med nålar och elektrisk 

nervstimulering har viss effekt mot TrP vad det gäller smärtminskning på kort sikt då detta 

jämfördes mot ingen behandling. Detta resultat kan naturligtvis ifrågasättas eftersom endast ett 

fåtal av de inkluderade studierna hade ett kontrollförfarande mot placebo eller ingen behandling. 

Både ultraljud och töjning utgör idag behandlingsalternativ vid Triggerpunktsrelaterad smärta 

(Majlesi & Unalan, 2004). Denna studie visar dock att dessa behandlingar saknar vetenskapligt 

stöd. Det är lite gjort inom båda dessa behandlingar och framtida forskning bör utreda eventuell 

positiva effekter. De få antalet studier inom varje behandling med undantag för behandling med 

nålar och den totala avsaknaden av högkvalitativa studier gör det svårt att göra en rättvis 

bedömning då studierna jämförs med varandra. Dock återspeglar detta endast verkligheten och 

det vetenskapliga underlag som finns idag. Få studier utvärderade resultatet på längre sikt något 

som vi anser bör göras i framtid. En nyligen gjord litteraturöversikt rapporterade att evidensen för 

behandling med nålar varken styrks eller förkastas (Cummings, & White, 2001). Detta är i linje 

med resultatet i denna studie där evidensen för behandling med nålar är begränsat.  

 

Kvaliteten på de inkluderade studierna var varierande. Ingen av de inkluderade studierna 

uppnådde högt bevisvärde enligt konverteringen från PEDro-Scale till SBU. En del av de 

inkluderade studierna hade låga poäng enligt PEDro-Scale och är följaktligen mindre tillförlitliga. 

I en del studier (Hou et al., 200; Edward & Knowles, 2003; Ilbuldu et al., 2004) blandades också 

olika interventioner med varandra vilket försvårade utläsningen av resultatet samt att fastställa 

vilken del i intervention som tillskrevs de eventuella förbättringarna. Ett mer standardiserat 

förfarande vid interventionerna där liknade utvärderingsvariabler används skulle underlätta 

utvärderingen och jämförelse mellan olika studier. Samma författare återses i många av studierna 

vilket naturligtvis är ogynnsamt för forskningen inom området. En del studier jämförde 

signifikanta förbättringar efterbehandlingen inom gruppen och ställde detta mot kontrollgruppens 
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värden före och efter behandlingen och drog efter detta slutsatsen vilken behandling som var den 

mest effektiva utan att utvärdera skillnaden mellan grupperna vilket också kan ge ett missvisande. 

resultat.  Mycket få av studierna har gjort en power analys vilket har stor betydelse för resultatets 

trovärdighet.  

 

TrP manifestation i form av överförd smärta och det faktum att TrP förekommer sekundärt till 

andra åkommor försvårar diagnostiseringen av myofasciellt smärtsyndrom och 

triggerpunktsrelaterad smärta och gör att de lätt förbises. Detta gäller även i omvänd riktning, i de 

fall där myofasciellt smärtsyndrom har diagnostiserats bör terapeuten även vara observant på 

andra sjukliga tillstånd som kan vara orsaken till att TrP bildats så att behandlingen även kan 

riktas mot grundproblem. Detta kan innebära att se över patientens ergonomi eller behandla 

muskuloskeletala åkommor. Problematiken kring att finna adekvata åtgärder vid 

triggerpunktsrelaterad smärta grundar sig i att patologin kring TrP fortfarande är oklar. För att 

adekvata behandlingar ska möjliggöras bör kunskapen kring TrP förstås bättre så att även 

behandlingarnas verkningsmekanismer kan förstås. Vi vet idag att ogynnsamma arbetsställningar 

och repetitivt monotont arbete orsakar dessa problem (Han & Harrison, 1997) och kanske är det 

här de behandlingsinsatserna bör inriktas i större utsträckning. Teorier idag kring uppkomst av 

TrP bygger på att en sensitisering har ägt rum (Mense, 1993) och åtgärdas detta inte i tid är risken 

stor att tillståndet blir kroniskt. Med detta i åtanke bör tidiga interventioner sättas in så att onödigt 

lidande kan undvikas.  

 

Framtida studier bör eftersträva tydliga interventionsförfaranden där placebo eller ingen 

behandling i större utsträckning utgör kontrollgruppen. Av etiska skäl kan detta naturligtvis vara 

problematiskt. För att stärka evidensen är det viktigt att kvaliteten i studierna är hög. Många av de 

inkluderade studierna brister på grundläggande punkter som att deltagarna endast består av 

kvinnor vilket gör att resultatet blir svårare att generalisera för det specifika tillståndet.  

 

Den höga prevalensen (Drewes & Jennum 1995: Skootsky, Jaeger & Oyes, 1989) för MFS ställer 

krav på fortsatt forskning inom området för att möjliggöra en så effektiv behandling som möjligt 

och minska onödigt lidande. Merparten av studierna redovisade effekter på kort sikt och få 

studier har valt att utvärdera effekterna på lång sikt och resultatet i de studier som gjort detta var 

sällan positivt.  Endast fyra av studierna (Gam et al., 1998; Graff- Radford et al., 1989; Hsueh et 

al., 1997; Lee et al., 1997) var publicerade innan år 2000, vilket indikerar att ett ökat intresse för 

behandling av TrP ägt rum på senare tid. Resultatet i denna studie väcker också nya 
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frågeställningar kring fenomenet Triggerpunkter och dess bakomliggande orsaker. Studien visar 

på hur litet det vetenskapliga stödet var vad det gäller behandlingsmetoder vid 

Triggerpunktsrelaterad smärta och behovet av forskning är stort. 

 

Med denna studie var förhoppningen att åskådliggöra vilka effekter de behandlingar 

sjukgymnaster kan använda mot triggerpunkter. Sammanställningen av det vetenskapliga 

underlaget för de olika behandlingarna kan användas som underlag till legitimerade 

sjukgymnaster och öka deras kunskap inom detta område. Förhoppningar finns också om att 

denna rapport ska väcka ett intresse kring Triggerpunktsrelaterad smärta och dessa behandlingar 

vilket kan genera i fortsatt forskning. 

 

5.3 Konklusion 
Effekter som rapporterats efter behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, töjning och 

ultraljud är minskad smärta, ökad funktion och rörelseomfång. Kliniska signifikanta effekterna på 

kortsikt rapporterade efter behandling med nålar var minskad smärta ökad rörelseomfång, ökad 

funktion och höjd smärttröskel över TrP. Signifikanta effekter på lägre sikt efter behandling med 

nålar var minskad smärta. Kortsiktiga signifikanta effekter efter ENS var smärtminskning, ökad 

rörlighet och ökad funktion. Rapporterade långsiktiga signifikanta effekter efter ENS var minskad 

smärta och förhöjd smärttröskel. Signifikanta effekter på kortsikt efter ultraljud var minskad 

smärta och ökat rörelseomfång. Kortsiktiga signifikanta effekter efter töjning var ökat 

rörelseomfång minskad smärta. Långsiktiga effekter efter töjning var minskad tryckkänslighet 

och minskad smärta. Minskning av den subjektiva smärtan var den effekt som rapporterades mest 

frekvent efter intervention med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning. Evidensen 

för att behandling med nålar och elektrisk nervstimulering signifikant minskar den subjektivt 

uppskattade smärtan jämfört mot placebo eller ingen behandlig är begränsat. Det vetenskapliga 

stödet för att behandling med nålar och elektrisk nervstimulering är signifikant bättre än placebo 

eller ingen behandling betträffande att öka rörelseomfånget och minskade symtom vid 

bedömning av triggerpunkten var otillräckligt. Det vetenskapliga stödet för att ultraljud och 

töjning var effektivare än placebo eller ingen behandling vid TrPRS beträffande subjektivt 

uppskattad smärta, ökat rörelseomfång och minskade symtom vid bedömning av triggerpunkten 

är otillräckligt. 
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Tack! 
Ett varmt tack riktas till Daina Dagis och personal på universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska 

Universitet. Ni har varit till stor hjälp. 
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Bilaga 1 

PEDro Scale  
 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects  no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no  yes  where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic 
reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The 
list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items 
not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As 
more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items. 
The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which 
of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 
1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the 
PEDro score reported on the PEDro web site.  
The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the 
treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was 
big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its 
negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to 
compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not 
possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice. 
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Notes on administration of the PEDro scale: 
All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 

reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 
should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list 
of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 
this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe 
at least one measure of the severity of the condition being treated and at least 
one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied 
that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of 
baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant 
amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most 
studies, more than one variable is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject 
was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured in 
more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received the 
treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions 
as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the change 
in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance 
has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time 
interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which 
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provides a “p” value, describing the probability that the groups differed only by 
chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 
difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 
relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 
effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome 
in (each of) all groups. Measures of variability include standard deviations, 
standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile 
ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 
provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) 
as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 
whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this 
criterion is considered to have been met if the number of subjects in each 
category is given for each group. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




