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I PATIENTFALL, 47-årig man med kronisk smärta
• Högerhänt lagerkarl-truckförare med familj
• två olyckor vid 3-4 och 5-6 års ålder, varefter huvudvärk men inga andra
symtom
• Mycket idrott, bl.a. jujutsu och krav maga, gym
• Vid 15-16 års ålder lagt märke till plötsliga domningar i överarmar vid
ansträngning
• I armén som 20-årig beväring, upplevde svaghet och domning i över
extremiteter då han bar minor
• som 26-åring, plötslig extrem smärta i nacken, följd av tillfällig ”förlamning”
av armar och händer, uttolkades som muskelkramp
• Mellan 30-40 år, tilltagande smärta i skuldror, nacken (trapezius,
sternocleidomastoider)
• Vid 38 års ålder, knäbroskoperation (l.a.), båda nedre extremiteter helt
förlamade efter intravenös regional anestesi: återhämtningen tog månader
• Konsultationer: Kirurg, neurokirurg, fysiater, fysioterapeuter. Avbildning Ø.
• Efter 46 års ålder, arbetsoförmögen p.g.a smärta och belastningsintolerans
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I PATIENTFALL, 47-årig man med kronisk smärta
NUVARANDE LÄGE:
• Smärta praktiskt taget varje dag men varierar
• 1-2 timmars aktivitet är möjlig men provocerar smärta i övre
extremiter och nacken, huvudrörelser smärtsamma (VAS 8/10),
rivande kvalitet, ad 4 dygn
• halsen och munnen kan bli styva, svårare att tala
• Ögonrörelser till vänster kan medföra smärta
• Tinnitus
• Nacken kan kännas kall eller sval
PROVOCERANDE FAKTORER:
• acceleration/deceleration
KLINISK SEDVANLIG UNDERSÖKNING:
• vibration
• saklig, ko-operativ, kroppsbyggnad
• stötningar
stark
• liggande ställning
• nedsatt känsel på vä ansiktet och
LINDRANDE FAKTORER:
övre cervikala segment
• lyftning uppåt längs längdaxeln
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• Platysma sign –
• Hoffman och Babinski -.
• Senreflexerna symmetriska, norm.

II LEDER OCH DERAS EGENSKAPER
• Vårt skelett: drygt 200 ben
• Led: håller ihop bendelar och möjliggör
rörelse
• Olika sorter bindväv bidrar till en speciell
konstruktion som erbjuder:
• Mobilitet (ekonomisk och ändamålsenlig form,
minimal friktion..)
• Stabilitet (begränsad rörlighet, kompakt och
tät kapsel…)
MOBILITET
STABILITET
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BINDVÄV
• Mångsidig vävnadsgrupp: ger stadga och
sammanhållande funktion åt vävnader och organ, bildar
senor, förser muskeln med blodkärl och nerver
• Består av makromolekyler: grundsubstans +
extracellulärt matrix + celler som producerar själva
makromolekyler
• Fibrer: kollagen, elastin
• Olika typer:
•
•
•
•
•

Lucker (håller organ och epitel på plats; kollagen, elastin)
Elastisk (elastin > kollagen; artärer, bronker, vissa ligament)
Stram (kollagen >> elastin; senor, ligament kring leder)
Specialiserad (brosk, ben, fettvävnad)
Retikulär (lymfoida organ)
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KOLLAGEN
• Trippelhelixformat fiberprotein
• stödjevävnad
• styrka, formbarhet

•
•
•
•

Aminosyror (Pro, Gly, Glu, Ala, Arg)
Tredjedel av allt protein hos däggdjur
Vitamin C behövs för bildning
Olika typer
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LEDER OCH DERAS EGENSKAPER
MOBILITET

STABILITET

MOBILITET

STABILITET

• Olika ledtyper och
rörelseomfångar,
dimensioner
• Individuell variation
• Genetisk bakgrund:
bindväven
• Hypermobilitet: ledens
rörlighet över normala
gränser

MOBILITET

INSTABILITET
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ÖVRE OCH NEDRE NACKLEDEN

ÖVRE: ATLANTO-OCCIPITALLEDEN (C0-1)
NEDRE: ATLANTOAXIALLEDEN (C1-2)
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III HYPERMOBILITET: EHLERS-DANLOS-SYNDROM (EDS)
• En paraplyterm: kliniskt och genetiskt heterogen
grupp (prevalens > 1:5000 för alla typer)
• Förekommer hos kvinnor och män oavsett etnisk
bakgrund
• Grundstenen är avvikande bindväv
• Fundamentala kliniska kännemärken:
• Ledhypermobilitet
• Hyperekstensibilitet (övertänjbarhet) av huden
• Bräcklighet av vävnader

• Villefranche nosology (1998): 6 subtyper
• The 2017 International Classification: 13 subtyper
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hEDS

cEDS

Malfait et al., Am J Med Genet 2017

EHLERS-DANLOS-SYNDROM: NOSOLOGI (2017)
EDS-SUBTYPENS NAMN

IP

GENETISK BAKGRUND

INVOLVERAD PROTEIN

CLASSICAL (cEDS)

AD

Maj: COL5A1, COL5A2 Min:COL1A1

Type V/I collagen

CLASSICAL-LIKE (clEDS)

AR

TNXB

Tenascin XB

CARDIAC-VALVULAR (cvEDS)

AR

COL1A2

Type I collagen

VASCULAR (vEDS)

AD

Maj: COL3A1, Rare: COL1A1

Type III/I collagen

HYPERMOBILE (hEDS)

AD

unknown

Unknown

ARTHROCHALASIA (aEDS)

AD

COL1A1, COL1A2

Type I collagen

DERMATOSPARAXIS (dEDS)

AR

ADAMTS2

ADAMTS-2

KYPHOSCOLIOTIC (kEDS)

AR

PLOD1/FKBP14

LH1/FKBP22

BRITTLE CORNEA SNDR (BCS)

AR

ZNF469/PRDM5

ZNF469/PRDM5

SPONDYLODYSPLASTIC (spEDS)

AR

B4GALT7/B3GALT6/SLC39A13

β4GalT7/β3GalT6/ZIP13

MUSCULOCONTRACTURAL (mcEDS)

AR

CHST14/DSE

D4ST1/DSE

MYOPATHIC (mEDS)

AD/AR COL12A1

Type XII collagen

PERIODONTAL (pEDS)

AD

C1r

C1R
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Malfait et al., Am J Med Genet 2017

LEDÖVERRÖRLIGHET: KRITERIERNA (BEIGHTON)
1. Lillfingret kan översträckas över 90°
(på vä & hö sida)
2. Tummen vidrör underarmen
(på vä & hö sida)
3. Översträckning av armbågen mer än
10° (på vä & hö sida)
4. Översträckning av knäleden mer än
10°(på vänster och höger sida).
5. Nedåtböjning med raka knän och
handflatorna i golvet.
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1 poäng per sida. Sammanlagt max. 9 p.
- reliabilitet: god – utmärkt
- validitet (goniometer/barn): valid

LEDÖVERRÖRLIGHET: KRITERIERNA (BRIGHTON)
MAJOR KRITERIER
1. BEIGHTON ≥ 4/9
2. Ledvärk > 3 månader i ≥ 4 leder
MINOR KRITERIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beighton 1-3
Ledvärk i 1-3 leder eller ryggvärk eller spondylos, spondylolysis/-olisthesis
> 1 led gått ur led (eller 1 led > 1 ggr)
≥ 3 lesioner i mjukdelar (epikondylit, tenosynovit, bursit)
Marfanoid habitus
Striae i huden, hyperekstensibilitet, tunn hud, onormal ärrbildning
Ögonen: ptosis, myopi eller antimongoloid vinkling
Åderbråck, bråck, livmoder-/rektalprolaps
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Grahame, J Rheumatol 2000

III HYPERMOBILITET
TYP

BEIGHTON SCORE

(Hypermobility Spectrum Disorders, HSD)
MUSKULOSKELETAL
INVERKAN

Asymptomatisk GJH

positiv

nej

Asymptomatisk PJH

vanligtvis negativ

nej

JH typiskt i händer eller/och fötter

Asymptomatisk LJH

negativ

nej

JH begränsad till enstaka leder/kroppsdelar

G-HSD

positiv

ja

P-HSD

vanligtvis negativ

ja

JH typiskt begränsad till händer/fötter

L-HSD

negativ

ja

JH begränsad till enstaka leder/kroppsdelar

H-HSD

negativ

ja

Historisk förekomst av JH

hEDS

positiv

möjlig
hEDS

Ofta är det inte möjligt att urskilja JHS och hEDS
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HSD
Tinkle, Am J Med Genet 2009

hEDS: HYPERMOBILITET
• I en omfattande epidemiologisk studie, 3.4 % hade
hypermobilitet och generaliserade smärtor
• 17 miljoner likadana patienter i Europa!

• Konkordans mellan dizygotiska tvillingar 36 %, monozygotiska
60 %
• Definitiv genetik har inte verifierats
• Multifaktoriell: ålder, kön, vikt, träning…
• Trifasiskt förlopp har förslagits:
1. Hypermobilitetsfas
• Dislokationer, distensioner
• fatigue

2. Smärtdominerad fas
• Generaliserade, progredierande smärtor

3. Styvhetsfas
• Funktionsnedsättning, svaghet, artrit, felaktig proprioseptik,
muskulatur↓
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Mulvey, Arthritis Care Res 2013

Hakim, Arthrit Rheumat 2004

hEDS: HYPERMOBILITET
MAG-TARMKANALENS MANIFESTATIONER
• Mer anatomisk variation hos JHS: mellangärdsbråck, rectocele
•
•
•
•
•

Nausea
Halsbränna
Smärta
förstoppning
diarré

• Tycks öka med stigande ålder
• Starkt associerad med oförklarliga symtom från magtarmkanalen
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HSD: SEKUNDÄRA MANIFESTATIONER
MUSKULOSKELETALA
MAKRO- OCH MIKROTRAUMA
• dislokationer, subluxationer
• ackumulering:
(nociceptiv) smärta, degeneration
DEGENERATIV LED- OCH BENSJUKDOM

SYSTEMISKA
KARDIOVASKULÄRA
• ortostatisk takykardi

HYPERMOBILIT
ET

MUSKELSVAGHET
• utmattning
MUSKULOSKELETALA DRAG
• ’flat feet’
• felställningar
• kyfos, skolios…

PRIMÄRA DYSMORFISMER
HUD-, SLEMHINNE-, FASCIAINVOLVERING
PSYKIATRISKA
• ångest
NEUROLOGISKA
• depression
• neurogen smärta
• ätstörning
• störd proprioseptik
• ändrad muskeltonus • tobak, alkohol
missbruk
• autonoma störningar
• mag-tarmkanalen
• urinvägar
• tunnfiberneuropati

HYPERMOBILITET: OFTA FÖREKOMMANDE TILLSTÅND
AUTONOM DYSFUNKTION

• Postural ortostatisk takykardisyndrom
(POTS)
•
•
•
•

vanlig orsak till ortostatisk intolerans
mycket ofta kopplad till ME/CFS (ad 96 %)
kopplad till fatigue i allmänhet
hEDS: hjärtfrekvens ↑, variabilitet ↓,
baroreflexsensitivitet ↓, svettning ↓
• den vanligaste hemodynamiska fenotypen hos
hEDS-kvinnor (40-100 %)
• Symtom: yrsel, koncentrationssvårighet,
syncope, ’brain fog’, hjärtklapping, nausea,
huvudvärk, andtäppa, bröst- eller buksmärta
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Mathias, Nat Neurol Rev 2012
De Wandele, Semin Arthr Rheum 2012
Roma, Auton Neurosci 2018

EDS & HYPERMOBILITET: AUTONOM DYSFUNKTION
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De Wandele et al., Semin Arthr Rheum 2014

HYPERMOBILITET (JHS/hEDS): HUVUDVÄRK
•
•
•
•

Mycket allmänt förekommande i olika former
JHS/hEDS kvinnor: Migrän (med och utan aura) upp till 75 %
dock kliniskt och patogenetiskt heterogen
temporomandibulärleden (TMJ) dysfunktion mycket allmän

FÖRKLARINGAR?
Delvis kardiovaskulära orsaker; perifera blodådrors resiliens?
Hjärnådrors resiliens annorlunda?
TMJ hypermobilitet → muskulotensiv stress?
Meningeal / dural svaghet, lekage? Chiari missbildning?
Hypermobilitet / instabilitet i nacken?
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Castori et al., Am J Med Genet 2017

HYPERMOBILITET OCH CHIARI-MISSBILDNING (TYPE I)
AVVIKANDE ANATOMI I BAKRE SKALLGROPEN
• en del av lillhjärnan ligger nedanför (≥ 5mm) foramen
magnum → trycket kan påverka lillhjärnan och
hjärnstammen och deras funktion och blockera flödet
av cerebrospinalvätska
• Incidensen högre hos hEDS patienter men inte direkt
känd
• I hEDS population betydligt högre hos kvinnliga
patienter (9:1)
• Kan vara helt asymptomatisk
• Eventuella symtom: huvudvärk, speciellt vid
ansträngning (hosta), yrsel, obalans,
koordinationsstörning, nedsatt hörsel och vestibulär
funktion
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III HYPERMOBILITET I NACKEN
ATLANTOAXIAL INSTABILITET
Ovanligt stor rörlighet mellan C1-2
Ligament- eller benproblem
• medfödd
• osteogenesis imperfecta; Morquio sndr, Larsen sndr,
spondyloepifyseal dysplasi, neurofibromatos,
chondodysplasi, Kniest sndr, Down’s syndrom…

• traumatisk
• degenerativ
• inflammatorisk
Alla sjukdomar som påverkar ben eller
ligamentstruktur
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IV INSTABILITET I NACKEN
ATLANTOAXIAL SUBLUXATION
• Ofta tolkad som kliniskt asymtomatisk eller obetydlig
• Neurologiska symptom orsakade av spinala eller
radikulära fenomen
• neurologiska symtom kan ibland verka svåra utan någon
annan plausibel etiologi
• Kliniska bilden förefaller bristfälligt karakterisad

Lauri Soinne 02.11.18

BESKRIVNING: AAS PATIENT POPULATION
• Beskrivning av en symtomatisk patientgrupp: tecken och
diagnos av en atlantoaxial subluxation (AAS) utan annan
förklaring till långvarig disabilitet
• Patienter (n=62) refererade till en erfaren neurolog på ett
rehabiliteringscentrum (tertiärnivå)
• Blivit symptomatiska efter ett eller ackumulerat (n=14, 22.6%)
trauma som har utsatt kraniocervikala övergången för skada,
utan att det finns annan potentiell neurologisk etiologi för
symtomen
• avbildning (statisk CT och/eller MRI) med en abnorm
retroposition eller asymmetri som bekräftar eller stöder AASdiagnosen

SIN.

DX.

PATIENTER & METODER
• Avsevärd disabilitet: 17 (27.4 %) var inte ADL-självständiga.
• medianåldern 39 (range 17-63)
• mediantid 3 år efter senaste traumat
• Var och en genomgick en fullständig intervju, observation, och en
systematisk kliniks undersökning

BACKGROUND OF INJURY
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RESULTAT
• huvudsakligt: muskeltonus abnormitet i enstaka eller flera
kroppsdelar
• Styvhet I 37 patientfall (60 %)
• Vanligtvis nacken (2/3)

• Ökad muskeltonus i 28 (54.8 %)
• Minskad muskeltonus i 43 (69.3 %)
• Båda typer, varierande: 19 (30.6 %)
• Vanligtvis nedre extemiteter och posturala muskler

• Rörelsestörningar i 35 (56.4 %)
• dystonic torticollis i 10 patientfall (16 %).

• Relativt stor mängd abnormala rörelser i 1-2 patientfall
• Snabba fasiska ofrivilliga rörelser av en extremitet eller kroppsdel

• anmärkningsvärt: 1/10 rapporterade försämring efter fysioterapi

KLINISKA MANIFESTATIONER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

subjective tautness, especially of neck (60%)
dystonic movement disorders (56%)
• torticollis (16%)
decreased muscle tone (neck 29%, lower extremities 21%)
’pillaring’, increased extensor muscle tone in lower extremities (31%)
chills (29%)
muscular spasms (10%)
tic of shoulder (10%)
worsening due to physiotherapy (10%)
upper extremity tremor (10%)
sense of tauntess or excessive muscle tone in lower extremities (8%)
sense of tauntness or excessive muscle tone of jaw (8%)
fast, phasic involuntary movements (6%)
overall sense of tautness (6%)
generalized tremor (6%)
lower extremity atonia (5%)

ANDRA KLINISKA MANIFESTATIONER
• Posturala fenomen (bl. a. ortostatisk intolerans)
• Intolerans mot acceleration och deceleration
• Kognitiva problem: koncentrationssvårighet, ’brain fog’, fatigue,
bedömning av avstånd, vertikala och horisontala linjer…
• avvikande okulomotorisk funktion (ögonrörelser)
• Sensorisk överkänslighet
• Försämrad eller avvikande proprioseptik
• Dysreglering av temperaturen
• Belastningsintolerans
• Autonom dysfunktion

AAS: SLUTSATSER
• Abnormal muskeltonus tycks vara ett centralt element i
kliniska bilden av en kronisk traumatisk AAS. Det är
associerat med ett brett spektrum av tecken och symtom
från hypotoni till hypertoni och dystoniska rörelser
• I kliniska bilden ingår också posturala fenomen, kognitiva
problem, störningar i proprioseptik och i det autonoma
nervsystemet – hänvisning till obalans i vestibulärt system
• Sjukdomsbilden överlappar med den sjukdomsbild som är
kännetecknande för hypermobilitetssyndrom

V PATOFYSIOLOGI
AUTONOMA FÖRETEELSER – VARFÖR? HYPOTESER
• Bindvävens slapphet (EDS/JHS) → blodåderväggens
komplians → sammanslagning av blod i upprätt ställning
(venös cirkulation) → sekundärt hjärtfrekvens ↑→
blodtryck ↓
• Perifer neuropati (EDS/JHS) påverkar ANS ?
• Adrenergisk hyper-reaktivitet ? Ökade katekolaminer i
blodcirkulation?
• Omåttlig histaminutsöndring / mast cell störningar ?
• Hjärnstammens eller övre cervikalsegmentens
funktionsstörning (Chiari I, kraniocervikal instabilitet)
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CENTRAL REGLERING AV DET AUTONOMA NS
HYPOTHALAMUS
AFFERENTA BANOR

EFFERENTA BANOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kandel et al, 2012

RR och elektrolyter
Energimetaboli
Reproduktionsbeteende
Kroppstemperatur
Försvarsmekanismer
Vaken-sömnrytm

BALANSSYSTEMET OCH BLODCIRKULATIONSORGAN
Vestibulo-autonomic
”relay”

Affective and
neuroendocrine effects

Balaban & Yates 2004

Lauri Soinne 02.11.18

CENTRAL SENSITISERING
(cf. skild föreläsning angående central
sensitisering!)
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De Wandele et al., Semin Arthr Rheum 2014

I PATIENTFALL, 47-årig man med kronisk smärta
YTTERLIGARE UNDERSÖKNING:
• Beighton 9/9 → JHS/HSD
• Kumulativ trauma-anamnes:
•
•
•
•

Tidigare olyckor
Häftig kampsport
Upprepade stötningar, hundratals, på arbete
Upprepade försök att genomföra fysioterapeutiska program

• Avbildning:
• MRI: degenerativa förändringar, ej kompression
• Cone-beam CT: lindrig övre kervikalanomali, ej kirurgiskt
• Instabilitet kan inte bekräftas. Ngn sorts tunnfiberneuropati +.

Symptomatisk behandling: baklofen, gabapentin,
amitriptylin; smärtlindring vid behov.
Skräddarsydd fysioterapi. Byte av jobb.
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VI SAMMANFATTNING: VAD KAN VI LÄRA OSS…?
• Hypermobilitet och instabilitet är ett kontinuum med
överlappande kliniska bilder
• Som en egenskap kan hypermobilitet medföra mera
omfattande manifestationer emedan instabilitet kan vara
mera begränsad och dess kliniska symtom svårare
• Detta kontinuum är starkt associerat med smärta, speciellt
huvudvärk, gastrointestinala besvär, utmattning, ångest,
depression. Både nociceptiv och neuropatisk smärta
förekommer.
• Detta kontinuum är starkt associerad med det autonoma
nervsystemet och balanssystemet med ett brett spektrum
av symtom och fynd, vilka är avgörande angående
tillståndets svårighetsgrad och patientens livskvalitet
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VI SAMMANFATTNING: VAD KAN VI LÄRA OSS…?
• Hypermobila patienter är en specialgrupp (riskgrupp) som
borde identifieras
• Vår kännedom om bakomliggande orsaker, mekanismer,
kliniska bilder och undersökningsmetoder samt eventuella
effektiva behandlingar är bristfälliga
• etiologin är tydligen heterogen; en mekanism tycks vara
central sensitisering
• På grund av gemensamma drag och mekanismer kunde man
få nytta av parallel forskning av kontinuumets subentiteter
• Både patientvården och forskningen kunde gynnas av att ha
specialiserade enheter med multidisciplinära och
tvärvetenskapliga strategier; evidens-baserad terapi behövs
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