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Arthrogryposis Multiplex Congenita, AMC

eng Arthrogryposis; sv Arthrogrypos? Artrogryphos?

ARTROGRYPOS

 Arthro=led

 Gryp=böjd

 Multiplex=flertal

 Congenita=medfödd

 Medfödd ledfelställning i fler än två leder i olika 
kroppsregioner

 Beskrivande namn på ett stort antal olika tillstånd!



Jusepe de Ribera

The Club Foot, 1642



Historik

 Första medicinska beskrivningen av Otto 1841

 Ortopediska sammanställningar 1930-1950

 Beskrivning av olika specifika tillstånd med AMC från 1950-60

 Djurstudier som visat att nedsatt fosterrörlighet ger bl.a. 
medfödda ledfelställningar av Moessinger 1983



Historik

 1980-tal: Hall m.fl. beskrivit klinisk utredning och 
diagnosticering vid AMC

 1990-tal: gendiagnostik vid ärftliga typer av AMC, 
beskrivning av olika mekanismer som leder till nedsatta 
fosterrörelser 

 2000-tal: fortsatt molekylärgenetisk diagnostik, 
kartläggning av specifika gener och beskrivning av 
förändringar i muskulatur vid vissa former av AMC mm.



Bakgrund

 Multipla kongenitala kontrakturer synonymt 
begrepp

 Inskränkt ledrörlighet, böjd eller sträckt led

 Många olika tillstånd

 Gemensam bakgrund är nedsatta 
fosterrörelser, som i sin tur kan ha olika 
orsaker



Orsaker till minskad fosterrörlighet 

 Muskelsjukdomar/avvikande muskelstruktur 
eller muskelfunktion

 Sjukdomar eller utvecklingsavvikelser i 
nervsystemet: perifera nerver eller CNS 
(centrala nervsystemet, hjärna och ryggmärg)



forts. orsaker till nedsatt fosterrörlighet

 Avvikande bindväv inkl. hud, ben, brosk, 
leder och senfästen

 Sjukdom hos modern som myastenia gravis, 
infektioner, nedsatt blodtillförsel till livmodern, 
långvarig feber mm

 Nedsatt blodcirkulation hos moder eller foster 
ledande till syrebrist i fostervävnader



forts. orsaker till nedsatt 

fosterrörlighet

 Yttre orsaker som skador, blödning, 

mediciner, droger mm (ovanlig orsak till 

AMC)

 Rumsinskränkning såsom avvikande form på 

livmodern, ”amniotic bands”, 

fostervattenläckage, flerbörd, fibrom mm 

(ovanlig orsak till AMC)



Pena-Shokeir syndrom, fetal akinesi 

sekvens

Nedsatt rörlighet hos fostret resulterar i:

 Ledkontrakturer/felställningar

 Ökad mängd fostervatten (troligen pga minskad 
sväljningsförmåga hos fostret)

 Underutveckling av lungorna

 Kort navelsträng

 Tillväxthämning

 Benskörhet

 Avvikelser i ansiktet (liten haka, gomspalt, 
underutvecklad överkäke, hög näsrygg, nedtryckt 
nästipp)



Klinisk indelning

Mer än 200 olika tillstånd!

1:Enbart extremitetsengagemang 

2:Ledfelställningar i extremiteter plus andra 

avvikelser (ex hjärta, tarmar, gomspalt)

3:Ledfelställningar i extremiteter plus CNS-

påverkan (påverkan av hjärnans tillväxt och 

utveckling) och/eller neonatalt letal (barnet 

överlever inte nyföddhetsperioden) 



1: Enbart extremitetsengagemang

 Amyoplasi (”klassisk” artrogrypos)

 Distal artrogrypos typ 1

 Kontraktural arachnodaktyli

 Camptodaktyli

 M.fl. 



2: Extremiteter plus andra kroppsdelar

 Multipla pterygiumsyndrom

 Flera olika camptodaktylisyndrom

 Diastrofisk dysplasi

 DA2A (Freeman-Sheldon syndrom)

 DA2B (lindrigare än DA2A)

 DA3 (Gordon´s syndrom)

 Larsen´s syndrom

 Metafyseal dysplasi

 M.fl.



3: Extremitetsengagemang plus CNS 

och/eller neonatalt letala former 

 COFS (cerebro-oculo-facio-skeletal) syndrom

 Miller-Dieker syndrom

 Letalt multipel pterygiumsyndrom

 Pena-Shokeir syndrom

 Flera olika kromosomavvikelser: trisomi 4p, 
trisomi 8, trisomi 9, trisomi 18 m.fl.



AMC: förekomst

 Epidemiologisk studie i Västsverige 1979-
1994, Darin et al:

 1/5100 nyfödda

 Amyoplasi ¼

 CNS/neonatalt letal ¼

 Neuromuskulära ¼

 Heterogen grupp ¼



AMC-ärftlighet

 Ingen vid amyoplasi och andra sporadiskt 

förekommande former

 50% vid dominant ärftliga former

 25% vid recessivt ärftliga former

 5% om ingen specifik diagnos



Amyoplasi, ”klassisk” artrogrypos

 A=ingen, myo=muskel, plasi=utveckling, 

bildning

 1/10 000 nyfödda; 1/3-1/4  av alla med AMC

 Sporadiskt förekommande, inte ärftlig

 Vanligare hos tvillingar, ena tvillingen 

påverkad



Amyoplasi

 Skada på ryggmärgens framhornsceller

 Sannolik orsak är tillfälligt störd 
blodcirkulation till fostret under första tre 
graviditetsmånaderna (v 9-12)

 En del muskler saknas eller består av 
enstaka tunna fibrer, andra är normala

 Studier har visat att viss tillväxt av påverkade 
muskler förekommer



Amyoplasi

 Oftast symmetriskt engagemang, 2/3 i  både 

armar och ben

 Kan förekomma i enbart övre eller enbart 

nedre extremiteter

 Typiska felställningar med inåtrotation i 

axlarna, sträckta armbågar, böjda handleder, 

klumpfötter

 Underutvecklad muskulatur, 

bindvävs/fettomvandling



Amyoplasi

 Ofta hemangiom, födelsemärke, i ansiktets 

medellinje

 Ofta ”dimples”, indragningar i huden, över 

påverkade leder

 10% har bukväggsdefekter (bråck, 

gastroschisis) eller tarmatresi

 Ofta svårt motoriskt funktionshinder

 Ingen intellektuell påverkan (om ej samtidig 

förlossningsskada)



Distal artrogrypos, DA

 Heterogen grupp av syndrom med typiska 

ledfelställningar i händer och fötter, ofta 

klumpfotfelställning, varierande påverkan i övriga leder

 Ärftliga former, AD, AR, sporadiskt förekommande

 Sammanlagt 10  former av distal artrogrypos beskrivna



Distal artrogrypos, DA

 DA1: dominant ärftlighet

 Knutna nävar  som nyfödd, ulnardeviation 

(händer/fingrar vinklade åt sidan),  överlappande 

fingrar, böjda fingrar, klumpfotfelställning eller 

andra fotfelställningar. Ibland också påverkan i 

övriga leder



Distal artrogrypos, DA

 DA2A, Freeman Sheldon syndrom

 Dominant eller recessiv ärftlighet

 Liten och stram mun, kontrakturer i 

ansiktsmuskulaturen-”whistling face”, 

nedåtvinklade ögonspringor, lätta halspterygium, 

skolios, distala ledkontrakturer, kortvuxenhet



Distal artrogrypos, DA

 DA2B, Sheldon Hall syndrom

 mildare form jämfört med DA2A med 

huvudsakligen distalt ledengagemang, ibland 

asymmetrisk fotfelställning, lättare 

ansiktspåverkan, kortvuxenhet

 DA3 Gordon syndrom

 kortvuxenhet, ptos (hängande ögonlock)



Distal artrogrypos, DA

 DA4

 DA och skolios

 DA5 

 DA och ögonpåverkan (ögonrörelseinskränkning 

och näthinnepåverkan)

 DA6 

 DA och hörselnedsättning, mikrocefali (litet huvud) 



Distal artrogrypos, DA

 DA7 Trismus pseudo-camptodactyli

 DA med strama käkleder och speciell felställning i 

händerna till följd av korta senor

 DA8 Multipel pterygium syndrom

 DA med strama hudveck i bl a knäveck, armhålor, nacke

 DA9 Kontraktural arachnodactyli (Beal syndrom) 

 DA med långa och ”krokiga” fingrar  

 DA10

 DA med kontrakturer i fotsulorna



DA: bakomliggande orsaker 

 Mutationer i gener som kodar för proteiner i musklernas 
kontraktila element har påvisats vid flera former av DA

 Genmutationer som påverkar bl a proteinerna troponin, 
tropomyosin, myosin, myosin bindande protein m.fl.  har 
påvisats; 
 myosin (MYH3) vid DA2A och 2B 

 myosin (MYH8) vid DA7

 Myosin binding protein vid DA1 

 troponin (TNNI2 och TNNT) vid DA1 och 2B

 tropomyosin (TPM2) vid DA1 och 2B

 Proteinerna uttrycks huvudsakligen under fostertiden



Skelettmuskelarkomer: elektronmikroskopisk bild 

och schematisk illustration



AMC med CNS-påverkan 

 Ca 1/4 av alla AMC har psykisk utvecklingsstörning

 Medfödd kromosomavvikelse/ genetiska syndrom 

vanlig orsak

 Array CGH kan påvisa små genetiska avvikelser 

som inte syns vid ”vanlig” kromosomanalys

 Samtidig förlossningsskada förekommer också

 AMC plus andra symptom

 Ofta svårt flerfunktionshinder



AMC forskningsstudie

 Huvudsaklig studieperiod 2000 –

2003

 Alla sjukvårdsregioner i Sverige 

inkluderade

 131 undersökta individer

 72 pojkar, 59 flickor

 Ålder en dag – 28 år, medel 8.25 år



Metod

 Kontakt med barn-och ungdomshabiliteringar, 
förfrågan om antal barn/ungdomar med AMC

 Information om studien och inbjudan till familjerna 
via det lokala habiliteringsteamet

 Intervju föräldrar och barn, undersökning av barnet 
vid hemmahabiliteringen, ofta deltagande av egna 
sjukgymnasten

 Journalgenomgång (barnmedicin, habilitering, 
ortoped, handkirurg etc)



 INTERVJU OCH 
JOURNALUPPGIFTER

 Patient data, bakgrunds-
faktorer (ärftlighet, 
graviditet etc)

 Status neonatalt

 Resultat från tidigare 
utredningar

 Behandling

 Förlopp, utveckling

 ADL

 Dagis/skola, 
habiliteringskontakter

 Hjälpmedel

 UNDERSÖKNING

 Allmänt status

 Ledrörlighet(ROM)

 Muskelstyrka

 Manuell 
styrkemätning  

 Myometri

 Funktionella tester

 Bedömning av 

 Grovmotorisk 
funktion

 Handfunktion

 Räckvidd

 Språk, kommunikation

 Foto och video 
dokumentation



Studieresultat

 131 undersökta individer:

 48 amyoplasi

 27 DA, distal artrogrypos

 22 CNS/mental retardation

 10 övriga syndrom

 6 misstänkt myopati

 6 nedre extremitetsartrogrypos

 12 övriga oklara



Delarbeten:
I. I. Kroksmark AK, Kimber E, Jerre R, Beckung E, Tulinius M.

II. Muscle involvement and motor function in amyoplasia.
Am J Med Genet A. 2006 Aug 15;140(16):1757-67

 II. Kimber E, Tajsharghi H, Kroksmark AK, Oldfors A, Tulinius M.

 A mutation in the fast skeletal muscle troponin I gene causes 
myopathy and distal arthrogryposis.
Neurology. 2006 Aug 22;67(4):597-601

 III. Tajsharghi H, Kimber E, Holmgren D, Tulinius M, Oldfors A.

 Distal arthrogryposis and muscle weakness associated with a beta-
tropomyosin mutation.
Neurology. 2007 Mar 6;68(10):772-5

 IV. Tajsharghi H, Kimber E, Kroksmark AK, Jerre R, Tulinius M, Oldfors A.

 Embryonic myosin heavy-chain mutations cause distal arthrogryposis 
and developmental myopathy that persists postnatally.

 Arch. Neurol. 2008 Aug;65(8): 1083-90 

 V. Kimber E, Tajsharghi H, Kroksmark AK, Oldfors A, Tulinius M.

 Distal Arthrogryposis: Clinical and Genetic Findings. Manuscript




Amyoplasistudie: resultat

 35 barn med amyoplasi inkluderades och 

klassificerades till en av tre funktionsnivåer

 Det fanns starka korrelationer mellan muskelstyrka 

och motorisk funktion

 Det fanns bara måttliga korrelationer mellan 

rörelseomfång och motorisk funktion 

 Muskelstyrka/svaghet är av större betydelse än 

ledfelställningar för förmågan att gå/förflytta sig



Amyoplasistudie: slutsatser

 Mer fokus bör läggas vid utveckling av 
muskelstyrka och -funktion vid amyoplasi, 
med tidig stimulering av aktiva rörelser. 
Immobilisering bör minimeras. 

 Ultraljud-eller MR undersökning av muskler i 
nyföddhetsperioden kan värdefullt för att 
värdera möjligheter till framtida utveckling av 
muskelstyrka och för att kunna prognosticera 
behandlingsresultat



DA: Kliniska och genetiska fynd. 

 40 individer med DA från 21 familjer utreddes, 

index fall och sjuka släktingar

 Klinisk bedömning inkluderande handfunktion, 
grovmotorisk bedömning, ledengagemang och 
muskelstyrka

 Molekylärgenetisk utredning i alla utom två fall

 Muskelbiopsi från 11 patienter, och tidigare biopsier 
från ytterligare 5 patienter granskade



DA klinik/genetik

 Vid DA1 and DA2B fanns ingen tydlig 
koppling mellan kliniska fynd och funnen 
mutation

 En genetisk orsak hittades mycket oftare vid 
familjär än vid sporadiskt förekommande DA

 De novo mutationer identifierades hos tre 
familjer och ett sporadiskt fall



Slutsatser DA

 Genetiska förändringar i kontraktila muskelproteiner 
resulterar i muskelpåverkan och nedsatt fosterrörlighet 
som orsakar kongenitala ledkontrakturer

 Muskelundersökningar hos vuxna individer med DA har 
påvisat mild myopati och i vissa fall muskelsvaghet

 ”Ny” typ av myopati med fetalt uttryck och påverkan av 
sarkomerproteiner med påverkan av muskelcellernas 
kraftutveckling



Slutsatser DA

 DNA analys kan verifiera diagnosen men inte förutsäga 
klinisk svårighetsgrad vid DA

 Nuvarande klinisk indelning (DA1-10) behöver revideras 
utifrån aktuell kunskap om patogenes



AMC: utredning

 Klinisk undersökning

 Vilka leder är påverkade? 
 Käkleder? Ryggrad?

 Muskelpåverkan?
 Avsaknad/underutveckling av muskler? 

 Muskelsvaghet?

Påverkan av andra organ?
 Ögon, gom/svalg, hjärta, andning, mag-tarmkanal, 

urinvägar/könsorgan mm



AMC: utredning

 Kognitiva funktioner/förståndsutveckling? 

Motorisk utveckling?

 Associerade problem/sjukdomar?

 Funktionsbedömning viktigt



AMC: undersökningar

 Noggrann klinisk undersökning och 
funktionsbedömning

 Noggrann sjukhistoria inklusive ärftlighet –
finns det släktingar med liknande problem?

 Blodprover:

 Kromosomanalys, laktat, muskelenzymer, 
DNA-analys (om misstänkt specifikt 
genetiskt syndrom)



AMC: undersökningar

 Magnetkameraundersökning, MRT, av 

hjärna/ryggmärg om misstänkt CNS-påverkan

 Ultraljudsundersökning eller skiktröntgen,CT 

alternativt magnetkameraundersökning av muskler 

särskilt vid amyoplasi

 EMG om misstänkt myopati, nervledningshastighets-

undersökning om misstänkt neuropati



AMC: bedömning

 Neonatolog

 Barnneurolog

 Klinisk genetiker

 Ortoped

 Handkirurg

 Sjukgymnast

 Arbetsterapeut

 Ortopedingengör

 Specialisttandläkare, logoped m fl



AMC: behandling

 Tidig sjukgymnastik, töjning av strama leder

 Undvik immobilisering

 Diagnos viktig för rätt behandling! (ex diastrofisk dysplasi)

 Första 3-4 månaderna särskilt gynnsam utveckling: 

lungor – tillväxt, lungblåsor

tarm – rörlighet, upptagningsförmåga

leder – minskning av kontrakturer, mjukare

muskler – användning motverkar förtvining



AMC: behandling

 Oftast kombination av stretching, ev 

gipsbehandling och ortosbehandling tidigt

 Ortopediska operationer

– viktigt med efterbehandling (ortoser mm) för 

att förebygga att felställningen kommer 

tillbaka!



Förebyggande/medicinsk behandling

 Vissa sjukdomar hos modern, exempel 

myastenia gravis 

 vissa ovanliga medfödda 

ämnesomsättningssjukdomar



Intrauterin behandling?

 AMC upptäcks relativt sällan vid rutinmässigt 

ultraljud

 Fosterrörelser startar v 10-12, relaterar till 

moderns rörelser

 Motion, djupandning och koffein stimulerar 

fosterrörelser

 Ibland tidigarelagd förlossning 



Prognos

 Oftast god prognos men stort behov av träning 
och ortopediska åtgärder

 Tilltagande muskulär uttröttbarhet, värk leder 
och muskler med stigande ålder

 Prognosen beror på diagnos!



Slutsatser

 Sällsynta diagnoser

 Många olika syndrom/orsaker

 Komplicerad klinisk bild

 Ofta svåra funktionshinder



Slutsatser

Noggrann klinisk bedömning av ett team med 
erfarenhet av artrogrypos är viktigt för korrekt 
diagnos

Bedömning så tidigt som möjligt är viktigt för 
påbörjande och planering av behandling

Upprepad bedömning och uppföljning behövs 
oftast



Slutsatser

Funktionsbedömning, särskilt motorisk funktion är viktigt 

före operationer

Smärtbehandling är viktig, och smärtsamma procedurer bör 

undvikas (ofta multipla operationer och långvarig 

träning/behandling)



Slutsatser

Tidig sjukgymnastik med töjning av led-och 
muskelkontrakturer: de första 3-4 månaderna är 
särskilt gynnsamma

Immobilisering bör minimeras för undvikande av 
ytterligare muskelatrofi och svaghet, särskilt under 
den första levnadstiden

Muskelpåverkan är en väsentlig faktor för motorisk 
funktion , särskilt vid amyoplasi och distal artrogrypos



 Staheli et al:

Arthrogryposis, a text 

atlas

 Vetenskapliga artiklar

 Hemsidor

Litteratur:



www.amcforeningen.se

TAG, the arthrogryposis group

www.tagonline.org.uk

www.avenuesforamc.com

http://www.amcforeningen.se/
http://www.proteamonline.se/customers/default.asp?Id=830
http://www.tagonline.org.uk/html/information.html

