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Myofasciella triggerpunkter (MTrP) är ett relativt vanligt problem hos befolkningen. Det 

största problemet för de drabbade är smärta men det kan även orsaka rörelseinskränkningar 

samt ge refererad smärta. Diagnosen ställs enligt Simon och Travell utifrån ett antal olika 

diagnoskriterier, så som palperbara knölar i muskulaturen och ökad känslighet på och runt 

dessa. Sjukgymnastiska smärtreducerande behandlingsmetoder kan delas upp i invasiva- eller 

icke invasiva metoder. Syfte: Syftet var att genom en systematisk litteratursammanställning 

kartlägga evidensen för olika smärtreducerande sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid 

MTrP i nacke, skuldra och ländrygg. Metod: Databaserna Scopus, PubMed, Web of science 

och Cinahl genomsöktes med olika sökordskombinationer. Artiklarna granskades enligt 

PEDro scale och överfördes därefter till SBUs evidensgradering. Resultat: 

Triggerpunktsakupunktur har bäst evidens för att ha effekt mot smärtan vid MTrP. Spray-and-

stretch och ischemisk kompression/pressure release har viss evidens för effekt mot smärtan 

medan laserbehandling och andra typer av akupunktur inte har någon evidens alls för att ha

effekt mot smärtan vid MTrP. Konklusion: Det finns enligt SBU:s evidensgradering ett 

begränsat vetenskapligt underlag för laserbehandling, standardakupunktur och 

triggerpunktsakupunktur. För ischemisk kompression/pressure release, töjningar, spray-and-

stretch, high power pain threshold ultraljud och TENS finns det ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag enligt SBU:s evidensgradering.

Nyckelord: Behandlingsmetoder, Myofasciella triggerpunkter, Sjukgymnastik, Systematisk 

litteraturöversikt
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Myofasciella triggerpunkter (MTrP) tros enligt flera studier vara ett av de vanligaste 

muskeloskelettala smärttillstånden hos befolkningen (1, 2). Enligt Giamberardino, Affaitati, 

Fabrizio & Constantini från 2011 finns inga exakta siffror på prevalensen för MTrP men de 

har i denna studie sett att antalet drabbade individer ökar med åldern, där upp till 85 % av 

personer äldre än 65år drabbas av MTrP (1). Enligt litteraturen kan MTrP kännetecknas som 

spända punkter i skelettmuskulatur, senor eller fascior som är väldigt ömmande och känsliga 

för beröring samt att de kan ge refererad smärta (2). Även en lokal muskelkontraktion kan 

förekomma vid palpation av det ömmande området, så kallad local twitch response (LTR). 

Det har också visat sig att det finns så kallade aktiva och passiva MTrP, där de aktiva triggar 

smärta och skickar smärtsignaler, medan de passiva MTrP finns utan att för den delen ge 

smärta förutom vid palpation (2, 3). Orsakerna till uppkomsten av MTrP är fortfarande oklara, 

men det har visat sig att onormal myoelektrisk aktivitet i både latenta och aktiva MTrP. Det 

har också setts flera smärtökande och pro-inflammatoriska substanser i aktiva MTrP hos 

människor (4).

För att klassas som en MTrP måste vissa specifika kriterier, dessa fastställda av Simons, 

Travell & Simons från 1999, uppfyllas som en del av diagnostiseringen. Dessa ska kunna 

kännetecknas som palperbara knölar i muskelvävnad (i ytlig muskulatur där muskeln är 

tillgänglig för palpation). Det ska även finnas en specifik punkt i muskulaturen där patienten 

känner en ökad beröringskänslighet, patienten ska även kunna känna igen smärtan som 

reproduceras av tryck på knölen/punkten (detta bekräftar även en aktiv MTrP) samt att 

patienten ska begränsas från att ta ut full rörlighet på grund av smärta över den aktuella 

muskelns rörlighet (3).

Ytterligare en del av diagnostiseringen är att få fram reliabla fynd i anamnesen innan 

undersökningen då patienten kan antyda på att smärtan strålar ut i ett område så som om det 

vore en nervinklämning eller att patienterna upplever att de har blivit stelare i en specifik 

rörelse (2, 3). Typiska beskrivningar för patienter med MTrP är att de beskriver smärtan som 

molande, ömmande, dunkande och sitter djupt. Många kan också uppleva svaghet eller ökad 

trötthetskänsla i muskler där man har en aktiv MTrP. För att provocera maximal smärta av en 

MTrP skall punkten/knölen vara fixerad under ett samtidigt tryck över den (5).

Det finns flera olika orsaker till uppkomsten av MTrP (2, 3). MTrP kan enligt flera studier 

hittas hos personer som råkat ut för en idrottsskada, trauma, har muskulär obalans, posturala 

felställningar eller sekundärt som påföljd efter andra bakomliggande patologiska processer (2,
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6). Det finns författare som hävdar att MTrP kan uppkomma då man har varit spänd som vid 

ångest eller orolighet (2). De kan även uppkomma efter repetativa och monotona rörelser (2,

5, 7) Det är inte ovanligt att se MTrP i företagshälsovården bland skrivbordsarbetare med 

huvudvärksbesvär (6).

Det finns ett flertal studier som visar att det ofta kan finnas en huvudvärksproblematik som är 

relaterad till MTrP lokaliserade i nack- och skulderregionen (3, 5-7). Patienter med MTrP i 

denna region kan förutom huvudvärk ibland beskriva smärtan som om de har tandvärk eller 

ont i öronen (5) Dessa symtom har kunnat reproduceras genom att sätta tryck över MTrP 

lokaliserade i trapezius. De MTrP i trapezius har då troligen uppkommit på grund av 

långvarig kontraktion av musklerna i ogynnsamma ställningar eller på grund av att styvhet i 

thorakalen har utvecklats till följd av inaktivitet. En studie har funnit att det inte finns någon 

egentlig begränsning för vilken muskel i kroppen som kan drabbas av MTrP, dock är vissa 

muskler mer vanligen drabbade än andra (6). MTrP kan förekomma hos människor i alla 

åldrar, det finns dock de som påstår att det är vanligare att MTrP uppstår i medelåldern eller 

senare. Det är även skillnad mellan könen då kvinnor är de som oftast drabbas av MTrP (7).

Det finns ett flertal olika behandlingsmetoder för att få MTrPs att släppa samt verka 

smärtreducerande. De kan bland annat behandlas med hjälp av farmakologiska medel i form 

av muskelavslappnande salva eller mediciner, samt injektioner av, exempelvis, 

botulinumtoxin direkt in i den MTrP (8). De kan också behandlas med sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder. En sjukgymnastisk behandlingsmetod syftar bland annat på de läkande 

krafter som finns inuti kroppen som kan aktiveras vid rörelse eller vid terapeutisk interaktion 

(9). De behandlingsmetoder som sjukgymnaster använder i Sverige mot MTrP kan delas upp i 

två huvudkategorier, invasiva metoder och manuella icke-invasiva metoder. De invasiva 

metoderna omfattar ett hudpenetrerande perspektiv med akupunktur (10) och dry needling (1). 

De manuella icke-invasiva metoderna omfattar fyra underkategorier, muskeltöjningar, 

laserbehandling, TENS och ultraljudsterapi. Muskeltöjningar omfattar tre olika metoder; 

spray-and-stretch, postisometrisk relaxionsteknik samt ischemisk kompression/pressure 

release (1, 11).

Invasiva metoder

Akupunktur som behandlingsmetod innebär att en nål sätts in antingen i en speciell redan 

bestämd punkt på kroppen eller rakt in i den MTrP. Tanken är att en mindre vävnadsskada ska 
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uppstå som påskyndar kroppens egen läkningsprocess. Punkterna har en lokal effekt men kan 

också ha effekt inom samma meridian samt att vissa punkter sägs kunna påverka hela 

kroppen. Hur många nålar som sätts är beroende på vilken individ man har framför sig. 

Terapeuten kan qia nålarna för mer effekt (12).

Behandling med dry needeling är en annan metod att behandla MTrP med och innebär enligt 

en studie att en akupunkturnål, injektionsnål eller liknande placeras i skelettmuskulaturen mitt 

i den MTrP (10). Det påstås också att man kan föra nålen fram och tillbaka för att det ska 

uppstå flera LTR vilket innebär en snabb kontraktion och relaxtion av det spända området 

(12).

Manuella och icke-invasiva metoder

Behandling med spray-and-stretch innebär att sjukgymnasten börjar med att spreja en kylande 

spray på huden inom det område som den MTrP finns på, för att därefter försiktigt töja 

muskulaturen. Den kylande sprayen har som funktion att få musklerna att slappna av samtidig 

som den hämmar smärtreflexmotoriska och autonoma reaktioner i centrala nervsystemet

(CNS). Utan den kylande sprayen skulle muskeln dra ihop sig vid töjning utanför muskelns 

rörelseomfång (1, 11).

Behandling med postisometrisk relaxtionsteknik består utav två faser, en kontraktionsfas och 

därefter en lätt töjningsfas. Vid denna behandling vill man uppnå liknande effekter som vid 

spray-and-strech, det vill säga att kontraktionsfasen har som uppgift att få musklerna att 

slappna av mer vid töjningsmomentet samt hämma de reflexmotoriska och autonoma 

reaktionerna i CNS som vill dra ihop muskeln (1, 11).

Behandling med pressure release är en relativt ny term som liknar ischemisk kompression. 

Pressure release och ischemisk kompression innebär att sjukgymnasten lägger ett lätt tryck på 

den MTrP till en början för att sedan öka trycket. Trycket ökas till dess att sjukgymnasten 

stöter på motstånd från den MTrP, vilket är ungefär samtidigt som patienten börjar uppleva 

obehag och smärta, därefter hålls ett konstant tryck. Trycket hålls tills dess att terapeuten 

känner att spänningen i den MTrP börjar släppa eller att patienten uppger att smärtan minskar. 

Proceduren upprepas därefter tills dess att området är avslappnat eller tills ingen förbättring 

längre sker (1, 3, 11).
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Laserbehandling är en relativt ny behandlingsform mot MTrP (11). Laserbehandlingen går ut 

på att ljusstrålar koncentreras och skickas ut i olika våglängder med eller utan pulseringar för 

att stimulera cellerna och skapa en läkningsprocess. Det finns olika laserapparater som 

koncentrerar ljuset till olika våglängder beroende på vilken åkomma man vill behandla. Till 

behandling av MTrP används lågfrekvent laser som tränger in genom huden till ett djup på 

upp till fem centimeter (13).

Smärtlindrande behandling med TENS kan användas för många olika åkommer. Vid MTrP 

används det genom att elektroder placeras över de/den MTrP. Apparaten kan användas på 

flera olika frekvenser och justeras in på den frekvens som patienten tyckt varit mest 

smärtlindrande (11). Användning av elektrisk stimulation är en vanlig sjukgymnastisk 

behandlingsmetod och har som syfte att förbättra cirkulationen i området. Det har också som 

syfte att släppa på muskelspasmer och minska svullnad i området (14).

Ultraljud har använts på olika sätt i behandlingen mot MTrP. Det har bland annat använts 

både hög- och lågfrekvent samt i samband med olika krämer som applicerats på huden (11).

Ultraljud har som syfte att värma den behandlade vävnaden samt ha en mekanisk verkan på 

behandlingsområdet, vilket skall leda till ökad metabolism och cirkulation i det behandlade 

området samt återbildning av skadad vävnad (15).

Sjukgymnastens roll enligt Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) innebär att 

sjukgymnastens uppgift är att hjälpa människor oavsett ålder, kön, etnicitet med flera, att 

förebygga, upprätthålla och/eller förbättra sina funktioner före eller efter en skada eller 

sjukdom. Sjukgymnasten har en vetenskaplig grund att stå på och har som uppgift att i valet 

av behandlingsmetod använda sig av den vetenskap som finns inom det valda 

behandlingsområdet. Sjukgymnasten har en viktig uppgift att påvisa hur rörelse och hälsa har 

ett samband till varandra och hur rörelse oavsett ålder kan förbättra en människas livskvalitet 

(9). Då förekomsten av MTrP är relativt vanligt, samtidigt som det kan vara smärtande för 

patienter, kan det vara av vikt att ta reda på vilka eller vilken av alla dessa 

behandlingsmetoder som är mest effektiv för smärtreducering (1).

I en enkätstudie från 2010 undersöker författarna till den hur sjukgymnaster inom 

primärvården i Sverige väljer av behandla MTrP samt vilka behandlingsmetoder de erbjuder 
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patienterna. De bad också respondenterna att uppskatta sin egen kunskap om behandling av 

MTrP. Resultatet visade att de flesta sjukgymnasterna kan erbjuda en riklig variation av 

behandlingsmetoder och även att många olika behandlingsmetoder används. Däremot 

uppskattade de flesta respondenterna (47 %) att de endast hade en liten kunskap om 

behandling av MTrP (16).

Då Huguenin 2004 sökte efter evidens, fann han inte något konkret vetenskapligt bevisvärde 

för någon behandlingsmetod mot MTrP. Däremot har det funnits goda resultat på både 

pressure release samt dry needling, men dessa studier har inte varit av tillräckligt god kvalité 

(6). I en systematiska review från 2006 säger sig författaren ha funnit god evidens för 

laserbehandling vid MTrP. Ultraljud har i denna studie visat motsägande evidens för den 

smärtreducerande effekten. Manuella icke invasiva metoder har en kortsiktig effekt, medan 

laserbehandlingen var den enda behandlingen som hade ihållande effekter på längre sikt (11). 

I en annan systematisk review från 2001 undersöktes effekterna av invasiva metoder vid 

MTrP. Den studien visade att triggerpunktsakupunktur har en effekt på smärtan, men att 

vanlig akupunktur har motsägande evidens. Det skulle, enligt dem, behövas fler studier 

genomförda där både triggerpunktsakupunktur och akupunktur jämförs med placebo för att 

kunna säkerställa evidensen för dessa behandlingar (17). På grund av dessa motsägande fynd 

vill vi ta reda på vilken evidens det finns just nu för olika sjukgymnastiska smärtreducerande 

behandlingar mot MTrP.

Syfte

Syftet var att genom en systematisk litteratursamanställning kartlägga evidensen för olika 

smärtreducerande sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid MTrP i nacke, skuldra och 

ländrygg.

Metod

Internetdatabaserna CINAHL, PubMed, Scopus och Web of Science genomsöktes efter 

relevanta artiklar på området. Fritext och MeSH-termer användes i sökningen. Sökningen 

genomfördes under februari och mars 2012. Utifrån relevans granskades därefter rubriker och 

abstrakt och relevanta artiklar lästes i fulltext. Om fulltext inte fanns beställdes artiklarna vid 

Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Sökningen redovisas i tabell 1.



9

Inklusionskriterier:

- Artiklar på svenska, engelska, danska och norska.

- Artiklarna ska innehålla information om sjukgymnastiska behandlingsmetoder och 

effektivitet på smärta mot MTrP.

- Studier som omfattar män och/eller kvinnor.

- Artiklar oavsett PEDro/SBU score.

- Artiklar om MTrP inom nack- skulderregionen samt ländrygg.

- Artiklar som utvärderar smärta i antingen McGill Pain Questionnaire (MPQ), Numerical 

Rating Scale (NRS) eller Visual Analogic Scale (VAS)

Exklusionskriterier:

- Artiklar om MTrP och behandlingsmetoder för djur.

- Artiklar som endast mäter smärta med Pressure Pain Threshold (PPT)

- Studier om muskeloskeletal smärta utan triggerpunkter.

- Studier som gör egna bedömningar på vad en MTrP är istället för att använda sig av Simons 

kriterier.

- Reviewstudier/litteratursammanställningar

- Artiklar som är gjorda innan år 2005.

- Fallstudier

Tabell 1. Antal träffar på olika databaser vid litteratursökning

Sökmotor Sökord Antal 
träffar

Relevanta Dubbletter Inkluderade

CINAHL myofascial trigger points AND 
physical therapy

176 5 0 2

CINAHL myofascial trigger points AND 
ischemic pressure

1 1 1 Redan 
inkluderad

CINAHL myofascial trigger points AND 
acupuncture

7 2 2 Redan 
inkluderade

CINAHL myofascial trigger points AND 
pressure release

3 1 1 Redan 
inkluderad

PubMed myofascial trigger points AND 
physical therapy

53 13 0 3

PubMed myofascial trigger points AND 6 4 4 Redan 
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ischemic pressure inkluderade

PubMed myofascial trigger points AND 
acupuncture

19 13 3 0

PubMed myofascial trigger points AND 
pressure release

7 4 4 Redan 
inkluderade

Scopus myofascial trigger points AND 
physical therapy

360 59 2 6

Scopus myofascial trigger points AND 
ischemic pressure

123 34 5 2

Scopus myofascial trigger point AND 
acupuncture

334 61 12 3

Scopus myofascial trigger points AND 
pressure release

125 20 8 3

Web of 
Science

myofascial trigger points AND 
physical therapy

39 11 8 0

Web of 
science

myofascial trigger points AND 
ischemic pressure

11 4 2 1

Web of 
science

myofascial trigger point AND 
acupuncture

36 18 11 0

Web of 
Science

myofascial trigger points AND 
pressure release

5 1 1 Redan 
inkluderad

En systematisk granskning gjordes enligt PEDro scale för att få fram studiens kvalitet. PEDro 

scale innefattar elva frågor som skall besvaras med ja eller nej. Ja svaren räknas sedan ihop 

som poäng till en sammanlagd summa. Den maximala poängen är tio då första frågan 

exkluderas från att räknas med i totalpoängen (18). Efter bedömningen av samtliga 

inkluderade artiklar enligt PEDro scale överförde författarna dessa till SBUs tregradiga 

graderingssystem enligt Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin från 2006 för att få fram 

studiernas bevisvärde och därmed kunna utvärdera den sammantagna evidensen för studien 

(19). Detta görs genom att utgå från en preliminär evidensstyrka som sänks eller höjs utifrån 

ett antal bestämda kriterier. Vi har enskilt granskat artiklarna utifrån PEDro scales kriterier för 

att därefter se om båda våra bedömning stämde överens med varandra för en så bra 

bedömning som möjligt. Om oenigheter gällande kvalitetsgradringen uppkom utvärderade 

och bestämde vi artikelns kvalitetsgradering i samråd med varandra. Därefter granskades det 
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insamlade materialet utifrån PICO kriterier, vilket innebar att författarna delade in artiklarna i 

olika grupper utifrån vilken intervention studierna hade (20). Sedan omvandlades bevisvärdet 

till evidensstyrka enligt SBU (Tabell 3) och slutsatser drogs utifrån detta (21).

Tabell 2. PEDro scale poäng omsatt till SBU bevisvärde.

PEDro 
Scale

Studiers bevisvärde enligt SBU

8-11 Högt bevisvärde
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. För övriga 
områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier

4-7 Medelhögt bevisvärde
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda 
kriterier.

0-3 Lågt bevisvärde
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller (retrospektiv 
jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss behandling), stora bortfall eller 
andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda
kriterier.

Not. Tabellen är från ”Tabell 2” Juhlin et al. 2006.

Tabell 3. Tabell 3 visar bevisvärde omsatt till evidensstyrka

Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga 
på ett tillförlitligt sätt.

Evidensstyrkan uttrycker det sammanlagda vetenskapliga underlaget för en slutsats, dvs hur många 
högkvalitativa studier som stöder slutsatsen.

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade
vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.

Evidensstyrka 2 – Måttligt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt 
bevisvärde i det samlade vetenskapliga under- laget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre.

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade 
vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.
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Otillräckligt vetenskapligt underlag
När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt 
för att dra slutsatser.

Motsägande vetenskapligt underlag
När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det
vetenskapliga underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras.

Not. Tagen från ”Faktaruta 1”, SBU 2006.

Resultat

Denna sökning resulterade i 20 relevanta artiklar. De artiklar som redovisar laserbehandling 

och dess effekter visas i tabell 4 (22, 23). Tabell 5 redovisar ischemisk kompression/pressure 

release jämfört med andra manuella metoder och deras effekter mot smärtan (24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31). Tabell 6 redovisar akupunkturbehandlingar och dess effekter (32, 33, 34, 35, 

36, 37). Spray-and-stretch (38) som behandling redovisas i tabell 7. High power pain treshold 

ultraljud (39) redovisas i tabell 8. I tabell 9 redovisas TENS (14) som behandlingsmetod och i 

tabell 10 redovisas passiv töjningar och dess effekter (40).
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Tabell 4. Laserbehandling

Författare/År Deltagare (N) Syfte Intervention Behandlingstid Utfallsmått Resultat PEDro/SBU

Altan et al. 
2005 (22)

53 Att undersöka 
om lågfrekvent 
laser kan ha en 
behandlings-
effekt mot 
MTrP

En grupp 
(N=23) som 
fick 
laserbehandling 
över 
triggerpunkten 
(A) och en 
grupp (N=25) 
som fick 
placebo-
behandling med 
avstängd laser 
över 
triggerpunkten 
(B)

Tre 
triggerpunkter 
fick två 
minuters 
behandling var 
av lasern vid tio 
tillfällen under 
två veckors tid

VAS Det var ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.

PEDro: 7/10
SBU: 
Medelhögt

Dundar et al. 
2007 (23)

64 Utvärdera 
effekterna av 
low-level 830-
nm gallium 
arsenide 
aluminum (Ga–
As–Al) 
laserterapi hos 
patienter med 
kroniskt 
myofasciellt 

En grupp 
(n=32) som fick 
low-level 830-
nm gallium 
arsenide 
aluminum (Ga–
As–Al) 
laserterapi (A) 
och en grupp 
(n=32) som var 
kontrollgrupp 

Grupp A fick 
laserbehandling 
2min över varje 
triggerpunkt de 
hade. 
1gång/dag varje 
veckodag i tre 
veckor. Den 
isometriska 
träningen höll 
också på varje 

VAS. Där 
deltagarna fick 
skatta hur 
mycket VAS 
var i vila, 
rörelse och på 
natten.

Ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Dock 
förbättrades 
båda grupperna 
signifikant 
jämfört med 
baseline.

PEDro: 8/10
SBU: Högt
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smärtsyndrom i
nackregionen

och fick 
behandling med 
sladden 
urdragen (B) 
Båda grupperna 
fick också 
daglig 
isometrisk 
träning för 
nackregionen 

veckodag i tre 
veckor

Sammanfattning: Enligt dessa studier som jämfört laserbehandling med placebo har de sett att laserbehandlingen inte har någon 

behandlingseffekt på smärta vid MTrP. Detta då placebogrupperna förbättrats lika mycket som laserbehandlingsgrupperna. Enligt SBU:s 

evidensgradering innebär detta att ett begränsat vetenskapligt underlag finns för behandlingar med laser för MTrP.

Tabell 5. Ischemisk kompression/Pressure release jämfört med andra metoder mot MTrP

Författare/
År

Deltagar
e (N)

Syfte Intervention Behandlingstid Utfalls
-mått

Resultat PEDro/SB
U

Fernández-
de-las-Peñas
et al. 2006
(24)

40 Jämföra effekterna av en 
engångsbehandling av 
ischemisk 
kompressionsteknik med 
tvärgående 
friktionsmassage för MTrP 
ömhet.

En grupp (N=20) som fick 
ischemisk kompression (A) 
och en grupp (N=20) som 
fick tvära friktioner (B)

Patienterna fick ett 
behandlingstillfälle 
var. Grupp A fick 
ischemisk 
kompression i 90 
sek, sedan vila och 
sedan upprepades 
proceduren tills 

VAS 
och 
PPT

Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna. 
Dock 
förbättrades 
båda 

PEDro: 
5/10
SBU: 
Medelhögt
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behandlaren 
bedömde att det 
inte längre gick att 
förbättra. Grupp B 
fick tvära 
friktioner i 3min åt 
gången tills 
behandlaren 
bedömde att det 
inte längre gick att 
förbättra

grupperna 
signifikant 
jämfört med 
baseline.

Gemmell et 
al. 2008 (25)

52 Jämföra effekterna av en 
engångsbehandling av 
ischemisk kompression 
och 
aktiveringstriggerpunktster
api hos övre trapezius 
triggerpunkter.

En grupp (N=25) som fick 
ischemisk kompression (A) 
och en grupp (N=27) som 
fick 
aktiveringstriggerpunktster
api, en apparatbehandling 
med pulsstimulering (B)

Varje patient fick 
ett 
behandlingstillfälle

NRS 
och 
PPT

Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna. 
Ingen av 
grupperna 
förbättrades 
signifikant 
jämfört med 
baseline

PEDro: 
8/10
SBU: Högt

Kostopoulus 
et al. 2008
(26)

90 Undersöka effekterna av 
ischemisk kompression 
och passiv töjning var för 
sig och i kombination med 
varandra för minskning av 
spontan elektrisk aktivitet 

En grupp (N=30) som fick 
ischemisk kompression 
(A), en grupp (N=30) som 
fick passiv töjning (B) och 
en grupp (N=30) som fick 
en kombination av båda 

Grupperna fick sex 
behandlingstillfälle
n under två 
veckors tid

VAS 
och 
PPT

Ingen 
signifikant 
skillnad, 
varken 
mellan 
grupperna 

PEDro: 
4/10
SBU: 
Medelhögt
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och upplevd smärta i TrP 
lokaliserade till övre 
trapezius.

behandlingarna (C). eller jämfört 
med 
baseline

von 
Stülpnagel 
et al. 2009
(27)

9 Utvärdera effekterna av 
specifik 
triggerpunktsterapi, 
Triggerpunktsterapi 
innebar ischemisk 
kompression av MTrP, 
lokal töjning av spända 
band, passiv töjning 
kombinerat med 
postisometrisk 
avslappning, vid 
huvudvärksfrekvens, 
intensitet och duration hos 
barn med episodisk eller 
kronisk huvudvärk av 
spänningstyp

Alla deltagare tillhörde 
samma grupp (N=9)

Två 
behandlingstillfälle
n per vecka i fyra 
veckors tid. Varje 
behandling varade 
i en timme

VAS Durationen 
av 
huvudvärke
n hade 
sjunkit 
signifikant 
efter 
behandlinge
n. Efter 
avslutad 
behandling 
hade VAS 
sjunkit från 
6,5 till 1,67 
genom hela 
gruppen

PEDro: 
3/10
SBU: Lågt

Nagrale et 
al. 2010 (28)

60 Jämföra effekterna av två 
manuella 
behandlingsmetoder hos 
individer med övre 
trapezius TrP

En grupp (N=30) som fick 
muskelenergi-tekniker, 
postisometrisk 
relaxtionsteknik (A) och en 
grupp (N=30) som fick 
integrerad neuromuskulär 
inhibitionsteknik (INIT) där 
ischemisk kompression var 
den primära 

Varje patient fick 
tre 
behandlingstillfälle
n i veckan under 
en period på fyra 
veckor

VAS Grupp B var 
signifikant 
bättre än 
grupp A. 
Båda 
grupperna 
visade dock 
en 
signifikant 

PEDro: 
8/10
SBU: Högt
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behandlingsmetoden men 
som också kompletterades 
med strain-counterstrain 
(SCS) och postisometrisk 
relaxtionsteknik (B)

förbättring 
på VAS 
jämfört med 
baseline

Bron et al. 
2011 (29)

65 Bedöma effekten av 
multimodal behandling av 
MTrP hos patienter med 
kronisk skuldersmärta

En interventionsgrupp 
(N=34) som behandlades 
med olika tekniker, främst 
med ischemisk 
kompression, men också 
med spray-and-stretch samt 
postisometrisk 
relaxtionstekniker, för att 
deaktivera MTrP (A) och 
en kontrollgrupp (N=31) 
(B)

Interventionsgrupp
en fick ett 
behandlingstillfälle 
i veckan under 
maximalt tolv 
veckors tid

VAS Grupp A 
förbättrades 
signifikant 
på VAS 
jämfört med 
grupp B

PEDro: 
6/10
SBU: 
Medelhögt

Sarrafzadeh 
et al. 2011
(30)

60 Jämföra effekterna av 
pressure release (PR), 
ultraljud med 
hydrocortison och 
ultraljudsterapi hos 
patienter med latenta 
MTrP i övre 
trapeziusmuskeln

En grupp (N=15) som fick 
PR (A), en grupp (N=15) 
som fick ultraljud med 
hydrocortison (B), en grupp 
(N=15) som fick 
ultraljudsterapi (C) och en 
kontrollgrupp (N=15) (D)

Varje patient 
genomgick fyra 
behandlingstillfälle
n förutom 
kontrollgruppen 
som inte fick 
någon behandling

VAS 
och 
PPT

Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupp A och 
grupp B. 
Dock 
förbättrades 
grupp A och 
B 
signifikant 
jämfört med 
grupp C och 

PEDro: 
6/10
SBU: 
Medelhögt
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grupp D.
Gemmell et 
al. 2008 (31)

45 Bestämma de omedelbara 
effekterna av ischemisk 
kompression, triggerpunkts 
pressure release och 
placeboultraljud på smärta 
och PPT i övre trapezius, 
hos individer med 
ospeicifk nacksmärta

En grupp (N=15) som fick 
ischemisk kompression 
(A), en grupp (N=15) som 
fick triggerpoint pressure 
release (B) och en grupp 
(N=15) som fick sham 
ultraljud (C)

Varje patient fick 
ett 
behandlingstillfälle

VAS 
och 
PPT

Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna. 
Ingen av 
grupperna 
förbättrades 
signifikant 
jämfört med 
baseline

PEDro: 
7/10
SBU: 
Medelhögt

Sammanfattning: Ischemisk kompression/Pressure release har enligt SBU:s evidensgradering motsägande vetenskapligt underlag som enskild 

behandling. Tvära friktioner eller ultraljud med hydrocortison kan som enskild behandling ha låg/liten effekt mot smärtan på MTrP. Enligt 

SBU:s evidensgradering finns otillräckligt vetenskapligt underlag för båda av dessa smärtreducerande behandlingsmetoder som enskild 

behandling för MTrP. I kombination med annan behandling har ischemisk kompression/pressure release en större effekt mot smärtan än enbart 

enskilt (27, 28). Enligt SBU:s evidensgradering finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för ischemisk kompression/pressure release i 

kombination med annan smärtreducerande behandlingsmetod för MTrP. 

Tabell 6. Akupunktur

Författare/År Deltagare (N) Syfte Intervention Behandlingstid Utfallsmått Resultat PEDro/ SBU

Itoh et al. 2006
(32)

26 Utvärdera 
effekterna av 
triggerpunktsak

En grupp 
(N=13) som 
fick 

Båda grupperna 
behandlades 
3ggr/v i tre 

VAS Under den 
första fasen var 
grupp A 

PEDro: 6/10
SBU: 
Medelhögt
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upunktur på 
smärta och 
QOL hos 
patienter med 
kronisk 
ländryggssmärt
a jämfört med 
falsk 
akupunktur

triggerpunktsak
upunktur i en 
första fas och 
sedan falsk 
akupunktur i en 
andra fas (A) 
och en grupp 
(N=13) som 
fick sham-
akupunktur i en 
första fas och 
sedan 
triggerpunktsak
upunktur i en 
andra fas (B)

veckor med ena 
interventionen. 
Därefter var det 
ett uppehåll i tre 
veckor och 
därefter fick de 
åter behandling 
3ggr/v i tre 
veckor med
motsatt 
intervention.

signifikant 
förbättrad 
jämfört med 
grupp B. Under 
den andra fasen 
förbättrades 
grupp B 
signifikant 
jämfört med 
baseline.

Itoh et al. 2007
(33)

40 Utvärdera 
effekterna av 
triggerpunksaku
punktur på 
smärta hos 
patienter med 
kronisk 
nacksmärta 
jämfört med tre 
andra 
akupunkturbeha
ndlingar.

En grupp 
(N=10) som 
fick standard-
akupunktur (A), 
en grupp 
(N=10) som 
fick 
triggerpunkts-
akupunktur (B), 
en grupp 
(N=10) som 
fick akupunktur 
utanför 

Studien pågick 
under 13 
veckors tid. 
Varje patient 
fick under den 
tiden sex 
behandlingstillf
ällen. Tre 
behandlingar 
under studiens 
första tre 
veckor och 
ytterligare tre 

VAS Grupp B 
förbättrades 
signifikant 
jämfört med de 
andra grupperna 
samt baseline. 
Det fanns ingen 
signifikans 
mellan de andra 
grupperna

PEDro: 6/10
SBU: 
Medelhögt
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triggerpunkter 
(C) och en 
kontrollgrupp 
(N=10) som 
fick falsk 
akupunktur (D)

behandlingar 
från studiens 
sjunde vecka

Lee et al. 2008
(34)

40 Utvärdera 
effekterna av 
elektrisk 
intramuskulär 
nålstimulation 
på MTrP

Alla tillhörde 
samma grupp 
(N=40) där man 
fick Needle 
electric 
intramuscular 
stimulation 
(NEIMS)

Varje patient 
fick fyra 
behandlingstillf
ällen

VAS och PPT VAS och PPT 
förbättrades 
signifikant efter 
varje 
behandling, 
dessa effekter 
fortsatte även 
under hela 
studien 

PEDro: 4/10
SBU: 
Medelhögt

Chou et al. 
2009 (35)

20 Att undersöka 
om akupunktur 
i avlägsna 
platser från 
MTrP kan ha 
effekt mot 
smärta

En grupp 
(N=10) som 
fick akupunktur 
på avlägsna 
punkter från 
MTrP (A) och 
en grupp 
(N=10) som 
fick falsk 
akupunktur (B)

Ett 
behandlingstillf
älle var

NRS Smärtan hos 
grupp A hade 
reducerats 
signifikant efter 
behandlingen
jämfört med 
grupp B

PEDro: 5/10 
SBU: 
Medelhögt

Tough et al. 
2010 (36)

41 Testa 
genomförbarhet
en av en fas tre 

En grupp 
(N=20) som 
fick 

Varje patient 
fick två till sex 
behandlingstillf

The Short-Form 
McGill Pain 
Questionnaire 

Ingen 
signifikant 
förbättring 

PEDro: 8/10
SBU: Högt
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RCT studie, 
med 
undersökningsfr
ågorna: kan 
standardiserad 
sjukgymnastik 
plus akupunktur 
av MTrP 
reducera 
symtomen som 
är associerade 
med 
nyuppkommen 
whiplashskada 
hos patienter 
som hänvisats 
till 
sjukgymnastik 
jämfört med 
standardiserad 
sjukgymnastik 
och sham 
akupunktur av 
MTrP

standardakupun
ktur (A) och en
grupp (N=21) 
som fick falsk 
akupunktur (B)

älllen under sex 
vekors tid. 
Antalet 
behandlingar 
var upp till 
patienten om 
den kände en 
förbättring eller 
om de skulle 
fortsätta 
behandla till ett 
maximum av 
sex 
behandlingar

(SF-McGill) mellan 
grupperna eller 
jämfört med 
baseline

Aranha et al. 
2011 (37)

20 Utvärdera 
effekterna av 
elektroakupunkt
ur för 

Alla tillhörde 
samma grupp

Nio 
behandlingstillf
ällen under fem 
veckors tid

VAS och PPT Ingen 
signifikant 
förbättring

PEDro: 3/10
SBU: Lågt
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myofasciell 
smärta i övre 
trapezius

Sammanfattning: Triggerpunktsakupunktur har signifikant smärtreducerande effekt direkt efter behandling, dock har ingen långsiktig 

uppföljning gjorts. Enligt SBU:s evidensgradering finns ett begränsat vetenskapligt underlag för triggerpunktsakupunktur som smärtreducerande 

behandlingsmetod för MTrP. För standardakupunktur finns det ingen signifikant smärtreducerande effekt på varken kort- eller lång sikt. För 

akupunktur på avlägsna platser finns motstridigheter och har då enligt SBU:s evidensgradering motstridigt vetenskapligt underlag. För både 

standardakupunktur och NEIMS finns otillräckligt vetenskapligt underlag.

Tabell 7. Spray-and-stretch

Författare/År Deltagare (N) Syfte Intervention Behandlingstid Utfallsmått Resultat PEDro/SBU

Bahadir et al. 
2010 (38)

80 Att undersöka 
om 
återuppvärmnin
g av vävnaden 
efter 
nedkylningsfase
n i spray-and-
stretch kan 
minska smärtan 
ytterligare

En grupp 
(N=40) som 
fick spray-and-
stretch med 
värmebehandlin
g samt 
ytterligare 
stretching över 
det behandlade 
området efter 
nedkylning (A) 
och en grupp 
(N=40) som 

Varje patient
fick tre 
behandlingstillf
ällen, tre dagar i 
följd

VAS Ingen 
signifikant 
förbättring 
mellan 
grupperna, båda 
grupperna 
förbättrades 
dock signifikant 
på VAS jämfört 
med baseline

PEDro: 6/10
SBU: 
Medelhögt
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endast fick 
spray-and-
stretch

Sammanfattning: 

Spray-and-stretch har visat sig ha signifikant effekt som smärtreducerande behandlingsmetod mot MTrP. I kombination med ytterligare 

behandlingsmetoder (värme och ytterligare stretching) har ännu större signifikans kunnat ses. Enligt SBU:s evidensgradering finns ett begränsat 

vetenskapligt underlag för spray-and-stretch som enskild behandling samt spray-and-stretch i kombination med andra smärtreducerande 

behandlingar för MTrP.

Tabell 8. High power pain treshold ultraljud

Författare/År Deltagare (N) Syfte Intervention Behandlingstid Utfallsmått Resultat PEDro/SBU

Unalan et al. 
2011 (39)

42 Jämföra 
effekterna av 
high-power 
pain treshold 
ultraljudsterapi 
(HPPTUS) och 
lokal 
bedövningsmed
elsinjektion på 
smärta hos 
patienter med 
aktiva MTrP i 
övre trapezius

En grupp 
(N=20) som 
fick HPPTUS
(A) och en 
grupp (N=22) 
som fick 
triggerpunkts-
injektioner (B)

Grupp A fick 
ett till två 
behandlingstillf
ällen beroende 
på om 
behandlaren 
bedömde att ett 
ytterligare 
tillfälle krävdes. 
Grupp B fick en 
injektion

VAS Det var ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Båda grupperna 
hade dock 
förbättrats 
signifikant 
jämfört med 
baseline.

PEDro: 6/10
SBU: 
Medelhögt
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Sammanfattning:

HPPTUS och triggerpunktsinjektioner har enligt denna studie visat en smärtreducerande effekt på MTrP. Det finns dock enligt SBU:s 

evidensgradering ett otillräckligt vetenskapligt underlag för denna behandlingsmetod.

Tabell 9. TENS

Författare/År Deltagare (N) Syfte Intervention Behandlingstid Utfallsmått Resultat PEDro/SBU

Gemmell et al. 
2010 (14)

60 Undersöka de 
omedelbara 
effekterna av 
elektrisk 
punktstimulerin
g för att 
behandla latenta 
triggerpunkter i 
övre trapezius 
jämfört med 
placebo

En grupp 
(n=30) som fick 
TENS mot 
triggerpunkten 
(A) och en 
placebogrupp 
som hade en 
avstängd 
TENS-apparat 
(n=30) (B)

Varje patient 
fick ett 
behandlingstillf
älle var 

NRS och PPT Grupp A 
förbättrades 
signifikant 
jämfört med 
grupp B vad 
gällde NRS. 
Både grupperna 
förbättrade sitt 
PPT likvärdigt

PEDro: 7/10
SBU: 
Medelhögt

Sammanfattning: TENS som smärtreducerande behandlingsmetod har en signifikant bättre effekt än placebo. Dock är det ett, enligt SBU:s 

evidensgradering, otillräckligt vetenskapligt underlag för smärtreducerande behandling mot MTrP.

Tabell 10. Töjningar

Somprasong et 
al. 2011 (40)

20 Att jämföra 
passiv töjning

En grupp 
(N=10) som 

Varje patient 
fick ett 

VAS och PPT Grupp A hade 
ett signifikant 

PEDro: 5/10
SBU: 
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mot strain 
counter-strain 
som behandling 
mot smärta vid 
MTrP i 
trapezius

fick passiv 
töjning (A) och 
en grupp 
(N=10) som 
fick strain 
counter-strain 
(SCS) (B)

behandlingstillf
älle var

förbättrat VAS 
direkt efter 
behandlingen 
jämfört med 
grupp B, dock 
satt den 
förbättringen i 
endast en 
timme. I övrigt 
ingen 
signifikant 
förbättring i 
någon grupp

Medelhögt

Sammanfattning: Töjning har en kortsiktig effekt mot smärta vid MTrP, dock är den smärtlindrande effekten inte ihållande mer än en timma. 

Enligt SBU:s evidensgradering är det dock ett otillräckligt vetenskapligt underlag för töjning som behandlingsmetod vid MTrP.
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Tabell 11, sammanfattning av behandlingars vetenskapliga underlag

Behandling Kontrollgrupp Utfall (på smärta) SBU evidensgradering

Laser Placebo Laser har ingen större effekt än 
placebo 

Begränsat vetenskapligt 
underlag

Ischemisk 
kompression

Annan manuell 
behandling

Ischemisk kompression har 
ingen större effekt än andra 
manuella behandlingar

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

Pressure release Placebo Pressure release har signifikant 
effekt jämfört med placebo

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

Ischemisk 
kompression

Pressure release Ingen signifikant skillnad Otillräckligt vetenskapligt 
underlag 

Passiv töjning Strain counter-strain Passiv töjning signifikant bättre 
på kort sikt

Otillräckligt vetnskapligt 
underlag

Triggerpunkts
akupunktur

Falsk akupunktur Triggerpunktsakupunktur är 
signifikant bättre än falsk 
akupunktur

Begränsat vetenskapligt 
underlag

Triggerpunktsaku
punktur

Standardakupuktur Triggerpunktsakupunktur 
signifikant mer effektivt än 
standardakupunktur

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

Triggerpunktsaku
punktur

Akupunktur på 
avlägsna platser

Triggerpunktsakupunktur är 
signifikant bättre än akupunktur 
på avlägsna platser

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

Akupunktur på 
avlägsna punkter

Falsk akupunktur Akupunktur på avlägsna platser 
har i en artikel visat sig ha 
signifikant effekt jämfört med 
falsk akupunktur. En annan 
artikel har inte sett någon 
signifikant skillnad varken 
jämfört med falsk akupunktur 
eller jämfört med baseline

Motsägande vetenskapligt 
underlag

Standardkupunkt
ur 

Falsk akupunktur Standardakupunktur har ingen 
signifikant bättre effekt än falsk 
akupunktur

Begränsat vetenskapligt 
underlag

Spray-and-stretch 
tillsammans med 
värme

Spray-and-stretch Spray-and-stretch med värme 
och spray-and-stretch har båda 
signifikant effekt. Ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

Spray-and-stretch 
tillsammans med 
andra 
behanlingsmetod
er

Kontrollgrupp Spray-and-stretch var 
signifikant effektivare än 
kontrollgruppen

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

High power pain Injektion Ingen signifikant skillnad Otillräckligt vetenskapligt 
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treshold ultraljud mellan de olika 
behandlingsmetoderna, dock 
hade bäda grupperna förbättrats 
signifikant jämfört med baseline

underlag

TENS Placebo TENS har signifikant effekt 
jämfört med placebo

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag

I tabell 11 redovisas att endast ett begränsat vetenskapligt underlag finns som bäst från de 

flesta metoderna. De metoder som har ett begränsat vetenskapligt underlag är laser (22, 23), 

standardakupunktur (33, 36) och triggerpunktsakupunktur (32, 33). Behandlingar som 

ischemisk kompression/pressure release (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), töjningar (40), spray-and-

stretch (38), high power pain treshold ultraljud (39) och TENS (14) har dock ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag. Detta tyder på att fler högkvalitativa studier krävs för att kunna 

säkerställa vilken eller vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva mot smärta. Laser 

som behandlingsmetod har inte någon som helst effekt mot smärtan vid MTrP. En 

kombination av flera olika behandlingsmetoder är den mest effektiva behandlingen. Som 

enskild behandling är triggerpunktsakupunktur mer effektivt än ischemisk 

kompression/pressure release, töjningar, spray-and-stretch och TENS. 
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Resultatdiskussion

Laserbehandling: Enligt vår litteratursökning har laserbehandling dålig eller ingen effekt på 

smärta mot MTrP. I en systematisk sammanställning från 2006 och en studie från 2007 säger

de dock raka motsatsen. I de båda studierna visar fem av sex studier på att laser har en 

signifikant effekt mot smärta (2, 11). Den studie som inte var i linje med de andra resultaten i 

den systematiska sammanställningen hävdade dock att tilläggsbehandlingen som bestod av 

träning och töjningar, var orsaken till att laser inte visade bättre resultat än placebo (11). Även 

i studien från 2007 fanns en studie som talade emot laserbehandling. Dock måste vi ställa oss 

frågan varför ingen av dessa författare tagit med Altan et als. studie från 2005, då denna 

studie ligger inom ramen för deras sökning. Det är också möjligt att resultatet på vår sökning 

hade blivit annorlunda om vi hade valt att utöka vår sökning genom att gå längre bak i tiden. 

Då hade vi troligtvis funnit några av de artiklar som använts i studierna från 2006 och 2007

som hävdar att laser är en bra behandlingsmetod mot MTrP och därmed fått en motsägande 

resultatbild av laser. 

Studierna från 2006 och 2007 skiljer sig från vår litteraturstudie, då artiklar som har studerats 

i deras studier är mycket äldre än artiklar som vi granskat, då vi hade som inklusionskriterie 

att artiklarna inte fick vara äldre än från 2005.

Ischemisk kompression/Pressure release: I vår sammanställning har vi kommit fram till att

det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att ischemisk kompression/pressure 

release skulle ha någon större effekt på smärtan vid MTrP. Även andra sammanställningar har 

kommit fram till liknande resultat (11, 41). Den systematiska sammanställningen från 2006 

har studerat en artikel som handlar om självapplicerad ischemisk kompression i kombination 

med töjning och fann signifikant skillnad på smärtintensiteten. Dock var detta endast på kort 

sikt och enligt författaren var studien av dålig metodologisk kvalitet. Även i en annan

systematisk sammanställning från 2009 framkommer det att ischemisk kompression har en 

viss omedelbar smärtreducerande effekt. De fann dock väldigt få studier som undersökte 

långtidseffekterna av behandlingen (41). Det skulle behövas fler studier av hög kvalité som 

undersöker långtidseffekterna av ischemisk kompression för att säkerställa om det är en 

effektiv behandlingsmetod. Hou et al utvärderade effekterna av tre olika typer av ischemisk 

kompression och såg att tid och typ av kompression spelade in på effekten. De hävdar att 
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ischemisk kompression som utförs på olika sätt under olika lång tid kan ha en 

smärtareducerande effekt på MTrP (42). Detta är något som de inkluderade artiklarna i vår 

litteraturstudie inte lagt någon större vikt på och kan därför vara av intresse för framtida 

studier att utvärdera vidare.

Behandling med ischemisk kompression/pressure release är till för att få muskeln där den 

MTrP sitter avslappnat. Vårt resultat visar att ischemisk kompression/pressure release inte har 

någon större effekt på smärtan vid MTrP. Att resultatet blir som sådant kan kanske bero på att 

behandlaren omedvetet inte håller ett konstant tryck över punkten eller att patienten har svårt 

att slappna av på grund av det obehag som uppstår vid tryck över punkten.

Akupunktur: Vi fann, precis som en studie från 2001, att triggerpunktsakupunktur är den mest 

effektiva invasiva behandlingsmetoden. Deras fynd stämmer överens med våra fynd om att 

triggerpunktsakupunktur endast har en kortsiktig behandlingseffekt mot smärta (17). Vi fann 

att triggerpunktsakupunktur var mer effektivt än att sätta akupunktur på avlägsna platser. 

Detta var även något som andra författare kommit fram till (43). Det skulle behövas fler 

studier som undersöker långtidseffekterna av triggerpunktsakupunktur för att säkerställa om 

dessa smärtreducerande effekter endast är kortsiktiga eller om de håller i sig under en längre 

tid. Vad gäller standardakupunktur så visar vår studie på att standardakupunktur inte har 

någon större effekt mot smärtan. Cummings et al fick fram samma resultat i sin studie, vilket 

kan tyda på att standardakupunktur faktiskt inte har någon behandlingseffekt mot smärtan 

(17). En hypotes till varför triggerpunktsakupunkturen fungerar medan standardakupunkturen 

inte fungerar kan vara att de kroppsegna läkande processerna inte når hela vägen in i det 

inflammerade området inne i triggerpunkten vid standardakupunktur.

Spray-and-stretch: Spray-and-stretch har i den här litteraturstudien bedömts ha ett visst stöd 

som smärtlindrande behandling mot MTrP. I en annan studie har de också sett att spray-and-

stretch har minskat smärtan av MTrP signifikant (2). 

En anledning till att det inte finns så många studier gjorda på spray-and-stretch skulle kunna 

vara att det är svårt att blinda patienter samt behandlare och därmed få ett högt PEDro score 

på studien. 
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Vi tror att detta fungerar väl då den kylande sprejen gör att patienten lättare kan slappna av då 

behandlaren töjer smärtsam muskulatur. Vid töjning av muskulaturen utan användning av 

kyla kan patienten uppleva ett stort obehag och ett stort muskelförsvar slås på i och med 

smärtan vilket kan leda till mer spänd och smärtande muskulatur (1, 11).

Ultraljud: Vår studie har kommit fram till att high power pain treshold ultraljud har en viss 

effekt på smärta av MTrP, dock innefattar denna litteraturstudie endast en artikel och det kan 

därför vara svårt att egentligen säga om det finns någon effekt. 2004 kom Majlesis fram till att 

high power pain treshold ultraljud har bättre effekt än vanligt ultraljud (44). Andra författare 

fann motsägande bevis för att ultraljud skulle ha bättre effekt än placebo mot smärtan (41). 

Rickards från 2006 fann att ultraljud inte har någon som helst effekt mot smärtan vid MTrP 

men att high power pain treshold ultraljud behövde undersökas mer noggrant för att kunna 

säkerställa om det har någon effekt eller inte (11).

En anledning till att ultraljud inte visat några stora effekter på smärtan vid MTrP kan vara att 

det endast blir en ytlig stimulation på huden. Det är möjligt att ljudvågorna inte tränger 

tillräckligt långt ner i muskulaturen för att skapa den värmeökning och läkeprocess som krävs 

för att den MTrP ska försvinna.

TENS: I vår studie fann vi endast en artikel som undersökte TENS och dess smärtlindrande 

effekter mot MTrP. Den artikeln visade att TENS har en omedelbar smärtreducerande effekt, 

dock tog den inte upp långtidseffekterna av behandlingen. I Rickards sammanställning finner 

han, precis som vi, att TENS har en omedelbar verkan på smärtan. Han har dock funnit 

enstaka artiklar som undersöker effekterna av TENS under en längre tid än endast vid ett 

tillfälle. Resultatet av dessa artiklar visar endast på att TENS har en kortvarig effekt utan 

förbättringar i det långa loppet (11). Fler studier som undersöker hur länge behandling med 

TENS verkar skulle behövas för att kunna säkerställa om TENS skulle vara en bra 

behandlingsmetod mot MTrP eller inte.

Likt ultraljudsbehandlingen så kan det vara möjligt att behandling med TENS inte når 

tillräckligt djupt ner i muskulaturen för att påverka den MTrP.

Töjningar: Vår studie fann att töjningar kan ha en viss omedelbar effekt mot smärtan, dock är 

den endast kortvarig. Bland de sammanställningar vi funnit har vi fått motsägande resultat. I
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en av dem från 2009 fann de endast två artiklar som innehöll töjningar som enskild 

behandlingsmetod. Deras resultat var att töjningar som enskild behandlingsmetod inte var lika 

effektivt som töjningar i samband med annan behandling (41). En annan studie finner även 

han samma resultat som den tidigare studien, men även att töjning jämfört med ingen 

behandling alls har samma effekt på smärtan (11).

Vi tror att töjningar skulle kunna få ett bättre resultat om man använde sig utav kyla likt 

spray-and-stretch eller om man använde sig av postisometrisk relaxionsteknik. Detta för att 

man kan klara av att slappna av bättre då.

Stark eller måttlig evidens är nödvändigt för att kunna fastslå om en behandlingsmetod har 

klinisk effekt eller ej. I vår litteratursammanställning fann vi endast begränsat vetenskapligt 

underlag som starkast för någon behandlingsmetod, vilket innebär att det är svårt att säga om 

behandlingsmetoderna är relevanta att använda sig av eller inte.

Utifrån resultatet på vår studie anser vi att triggerpunktsakupunktur är den mest effektiva 

enskilda behandlingsmetoden mot smärta vid MTrP. Ischemisk kompression/pressure release, 

töjningar, spray-and-stretch och TENS har liten effekt mot smärtan som enskild behandling 

samtidigt som laserbehandling inte har någon effekt alls mot smärtan. Vi anser att den bästa 

behandlingsmetoden som kan ges mot smärtan vid MTrP är en kombination utav flera 

manuella behandlingsmetoder.

Metoddiskussion

Vi valde att göra en litteraturstudie då vi ansåg att detta var det mest effektiva sättet att 

kartlägga evidensen för smärtreducerande behandling av MTrP. Vi har tagit bias i beaktande 

och därmed sållat bort ett par artiklar som vi ansåg vara partiska.

Vår sökning omfattade endast artiklar gjorda mellan januari 2005 och mars 2012. Vi sökte 

artiklar från 2005 på grund av att vi ville begränsa oss och för att flera tidigare litteratur-

sammanställningar hade avslutat sina sökningar under det året. Att vi började 2005 kan ha lett 

till att vår sökning fått annorlunda svar på vissa metoder än vad andra litteratursamman-

ställningar har fått. Hade vi utökat vårt sökningsspann med att gå flera år bakåt i tiden hade vi 
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kunnat få många fler artiklar och också ett annat resultat än vad vi fick nu. Ett utökat 

sökningsspann hade även kunnat resultera i att fler artiklar med sämre kvalitet hade blivit 

inkluderade i studien. En anledning till att vissa av våra resultat skiljde sig från tidigare 

litteratursammanställningar kan vara att kraven på kvalitén bland dagens studier har blivit 

hårdare mot hur det tidigare varit. Allt fler RCT-studier följer CONSORT och deras riktlinjer 

för att förbättra kvalitén på studierna. CONSORT innehåller en checklista som författarna 

följer för att få med mer information i studien samt förbättra studiekvalitén och därmed få ett 

högre evidensvärde för behandlingsmetoden (45). Plint, Moher, Schultz, Altman och 

Morrisons studie från 2005 visade att studier som använder sig av CONSORT-checklistan får 

en ökad kvalité på sin studie jämfört med studier som inte använder sig av deras koncept (46).

Bedömningen av PEDro score kan vara något missvisande då PEDros förklaringsmall 

använder sig av vissa ord i sin poängbeskrivning medan de inkluderade artiklarna använder 

andra förklaringar och andra ord. Det kan ha medfört misstolkningar vid översättningen och 

därmed gjort att artiklarna fått ett bättre eller sämre score än för någon med mer erfarenhet 

och läsvana. Dock diskuterades PEDro score om det var oenigheter av poängsättningen.
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Konklusion

Det finns enligt SBU:s evidensgradering ett begränsat vetenskapligt underlag för 

laserbehandling, standardakupunktur och triggerpunktsakupunktur. För ischemisk 

kompression/pressure release, töjningar, spray-and-stretch, high power pain threshold 

ultraljud och TENS finns det ett otillräckligt vetenskapligt underlag enligt SBU:s 

evidensgradering.

Fler studier behövs för att stärka evidensen för samtliga av dessa behandlingsmetoder.
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