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Diagnostik och handläggning av
skelettdysplasier i pediatriken

Lars Hagenäs1

Barnendokrinologiska Enheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Inledning
Gruppen skelettdysplasier omfattar mer än 150
väl beskrivna tillstånd med avvikelser i skelettets
utveckling som gemensamt drag. Den genetiska-
molekylära bakgrunden har de senaste tio åren
klarlagts för ett avsevärt antal av  dessa och
förståelsen har därigenom ökats både för
skelettdysplasiområdet i sig och hur anläggning
och utveckling av extremiteter och bål regleras
både hos fostret och postnatalt. 

Inte oväntat har man beskrivit mutationer i
gener för olika bindvävskomponenter (t.ex. kolla-
genvarianter och andra matrixkomponenter) eller i
PTH-receptorn som ju är väsentlig för bildningen
av skelettet. Mer oväntade är mutationer i en lång
rad andra typer av gener; t.ex. för andra receptor-
er (ex. FGFR3; FGFR2); receptorkopplade
molekyler (ex. G-protein); en membranbunden
transportör för sulfatjoner (DTDST); ett RNA-
baserat enzym; eller i  homeoboxinnehållande
transkriptionsfaktorer. Tabell 1 ger en rad exempel
på beskrivna mutationer men är på intet sätt full-
ständig. Det måste samtidigt poängteras att den
genetiskt-molekylära bakgrunden fortfarande är
oklar för flertalet skelettdysplasier. Mutationerna
är inte sällan dominanta vilket blir förståeligt om
man tänker på att en defekt bindvävskomponent 
(t.ex. kollagen 1) som inkorporeras i extracellulär

matrix förstör den tredimensionella strukturen
eller att en konstitutivt aktiverad receptor (t.ex.
FGFR3) ger kontinuerlig signalering oberoende av
ligandaktiviteten. Ibland finner man dominanta
skelettdysplasier som till synes uppträder i en
recessiv form, dvs i fall av flera drabbade barn till
normala föräldrar. Sannolikt rör det sig då ofta om
så kallad könscellsmosaicism, dvs det finns en
klon av könsceller innehållande den aktuella
mutationen, hos den i övrigt friska föräldern. Det
är antagligen inte ovanligt att nymutationer är av
företrädelsevis paternellt ursprung. Till exempel
härrör nya fall av akondroplasi alltid från fadern. 

Hur vanligt förekommande
är skelettdysplasierna?
De enskilda skelettdysplasierna är ovanliga eller
(oftast) extremt ovanliga. Akondroplasi som
förekommer med en incidens på cirka 1:20.000 är
en av de vanligaste, icke letala, grava skelettdys-
plasierna. De vid födelsen eller intrauterint letala
skelettdysplasierna utgör en betydande andel av
alla skelettdysplasier och beräknas förekomma
med en incidens på 1:10.000; vanligast är thana-
totofor dysplasi och akondrogenes. Samman-
tagen incidens av alla skelettdysplasier har beräk-
nats till en till två fall per 4-5.000 födda.
Antagligen är detta en för låg siffra och många
skelettdysplasier uppmärksammas först i vuxen
ålder pga mild fenotyp med marginell kortvuxen-
het och diskreta disproportioner. Exempel på
sådana är de autosomalt dominanta tillstånden
dyskondrosteos (Leri Weill syndrom) och
hypokondroplasi. 

1: Korrespondanse til:
Dr. Lars Hagenäs
Barnendokrinologiska Enheten
Barnkliniken
Karolinska Sjukhuset
S-17176 Stockholm
Sverige
E-post: lars.hagenas@kbh.ki.se
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Tabell 1
Genetiska defekter och molekylära mekanismer för vissa skelettdysplasier (från ref. 1)
(Ho)mozygous; (L)ethal; (D)ominant; (R)ecessive. Dominant diseases that seem to occur in a recessive way in a 
family may be caused by parental germ cell mosaicism.

SSkkeelleettaall  DDyyssppllaassiiaa  GGrroouupp GGeennee//cchhrroommoossoommaall  llooccaattiioonn//((DD))oommiinnaanntt;;
((RR))eecceessssiivvee    

GGeennee  pprroodduucctt  ffuunnccttiioonn  aanndd  mmoolleeccuullaarr
mmeecchhaanniissmmss

FFGGFFRR33
Thanatophoric dysplasia (L).
Achondroplasia.
Hypochondroplasia.

FGFR3/4p/D
(fibroblast growth factor receptor-3)

Constitutive FGFR3 activation leading to inhibi-
tion of chondrocyte proliferation and differenti-
ation and rhizomelic disproportionate short
stature 

SSHHOOXX
Turner syndrome.
Leri-Weill Dyschondrosteosis.
Langer mesomelic dysplasia (Ho).

SHOX/Xp and Yp /pseudoautosomal-D
(short stature homeobox-containing gene)

Haploinsufficiency or total loss of the SHOX
(homeobox) transcription factor leading to
mesomelic disproportionate short stature

TTyyppee  II  ccoollllaaggeenn
Osteogenesis imperfecta (OI) type I-IV. 

COL1A1/17q/D
COL1A2/7q/D
(collagen type I alpha-1 and -2 chains)

Defect procollagen I compromise formation of
mature homofibrills causing a more or less
continuous spectrum of clinical severity. Type II
OI is usually lethal.

TTyyppee  IIII  ccoollllaaggeenn
Achondrogenesis type 2 (L).
Hypochondrogenesis (often L).
Kniest dysplasia.
SEDC (spondyloepiphyseal dysplasia
congenita).
SEMD Strudwick.
Stickler syndrome type-1.
Familial osteoarthrosis.

COL2A1/12q/D
(collagen type II alpha-1 chain)

Disturbed assembly and structure of type II col-
lagen causes defect differentiation and growth
of axial and juxta-axial skeleton. Type II colla-
gen is also called cartilage collagen and is pro-
duced as a major collagen from proliferative
chondrocytes in the growth plate.

TTyyppee  IIXX  ccoollllaaggeenn
Multiple epiphyseal dysplasia,
type-6 (EDM6 - CCOOLL9AA1) 
type-2 (EDM2 - CCOOLL9AA2)
type-3 (EDM3 - CCOOLL9AA3)

COL9A1/6q/D
COL9A2/1p/D
COL9A3/20q/D
(collagen type IX alpha-1 to -3 chains)

Type IX collagen is a heterotrimer of alpha-1,
alpha-2, and alpha-3 chains. It is a cartilage-
specific fibril-associated collagen. It is pro-
duced as a minor collagen from proliferative
chondrocytes in the growth plate.

TTyyppee  XX  ccoollllaaggeenn
Metaphyseal dysplasia Schmid type.

COL10A1/6q/D
(collagen type X alpha-1 chain)

Type X collagen is produced by hypertrophic
chondrocytes in the epiphyseal growth plate. 

TTyyppee  XXII  ccoollllaaggeenn
Stickler syndrome type-2 (COL11A1)
and type-3 (non-ocular form, COL11A2).
Marshall syndrome 
(CCOOLL11AA1)

COL11A1/1p/D
COL11A2/6p/D
(collagen type XI alpha-1 and -2 chains)

Type XI collagen "decorates" type II collagen
fibrils.  It is produced as a minor collagen from
proliferative chondrocytes in the growth plate
and is also a structural component in the eye.
Stickler type-2 (and type-1) is associated with
ocular changes (myopia and risk of retinal
detachment).

CCOOMMPP
Pseudoachondroplasia.
Multiple epiphyseal dysplasia type-1

COMP/19p/D
(cartilage oligomeric protein)

COMP is a homopentameric protein necessary
for assembly of cartilage matrix. Mutated
COMP may be retained in chondrocyte endo-
plasmatic reticulum causing premature cell

RRNNAAssee  MMRRPP--RRNNAA
Cartilage hair hypoplasia (metaphyseal
chondrodysplasia, McKusick type).

RMRP/9p/R
(mitochondrial RNA-processing endoribonucle-
ase)

RMRP is a nuclear gene product that is import-
ed into mitochondria. Mutations confer meta-
physeal dysplasia, immunological defects and
anemia
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DDTTDDSSTT
Achondrogenesis type 1B (L).
Atelosteogenesis type 2 (L).
Diastrophic dysplasia.
Multiple epiphyseal dysplasia type-4
(EDM4).

DTDST/5q/R
(diastrophic dysplasia sulphate transporter)

Defect sulphate transporter confer undersul-
phated proteoglycans in extra cellular matrix
leading to distorted joint formation; scoliosis
and short stature

MMaattrriilllliinn--33
Multiple epiphyseal dysplasia type-5
(EDM5).

MATN3/2p/D
(matrilin-3)

Defect matrilin-3 disturbs formation of carti-
lage matrix. Matrilin-3 is an oligomeric protein
present in the cartilage extra cellular matrix.

PPTTHH//PPTTHHrrPP--rreecceeppttoorr  
Metaphyseal dysplasia Jansen type.
Blomstrand dysplasia (L).

PTHR/3p/D,R
(parathyroid hormone receptor)

Constitutively activating (dominant) mutations
of parathyroid hormone receptor in Jansen
dysplasia cause delayed terminal differentia-
tion of chondrocytes with a chaotic process of
ossification in metaphyseal areas. Inactivating
(recessive) mutations in Blomstrand cause
advanced skeletal maturation and generalized
osteosclerosis.

CCDDMMPP11
Acromesomelic dysplasia Grebe and
Hunter - Thompson types.
Brachydactyly type C.

CDMP1/20q/R 
(cartilage-derived morphogenetic protein-1)

CDMP-1 initiates chondrogenic differentiation
of mesenchymal stem cells. The loss of func-
tion mutations confer a phenotypic spectrum
ranging from Brachydactyly C in heterozygotes
to the severe Grebe-type chondrodysplasia in
the homozygous affected and seems to be due
to CDMP1 gradient effects during pattern for-
mation

NNPPRRBB
Acromesomelic dysplasia 
Maroteaux type.

NPRB/9p/R
(natriuretic peptide receptor B gene)

NPRB is the homodimeric transmembrane
natriuretic peptide receptor B 

GGNNAASS11
Pseudohypoparathyreoidism type 1a
(PHP-1a).
McCune Albright syndrome (fibrous
dysplasia).

GNAS1/20q/D 
(stimulatory Gs alpha protein of adenylate
cyclase)

Heterozygous inactivating mutations in exons
of GNAS encoding the alpha subunit of the
stimulatory Gs-alpha confer PHP-1a including
Albright hereditary osteodystrophy, (AHO).
Activating dominant mutations (always somatic
mosaicism) cause polyostotic fibrous dyspla-
sia of the bone in McCune Albright syndrome

CCaatthheeppssiinn  KK
Pyknodysostosis.

Cathepsin K/1q/R
(cartilage oligomeric protein)

Cathepsin K is a cysteine lysosomal protease
that is highly expressed in osteoclasts

SSeeddlliinn
Spondyloepiphyseal dysplasia tarda.

SEDL/Xp/XR Sedlin is an endoplasmatic reticulum protein
with a putative role in Golgi transport

SSOOXX99
Campomelic dysplasia (often L).

SOX9/17q/D
[SRY (sex reversal Y-chromosome) -related
HMG-box 9 gene]

SOX9 is a transcription factor responsible for
regulation of chondrocyte lineage and also for
COL2A1. The latter may explain certain pheno-
typic similarities to SEDC, Stickler and Kniest
dysplasia. The majority of karyotypic males
show partial or complete sex reversal.  

TTRRPPSS11//EEXXTT11
Tricho-rhino-phalangeal 
syndrome type-1 and -3.
Tricho-rhino-phalangeal syndrome type-
2 (Langer-Giedion syndrome).

TRPS1/8q/D (TRP type 1 and 3)
(trichorhinophalangeal syndrome-1 gene)
EXT1/8q/D (TRP type 2)
(exostosin-1)

TRPS1 is a zinc finger protein functioning as a
putative transcription factor. TRP type 2 is a
contiguous gene syndrome involving loss of
functional copies of the TRPS1 and EXT1
genes

CCBBFFAA11
Cleidocranial dysplasia.

CBFA1/6p/D The gene encodes the Core Binding (transcrip-
tion) Factor A1
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Kroppsproportioner är ofta 
rubbade vid skelettdysplasier

Gemensamt för skelettdysplasierna är att de
oftast ger en disproportionelig kortvuxenhet, dvs
extremiter och bål drabbas i olika grad av tillväxt-
rubbningen. Exempel på vanliga skelettdysplasier
med disproportionerligt korta extremiteter är
akondroplasi och dyskondrosteos. Vid den förra
diagnosen är de proximala segmenten av extrem-
iterna (dvs överarmar och lårben) mest drabbade;
sk rhizomel form av kortvuxenhet medan vid
dyskondrosteos mellansegmenten (underarmar
och underben) är mest drabbade (sk mesomel
form). Om händer och fötter är tydligt tillväxthäm-
made blir termen följaktligen acromel dysplasi; om
förutom händer och fötter, även underarmar och
underben är drabbade kan man tala om akrome-
somel dysplasi. Vid vissa skelettdysplasier är ryg-
gradens tillväxt företrädesvis drabbad, t.ex vid
spondyloepimetafysär dysplasi, Kniest syndrom,
Dyggve-Melchior-Clausens syndrom och Morquio
syndrom.

Graden av tillväxtrubbning varierar starkt för
olika diagnoser från en vuxen slutlängd klart
under 100 cm till gott och väl normallängd men
med disproportioner avseende relationen nedre
extremiteter och bål. Armspannet motsvarar nor-
malt, åtminstone från och med skolåldern,
stående längd och bör ingå i beskrivningen av
patientens kroppsproportioner.

Skallomfånget är ökat vid vissa skelettdys-
plasier, mest typiskt vid akondroplasi som har ett
genomsnittligt skallomfång motsvarande +3SDS
för normalpopulationen. Vid de flesta skelettdys-
plasier är sannolikt hjärnans tillväxt och därmed
skallomfånget normala; dvs genomsnittligt för
normalpopulationen men ger ofta intryck att vara
stort i relation till en uttalad kortvuxenhet. 

Tillväxtrubbningar som orsakas av hormonella
orsaker eller har nutritionella, inflammatoriska,
kardiella, renala eller psykologiska orsaker ger
typiskt inte kroppslig disproportion. Det kan där-
för vara värdefullt att vid utredning av tillväxtrubb-
ningar evaluera "relativ sitthöjd" dvs mäta sitthöj-
den (SH) och kalkylera dess procentuella andel av
totallängden (SH%). Det nyfödda barnet har i rela-
tion till bålen korta ben som under hela barn-
domen fram till pubertetsstarten växer något
snabbare än bålen. Sitthöjdens andel av kropp-
slängden minskar därför kontinuerligt med åldern

hos det prepubertala barnet vilket ses i figur 1. 
Under puberteten bryts denna trend beroende

på att könshormonerna ger en tillväxtspurt av ryg-
graden. Typisk vid akondroplasi är att den relativa
sitthöjden motsvarar ungefär +10 SDS, vid
hypokondroplasi cirka +4 till 5 SDS och vid
dyskondrosteos +3 till 4 SDS. Systematisk kun-
skap om relativ sitthöjd vid olika skelettdysplasier
saknas emellertid. Förutom vid skelettdysplasier-
na medför vissa andra genetiskt betingade syn-
drom disproportionerlig tillväxt beroende på korta
nedre extremiteter. Till exempel är ökad relativ sitt-
höjd typiskt för Downs och Turners syndrom. En
oförklarligt kortvuxen flicka med ökad relativ sit-
thöjd bör därför misstänkas ha Turner syndrom. 

Klassificering av 
skelettdysplasier
Historiskt sett har man brukat klassificera
skelettdysplasier i sådana som ger en kort bål
(proportionellt sett) och de som ger korta extrem-
iteter. Klassificeringen har till stor del byggt på
radiologisk bedömning av en "helskelettunder-
sökning" omfattande:

1) cervikala ryggraden; lateral avbildning med
speciell hänsyn till dens epistrofei och möjliga 
segmenteringsanomalier

2) hela ryggraden; både anteroposterior (AP)
och lateral avbildning

3) skalle; AP samt lateral avbildning; eventuellt 
även avbildning av foramen magnum

4) thorax; AP avbildning inkluderande klaviklar

5) bäckenet; AP samt lateral avbildning. Alla 
delar av bäckenet inklusive höftleder måste 
vara bedömbara

6) extremiteter; AP avbildning som tillåter 
värdering av segmentens inbördes 
proportioner 

7) händer och fötter; AP avbildning. Hand och 
distala underarmen skall synas på samma bild
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Den radiologiska klassificeringen har lagt stor vikt
vid om förändringar ses i epifyser, metafyser eller
kotkroppar eller i kombinationer av dessa.
Därigenom har skelettdysplasier kunnat klassifi-
ceras som t.ex. epifysära eller metafysära. Om
kotkropparna haft avvikande form har klassifi-
ceringen kunnat bli t.ex. spondyloepifysär dys-
plasi eller spondyloepimetafysär dysplasi. Denna
senare kombination är typisk t.ex. för
pseudoakondroplasi.

Det är viktigt att känna till att skelettförän-
dringar ofta är åldersberoende vilket gör att
upprepade bedömningar med flera års mellanrum
ibland kan vara motiverat. I fall av familjär
förekomst av en skelettdysplasi kan diagnostiken
snabbare bli konklusiv om den afficierade
föräldern primärt undersöks.  

Numera, speciellt efter att molekylärgenetisk
diagnostik blivit möjlig för många entiteter, har det
skett en större betoning på helheten: radiologisk
bedömning av skelettet tillsammans med den
kliniska fenotypen inkluderande ortopediska
avvikelser, eventuellt generellt bindvävsengage-
mang, kroppsproportioner, tillväxtmönster och
hereditet kan tillsammans ge idéer om diagnos
och om eventuella mutationsanalyser som kan
vara aktuella.

Beskrivning av fenotypen 
vid skelettdysplasier

I all syndromdiagnostik är det nödvändigt att sys-
tematisera den kliniska iakttagelsen och formulera 
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Relativ sitthöjd (sitthöjdens andel av totallängden)
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 Achondroplasia  n=45

Hypochondroplasia  n=13

Dyschondrosteosis  n=17

Figur 1
Normal utveckling av relativ sitthöjd (sitthöjdens andel av totallängden) för flickor (medel ± 3 SDS). Ett antal individer med
achondroplasi, hypochondroplasi samt dyschondrosteos är inprickade. Data för normalreferensen är från Gerver och Bruin
(ref. 3).
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adekvat terminologi för att kunna klassificera och 
kommunicera omkring den specifika patienten (se
tabell 2 för förslag till systematisering). Att träffa
patienten med det oklara syndromet tillsammans
med kollegor från andra specialiteter kan vara
värdefullt. Jämförelse med föräldrar och syskon är
obligat tillsammans med uppritande av ett släkt-
träd där man noterar kliniska drag, medicinska
fakta, längder och kroppsproportioner. Det kan i
detta sammanhang vara upplysande att granska
familjens fotoalbum.

Värdera kroppsproportioner. Bedöm huruvida
tillväxthämningen är mer uttalad centralt än  per-
ifert? Är t.ex. ryggen kort men händer och fötter
normalstora? Är händer och fötter påfallande små
eller är det mest mellanhanden som är kort? Är
tummen "högt infästad"? (ett tecken på kort
metacarpale I; ett typiskt drag vid diastrofisk dys-
plasi). Polydaktyli och nageldystrofi  är vanligt vid
kondroektodermal dysplasi. Pes equinovarus
förekommer vid diastrofisk dysplasi, Kniest dys-
plasi och osteogenesis imperfecta.

Hur är ansiktsdragen? Finns t.ex. ett under-
utvecklat mellanansikte, bettinkongruens?
Spetsig hög gom? Framträdande käkparti? Ett
förlängt och/eller "platt" ansikte förekommer
typiskt vid kollagen 2 och 11 rubbningar samt vid
FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2) rubb-
ningar. Bifid uvula, hög och smal gom eller
gomspalt finns vid Kniest syndrom, kongenital
spondyloepifysär dysplasi, diastrofisk dysplasi,
metatrop dysplasi och vid campomel dysplasi.

Allmänt sett kan det vara upplysande att
värdera hur bindvävskomponenter ter sig. Finns
t.ex. överrörliga leder, laxitet i huden, nedsatt
utveckling av muskulatur eller nedsatt
muskelkraft; när satt och gick barnet själv? Finns
utslätad ansiktsmimik? ptos? Nedsatt hår- och
nagelkvalité kan spegla en defekt bindvävskom-
ponent. Nedsatt syn och/eller nedsatt hörsel är
vanligt förekommande vid vissa skelettdysplasier.
Tecken till juvenilt uppträdande osteoartros är
vanligt vid t.ex. mutationer av COMP-proteinet
(vid pseudoachondroplasi och vid multipel epi-
fysär dysplasi typ 1).   

Serumnivåer av calcium och fosfat är med få
undantag normala vid skelettdysplasier. Tecken
på skelettskörhet är, med några få undantag (t.ex.
osteogenesis imperfecta och pyknodysostos) inte
typiskt för skelettdysplasierna.

Den kognitiva utvecklingen är helt normal för de
allra flesta skelettdysplasier. 

Längd och tillväxtmönster vid
skelettdysplasier 
Kännedom om det förväntade spontana
tillväxtmönstret är väsentligt för varje barn med
tillväxtstörning. För normalpopulationen betyder
genomsnittlig tillväxt att positionen ±0 SDS på
tillväxtkurvan följs i stort sett under hela tillväxtför-
loppet. Individer med en längdposition som
avviker från genomsnittet förväntas följa parallellt
med genomsnittslängd under hela tillväxtförlop-
pet.  

När det gäller de flesta skelettdysplasier sak-
nas kunskap om tillväxtmönster och systematisk
rapportering om variabiliteten i vuxen längd lik-
som gällande kroppsproportioner. 

Födelsestorlek: Intrauterin tillväxt är defekt
vid vissa skelettdysplasier t.ex. vid diastrofisk
dysplasi och vid hår-brosk syndrom där födelses-
längden motsvarar cirka -3 SDS. Andra
skelettdysplasier som likaledes ger extrem vuxen
kortvuxenhet har en nära normal intrauterin tillväxt
med nära normal födelsestorlek. Akondroplasi
och pseudoakondroplasi är två sådana exempel.

Infancytillväxt: Infancyperiodens tillväxt är
defekt vid många skelettdysplasier vilket leder till
ett snabbt fall i positionen på tillväxtkurvan. Den
initiala postnatala tillväxthastigheten kan ibland
vara normal; exempelvis vid akondroplasi som
kan följa sin födelselängdposition i några månad-
er innan en abrupt sänkt tillväxthastighet registr-
eras. För många skelettdysplasier ser man dock
ett abrupt fall i positionen på tillväxtkurvan redan
från födelsen. Ett egenartat tillväxtmönster ses vid
pseudoakondroplasi där tillväxten ofta är helt nor-
mal under hela första levnadsåret varefter tillväxt-
hastigheten till synes abrupt sänks.

Childhoodtillväxt: Från tillgängliga tillväxtda-
ta ser det ut som den relativa längdpositionen i
stort bibehålls under childhoodfasen vid vissa
skelettdysplasier, t.ex. vid akondroplasi och hår-
brosk hypoplasi. Som nämnts är ett undantag
pseudoakondroplasi med sin kontinuerliga sänkn-
ing i positionen på tillväxtkurvan.

Pubertetstillväxt: Pubertetsstarten inträffar
sannolikt i normal ålder vid de flesta skelettdys-
plasierna  men  storleken på pubertetsspurten lik-
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Tabell 2
Kliniska fynd och anamnestiska data som bör beaktas hos patient med misstänkt 
skelettdysplasi (från ref. 1)

HHeeaadd,,  rreessppiirraattoorryy  ffuunnccttiioonn,,  vviissiioonn
Head circumference (expressed as SDS), comparison with
other family member
Face: decreased or increased vertical dimension of middle
face; facial muscle hypotonia; ptosis; retrognathia; underdevel-
oped maxilla; 
Ears: low set position; anatomy of the earlobes; swelling or
deformation of the pinnae. Otitis media; conductive or
sensineuronal hearing impairment
Mouth: high arched palate, cleft palate, bifid uvula, congruency
of the bite (malocclusion), 
pharynx narrowness; snoring; apnoeic episodes; sleeping
position.
Vision: myopia; cataract; retinal detachment.

AArrmmss  aanndd  hhaannddss
Arm length: arms should normally reach middle thigh;
reaching shorter or longer. 
Rhizomelia or mesomelia. Extension defect in elbows; cubi-
tus valgus; Madelung deformity of the wrist and forearm.
Muscle mass of the arms; muscle strength
Hands: short hands (acromelia); only short metacarpals;
metacarpal sign; trident finger configuration; hitchhiker´s
thumb (more proximal insertion than normal due to short 1st
metacarpal bone; loose finger or wrist joints; telescoping
fingers; swollen joints; joint restrictions; pain or stiffness.

LLeeggss  aanndd  wwaallkkiinngg
Disproportionate short legs; mesomelic or rhizomelic shorten-
ing.
Varus or valgus deformity of femur and tibia. 
Feet, short or short and broad. 
Joint pain or stiffness; swollen joints.
Muscle mass; muscle strength.
Increased or decreased patellar or achilles reflexes in relation
to muscle tone.
Age for sitting and walking.
Leg pain, weakness or fatigability after exercise ("spinal claudi-
cation" is a sign of spinal stenosis).

TTrruunnkk  aanndd  nneecckk
Narrow thorax; compromised respiratory capacity; truncal
hypotonia; pectus excavatum or carinatum; kypho-/scoliosis;
cervical kyphosis, thoracolumbar kyphosis; lumbar lordosis
Lumbar pain or fatigability (sign of spinal claudiation). 
Short or long trunk (measure sitting height and evaluate sit-
ting height as a percentage of standing height); short neck.
Neck: search for signs of cervical spine instability; C1-C2
sublocation/dislocation may be present secondary to
hypoplastic dens axis and/or abnormally lax ligament fixa-
tion of dens or between C1-C2. Head flexion or extension
may in those cases cause pain or neurological symptoms
due to displacement of bony parts of C2 into the medulla.

GGrroowwtthh  hhiissttoorryy
Birth weight; birth length.
Height SDS development during first and second year? Presence of catch-up growth? Duration of catch-up. Height SDS at
two, three, four years of age. Is height SDS stabilizing during prepubertal years. Further loss in height SDS during puberty
until final height.
Head circumference SDS.
Body proportion expressed as "relative sitting height" (i.e. sitting height as a percentage of total height) expressed in SDS for
age and sex (SH% SDS).
Change in SH% during childhood growth or during puberty.
Weight development; BMI may not be useful due to body disproportion. Waist circumference may be a better indicator of
overweight.
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Tabell 3
Variationer i vuxen längd för vissa skelettdysplasier utan uppdelning per kön (från ref. 2)

SShhoorrtt  lliimmbbeedd  ccoonnddiittiioonnss AAdduulltt  hheeiigghhtt  ((ccmm))

Achondroplasia 106 - 142

Hypochondroplasia 132 - 147

Diastrophic dysplasia 86 - 122

Pseudoachondroplasia 80 - 130

Metaphyseal dysplasia
McKusick type (CHH)
Schmid type

105 - 145
130 - 160

Chondrodysplasia punctata
Conradi - Huhnerman type 130 - 160

Chondroectodermal dysplasia 106 - 153

Grebe chondrodysplasia 99 - 104

Acromesomelic dysplasia 97 - 123

Multiple epiphyseal dysplasia
Fairbank type 137 - 155

Pycnodysostosis 130 - 150

SShhoorrtt  ttrruunnkk  ccoonnddiittiioonnss

Spondyloepiphyseal dysplasia tarda 132 - 156

Spondyloepiphyseal dysplasia congenita 84 - 132

Dyggve - Melchior - Clausen dysplasia 130 - 135

Kniest dysplasia 104 - 145

som den totala tillväxten fram till slutlängd är ofta
defekt. Kunskap om detta kan också vara relevant
vid bedömning av de skelettdysplasier som upp-
täcks sent under barndomen på grund av milda
kroppsdisproportioner och endast marginell
kortvuxenhet. Sådana exempel är dyskondros-
teos och hypokondroplasi. En dålig pubertetstill-
växt kan resultera i en ytterligare förlust i slutlängd
på 1,5 SDS.

Vuxenlängd: Vuxenlängder för olika skelett-
dysplasier varierar våldsamt beroende på den
specifika diagnosen från klart under 100 cm till
nära normallängd. Systematisk kännedom om
vuxenlängder saknas dock för de flesta diagnoser.
Se tabell 3 för en sammanställning av variationer
(ej uppdelad på kön) för några  diagnostiska grup-
per. Den fenotypiska variabiliteten som man ser

för många av diagnoserna kan också gälle 
kroppslängd och vara betydande även inom en
afficerad familj. Denna variabilitet kan också gälla
för kroppsproportioner. 

Viktutveckling: Individer med skelettdysplasi-
er kan ibland ha tendens till utveckling av obesitas
på grund av restriktioner i fysisk aktivitet som följd
av t.ex. muskulär hypotoni, artros med smärtbe-
lastning, kontrakturutveckling och andra ortope-
diska problem. Olika vikt-för-längd mått influeras
förstås av kroppsproportionerna vilket gör jäm-
förelse med t.ex. BMI-standarder för normalbefolknin-
gen omöjligt. Förloppet av BMI kan ändå ge viss
upplysning om individens viktutveckling men troligen är
utveckling av midjemåttet klinisk mer värdefullt. 
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Tillväxtmönstret kan med
fördel illustreras som 
SDS-kurvor
Om längdtillväxtkurvan ritas som en SDS kurva 
( se fig. 2-6) blir tillväxtmönstret tydligare.
Genomsnittsindividen skall följa positionen ±0
och normala individer med högre eller lägre
kroppslängd men med genomsnittlig kroppslig
mognad skall följa på högre eller lägre position
men parallellt med ±0 linjen. Som ett exempel
visas i fig. 2 det genomsnittliga tillväxtmönstret för
flickor med Turners syndrom. Det specifika mön-
stret kan tänkas betingas av störningar i infancy,
childhood och puberty-komponenterna. Många
genetiskt betingade syndrom har på detta sätt ett
avvikande tillväxtmönster, förutom en avvikande
längdposition. 

När det gäller flertalet skelettdysplasier är
kännedomen om det förväntade tillväxtmönstret
mycket bristfällig. Ett sannolikt vanligt tillväxtmön-
ster är en bristfällig tillväxt under infancyperioden
medförande ett snabbt fall på tillväxtkurvan fram
till två års ålder. Den relativa längd-SDS positio-
nen bibehålls därefter relativt konstant fram till
puberteten då en minskad pubertetskomponent
medför ett ytterligare fall. Det måste betonas att

ett barn som följer en låg SDS-position inte har
genomsnittlig tillväxthastighet. Individer som följer
en hög eller genomsnittlig längdposition måste,
för att bibehålla sin relativa position, växa bety-
dligt fler cm per år än ett barn med låg position på
tillväxtkurvan.

Tillväxtmönstret vid akondroplasi som illustr-
eras i fig. 3 är ett exempel på ett för vissa
skelettdysplasier typiskt mönster med i stort
bibehållen längdposition under childhoodperio-
den. SDS-formatet ger möjlighet att i samma dia-
gram beskriva utvecklingen av t.ex. längd, kropp-
sproportioner (SH%) samt BMI. Figur 4 ger en
illustration av en patient med tillväxthormonbrist
och samtidigt med kroppslig disproportion av
oklar genes.  Det måste för detta fall påpekas at
kroppslig disproportionalitet normalt inte är typisk
för GH-brist. Figur 5 ger utveckling av längd och
relativ sitthöjd för en flicka med en kollagen typ II
rubbning, inkluderande effekten av ett kort inter-
ventionsförsök med tillväxthormon. Figur 6 visar
tillväxtmönstret för två pojkar med pseudohy-
poparatyreoidism som ju tillhör gruppen
skelettdysplasier (Albrights hereditära osteodys-
trofi). Figur 7-9 till sist, illustrerar den fenotypiska
komplexiteten som kan följa en kollagenmutation
och hur resultatet av tillväxthormonbehandling
ibland kan vara.

Turner syndrome standards
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Figur 2
Exempel på tillväxtförlopp uttryckt i
SDS-format: två längdstandarder för
obehandlade flickor med Turners syn-
drom. Ovan nordeuropeisk (svensk-
dansk-holländsk; ref. 4); nedan
japansk (ref. 5) standard. Båda
uttryckt i SDS efter Karlbergs stan-
dard (ref. 6).  Notera att tillväxtförlop-
pen är så gott som identiska och
innehåller ett snabbt postnatalt fall,
följt av partiell återhämtning i position
före två års ålder. Tillväxten är
därefter svagt subnormal under child-
hood-fasen med ett abrupt fall under
pubertetsåren. På grund av förlängd
tillväxtperiod sker en partiell åter-
hämtning fram till slutlängd.
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Figur 3
Tillväxtkurvor i SDS format för pojkar och flickor med achondroplasi  (Svensk-Dansk-Finska-Tyska data; Hertel Neumeyer,
Kaitila, Hagenäs opubl.)under pubertetsåren. På grund av förlängd tillväxtperiod sker en partiell återhämtning fram till slut-
längd.
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Figur 4
Tillväxtförlopp i SDS-format kan ge värdefull infor-
mation av fler, sinsemellan avhängiga, variabler.
Exemplet visar längd, relativ sitthöjd samt BMI för en
flicka med tillväxthormonbrist samt, sannolikt, även
avsaknad av gonadotropinfunktion. Den initiala post-
natala längdtillväxten är subnormal med ett snabbt
fall i position fram till ett års ålder. GH-behandling
sker från fyra års ålder och medför en kraftfull catch-
up aktivitet. Liksom fadern har hon avvikande kropp-
sproportioner med en ökad "relativ sitthöjds-SDS"
(dvs sitthöjdens andel av kroppslängden i procent
uttryckt i SDS) och därigenom blir BMI-SDS värdet
något överskattat. Vid 7½ års ålder görs ett halvårs
uppehåll i GH-behandlingen eftersom patienten tyck-
er att injektionerna är psykologiskt tunga.
Längdpositionen faller under denna period men åter-
hämtar sig vid återstart. En tydlig ansamling av
fettväv över buken sker under denna period men
försvinner efter återstart av behandlingen. Vid fjorton
års ålder är status fortfarande helt prepubertalt för
denna i övrigt friska, idrottsligt aktiva flicka. Man ser
en uttalad trend mot normaliserade kroppspropor-
tioner efter 9-10 års ålder och en svag trend mot
försämrad längdposition efter 11 års ålder. Fars och
mors längder och kroppsproportioner är markerade i
figuren.

45
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Figur 5
Tillväxtförlopp för flicka med Kniest
syndrom; positiv för kollagen typ II
mutation. Ett kort försök med GH-
behandling ger ingen säker förän-
dring av längdpositionen eller kropp-
sproportioner. Efter 8 års ålder ses en
förbättring i längd-SDS, troligen
beroende på förbättrad nutrition. Den
"relativa sitthöjden", dvs sitthöjdens
andel av totallängden i procent
sjunker signifikant efter nio års ålder
pga bristande tillväxt av ryggraden.
Rtg visar påfallande låg höjd på
kotkropparna (platyspondyli).
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Figur 6
Exempel på tillväxtförlopp med dålig
pubertetstillväxt. Kurvorna visar
spontant längdtillväxtförlopp för två
fullpuberterade pojkar med pseudo-
hypoparatyreoidism. Förloppen är
förhållandevis ensartade med en
påfallande reduktion i slutlängd
beroende på dålig pubertetstillväxt
vilket sannolikt är typiskt för tillstån-
det.
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Figur 7
Flicka, sju år gammal, med Marshall syndrom i en familj där mor och tre barn är afficierade. Syndromet orsakas av en dom-
inant mutation i kollagen typ 11A1 och ger stigmata såsom hörselnedsättning, uttalad myopi, katarakt, hypoplasi av mel-
lanansiktet, hypertelorism, förlängt philtrum, lågt sittande öron samt kortvuxenhet. Marshall syndrom visar stora likheter
med Stickler syndrom typ 2 till vilken den är en allel åkomma. Patienten hade initialt markant reduktion av muskelstyrka och
försenad grovmotorisk utveckling. GH-terapi startades vid 6,1 års ålder och en längd motsvarande -4,4 SDS; efter drygt 4
års GH-terapi förbättrad till -2,2 SDS. Den äldste brodern startade GH-behandling vid 10,7 års ålder och en längd av -1,7
SDS. Efter 5½ års behandling motsvarade längdpositionen medel för åldern och beräknad slutlängd var 180 cm. Den yngre
brodern hade vid 10,2 års ålder en längd motsvarande -1,3 SDS som, efter 1.6 års GH-terapi, var förbättrad till -0,8 SDS.
Ingen av patienterna bedömdes ha GH-brist. Mors och fars längder är respektive 147,5 cm och 178 cm. Kasus och fotografi-
er från Dag Veimo, återgivet med tillåtelse från patient och föräldrar.                      
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Figur 8
Tillväxtförlopp i SDS-format för tre syskon med Marshall syndrom. GH-behandling ger ett signifikant tillväxtsvar för alla
syskonen.                
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Figur 9
Tillväxtkurva för en flicka med Marshall syndrom; också visat i SDS-format ovan. GH-behandling startas vid 6,1 års ålder.
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Klinisk handläggning och
övervakning av patienter
med skelettdysplasier
Det är inte sällan nödvändigt med ett team av
specialister som träffar patienten, gärna i form av
en samarbetsmottagning, för att definiera patien-
tens problematik och planera för åtgärder och
uppföljning. I det primära teamet kan behöva ingå
neuropediater/habiliteringsläkare, ortopedkirurg,
neurokirurg, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Dessutom kan det behövas specialisthjälp från
neuroradiologiskt, audiologiskt, andningsfysiolo-
giskt, neurofysiologiskt, odontologisk och neu-
rooftalmologist håll. Eftersom de olika skelettdys-
plasidiagnoserna är sällsynta är det också ovan-
ligt att expertkunskap om den totala kliniska
bilden ackumuleras inom sjukvården. Det är där-
för av värde om hanteringen av dessa patienter
kan centraliseras.

Grunden för den kliniska handläggningen är
en korrekt diagnos. Olika skelettdysplasier har
skilda komplikationsmönster gällande risken för
t.ex. försenad motorisk utveckling, skolios, pre-
matur artros, varusutveckling i höfter och nedre
extremiteter, kontrakturutveckling, luftvägs- och
andningsproblematik, nedsatt hörsel, katarakt,
retinaavlossning, atlantoaxial instabilitet etc. För
skötseln av dessa patienter är det avgörande att
kunna förutse sådana komplikationer och att
prospektivt göra riktade undersökningar.

Det kan dock vara svårt att fastställa diag-
nosen. Ofta tar det ett antal år efter att man bör-
jat misstänka att någon typ av skelettdysplasi
föreligger innan den kliniska bilden utvecklas mer
tydligt och det blir mer uppenbart vilka diagnoser
man bör överväga. Som hjälp för diagnossät-
tandet finns den genetiska databasen OMIM -
Online Mendelian Inheritance in Man, som är en
katalog över genetiska sjukdomar i stort och som
kontinuerligt uppdateras med relevant informa-
tion. Den hittas enkelt som ett sökalternativ i
PubMed. Praktisk hjälp med diagnostiken kan i
oklara fall erhållas via ESDN - European Skeletal
Dysplasia Network (www.esdn.org) som erbjuder
möjlighet att skicka rtg-bilder, fotografier och
kliniska upplysningar - gärna i digitaliserad form.
ESDN erbjuder också molekylärgenetisk diagnos-
tik för ett begränsat antal skelettdysplasier. En
säkerställd diagnos är ofta också en förutsättning
för korrekt genetisk rådgivning till familjen.

Problematik från nacke 
och rygg 

Defekt utveckling av kotkropparna kan leda till att
de får låg höjd (platyspondyli) och anomalier i
bindvävskvalité och ligamentutveckling i kombi-
nation med tillväxtstörning och nedsatt mukel-
tonus kan leda till en kyfoskolios som kan vara
grav och ge en betydande invaliditet. Knickningen
av spinalkanalen kan också ge neurologiska sym-
tom med parestesier, domningar, pareser och
miktionsrubbningar. En progressiv kyfoskolio-
sutveckling kan förekomma vid typ II kol-
lagenopatierna t.ex. Kniest syndrom eller spondy-
loepifysär dysplasi kongenita (SEDC) och stelop-
eration mellan kotorna kan behöva övervägas.
Spinalkanalen kan också vara trång med medullär
påverkan utan att yttre deformation kan ses.
Detta är ofta fallet vid akondroplasi där en trång
foramen magnum med eller utan trängsel spinalt
cervikalt kan ge neurologiska symtom; t.ex.
påverkan på andningscentrum. En lumbosacral
trängsel kan ge neurologiska symtom från nedre
extremiteterna, med eller utan miktionsrubb-
ningar. Spinal anaestesi kan i dessa fall vara
olämplig anaestesimetod. 

Ett förträngt foramen magnum är alltså regel-
bundet förekommande vid akondroplasi och kan
ge liquorcirkulationsstörning med ökat
intrakraniellt tryck även i fall utan kompression av
medullan. Neuroradiologisk undersökning med
MR är rekommendabelt för de diagnoser där
spinal trängsel förekommer. En sådan undersökn-
ing kan avslöja en kronisk påverkan av medulla
även om inga tydliga kliniska symtom på medullär
kompression finns. 

Atlantoaxial instabilitet
Vid t.ex. typ II kollagenopatierna eller
pseudoakondroplasi förekommer ofta en
atlantoaxial instabilitet beroende på dåligt utveck-
lad ligamentapparat mellan C1 och C2  med risk
för inbördes förskjutning samt för dislocering av
dens axis in i medullan. Bidragande till insta-
biliteten är att dens kan vara underutvecklad och
har dålig passform i ligamentupphängningen.
Prospektiva, upprepade radiologiska under-
sökningar är nödvändigt för patienter med dessa
diagnoser. Man bör då avbilda nacken i markant
flexion  respektive  extension   för att  bedöma en 
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eventuell instabilitet vilken kan utvecklas med
tiden. Vid klar patologi måste steloperation av
kotorna övervägas. En instabilitet mellan halsko-
torna utgör en allvarlig risk för tvärsnittslesioner
vid plötsligt våld mot huvud och nacke då
muskelförsvaret inte hinner med att stabilisera
kotpelaren. Likaledes är denna risk hög vid
manipulation av huvudet t.ex. vid intubering under
generell anestesi.

Risk för atlantoaxial instabilitet föreligger t.ex.
vid typ II kollagenopatierna (förutom vid Sticklers
syndrom); vid pseudoakondroplasi, osteogenesis
imperfecta och hår-brosk syndrom. Däremot är
den inte typiskt förekommande vid akondroplasi.

Muskeltonus kan vara 
nedsatt för vissa
skelettdysplasier
Det är vanligt med en nedsatt muskelfunktion vid
många skelettdysplasier. Den nedsatta
muskelkraften kan bidra till en försenad grovmo-
torisk utveckling och försenad gångdebut. Vid
vissa diagnoser, t.ex. vid akondroplasi normalis-
eras muskelkraften så småningom medan för
andra diagnoser, t.ex. typ II kollagenopatierna,
muskelsvagheten tenderar att vara permanent.
Vid de skelettdysplasier som är förenade med
tidigt debuterande artros bidrar en bristande
fysisk aktivitet på grund av stelhet och smärtbe-
lastning till dålig muskelutveckling och kanske
också till ett dåligt mineraliserat skelett. Defekt
kvalitet av ledbrosket kan medföra juvenilt
debuterande artros i viktbärade leder och är
typiskt för t.ex. pseudoakondroplasi och multipel
epifysär dysplasi typ 1 (EDM1).

Sammanfattande råd till
klinikern som utreder barn
med skelettdysplasi

Värdera relativ sitthöjd hos barn som
söker för oförklarad kortvuxenhet.

En relativ sitthöjd ovanför +2,5 SDS talar för 
en möjlig skelettdysplasi eller något annat 

kortvuxenhetssyndrom och gör en endokrino-
logisk rubbning mindre sannolik.

Ta adekvata fotografier av barnet (ansikte, 
profil, händer och fötter, helkropp framifrån
och bakifrån, helprofil med armar upplyftade 
så att graden av svank och ev. bristande
upprätning i höft och knäleder kan värderas).
Bilder av barnet med full klädsel är ofta av
föga värde.

Gör en omsorgsfull värdering av kliniska fynd
och stigmata. En sådan lista tillsammans med
bra fotografier betalar sig många gånger om
vid den fortsatta utredningen och vid kommu-
nikation omkring patienten.  Speciellt värde-
fullt är beskrivning av eventuell defekt bind-
vävskomponent inkluderande hår och naglar,
kvalité på cutis och subcutis samt muskel-
funktion. Finns nedsatt muskelkraft (ex.vis vid
kollagenopatier) eller till och med ökad
muskelfunktion (ex. vid dyskondrosteos). 
Försenad gångdebut kan vara beroende av en 
defekt muskelfunktion. 

Rita ett släktträd och markera längder, 
pubertetsåldrar, och gör en värdering av
eventuellt defekt pubertetsspurt hos famil-
jemedlemmar.

Värdera om det finns eventuellt nedsatt syn
eller hörsel hos patienten och/eller i familjen.

Ta ställning till om du skall se patienten till-
sammans med annan specialist; t.ex ortoped, 
neuropediater, sjukgymnast som kan ge nöd-
vändig hjälp med identifiering av patientens 
problematik och planering för uppföljning.
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