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 Most of the pain 
syndromes in clinical 
practice have 
myofascial nature, 
caused by the 
myofascial trigger 
points (MTrP) 
formation [Simons 
DG, Travell JG, 1999]. 

 Більшість  больових 
синдромів в клінічній 
практиці має 
міофасціальну 
природу, причиною 
якої є формування 
міофасціальних 
тригерних точок 
(MTrP)

 [Simons DG, Travell 
JG, 1999].



What is a MTrP?

Що таке тригер?
 Trigger point (MTrP) (term “trigger 

point” was introduced by Steindler 
in 1940) are the hyperirritable 
spots within a taut band of muscle 
and / or its fascia that is tender to 
palpation and can give rise to 
referred pain, tenderness and 
autonomic phenomena (e.g. 
dizziness, numbness, 
dysaesthesias) (Gatterman, 
1990).

 “Active” trigger points alters the 
areas of pain

 “Latent” trigger points have only 
local hypersensitivity

 Тригерні точки (MTrP) (термін 
"тригер", був введений Steindler в 
1940 році) є зонами гіперчутливості в 
скелетних м'язах, фасціях, 
сухожиллях і зв'язках, болючі при 
натисканні і можуть іррадіювати біль 
в інші частини тіла, а також 
призводити до порушень чутливості , 
вегетативних явищ (наприклад, 
запаморочення, оніміння, дізестезіі) 
(Gatterman, 1990). 

 "Активні" тригерні – є  проекційний 
біль 
«Латентні" тригерні точки - лише 
місцева гіперчутливість 

Simons DG, Travell JG, Simons LS. Travell and Simons„ myofascial pain and dysfunction; the 
trigger point manual. 2 ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1999.



History Історія 

 Already in 1816, British 
physician Balfour described 
MTrPs  

multiple terms have been 
used:

 fibrositis, myofasciitis, 
muscular rheumatism, 
rheumatic myositis, muscle 
hardening, myogelosis, 
myalgia, myofascial pain, and 
even fibromyalgia.

 in 1983 Travell and Simons
authored the classic two-
volume text “Myofascial Pain 
and Dysfunction 

 Вже в 1816 році британський 
лікар Бальфур описав MTrPs

 Синоніми:
фіброзит, міофасциїт, м‟язовий  
ревматизм, ревматичний 
міозит, міогелоз, міалгії, 
міофасциальний  біль, 
фіброміалгії.

 В 1983 році Travell и Simons
видали класичну двотомну 
працю «Міофасціальні болі и 
дисфункції»

Simons DG, Travell JG, Simons LS. Travell and Simons„ myofascial pain and dysfunction; 
the trigger point manual. 2 ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1999.



Trigger point hipotheses 

Гіпотези патогенезу
 Travell’s Initial Trauma Theory 

 Integrated Trigger Point 
Hypothesis 

 Pain-Spasm-Pain Cycle 

 Muscle Spindle Hypothesis 

 Neuropathic Hypothesis 

 Fibrotic Scar Tissue 
Hypothesis

 The Shah's integrated 
hypothesis (2008) *

 Trigger point activity depends 
on the emotional condition**

 Теорія первинної травми
Travell

 Комплексна тригерна теорія

 Цикл Біль-спазм-біль 

 М’язова гіпотеза Spindle

 Гіпотеза нейропатії

 Гіпотеза фіброзної (рубцевої) 
тканини шрамів

 Комплексна гіпотеза Шаха 
(2008) *

 Активність тригерної точки 
прямо залежить від  від 
психоемоційного стану **

*Shah JP, Danoff JV, Desai MJ, et al. (2008). "Biochemicals associated with pain and inflammation are elevated in sites near to 

and remote from active myofascial trigger points". Arch Phys Med Rehabil 89 (1): 16–23. 

**Bablis Peter, Pollard Henry and Bonello Rod Neuro Emotional Technique for the treatment of trigger point sensitivity in 

chronic neck pain sufferers: A controlled clinical trial Chiropractic & Osteopathy 2008, 16:4 doi:10.1186/1746-1340-16-4



Causes of MTrP 

Причини виникнення 

 Trauma to muscle

 Muscle ischaemia

 Visceral-somatic 
reflex

 Radiculopathic 
compression of nerve 
root

 Anxiety

 Others possible 
causes

 Травма

 М‟язова ішемія

 Вісцерально-
соматичні  рефлекси

 Радикулопатії, 
компресії нервових 
корінців

 Тривога

 Інші причини 



Пункційне лікування

Needling on MTrP
 Dry Needling of the trigger points - a 

relatively new technique used in 
combination with other methods of 
physical therapy. 

 Local injections are used for many 
decades. Publications beginning with 
1940's .* 

 Today in the United States the trigger 
points Dry Needling is in the protocols 
approved by the physiotherapy **. 

 There are many parallels between 
needling and acupuncture  

 Dry Needling тригерних точок -
це відносно нова методика, 
яка використовується у 
поєднанні з іншими методами 
фізичної терапії. 

 Локальні ін'єкції 
застосовуються вже багато 
десятиліть. Публікації почала з 
1940-х років .*

 На сьогодні в Сполучених 
Штатах Dry Needling тригерних 
точок затверджений у 
протоколах фізіотерапії **.

 Є багато паралелей між 
needling і акупунктурою

*Button M. Muscular rheumatism: local injection treatment as a means to rapid restoration of function. BMJ 1940 Aug 10:183–5.

Howard R. The use of local anaesthesia in the relief of chronic pain. Med J Aust 1941 March 8:298–9.

Kelly M. The treatment of fibrositis and allied disorders by local anaesthesia. Med J Aust 1941 Mar 8:294–8.

**Jan Dommerholt et al Trigger Point Dry Needling The Journal of Manual & Manipulative Therapy Vol. 14 No. 4 (2006), E70 -

E87



Deep dry needling Vs Superficial
 Superficial Dry Needling (SDN) insert 

a needle into the tissues immediately 
the overlying (palpated) MTrP to a depth 
of 5-10mm 

 Deep Dry Needling (DDN) is only used 
either when primary MTrP activity causes 
shortening of muscle sufficient enough to 
bring about compression of nerve roots
and the secondary development of MTrP 
activity. 

 Insert the needle rapidly into the MTrP

 Elicit the Local Twitch Response (LTR) or 
soreness / swollen sensation / radiation 
to the affected area. 

 A painful technique, after treatment 
soreness

 The use of ultrasound can significantly 
improve the effectiveness and safety of 
the deep dry needling as an optimal 
method of inactivation of the trigger 
points. 

 Поверхневий Dry Needling введення
голки в тканини на глибину 5-10мм 
безпосередньо в пальпіруеміе MTrP

 Deep Сухий Needling (DDN) 
Введення голки в глибоко лежить MTrP 
Викликають Local Twitch Response 
(LTR) і болючість по ходу іррадіації. 
Вимагає маніпуляції голкою 
Болюча методика, після пункції біль 
Використовується у випадках компресії 
нервових корінців спазмовані глобокой 
м'язом 

Недоліками глибокого «сухого» 
голковколювання до цього вважалися 
низька доказовість та можливі 
ускладнення від неточності проведення. 
Їх вдається нівелювати  при виконанні 
маніпуляції під УЗД контролем. 

Peter Baldry Superficial Versus Deep Dry Needling ACUPUNCTURE 

IN MEDICINE 2002;20(2-3):78-81.



Wet Needle Vs. Dry Needle

Що колоти? 
 Injections of local anesthetics 

is not achieved a better effect 
than the introduction of normal 
saline* 

 No significant difference 
between the introduction of 
0.5% lidocaine and "dry" 
needle**

 Ін'єкцією локальних 
анестетиків не 
досягається кращого 
ефекту, ніж введенням 
звичайного 
фізрозчину*

 Немає істотної різниці 
між введенням 0.5% 
лідокаїну і «сухої» 
голки ** 

*Hameroff SR, Crago BR, Blitt CD, et al. Comparison of bupivacaine, etidocaine and 
saline for trigger point therapy. Anesth Anal 1981;60:752–5.

**Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point. The 
importance of the local twitch response. Am J Phys Med Rehabil 1994;73(4):256-63.



Wet Needle Vs. Dry Needle

 In comparative studies, dry 
needling was found to be as 
effective as injecting an anesthetic
solution such as procaine 
(Novocain) or lidocaine 
(Xylocaine).

 Both dry needling and injection 
with 0.5 percent lidocaine were 
equally successful in reducing 
myofascial pain. 

 У порівняльному 
дослідженні, сухий needling 
виявився таким же 
ефективним, як ін'єкція 
локальних анестетиків як 
прокаїн (новокаїн), або 
лідокаїну (Xylocaine).

 Сухий needling і введення 
0,5% лідокаїну однаково 
ефективні для купування 
міофасціального болю.

Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point. The importance of the local twitch 

response. Am J Phys Med Rehabil 1994;73:256-63.

Simons DG, Travell JG, Simons LS. Travell & Simons‟ Myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual. 

2d ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1999:94-173.



Механізм дії голки
 A local twitch response 

(LTR) is elicited by either 
needling/injection or 
strong digital palpation of 
a taut band or MTrP, that 
results in an involuntary 
brief burst of motor action 
potentials propagated 
only by fibers of that taut 
band or by fibers of a taut 
band from another 
muscle

 local twitch response 
(LTR) викликається за 
допомогою needling„у 
або ін'єкції чи сильної 
пальпації пальцем 
напруженого м'язу чи 
MTrP, що призводить 
до короткого розриву 
моторних потенціалів 
дії, які 
розповсюджуються 
тільки по спазмованих 
волокнах 

Wang F, Audette J. Electrophysiological characteristics of the local twitch 

response with active myofascial pain of neck compared with a control 

group with latent trigger points. Am J Phys Med Rehabil 2000;79(2):203.



Інактивація тригера

 Inactivation of MTrPs by 

injection or dry needling 

appears to be the result 

of the mechanical action 

of the needle, since it can 

be successfully

accomplished without 

the use of local 

anesthetics or other 

materials.

 Інактивація тригерних 
точок шляхом «сухого» 
голковколювання 
досягається механічним 
впливом голки  за 
рахунок викликання 
ефекту local twitch 
response (відповідь 
локального спазму), 
тому вона може бути 
успішно здійснена без
застосування місцевих 
анестетиків та інших 
матеріалів.



Tender vs trigger points
 We should distinguish 

fibromyalgia syndrome (FMS) and 
Myofascial pain syndrome (MPS), 
which belong to the group of 
chronic non-inflammatory pain 
syndromes affecting the muscles 
and tendons. The presence of 
"tender points" and "trigger points" 
is an important sign in the 
diagnosis of both diseases.

 Виділяють термін чутливі точки 
(Tender Points). Вони служать 
діагностичними маркерами для 
діагностики фібромілагіі. Tender 
Points - надзвичайно чутливі 
точки на тілі, болючі при 
компресії вагою чотири 
кілограми (досить, щоб побілів 
ніготь). 



Acupuncture or Dry nedlling ?

 Acupuncture is based on 
restoring the flow of 
energy ("chi") along the 
meridians in the body. 
Performing TrPDN 
practitioner has no direct 
intent to influence the 
meridians energy.

 There is considerable 
overlap between MTrPs 

and acupuncture points

 Акупунктура грунтується 

на відновленні потоку 

енергії ("чі") вздовж 

меридіанів  тіла. При 

виконанні TrPDN лікар не 

має прямого наміру 

впливати на енергію 

меридіанів.

Існує значне перекриття 

між MTrPs і точками  

акупунктури 



Ефективність УЗ навигації

 Minimally invasive 
manipulation of ultrasound 
in conservative orthopedics 
acquire various parts of the 
body more important *

 Ultrasound navigation in 
interventional minimally 
invasive orthopedics gives 
significantly better effect
than blind needle insertion 
on anatotomic landmarks **

 Останнім часом 
малоінвазивні маніпуляції під 
контролем УЗД набувають в 
консервативній ортопедії 
різних ділянок тіла все 

більшого значення. *
 Ультразвукова навігація в 

інтервенційної 
малоінвазивної ортопедії дає 
достовірно кращий ефект, 
ніж сліпе введення голки 
згідно анатотомічних 
орієнтирів.**

*T. De Zordo, E. Mur, R. Bellmann-Weiler, M. Sailer-Höck, R. Chhem, G. Feuchtner, W. Jaschke, A. Klauser US 

guided injections in arthritis European Journal of Radiology, Volume 71, Issue 2, Pages 197-203

**Kane D, Greaney T, Shanahan M, et al.. The role of ultrasonography in the diagnosis and management of 

idiopathic plantar fasciitis. Rheumatology 2001;40:1002–8



Ultrasound-guided trigger point 

injections
 There is a pioneering study of 

attempts to render the trigger 
points with ultrasound and 
subsequent precise needle 
insertion under ultrasound 
navigation.

 This avoids complications 
(damage to blood vessels, nerves, 
esophagus, etc.) and improve the 
effectiveness of manipulation

 However, there have not 
been published any 
sonograms of trigger 
points

 У 2007 році за допомогою 
магнітно-резонансної 
еластографіі були зареєстровані 
зони зниженою еластичності в 
місцях виникнення тригерних 
точок (Chen Q et al.). Це є 
єдиною доказовою публікацією 
спроби візуалізації тригерних 
точок. Є піонерні дослідження 
про спроби візуалізації тригерних 
точок за допомогою УЗД і з 
подальшим точним введенням 
голки під сонографічною 
навігацією (Kenneth P. Botwin et 
al, 2008). Однак, до цього не 
було опубліковано сонограми 
тригерних точок.

Kenneth P. Botwin et al Ultrasound-Guided Trigger Point Injections in the 
Cervicothoracic Musculature: A New and Unreported Technique Pain 
Physician 2008; 11:6:885-889



Symptoms Клініка

Всі тригерні точки 

мають типовий 

патерн проекційного 

болю. 

 All trigger points 

cause typical pain 

irradiation pattern. 



Авторська методика

 Спосіб полягає у  візуальній верифікацію 
ультразвуковим (УЗ) скануванням тригерних 
точок та  дією на них під контролем УЗ. Як 
терапевтичну дію на  тригерні точки 
використовують «сухе» голковколювання. 
Завдяки цьому викликається  ефект 
локального спазму (local twitch response, LTR) 
та відбувається інактивація тригерів і 
досягається лікувальна дія. Курс лікування -
1-3 процедури з інтервалом 1, 2 дні. Точна дія 
на тригерну точку дозволяє отримати  
достовірно кращий лікувальний ефект.

Copyright Патенти на корисну модель № заявки A 2010 06283

A 2010 06285

Патент на винахід № заявки A 2010 06287



Візуализация тригерної точки

Copyright Bubnov RV, Патент на корисну модель № заявки A 2010 06283





 Тригерна точка в m.scalenus ant. 

Застосування соноеластографії.

 The trigger point in anterior scalene 

muscle. Sonoelastografy application. 
 Copyright Bubnov RV, Патент на корисну модель № заявки A 

2010 06283



 Пацієнтка, А., 17 років, скарги на больовий синдром у зап‟ястку, 
передпліччі, неможливість виконувати фізичну роботу. Анамнез 
захворювання 2 роки, інші консервативні методи лікування 
неефективні. Після обстеження проведено лікування за розробленим 
способом.  УЗ дослідженням виявленні тригерні точки. При  ехоскопії  
ділянки передпліччя визначається відносне потовщення m.supinator 
(ліворуч до 5.5 мм, 9 мм праворуч 4 мм, 7.5 мм). У  m. extensor carpi 
radialis і m.supinator в проекції аркади Frohse променевий нерв дещо 
потовщений до 4.5 мм - (в порівнянні з 3.2 мм з контрлатерального 
боку), фасцикули до 6 мм (потовщені, гідрофільні). Під контролем УЗ 
виконано «сухе» голковколювання в тригер m.supinator і  фасціальної 
тканини аркади Frohse. Отримано ефект локального спазму (LTR). 
Проведений сеанс мануальної терапії - постізометричної релаксації
(ПІР) м′язу. Після  лікування  точки усунено больовий синдром. Ефект 
лікування підтверджений сонографічно: визначається  зменшення 
попередньо досліджуваного потовщення m.supinator (ліворуч до 4 мм, 
праворуч 4 мм). Соноеластографічно тригер не визначається. Курс 
лікування  1 процедура. Ремісія стійка.



 Під контролем УЗД виконано сухе 
голковколювання в проекцію потовщеного 
m.supinator і в фасціальну тканину аркади 
Frohse. Візуалізація тригера (синій колір) 



 До лікування Before

А

Б

 Після лікування After



 Пацієнтка Х., 30 років. Скарги на біль у правій молочній залозі 
протягом півроку. При ортопедичному дослідженні виявлений 
функціональний блок сегменту  Th2-3. При УЗ дослідженні -
тригерна точка дотично до капсули реберно-поперечного 
суглобу сегменту. Проведена мануальна терапія тригерної точки 
– компресійна інактивація та маніпуляція сегменту Th2-3 для 
усунення функціонального блоку. Курс лікування - 2 процедури. 
Біль  усунено.

 Таким чином, розроблений  спосіб лікування міофасціального 
больового синдрому свідчить про високу його ефективність та 
доступність і рекомендується для впровадження  в неврології, 
ортопедії, хірургії, лікарнях та підрозділах невідкладної 
допомоги, спеціалізованих протибольових центрах та кабінетах 
інтервенційної сонографії.



 Needle in the trigger point in the projection of the capsule Costa 
transerzalnogo joint upper-thoracic. Clinic - mammalgia. Pain 
syndrome was eliminated after 2 sessions 



 Приклад 3.

 Пацієнтка М., 56 років, ожиріння ІІІ ст. Після пункції підключичної вени виникли 
симптоми периферійного парезу руки. При первинному УЗ дослідженні дотично 
до сплетення, драбинчастих м‟язів виявлена гематома. Після консервативної 
терапії функція руки не відновлена. Утримується больовий синдром. При УЗ 
дослідженні в динаміці через 2 тижні в проекції попередньо досліджуваної 
гематоми визначається фіброзна тканина розмірами 9х7 мм. В місці 
прикріплення m.scalenus ant. візуалізується  гіпоехогенна ділянка  з тонким 
шаром фіброзу по периферії розміром 7х6 мм, що відповідає тригерній точці. 
При ехоскопії периферійних нервів кінцівки помітних змін не визначається. Під 
УЗ контролем виконано «сухе» голковколювання тригерних точок в 
дельтовидному, драбинчатих м‟язах,  m.levator scapulae, проекції ротаторної 
манжетки, в тригер у місці прикріплення m.scalenus ant., в проекції фасціального 
футляру нейро-васкулярного пучка  підключичної ділянки для усунення 
тунельного синдрому. Отримано ефект локального спазму (LTR). Додатково 
проведено сеанс фізіотерапії - черезголкової електронейростимуляції апаратом 
типу СКЕНАР на окремі точки. Функція руки відновлена після 3 процедур, 
інтервал 1-2 дні. Больовий синдром усунено. 

 Приклад 4.



 Treatment of acute plexites with dry acupuncture under ultrasound 
control.
The introduction of a needle into the trigger point at the place of 
attachment m.scalenus ant. - Eliminating tunnel syndrome. 



 The introduction of a needle into the fascial sheath of neuro-vascular 
bundle in the subclavian area.
Function hand resumed after 2 sessions.



 Использование «сухого» иглоукалывания 

триггерных точек под ультразвуковым контролем 

в лечении дисфункции нижнечелюстно-

височного сустава – собственная инновация



 Приклад 2

 Пацієнтка Н., 38 років. Звернулася до лікаря  зі скаргами на 
постійний біль в щелепно-лицьовій зоні, оніміння верхніх зубів, 
хрускіт у правому скронево-нижньощелепному суглобі, шум у 
правому вусі, порушення слуху. Після обстеження у стоматолога 
проведено лікування за винаходом. УЗ дослідженням виявлено 
тригерні точки. Виконано «сухе» голковколювання в тригерні 
точки задіяних м‟язів під контролем УЗ: верхньої порціїї 
латерального криловидного м'язу справа, медіального 
криловидного м'язу зліва. Отримано ефект локального спазму 
(LTR). Проведена мануальна терапія – ПІР кивального м‟язу 
справа. Маніпуляцією усунені функціональні блоки сегментів  
Th9-10, C3-C4. Курс лікування 3 процедури з інтервалом в один 
день. Біль, симптоми дисфункції скронево-нижньощелепного 
суглобу усунено.



 Схема патерну іррадіації болю з тригерних точок латерального 
криловидного м'язу 

 Referred pain pattern of the lateral pterygoid muscle
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 Схема патерну іррадіації болю з тригерних точок 
медиального криловидного м'язу 

 Referred pain pattern of the medial pterygoid muscle
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Результати дослідження

 Було досягнуто протибольового ефекту у 
93,3% пацієнтів. За сірою шкалою УЗД 
вдалося візуалізувати тригерну точку в 
середньому у 49,3% пацієнтів, найчастіше  у 
верхній кінцівці. При використанні 
соноеластографії відсоток ідентифікації 
тригерної точки підвищився в середньому у 
64% (до 93% у ділянці плеча, до 77,8% в 
проекції передпліччя). Ефекту LTR (local 
twitch response) досягнуто у 92,2% пацієнтів, у 
випадках точної ідентифікації тригерної точки. 
У всіх випадках викликання ефекту LTR
реєструвався позивний протибольовий ефект. 



Research Groups LTR 

achieved

Pain relief 

effect

Average 

number of 

sessions

Hand and wrist pain

(n 15)

13 

(86,7%)

15(100%) 1,1 (1-2)

Shoulder dysfunction 

(n 45)

40 

(88,9%)

43 

(95,6%)

2,8 (1-6)

TMJ dysfunction (n 8) 8 (100%) 6 (75%) 3 (1-10)

Rib dysfunction (n 

16)

16 (100%) 16 (100%) 1,1 (1-2)

Pelvic pain (n 7)  6 (85,7%) 6 (85,7%) 3,5 (2-6)



Innovation Інновація 

 In the study the trigger point was first 
visulized using ultrasound and  the  dry 
needling of trigger muscle point under 
ultrasound control was  performed.  

 Sonoelastography increase the trigger  
points assessing. 

 This additional ultrasound methods  helps to 
identify the trigger point as the areas of 
decreased elasticity in the muscle. 

 Inactivation of trigger points by the dry 
needling is a result of needles mechanical 
impact, so it can be successfully 
implemented without the use of local 
anesthetics and other materials. 

 The use of ultrasound examination can 
significantly improve the effectiveness and 
safety of the deep dry needling as an 
optimal method of inactivation of the trigger 
points. 

 We believe the use of deep dry needling 
inadequate without ultrasound monitoring. 

 У дослідженні вперше була візулізована 
за допомогою ультразвукового 
дослідження тригерна точка, проведена 
пункційна терапія тригерних точок м'язів 
під ультразвуковим контролем.

 Запропонована методика може 
вважатися ефективним методом 
лікування міофасціальних болів різної 
локалізації та ґенезу. 

 Використання методики ультразвукової 
візуалізації тригера дозволяє значно 
підвищити точність виявлення тригерних 
точок, як причин міофасціального болю, а 
також проводити динамічний контроль 
ефективності їх лікування.  

 Вважаємо використання глибокого 
«сухого» голковколювання неадекватним 
без ультразвукового контролю, тому що 
точна пункція окремих м'язів неможлива 
без допомоги ультразвукової навігації. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1T4RNWN_ruUA319UA319&newwindow=1&ei=lu5rS5WgHJLSmgOV1bCrBQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CBQQBSgA&q=sonoelastography&spell=1
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