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❙ ❙ Kongenital knäledsdislokation innebär en hyperextension i
knät med tibia mer eller mindre framåtförskjutet jämfört med
femur. Det ger nedsatt förmåga att flektera knät. Tillståndet
diagnostiseras kliniskt under nyföddhetsperioden och verifi-
eras med röntgen alternativt ultraljud. Behandlingen är kon-
servativ med successivt ökande flexion i knäleden. I vissa fall
kan kirurgi vara indicerad. Vanligtvis har barnet en godtagbar
funktion i knät efter avslutad behandling. 

De senaste sju åren har det fötts fem barn med kongenital
knäledsdislokation i Sundsvall–Härnösand, vilket är många
med tanke på antalet födda i området. Artikeln handlar om
dessa fem barn och deras tillstånd. Diskussioner förs kring
tänkbara bakomliggande orsaker och behandlingsstrategier.

I engelsk litteratur benämner man tillståndet Congenital
Dislocation of the Knee (CDK). Detta begrepp kan sedan de-
las in i undergrupper enligt varierande kriterier. Här används
Ferris och Aichroths [1] klassificering, som inkluderar alla
olika grader av hyperextension i knät vid födseln. CDK inde-
las sedan i tre undergrupper efter svårighetsgrad. Lite för-
enklat kan man säga att: Grad I innebär en hyperextension av
knät utan någon förskjutning mellan femur och tibia. Grad II
är en subluxation där den tibiala epifysen är anteriort förskju-
ten gentemot femur. Grad III är en total dislokation där tibia-
la epikondylen ligger framför femur [2-4] (Figur 1). 

CDK är ett mycket ovanligt tillstånd. Tidigare uppskatt-
ningar visar att incidensen är 0,017 promille, vilket motsva-
rar  knappt 1 procent av incidensen för kongenital höftleds-
luxation [4]. Sedan 1993 har det således fötts fem barn med
kongenital knäledsdislokation i Sundsvall, vilket är oväntat
många med tanke på antalet födda i området. För att få en ak-
tuell uppfattning om hur vanligt CDK är gjordes en sökning i
Socialstyrelsens olika register (Tabell I). Det är svårt att få
fram en rättvisande incidenssiffra. Det verkar föreligga viss
osäkerhet kring rapporteringen, till exempel om tillståndet
skall rapporteras till missbildningsregistret eller ej. Tabellen
visar antalet rapporterade fall med CDK som huvuddiagnos,
men det framgår inte om det förekommit isolerat eller inte.

❙ ❙ Etiologi
Av gjorda litteratursökningar kan man lugnt dra slutsatsen att
om etiologin tvistar de lärde. Det finns ett begränsat antal stu-
dier om kongenital knäledsdislokation publicerade i olika de-
lar av världen. Man kan ännu inte dra några säkra slutsatser
vad gäller etiologin. 

Mekaniska faktorer intrauterint, som sätesläge, oligohyd-

ramnios och avvikande uterusanatomi, bedöms vara enda or-
sak till såväl CDK som eventuella avvikelser i muskulaturen
i området enligt T Iwaya och medarbetare [5]. Troligen pre-
disponerar dock kongenital knäledsdislokation i sig för sätes-
position, vilket skulle kunna förklara överrepresentationen av
sätesläge hos barn med CDK [4]. 

En fallstudie beskriver hur konstant fostervattenläckage
till följd av amnioscentes i andra trimestern med påföljande
oligohydramnios bedöms ha gett CDK hos fostret [6]. Att
fostrets läge i uterus helt skulle förklara förekomsten av CDK
förefaller mindre troligt. Det förklarar till exempel inte över-
representationen av andra samtidiga missbildningar och
syndrom [4, 7].

Quadricepskontraktur betraktas av flera författare vara den
bakomliggande orsaken [1-3]. Vid operation har man ofta
funnit delar av quadricepsmuskeln fibrotiserad [2]. Andra ta-
lar dock emot detta och anser att kontraktur och fibrotisering
kan vara sekundära till bland annat läge i uterus och CDK i sig
[4, 5, 8]. Fibrotisering av muskeln skulle till exempel kunna
vara sekundär till episoder av ischemi i uterus (analogt med
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fibrotisering av sternocleidomastoideusmuskeln), men det
saknas bevis för detta [1].

Avsaknad/förlängning av främre korsbandet har också pe-
kats ut som tänkbar orsak [9]. Detta har bestridits av Lau-
rence; ingen isolerad ligamentskada kan ge CDK [3].

Samtidig höftledsdislokation (DDH) är det vanligast före-
kommande associerade tillståndet (förekommer i 45 procent
av fallen med CDK) [9]. Larsens syndrom [10], artrogryposis
multiplex congenital [11] med flera komplexa syndrom har en
genetisk bakgrund. CDK förekommer också tillsammans
med pes equinovarus och kongenital armbågsluxation till ex-
empel. I genomgången litteratur har ca 46 procent en isolerad
CDK.

Det ligger nära till hands att anta att bakomliggande orsa-
ker till höftledsdislokation (DDH) också skulle kunna orsaka
CDK. Att sätesläge predisponerar för DDH är välbelagt, så
även vad gäller oligohydramnios [12]. En annan förklaring
skulle kunna vara att progesteron och östrogen går över till
fostrets blodomlopp under andra och tredje trimestern. Dessa
hormoner inaktiveras normalt i fostrets lever, men om denna
funktion skulle vara sänkt eller om koncentrationen i blodet
skulle överstiga leverns kapacitet skulle det kunna leda till
ökade koncentrationer av hormoner som östrogen och relax-
in, vilket skulle ge ökad ledslapphet hos fostret [12]. 

Liksom DDH är CDK vanligare bland flickor (Tabell II).
Varför så är fallet är ännu inte klarlagt. 

Kan moderns ålder ha betydelse? I genomgången litteratur
har denna faktor inte studerats, men i Sundsvall var fyra mam-
mor över 35 år under graviditeten. Vad gäller risken för höft-
ledsdislokation har moderns ålder visat sig medföra en liten,
men dock, riskökning [12]. Samtidigt minskar risken med
ökande paritet [12]. Några uppgifter angående samvariation
med amnioscentes har inte hittats.

❙ ❙ Diagnos och behandling
Barnen diagnostiseras kliniskt i regel under neonatalperio-
den. Diagnosen verifieras sedan med slätröntgen/ultraljud
(Figur 2). Det kan vara svårt att med röntgen gradera disloka-
tionen, eftersom skelettet är så pass omoget. I första hand styr
kliniken behandlingen.

Det går även att diagnostisera CDK antenatalt [14]. Men
ultraljud kan vara svårbedömt, och man måste sannolikt leta
specifikt till exempel vid oligohydramnios. 

Konservativ behandling lämpar sig bäst för barn med grad
I och II och bör initieras före 3 månaders ålder för att lyckas,
ju tidigare desto bättre [1, 8, 13]. JY Ko och medarbetare har
inte sett någon skillnad i funktion mellan grad II och III efter
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Figur 1. Svårighetsgrader av hyperextension I–III. 

Tabell I. Förekomst av CDK (congenital dislocation of the knee) i Sverige 1993–1998. Antal i Sverige rapporterade fall med CDK som huvuddia-
gnos 1993–1998. Data efter 1999 ännu inte tillgängliga. Källa: Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen.

Medicinskt födelse- Slutenvårdsregister 
register Missbildningsregister (<1 månads ålder) Sundsvall–Härnösand

1993 18 3 5 1
1994 13 0 6 0
1995 5 1 3 0
1996 11 1 4 1
1997 4 0 1 2
1998 0 2 1 0
Incidens 0,085‰ 0,012‰ 0,033 ‰ 0,43‰

Tabell II. Könsfördelning vid kongenital knäledsdislokation [1, 3, 4, 13]. 

Könsfördelning hos
Studie År Könsfördelning Antal i studien Antal isolerade CDK isolerad CDK

Laurence 1967 1:3,5 32 14 1:6,50
Jacobsen & Vopalechy 1985 1:3,33 13 4 0:4
Ferris & Aichroth 1985 1:4,50 9 7 1:2,50
Jih-Yang Ko et al 1999 1:3,25 17 8 1:1,67
Sundsvall–Härnösand 2000 0:5 5 5 0:5
Totalt 1:3,45 76 38 1:4,57

Figur 2. Nyfött barn med tibia framskjutet jämfört med femur.



konservativ behandling under förutsättning att det inte före-
låg annan associerad muskuloskeletal anomali [13]. Enligt
Haga och medarbetare kan man i fall där CDK förekommer
isolerat avvakta en månad för att invänta eventuell spontan re-
duktion. Om denna uteblir kan man därefter behandla med
Pavlik Harness (amerikansk motsvarighet till vår Rosenske-
na) [15]. T Iwaya och medarbetare [5] förespråkar också an-
vändandet av Pavlik Harness. 

Operativ behandling lämpar sig bäst för barn med svårig-
hetsgrad II och III, barn där det utgör en del av ett syndrom samt
barn där konservativ behandling i cirka tre månader inte varit
tillräcklig [1, 7, 8, 16]. Man brukar dock börja med konserva-
tiv behandling. Vanligast är att man gör en förlängningsplastik
av quadricepssenan [1]. Ibland kan även andra strukturer som
till exempel adduktorerna, främre korsbandet och kollateralli-
gamenten behöva åtgärdas [1]. Operation bör utföras före 2 års
ålder för att ge tillfredsställande resultat [1, 2].

Som komplikation finns bland annat beskrivet olika grader
av valgusdeformitet [2, 8]. Frakturer av distala femur och el-

ler proximala tibia har också angetts som komplikation till kon-
servativ behandling [3, 4, 7]. Vad jag har kunnat bedöma har
detta varit i fall där man inte har gett traktionsbehandling före
redresseringsgips. Postoperativt har komplikationer som ärr-
bildning och försvagning av quadricepsmuskeln beskrivits [7]. 

Det förefaller inte finnas några långtidsuppföljningar, var-
för det är omöjligt att uttala sig om eventuella senkomplika-
tioner.

❙ ❙ Sundsvall-studien 
Vid genomgång av barnkliniken i Sundsvall–Härnösands re-
gister fann man fem barn med registrerad kongenital knäleds-
luxation 1993–2000. Samtliga hade en isolerad CDK utan
andra associerade tillstånd. Barnens förlossnings-, pediatrik-
och ortopedjournaler har granskats liksom befintliga röntgen-
och MR-bilder. Barnen har tillsammans med sina föräldrar
kallats till ett återbesök på mottagningen för insamlande av
kompletterande uppgifter samt för en funktionsbedömning av
knät tillsammans med en sjukgymnast. Funktionsbedöm-
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Tabell IIIA. Resultat.

Tidigare obstetrik
Moders inklusive denna Amnio- Rörlighet Oligo- Gestations-

Patient Kön Hereditet ålder graviditet scentes Fosterläge i uterus Symfysiolys hydramnios ålder

a flicka nej 45 år 3 graviditet/3 para ja huvud ua nej nej 38+5
b flicka nej 33 år 4 graviditet/3 para ja huvud ua nej nej 42+4
c flicka nej 43 år 2 graviditet/1 para ja säte ua nej nej 39+0
d flicka nej 37 år 6 graviditet/4 para ja säte ua ja ja (1 månad 38+4

efter
amnioscentes)

e flicka nej 36 år 3 graviditet/1 para ja huvud ua ja nej 40+6

Tabell IIIB. Resultat.

Patient
(samma patienter Förlossnings- Svårighets- Associerade Röntgenfynd affekterad
som i Tabell IIIA) sätt APGAR Homf/l/v Sida grad tillstånd sida

a PN 9+9+10 35 cm/48 cm/ 3120 g vänster III 0 främre korsband syns ej
på MR, benlängds-
skillnad

b PN 9+10+ 34 cm/ 50 cm/ 3590 g höger III 0 främre korsband syns ej 
på MR, benlängdsskill-
nad, tibiakurvatur

c sectio p g a säte 9+10+ 38 cm /48 cm/3385 g bilateralt II 0 accentuerad tibiakurva-
tur bilateralt

d sectio p g a säte 9+9+ 35 cm /49 cm/3395 g höger III 0 tibiakurvatur, ben-
längdsskillnad (ej MR)

e sectio p g a 9+10+10 35,5 cm/50 cm/3175 g vänster II 0 (ej MR), viss tibiakurva-
värksvaghet tur, ev benlängdsskillnad

Tabell IIIC. Resultat.

Patient Flexionsförmåga före
(samma patienter respektive efter avslutad redresserings-/
som i Tabell IIIA och B Behandling skenbehandling

a traktion, skenor i 4 månader, operation vid 2 år 11 månaders ålder 0º resp ca 110º  (även post op)
b traktion, redresseringsgips + skena i 5 månader, sjukgymnastik 0º respektive 120º
c redresseringsgips i 1 månad, sjukgymnastik höger 15–20º , vänster 10º respektive

höger + vä 90º
d sjukgymnastik, redresseringsgips + skena i 5 månader 15º respektive ca 100 º
e traktion, redresseringsgips + skena i 3 månader, sjukgymnastik 0º respektive –140º

➨



annons

annons



ningen gjordes med utgångspunkt i Kettelkamp/Thompson
Knee Scoring Scale II (1975) [17], där fullgod funktion och
stabilitet ger 103 poäng (Tabell IIIA–B och Tabell IVA–B).

Etiologi
På två av barnen i denna studie har man inte kunnat identifie-
ra främre korsbandet på affekterad sida på MR-bilder. På två
barn finns inga MR-bilder.

Fyra av fem mammor i studien var över 35 år under gravi-
diteten, och alla genomgick amnioscentes. I ett fall försvann
allt fostervatten efter amnioscentesen i vecka 14, och en suc-
cessiv normalisering skedde under påföljande fyra veckor.
Modern har jämfört ultraljudsbilder från före och efter amnio-
scentesen och menar med bestämdhet att benet lade sig fel i
samband med denna. Komplikationsrisken vid amnioscentes
är mycket liten (för missfall ca 0,5–1 procent) [18]. Någon
uppgift angående risken för oligohydramnios efter genom-
gången amnioscentes har inte kunnat hittas.

Det kan konstateras att två av mammorna visade tecken på
symfysiolys under graviditeten, vilket kan vara av intresse
analogt med diskussionen ovan om hormoners eventuella in-
verkan. En mamma har kvarstående besvär. 

Diagnos
I ett fall såg barnmorskan att knät var översträckt vid den sed-
vanliga undersökningen i vecka 18. Vid ett kontrollultraljud
två veckor senare bedömdes knät som normalt.

Hos alla fem barn ställdes diagnosen kliniskt perinatalt.

Behandling
Sammanfattningsvis har barnen i Sundsvall fått följande be-
handling: 
1. Traktionsbehandling och dagliga manuella flexionsöv-

ningar i cirka tio dagar vid behov. 
2. Redresseringsbehandling med successivt ökande flexions-

vinkel tills man uppnått 90º. Detta har tagit mellan 1 och 5,5
månader. 

3. Fri rörlighet och vid behov fortsatt sjukgymnastik. 

Ett av barnen har sedermera opererats med förlängnings-

plastik av quadricepsmuskeln. Målet med behandlingen är att
få en godtagbar flexionsförmåga i knät, det vill säga så pass
stor att barnet inte hindras i sitt dagliga liv. Han/hon bör kun-
na gå, springa, cykla m m. Ett rörelseomfång om ca 0 º– >100º
flexion är optimalt för god knäfunktion [7]. Det har varit svårt
att göra en korrekt funktionsbedömning av barnen. Dels kan
barnet vara tidigt eller sent i förhållande till den normala ut-
vecklingstakten, dels kan han/hon vara mer eller mindre sam-
arbetsvillig och dels jämför vi här barn i olika åldrar som där-
för inte förväntas klara av samma saker. På flickan med bila-
teral CDK har man heller ingen frisk sida att jämföra med.

Ett observandum är att den flicka i studien som sedermera
opererades inte fick gipsredresseringar utan enbart skenor. Hon
uppnådde enligt givna kriterier ett gott resultat med konserva-
tiv behandling, men man valde att operera ändå med förhopp-
ningen att öka flexionsförmågan ännu något. Hon var 2 år och
11 månader vid ingreppet, vilket skulle vara i äldsta laget. Det
gjordes en fraktionerad delning av quadricepsmuskeln. Enligt
operationsberättelsen fann man en ordentligt underutvecklad
quadricepsmuskel med riklig mängd ärrvävnad. Risken att man
i samband med amnioscentes av misstag skulle ha stuckit i 
quadriceps är liten då punktionen utfördes med hjälp av ultra-
ljud, men det kan inte uteslutas att så skedde. Det är osäkert om
operationen gav någon egentlig förbättring. Föräldrarna tycker
dock att hennes rörlighet har ökat de senaste två åren. Hon har
börjat leka mer fysiskt aktiva lekar under denna period.

Komplikationer
Samtliga barn i studien har en kurvatur av tibia av varierande
grad (Figur 3). Hos en flicka kan man se att hon inte hade nå-
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Tabell IVA. Resultat vid uppföljning. Normal flexionsförmåga i friskt knä –10º till +135º.

Patient Ålder Flexionsförmåga Funktion Kommentarer

a 7 år 115–120º 99/103 p Normal patella
b 4 år 90º 90/103 p Mycket liten patella
c 3 år 110º bilateralt höger: 90/103 vänster: 87/103 p Ordinära patellae bilateralt
d 3 år 130º 94/103 p Kortare fot på affekterad sida, saknar patella?
e 4 månader 140º 1 Patella ligger högt upp11

1Går ej att bedöma alla variabler, och det är således omöjligt att räkna ut sammanlagd poäng.

Tabell IVB. Resultat vid uppföljning

Patient
(samma som 
i Tabell IVA) Överextension sjuk/frisk sida Instabilitet Smärta

a 10º/10º Något lateralt och medialt, stumt stopp i maxflexion 0
b 15º/5º 0 Vid ovanligt hård ansträngning
c vänster 20º höger/10º (bilateralt) Måttlig; främre draglåda, medialt och vid rotation Vid ovanligt hård ansträngning
d 10º/5º Måttlig vid rotation, något medialt Max flexion, max extension 

rotation
e 0º/0º Något lateralt och medialt, måttlig främre draglåda 0

Figur 3. Utvecklad tibiakurvatur efter redresseringsbehandling.
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gon kurvatur vid 1 dygns ålder. Vid 1 års ålder finns en tydlig
kurvatur som vid 3 års ålder har gått tillbaka markant. Kurva-
turen skulle kunna bero på att det uppstår en greenstick-frak-
tur vid de stora påfrestningar som tibia utsätts för under
redresseringsbehandlingen. Barn med ensidig CDK uppvisar
dessutom en benlängdsskillnad på 0,5–1,5 cm i efterförlop-
pet, där affekterat ben är kortare på grund av kortare under-
ben. På en flicka har man noterat att foten är ca 1 cm kortare
på affekterad sida. I genomgången litteratur finns inget av det-
ta beskrivet. Viss benlängdsskillnad är vanligt förekomman-
de hos i övrigt friska barn och skulle kanske ha funnits ändå.

Fyra av fem flickor var något instabila i sitt affekterade knä.
Knät är som mest stabilt i översträckt läge. Hos en flicka tar det
stumt stopp i maxflexion på ett sätt som det inte gör hos de
andra. Troligen har hon en stram ligamentapparat från början.

Åsikter från föräldrarna
Majoriteten av föräldrarna tycker att det i huvudsak har fun-
gerat bra med behandlingen. Flera av barnen verkade upple-
va redresseringarna som smärtsamma. Det är viktigt att tänka
på effektiv smärtlindring i framtiden. Majoriteten av föräld-
rarna har tyckt att skenorna var besvärliga och svåra att hålla
på plats. Det blir heller inte lika strikt behandling då det är lätt
att falla för frestelsen att ta ut barnet ur skenan. De tycker ock-
så att det skulle ha varit bra att ha gips lite längre, att ha stör-
re krav på böjlighet från början så det finns utrymme för bar-
net att stelna till lite.

❙ ❙ Kommentar
Sammanfattningsvis har samtliga barn i Sundsvall–Härnö-
sand haft en CDK utan associerade tillstånd. De är alla flick-
or och har fått tidig konservativ behandling, en har opererats
och alla har gått på uppföljande kontroller på ortopedkliniken,
länssjukhuset Sundsvall–Härnösand. Alla har idag en god-
tagbar funktion i affekterat knä. Detta material är för litet för
att man ska kunna dra några avgörande slutsatser. Som svar
på frågan varför det fötts så förhållandevis många barn i
Sundsvall med CDK menar jag att det sannolikt rör sig om ett
statistiskt klusterfenomen. 

CDK är en ovanlig diagnos, där vi i dagsläget inte kan ut-
tala oss med säkerhet om vare sig etiologi eller risken för
eventuella senkomplikationer. Det vi kan säga är att barn med
CDK i första hand bör få konservativ behandling med uppre-
pade redresseringar och sjukgymnastik. Som avslutning ett
försiktighetens ord: När vi inte vet exakt vad vi letar efter ten-
derar vi att förstora betydelsen av de eventuella samband vi
kan hitta. I detta fall förekomsten av amnioscentes och möd-
rarnas ålder. Dessa faktorer bör dock tas med i framtida stu-
dier, om inte annat så för att kunna utesluta ett samband.
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SUMMARY

Congenital dislocation of the knee in children
– unusual condition of unknown etiology

Anne Garland
Läkartidningen 2002; 99:775-80

Congenital dislocation of the knee is a rare condi-
tion. It results in an inability  to flex the knee. The
condition is normally diagnosed clinically during
the neonatal period and is verified by X-ray and/or
ultrasound. Treatment is preferably non-operative
with gradually increased passive flexion of the
knee. In certain cases surgery may be justified. In a
majority of cases, the children achieve acceptable
knee-function after treatment.
In the region of Sundsvall-Härnösand in Sweden,
during the past seven years five children with con-
genital dislocation of the knee were born, which is
a considerable accumulation of cases. This article
describes these five children, their condition, pos-
sible etiology and strategies of treatment.
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