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Akondroplasi är den vanli-
gaste av de närmare 200 skelett-
dysplasier som finns beskrivna.
Tack vare moderna molekylär-
genetiska metoder har mutatio-
nen som orsakar akondroplasi
kunnat lokaliseras. En punkt-
mutation, dvs ett utbyte av en av
arvsmassans cirka tre miljarder
byggstenar, i genen för fibro-
blasttillväxtfaktorns receptor
typ 3 har visats vara den gene-
tiska förändring som ligger bak-
om sjukdomen. Denna upptäckt
har gjort det möjligt att utföra
en enkel DNA-baserad diagno-
stik för akondroplasi. Av alla
nymutationer i den humana
arvsmassan har den som leder
till akondroplasi visat sig vara
den vanligaste.

Skelettdysplasier är en komplex
sjukdomsgrupp där korrekt diagnos är
väsentlig för prognos, behandling och
genetisk rådgivning. Skelettdysplasi in-
nebär onormal form av eller hållfasthet
hos skelettet. Ibland utvecklas defor-
miteter av skelettet som en följd av fel-
aktig belastning av muskelkraft. Kort-
vuxenhet är vanlig och kan variera från
lätt till uttalad. Den sjukliga förändring-
en kan omfatta ben, brosk eller stödje-
vävnad och kan i varierande grad drab-
ba extremiteter och/eller ryggrad–
thorax.

Närmare 200 ärftligt betingade ske-
lettdysplasier är namngivna och utgör
kliniskt en mycket heterogen grupp.
Även om varje enskild sjukdom är säll-
synt, förekommer de sammanlagt hos
1:1 500–2 000 nyfödda barn. Årligen
föds således 60–70 barn i vårt land med
någon typ av skelettdysplasi. Många av
dessa dysplasier förefaller vara mono-
gent betingade, dvs beror på skada i ett
enda anlag och nedärvs autosomalt do-
minant eller autosomalt recessivt. I en-
staka fall kan nedärvningen ske köns-
bundet recessivt eller dominant. Ske-
lettdysplasierna har klassificerats ut-
ifrån kliniska, histopatologiska och
framför allt röntgenologiska karakteris-

tika. Svåra skelettdysplasier kan ibland
upptäckas prenatalt via ultraljudsunder-
sökning tidigt i graviditeten, medan
lindrigare varianter oftast är svåra att
med säkerhet diagnostisera under gravi-
diteten.

Utredning, behandling, medicinskt
omhändertagande och habilitering av
skelettdysplasier bör centraliseras. I
handläggningen skall ingå diagnostik,
information till föräldrarna om sjukdo-
mens natur, förväntade problem, orto-
pedisk och övrig behandlingsplanering.
Vidare bör ingå råd om livsföring och
planering av habiliteringen. Genetisk
riskbedömning utgör ett viktigt led i in-
formationen.

Akondroplasi den vanligaste
formen av kortvuxenhet
Den vanligaste formen av uttalad

kortvuxenhet är akondroplasi. Den är
lätt att känna igen, manifesterar sig i
form av disproportionerlig, extrem
kortvuxenhet och finns uppskattnings-
vis hos ett av 25 000 födda barn. Det ny-
födda barnet har typiska drag med stort
huvud och korta extremiteter. Särskilt
överarmar, lårben, händer och fötter är
korta. Fingrarna är korta och »hjuleker-
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set till långvården. Jämförelsen mellan
geriatrik nu och långvård då haltar nå-
got eftersom 1970- och 80-talens lång-
vårdspatienter nu finns främst på de
kommunala sjukhemmen där drygt hal-
va patientantalet i denna studie vistades.
Kateterfrekvensen där var berömvärt
låg; men den danska studien kan tyda på
att det går att komma ännu längre.

Det var också glädjande att notera att
andelen patienter med långtidskateter
(mer än fyra veckor) hade minskat be-
tydligt.

Indikationerna för KAD har vi inte
säkert kunnat bedöma. Den relativa an-
delen kvinnor bland kateterpatienterna
har emellertid minskat, vilket tyder på
att indikationen inkontinens numera an-
vänds mera sällan. 

Dokumentationen av KAD-använd-
ning var bättre 1994 än tidigare, vilket
också är glädjande. God dokumentation
är basen för det kvalitetsarbete vi alla
ska bedriva. De individuella enkätbe-
svararnas entusiastiska uppslutning,
inte minst på sjukhemmen, talar för att
denna typ av inventering ger en välkom-
men puff i detta kvalitetsarbete.
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ställda». Kroppslängden brukar där-
emot vara i det närmaste normal vid fö-
delsen. Diagnosen kan ställas någorlun-
da säkert av en erfaren bedömare redan
vid födelsen. Den kan bekräftas med
röntgenundersökning av skelettet eller,
numera, enklast via DNA-undersök-
ning.

Barnet växer under de första lev-
nadsmånaderna med nära normal has-
tighet, men någon gång mellan 3 och 6
månaders ålder sjunker tillväxthastig-
heten abrupt. Placeringen på längdkur-
vorna sjunker dramatiskt, så att längden
vid några års ålder ofta motsvarar ca –5
SD. Barnet utvecklar under de första
levnadsåren också en uttalad kroppslig
disproportion, eftersom tillväxten av
extremiteterna är mycket sparsam,
medan bålens tillväxt är mer normal.
Specifika tillväxtkurvor för akondro-
plasi är till stor hjälp vid bedömningen
av barnets tillväxt. En klar avvikelse av
placeringen på de akondroplasispecifi-
ka tillväxtkurvorna kan indikera att en
annan medicinsk rubbning eller sjuk-
dom tillstött.

Skallen är vid födelsen större än nor-
malt; dess tillväxt därefter är också
kraftigare än genomsnittligt, varför bar-
net redan under det första levnadshalv-
året utvecklar ett mycket stort skallom-
fång. Orsaken är en äkta makrocefali,
dvs en ökad hjärnvolym. Utveckling av
hydrocefalus är inte vanlig. Ansiktsske-
lettet växer inte i samma utsträckning
som skallomfånget, vilket gör att pan-
nan kan synas kraftigt utbuktande med
»intryckt» näsrot (se omslaget). Det
finns också specifika skalltillväxtkur-
vor för akondroplasi, vilka kan använ-
das för att följa tillväxten av skallom-
fånget under det första levnadsåret.

Den vuxna slutlängden för personer

med akondroplasi är genomsnittligt 132
cm för män (118–145 cm) och 125 cm
för kvinnor (112–136), enligt nordame-
rikanska data från 1970-talet. Sannolikt
är vuxenlängden något större i Sverige
idag. Både under barndomen och i vux-
en ålder kan kroppslängden ökas med
s k kirurgisk benförlängning av under-
ben och lårben. På detta sätt kan även
armlängden ökas. Den mentala och so-
ciala utvecklingen är helt normal. Om
den tycks försenad skall en noggrann
neurologisk och andningsfysiologisk
utredning utföras.

Eftersom akondroplasi är betingad
av en autosomalt dominant mutation, är
risken att drabbas 50 procent för varje
barn till en sjuk person. I ca 90 procent
av fallen är dock barnets föräldrar fris-
ka, och barnets sjukdom är då förorsa-
kad av en nymutation, varvid upprep-
ningsrisken för följande syskon är
mycket liten. Om båda föräldrarna har
akondroplasi är risken 25 procent att de
skall få ett barn som är homozygot för
det sjuka anlaget genom att det har ärvt
sjukdomsgenen från vardera föräldern.
Ett sådant barn blir post partum svårt
sjukt och överlever i regel endast en kort
tid på grund av trång thorax med åtföl-
jande andningsinsufficiens. Å andra si-
dan är chansen 25 procent att föräldra-

paret skall få ett helt normalt barn med
två friska gener.

Akondroplasi-genen funnen
Med molekylärgenetiska metoder

lokaliserades för ett par år sedan den
gen som orsakar akondroplasi till korta
armen på kromosom 4 [1, 2]. Senare vi-
sades att sjukdomen beror på en punkt-
mutation i genen för fibroblasttillväxt-
faktorreceptor typ 3 (FGFR3). FGFR3
är den tredje av fyra receptorer för fib-
roblasttillväxtfaktorerna (FGF) som
hittills har identifierats. En av funktio-
nerna för FGFR3 är att reglera broskcel-
lernas delning i de långa rörbenens till-
växtzoner, dvs den position där defek-
ten sitter hos patienter med akondropla-
si. FGFR3 har, såsom alla membran-
bundna receptorer, en extracellulär del
som befinner sig utanför cellen och till
vilken liganden FGF binder, en del som
förankrar proteinet i cellens hydrofoba
cellmembran samt en tyrosinkinasinne-
hållande intracellulär del som sträcker
sig in i cellens inre och som vidarebe-
fordrar en signal från liganden.

Två punktmutationer har påträffats,
båda lokaliserade till receptorns mem-
brandel [3, 4]. Den vanligaste (mer än
95 procent av de rapporterade fallen) är
ett utbyte av basen guanin (G) mot ade-
nin (A) i position 1138 i gensekvensen,
vilket orsakar att aminosyran glycin i
position 380 av proteinet byts ut mot
arginin (Figur 1). Den andra punktmu-
tationen, som har påträffats i ett mycket
mindre antal fall, innebär att samma
guanin har muterats till ett cytosin (C).
Även vid denna mutation kommer det
förändrade proteinet att ha ett arginin i
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Figur 1. De säkerställda mutationer i
FGFR3-genen som leder till
akondroplasi. Förändringen, som
detekteras med restriktionsenzymet SfcI,
är den vanligaste nymutation som hittills
karakteriserats hos människan.

normal allele

mutated allele

200 bp

100 bp

M 1 2 3 4 5

Figur 2. DNA som amplifierats från sjuka
och friska personers FGFR3-gen. M är
storleksmarkör. Spår 1 ej kluvet med
restriktionsenzym, spår 2–5 kluvet med
SfcI. En normal gen (allel) klyvs inte
(övre pilen), medan en gen med
mutationen klyvs i två fragment (nedre
pilarna). Spår 2 och 3 innehåller DNA
från patienter med akondroplasi, medan
spår 4 och 5 innehåller DNA från friska
kontrollpersoner. Bilden publiceras med
tillstånd av Acta Paediatrica.
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position 380. Ytterligare en punktmuta-
tion fem aminosyror bort har rapporte-
rats hos två patienter [5, 6]. Det är dock
fortfarande oklart om denna mutation
verkligen orsakar akondroplasi. En mu-
tation i en gen leder vanligen till en in-
aktivering av det protein som genen till-
verkar.

Nya studier talar dock för att muta-
tionen i FGFR3-genen vid akond-
roplasi och tanatofor dysplasi leder till
en aktivering av FGFR3-receptorn [7].
De mutationer i FGFR2-genen som le-
der till Crouzon-syndrom resulterar
också i en aktivering av receptorn [8].

Endast en mutation
bland svenska patienter
Närmare 200 fall av glycin–arginin-

mutationen har rapporterats från flera
delar av världen. För att undersöka om
samma mutation orsakar akondroplasi
även i Sverige samlade vi in prov från
16 patienter med sjukdomen [9]. När
G1138 är muterad till A eller C skapas
nya klyvningsställen för restriktionsen-
zymerna SfcI eller MspI (Figur 1), var-
för mutationerna lätt kan detekteras i
DNA efter amplifiering med polyme-
raskedjereaktionen (PCR) (Figur 2).

Av de 16 patienterna hade samtliga
G1138A-mutationen, dvs den mutation
som på andra håll i världen visats vara
den vanligast förekommande. I tre fa-
miljer analyserades de friska föräldrar-
na, och – som förväntat – saknade de
mutationen. En nymutation har alltså
orsakat sjukdomen hos deras barn.

Vanligaste mutationen
i arvsmassan
Till skillnad från situationen vid

många andra monogena sjukdomar är
det alltså samma mutation som upp-
kommer oberoende av varandra i olika
familjer och orsakar akondroplasi. Med
hänsyn tagen till den höga nymutations-
frekvensen (ca 90 procent) har beräk-
ningar visat att bas G1138 i FGFR3 är
den mest mutationsbenägna nukleoti-
den som hittills identifierats i det huma-
na genomet. Mutationsfrekvensen av
G1138 i FGFR3 är 50–3 300 gånger
högre än för andra baser i arvsmassan
[10]. Orsaken till detta är ännu okänd,
men en bidragande anledning är att
G1138 ingår i en s k CpG-dinukleotid;
sådana har visats vara mer mutationsbe-
nägna än andra delar av arvsmassan.

Andra skelettdysplasier
Mutationer i FGFR3 har även befun-

nits orsaka flera andra skelettdysplasier.
Både hypokondroplasi och tanatofor
dvärgväxt uppstår genom punktmuta-
tioner i genen för denna receptor [10-
12]. Nyligen rapporterades även att tre
patienter med Crouzons syndrom med
acanthosis nigricans hade mutationer i

FGFR3 [13]. Den genetiska skillnaden
mellan dessa sjukdomar är positionen i
receptorn där mutationen har skett. Mu-
tationens position i en gen kan således
resultera i oerhörda skillnader i den kli-
niska bilden.

Molekylärgenetisk
diagnostik nu möjlig
En enkel DNA-analys ger ett enty-

digt svar på huruvida akondroplasi före-
ligger eller ej, eftersom en närmast
hundraprocentig genetisk homogenitet
råder. Vi har därför möjlighet att ställa
en säker diagnos. DNA-baserad dia-
gnostik för övriga skelettdysplasier
som orsakas av mutationer i FGFR3
kommer troligen att kunna erbjudas
inom en snar framtid. För akondroplasi
och några andra skelettdysplasier är
prenataldiagnostik nu möjlig via analys
av DNA från en korionvillibiopsi tagen
i tionde till elfte fosterveckan.

Referenser
1. Le Merrer M, Rousseau F, Legeai-Mallet L,

Landais JC, Pelet A, Bonaventure J et al. A
gene for achondroplasia-hypochondropla-
sia maps to chromosome 4p. Nat Genet
1994; 6: 318-21.

2. Velinov M, Slaugenhaupt SA, Stoilov I,
Scott CI Jr, Gusella JF, Tsipouras P. The
gene for achondroplasia maps to the telo-
meric region of chromosome 4p. Nat Genet
1994; 6: 314-7.

3. Rousseau F, Bonaventure J, Legeai-Mallet
L, Pelet A, Rozet JM, Maroteaux P et al.
Mutations in the gene encoding fibroblast
growth factor receptor-3 in achondroplasia.
Nature 1994; 371: 252-4.

4. Shiang R, Thompson LM, Zhu YZ, Church
DM, Fielder TJ, Bocian M et al. Mutations
in the transmembrane domain of FGFR3
cause the most common genetic form of
dwarfism, achondroplasia. Cell 1994; 78:
335-42.

5. Superti-Furga A, Eich G, Bucher HU, Wis-
ser J, Gideon A, Gitzelmann R et al. A gly-
cine 375-to-cysteine substitution in the
transmembrane domain of the fibroblast
growth factor receptor-3 in a newborn with
achondroplasia. Eur J Pediatr 1995; 154:
215-9.

6. Ikegawa S, Fukushima Y, Isomura M,
Takada F, Nakamura Y. Mutations of the
fibroblast growth factor receptor-3 gene in
one familial and six sporadic cases of
achondroplasia in Japanese patients. Hum
Genet 1995; 96: 309-11.

7. Naski MC, Wang Q, Xu J, Ornitz DM.
Graded activation of fibroblast growth fac-
tor receptor 3 by mutations causing achon-
droplasia and thanatophoric dysplasia. Nat
Genet 1996; 13: 233-7.

8. Galvin BD, Hart KC, Meyer AN, Webster
MK, Donoghue DJ. Constitutive receptor
activation by Crouzon syndrome mutations
in fibroblast growth factor receptor (FGFR)
2 and FGFR2/Neu chimeras. Proc Natl
Acad Sci 1996; 93: 7894-9.

9. Alderborn A, Anvret M, Gustavson KH,
Hagenäs L, Wadelius C. Achondroplasia in
Sweden caused by the G1138A mutation in
FGFR3. Acta Paediatrica. Under publ.

10. Bellus GA, McIntosh I, Smith EA, Ayls-
worth AS, Kaitila I, Horton WA et al. A re-
current mutation in the tyrosine kinase do-
main of fibroblast growth factor receptor 3

causes hypochondroplasia. Nat Genet 1995;
10: 357-9.

11. Prinos P, Costa T, Sommer A, Kilpatrick
MW, Tsipouras P. A common FGFR3 gene
mutation in hypochondroplasia. Hum Mol
Genet 1995; 4: 2097-101.

12. Tavormina PL, Shiang R, Thompson LM,
Zhu YZ, Wilkin DJ, Lachman RS et al. Tha-
natophoric dysplasia (types I and II) caused
by distinct mutations in fibroblast growth
factor receptor 3. Nat Genet 1995; 9: 321-8.

13. Meyers GA, Orlow SJ, Munro IR, Przylepa
KA, Jabs EW. Fibroblast growth factor re-
ceptor 3 (FGFR3) transmembrane muta-
tions in Crouzon syndrome with acanthosis
nigricans. Nat Genet 1995; 11: 462-4.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  5  •  1997 347


