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Akondroplasi 

• Den vanligste av skjelettdysplasiene 

 

• Forekomst:  

o Ca 1: 20-30.000   (dvs 2-3 nyfødte i Norge hvert år) 

o TRS har 86 personer med akondroplasi registrert pr 31.12.17 

o Ca halvparten barn < 18 år 

 



 

• Mutasjon/genfeil i genet FGFR3 

• Dominant arvelig 

• 50% sjanse for å videreføre 
tilstanden til egne barn 

• Genfeilen fører til økt hemming 
av ben-byggende celler 

 

Årsak til akondroplasi – litt genetikk  

 



Diagnose 

 

• Oppdages vanligvis kort tid etter fødsel eller på ultralyd i svangerskapet 

 

• Stilles på bakgrunn av typiske kjennetegn og røntgenbilder 

 

• Kan eventuelt bekreftes med gen-test (FGFR3-genet) 



Kjennetegn 

• Disproporsjonal kortvoksthet 

o spesielt korte overarmer og lår 

 

• Gjennomsnittlig slutthøyde, voksne:  

♀: 125 cm 

♂: 133 cm 

 

• Stort hode, underutviklet mellomansikt 

• Overbevegelige finger- og kneledd 

• Kul (gibbus) i ryggen som senere  

      utvikler seg til økt svai i korsryggen 

 

 



• Hull i bakre skallegrop der ryggmargen går ut 

• Trangt hos mange med akondroplasi 

• Kan gi trykk på hjernestammen 

• Symptomer: 

– Økende hodeomkrets 

– Pustestopp 

– Mistrivsel/sutrete/gråt 

– Tretthet/uopplagt på dagtid 

– Oppkast, småspist 

– Slapp i bena 

 

• Utredning: søvnreg. + MR av hodet/bakre 
skallegrop før 1 års alder 

Foramen magnum 

 



 • Sentral søvnapnè pga trange forhold 
i bakre skallegrop  

• Obstruktiv søvnapnè pga trange 
forhold i øretuber, hals eller 
ansiktskjelett 

• Symptomer: pustestopp, hodepine, 
tretthet på dagtid 

• Utredning: polysomnografi (PSG) 

• NB: Snorking vanlig, trenger ikke 
utredning hvis ellers uten sympt. 

 

                                                                          

Pustestopp (søvnapnè) 



 • Ørebetennelser vanlig ved akondroplasi  

      75-90% av barna får øreverk (Tunkel 2013) 

• Ca 50% må ha dren 

• Mange må fjerne mandler (tonsiller) og 
polypper («falske mandler») 

• Mer pågående mht operasjon hos barn med 
akondroplasi i forhold til  andre «ørebarn» 

• Obs væske i mellomøret 

• Obs hørsel og språkutvikling! 

• Forekomst av nedsatt hørsel  

• Barn: 25% (Tunkel 2013) 

• Voksne: 38-50%? (Hunter 1998, Tunkel 2014). 

• Regelmessig oppfølging hos ØNH-lege 

 

Øreverk og nedsatt hørsel 



• Vanlig ved akondroplasi 

• Bedres vanligvis når barnet 
begynner å reise seg/stå (fra 2-3 års 
alder) 

• Unngå å sitte for lenge av gangen 

• Om vedvarende bør det henvises til 
ryggkirurg for vurdering 

 

Thorakal gibbus – «kul på ryggen» 



 • Ca 40% får bøyde leggben 

• Hvis gangvansker eller smerter kan 
det være aktuelt med operasjon 

• Noen velger forlengelsesoperasjon 

• Evnt også forlengelse av overarmer 

 

• Fysioterapeut bør følge med på rygg 
og motorisk utvikling 

• Motoriske milepæler  

Ortopedi – bøyde legger, forlengelse? 





• Kontroll av hodeomkrets 1 gang pr mnd (helsestasjon) 

• Egne vekstkurver for barn med akondroplasi 

• Obs hodeomkrets 

• Obs Trange forhold i bakre skallegrop (foramen magnum stenose) og 
hydrocephalus (vannhode) 

• Søvnregistrering (innen 3 mnd alder) 

• MR av hodet innen første leveår  (i «melke-rus»)  

• Ktr hos barnelege hver 6. mnd frem til 2 års alder (på regionalt sykehus) 

• Deretter årlig kontroll  

• Obs hørsel – oppfølging hos ØNH-spesialist  ved  ørebetennelser 

• Thorakal gibbus – «kul på ryggen» 

• Motoriske milepæler 

• OUS Rikshospitalet og Haukeland har skjelettklinikk 

• Lovisenberg mye erfaring mht søvn/pustestopp 

 
 

 

Anbefalt oppfølging 0-2 år - oppsummert 



Oppfølging barn 2-5 år: 

 

• Øvre luftveisinfeksjoner – obs mandler og polypper 

• Thorakal gibbus – skal gå tilbake når barnet reiser seg å begynner å gå 

• Obs feilstillinger/bøyde leggben  

• Motoriske milepæler 

• Språkutvikling – obs hørsel. 

 



Skolealder - tenårene 

• Feilstillinger i leggene 

• Forlengelse??  

– underekstremiteter  

– Overarmer 

• Obs vekt 

• Fysisk aktivitet/kroppsøving 

• Ungdomstid 

• Obs spinal stenose – kan debutere allerede i tenårene 



• Mange voksne med akondroplasi 
sliter med vekten 

• Årsak?? 

• Viktig med sunne og gode matvaner 
og tilpasset fysisk aktivitet allerede 
som barn 

 

 

Vekt  - fysisk aktivitet  



Spinal stenose ved akondroplasi (ungdom/voksne) 

• Spinal stenose – trange forhold i ryggmargskanalen 

• Kan utvikle symptomer allerede fra tidlig ungdomsalder 

• Over 60% av voksne med akondroplasi har spinal stenose? 

• Oppstår fra 15-20 års alder, øker med alder 

• Sympt. kommer i yngre alder og utvikles raskere enn i normalbefolkningen 

 

 



Symptomer og funn ved spinal stenose  

Symptomer 

• Smerter i ryggen med eller uten utstråling til bena 

• «Prikking» eller «dovner bort» i beina 

• Smerter ved gange/når man står - bedres når man bøyer seg fremover eller 
sitter på huk.  

• Redusert gangavstand – «bena svikter»  

• Vannlatningsproblemer 

 

Nevrologisk funn:  

– Reflekser endret, kraft↓, sensibilitet↓ 

 

Utredning: MR av hele ryggsøylen (totalcolumna) 

 



Søvnapnè 

• Obstruktiv søvnapnè vanlig ved akondroplasi (50%?) 

 

• Symptomer: hodepine, tretthet på dagtid, slitenhet, høyt blodtrykk 

                                                    

• Utredning: søvnregistrering 

 

• Behandling: 

• Operere polypper/mandler (barn) 

• CPAP 



Overvekt/fedme 

• Overvekt og fedme vanlig ved akondroplasi?   

 Hect et al (1988)  

 Hoover-Fong et al (2007)  

 

 

• Utfordringer med målemetoder og manglende referanseverdier for personer med 

disproporsjonal kortvoksthet  (Owen et al, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BMI = 
𝐕𝐞𝐤𝐭

𝐇ø𝐲𝐝𝐞 𝐱 𝐇ø𝐲𝐝𝐞
 



Akondroplasi-studien 

Voksne ≥ 16 år med 
akondroplasi 

Hjerte-kar-
risiko, vekt 

Fysisk kapasitet og aktivitet 
Olga de Vries (fysiot.) 
• Belastningstest tredemølle 
• 6 min. gang-test 
• Reise-sette-seg-test 
• Spørreskjema 

Kartlegging av ernæring 
Andrea Madsen (ernæringsfys.) 
• Smart Diet 
• Indirekte kalorimetri 
• Kostregistrering hjemme 

Søvn, hørsel, 
ansiktsanatomi 

Nevrologi, 
spinal stenose 

Andre 
helseplager, 
ADL,smerte, 

fatigue 

• Søvnregistrering 
• Hørselstest 
• Trommehinner 
• CT mellomansikt 

• Symptomer 
• Nevrologisk us 
• Evnt  MR 
 

• HAQ 
• Grippit 
• Fatigue Sev. Scale 
• Smerter 

• Risikofaktorer 
• BT, EKG 
• Lipider, glu, HbA1C 
• Vekt, høyde 
• Midje-hofte-ratio 
• MR fettfordeling 

mage/lår 


