Akondroplasi-studien oppsummert
Bakgrunn
Akondroplasi er den vanligste formen for disproporsjonal kortvoksthet og skyldes en
mutasjon i FGFR3-genet. Hos barn med akondroplasi er foramen magnum stenose, søvnapne,
og feilstillinger i rygg og underekstremiteter kjente medisinske komplikasjoner. Hyppige øvre
luftveisinfeksjoner og nedsatt hørsel er også vanlig. Den motoriske utviklingen er forsinket,
mens den kognitive utviklingen er normal. Men mens de medisinske komplikasjonene er godt
beskrevet hos barn, er det lite forskningsbasert kunnskap om medisinske komplikasjoner hos
voksne med akondroplasi.
Mål
Hovedmålene i denne doktorgradsavhandlingen var:
1. Å identifisere og kartlegge eksisterende kunnskap om medisinske komplikasjoner, helseog psykososiale forhold hos voksne med akondroplasi og identifisere kunnskapshull.
2. Å undersøke forekomsten av symptomgivende spinal stenose hos voksne med
akondroplasi og utforske påvirkningen av spinal stenose på fysisk funksjon.
3. Å undersøke forekomst og alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapne, inkludert kliniske
variabler som kan predikere søvnapne ved akondroplasi.
4. Å undersøke risikofaktorer for hjerte-kar sykdom og kroppssammensetning hos voksne
med akondroplasi, og sammenligne med matchede, fullvokste kontroller.
Studiedesign
Akondroplasi-studien er et samarbeid mellom TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser,
Sunnaas Sykehus, Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus, og Norsk
Interesseforening for Kortvokste (NiK). Doktorgradsavhandlingen består av fire studier (Figur
1): Studie 1 var en systematisk litteraturgjennomgang (scoping review). Studiene 2–4 var del
av en populasjonsbasert observasjonsstudie som inkluderte 50 norske voksne med
akondroplasi. Studien ble finansiert av Stiftelsen DAM.

Figur 1. Akondroplasi-studien

Studie 1: En systematisk litteraturgjennomgang (scoping review)
I denne studien gjorde vi et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om voksne
med akondroplasi. Vi brukte en metode som kalles scoping review.
Vi fant 213 artikler som tilfredsstilte søkekriteriene våre og som vi leste i fulltekst; 29 av dem
inneholdt relevant informasjon om voksne med akondroplasi og ble inkludert i vår studie. Det
var to oversiktsartikler og 27 primærstudier. Studiene hadde stor variasjonsbredde, og dekket
mange medisinske områder som er klinisk relevante, men mange av studiene var gamle og
gjort for over 20 år siden. Metodene som var brukt var av varierende kvalitet. Nærmere 75%
av studiene var amerikanske. Mange studier handlet om kortvokste som gruppe, men der det
ikke var mulig å skille ut akondroplasi spesifikt. Andre studier hadde inkludert både barn,
ungdommer og voksne sammen, oftest med hoveddelen barn, slik at det var vanskelig å hente
ut funn på voksne isolert. Tabell 1 oppsummerer hovedfunnene i de inkluderte studiene.
Tabell 1.
Tema

Antall
studier

Dødelighet

2

Nevrologiske
symptomer og
spinal stenose

5

Hovedfunn


Dødeligheten var øket hos voksne med ACH og forventet levetid var
redusert med 10 år. De viktigste dødsårsakene hos voksne var
hjertesykdom, nevrologiske komplikasjoner og ulykker



Rapportert forekomst av symptomgivende spinal stenose var 20–30% og
øket med alder. Omtrent 30% trengte operasjon for spinal stenose







Omtrent 50% hadde feilstilling i ryggen (thorakolumbar kyfose)
Ingen hadde artrose i èn studie, 33% i en annen studie
6
Lav forekomst av korsbåndskader ved ACH
Lav bentetthet rapportert i to små studier
Fedme/kroppsHigh BMI rapportert i flere studier, hovedsakelig magefedme. Normale
1
sammensetning
triglycerider (fettstoffer) og lav forekomst av diabetes ved ACH
 Spirometri viste reduserte lungevolumer, men antatt å være uten
Lungesykdom og
2
fysiologisk betydning
søvnapne
 Ingen studier om søvnapne hos voksne ble funnet
Hørsel
2
 Nedsatt hørsel funnet hos 38–55%
Stemme
1
 Unormal stemme rapportert i en liten studie
Syn
1
 Skjeling rapportert å være vanlig ved ACH
 Menstruasjonssyklus, pubertet og menopause som i den generelle
Fødsel/gynekologi
1
befolkningen. Keisersnitt anbefales for gravide med ACH
 Smerte rapportert hos 64–75%
Pain, physical
 Fysiske helse skår (SF-12/SF-36) var lavere hos personer med ACH enn
functioning and
hos fullvokste, med en reduksjon i 30-årene, og førte til dårligere
5
health-related
gangfunksjon og reduserte fungering i dagliglivet
quality of life
 Mental helse skår (SF-12 or SF-36) var lavere enn i den generelle
befolkningen i tre studier, og lik i en studie
Utdannelse og
 Utdannelsesnivå var likt eller lavere enn hos fullvokste.
4
arbeid
 Deltakelse i arbeidslivet var vanskelig
ACH: akondroplasi; BMI: kroppsmasseindeks; SF-12/SF-36: spørreskjema med 12 eller 36 spørsmål
Ortopediske
Komplikasjoner
og bentetthet

Konklusjon: Det er behov for flere studier om medisinske komplikasjoner, fysisk funksjon
og psykososial helse hos voksne med akondroplasi.

Observasjonsstudien (Studiene 2-4)
Valg av forskningstema
Forskningstemaene i observasjonsstudien ble valgt ut på bakgrunn av funnene i
litteraturstudien og de kunnskapshullene som der ble avdekket, og i samarbeid med en
fokusgruppe bestående av seks voksne med akondroplasi (Figur 2). Fokusgruppen ble brukt til
å belyse hvilke områder som brukerne selv oppfattet som viktigst å få mer forskningsbasert
kunnskap om, og hva som var av størst betydning for dem i hverdagen. Fokusgruppen ble
ledet av doktogradsstipendiat og overlege Svein Fredwall, i samarbeid med
psykologspesialist/ph.d. Anne-Mette Bredahl. Vi ba også om innspill fra internasjonale
eksperter på akondroplasi.

Figur 2. Utvelgelse av hovedområder for observasjonsstudien var basert på kunnskapshull
avdekket i litteraturstudien, pasientgruppens preferanser, vår kliniske erfaring med
akondroplasi og innspill fra internasjonale eksperter.

Antall (n)

Studiepopulasjonen
Femti deltakere ble inkludert i observasjonsstudien: 27 menn (54%) og 23 kvinner (Tabell 2).
Alle hadde genetisk bekreftet akondroplasi. Bortsett fra få deltakere over 70 år, var det god
spredning i forhold til alder, kjønn og geografisk bosted (Figur 3 og 4).
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Figur 3. Studiedeltakere
fordelt på kjønn og
aldersgrupper

Tabell 2: Studiepopulasjonen (n=50)
Karakteristika
Alder
Gjennomsnitt, år
Median (fra–til), år

40,6
40,7 (16–87)
Antall (%)

Kjønn
Menn
Kvinner
Sivil status
Gift eller samboer
Enslig
Skilt, enke/enkemann
Kortvokst partner
Egne barn
Ingen barn
1 barn
2 barn
Forelder med akondroplasi
Utdanning, høyeste fullført
Grunnskole (≤10 år)
Videregående (11-13 år)
Høyskole eller universitet
Arbeid
Fulltid (>90%)
Deltid
Student
Attføring
Alderspensjon
Uføretrygdet (≥ 90% ufør)

27 (54%)
23 (46%)
13 (26%)
30 (60%)
7 (14%)
1 (2%)
41 (82%)
7 (14%)
2 (4%)
6 (12%)
12 (24%)
17 (34%)
21 (42%)
13 (26%)
4 (8%)
11 (22%)
2 (4%)
5 (10%)
15 (30%)

Figur 4. Geografisk fordeling av
studiedeltakere i prosent (antall) fordelt på
helseregioner og sammenlignet med
befolkningsstørrelsen i hver helseregion

Tabell 3. Kroppsmål
Variabel
Høyde, cm
Wekt, kg
BMI, kg/m2
Sittehøyde, cm
Armspenn, cm

Menn (n=27)
Gjennomsnitt
135,4
62,4
34,0
86,9
120,3

Spredning
112,8–154,5
42,1– 95,8
21,7– 49,9
73,8–93,5
98,4–137,7

Kvinner (n=23)
Gjennomsnitt
129,1
54,0
32,4
84,6
110,6

Spredning
115,0–144,9
32,3–68,6
21,8–43,8
76,8– 91,9
97,6–134,9

Studie 2: Spinal stenose og fysisk funksjon
Mål: Målet med denne studien var å undersøke forekomsten av symptomgivende spinal
stenose i den norske populasjonen av voksne med akondroplasi, og påvirkningen av spinal
stenose på fysisk funksjon, inkludert evnen til å gjennomføre daglige aktiviteter, og på smerte.
Metode: Undersøkelsene ble gjennomført som del av et kartleggingsopphold på Sunnaas
sykehus. Deltakerne ble intervjuet og undersøkt av lege, fysioterapeut og ergoterapeut, og
gjennomførte test på håndstyrke og 6 minutters gangtest, i tillegg til å fylle ut flere
spørreskjema. Vi innhentet også medisinske opplysninger fra journaler, inkludert tidligere
operasjonsbeskrivelser og MR/CT-bilder av ryggen.
Funn: Studien omfattet 50 norske voksne med akondroplasi (27 menn og 23 kvinner).
Trettifire (68%) av deltakerne hadde spinal stenose. Median alder ved første symptomer på
spinal stenose var 33 år, og varierte fra 10 til 67 år (Figur 5). De fleste (90%) hadde spinal
stenose i mer enn ett nivå i ryggen, og 28 av de 34 hadde hatt minst en ryggoperasjon. I spinal
stenose-gruppen rapporterte 41% (14/34) om urinveisinkontinens og 21% (7/34) om
inkontinens for avføring, mens ingen av de uten stenose hadde inkontinens.

Figur 5. Figuren viser beregnet sannsynlighet for å utvikle symptomgivende spinal stenose basert på
alder hos voksne med akondroplasi, ved to ulike beregningsmetoder. I følge Kaplan-Meier kurven (hel
linje) vil 65% (95% konfidensintervall 44-78%) ha utviklet symptomgivende spinal stenose ved 40 års
alder, og 83% (95% konfidensintervall 62-93%) ved 45 års alder.

Spinal stenose-gruppen hadde 110 meter kortere aldersjustert gangdistanse (målt med 6
minutters gangtest) enn de uten stenose. Spinal stenose-gruppen hadde også større problemer
med å gjennomføre daglige aktiviteter. Særlig gjaldt det aktiviteter knyttet til å gå, handle og
gjøre ærender, og hygiene (vask og toalettbesøk) (Figur 6).
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Figur 6. Evne til å gjennomføre aktiviteter i dagliglivet (ADL) målt med spørreskjemaet HAQ (The
Health Assessment Questionnaire). Spinal stenose-gruppen skåret dårligere (hadde større problemer)
med alle aktivitetskategoriene sammenlignet med de uten spinal stenose.

Av alle deltagerne rapporterte 70% (35/50) at de hadde hatt moderate (NRS 4–6) eller sterke
(NRS 7–10) smerter siste uken. Spinal stenose-gruppen hadde høyere forekomst av smerter
enn de uten stenose. Ryggsmerter var vanligst (62%), etterfulgt av smerter i bena (42%) og
nakken (14%). Kvinner hadde mer smerter enn menn. Det var ingen forskjell i håndstyrke
mellom de med spinal stenose og de uten.
Konklusjon: Forekomsten av symptomgivende spinal stenose var høy i vår studie, og mye
høyere enn de 20–30% som er angitt i tidligere studier. Spinal stenose var assosiert med
redusert gangkapasitet, nedsatt evne til å gjennomføre daglige aktiviteter, og mer smerte, og
kan forklare den tidlige reduksjonen i fysisk helse som er beskrevet hos denne gruppen.

Studie 3: Obstruktiv søvnapnè
Mål: Denne studien undersøkte forekomst og alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapne hos
voksne med akondroplasi, og kliniske variabler som kunne gi mistanke om søvnapne.
Metode: Vi undersøkte 49 norske voksne deltagere i Akondroplasi-studien for søvnapnè. For
de som var diagnostisert med søvnapnè fra før ble journal og søvnregistreringen innhentet. De
som ikke var diagnostisert med søvnapnè fra før gjennomgikk en søvnregistrering. Et bærbart
søvnregistreringsapparat (NOX T3) ble koblet på kvelden før og tatt av morgenen etter.
Apparatet registrerte bl.a oksygenstrøm i nesen, oksygenmetning, pustebevegelser,
pulsfrekvens, snorking, og kroppsposisjon. Søvnregistreringen ble deretter lastet opp på en
datamaskin for avlesning og utskrift. Alle søvnregistreringene ble gjennomgått og skåret av en
erfaren fysiolog ved søvnenheten på Lovisenberg Diakonale sykehus. Symptomer på
søvnapnè ble kartlagt med den norsk versjonen av spørreskjemaet Berlin Questionnaire.
Funn: I denne studien hadde 59% (29 av 49) søvnapnè, hvorav ca halvparten ikke var
diagnostisert fra før. Over halvparten av de med søvnapnè hadde moderat til alvorlig grad av
søvnapnè (Figur 7). Variabler som indikerte høy risiko for søvnapnè var: høy snorking, uttalt
tretthet på dagtid, følelsen av å ikke være uthvilt etter søvn, pustestopp observert av andre,
høyt blodtrykk, alder over 40 år, og kroppsmasseindeks over 30 kg/m2.

Figur 7: I denne populasjonsbaserte studien på voksne med akondroplasi hadde 59% av deltakerne
obstruktiv søvnapnè, hvorav halvparten hadde moderat til alvorlig grad.

Konklusjon: Det var høy forekomst av obstruktiv søvnapnè i vår studiepopulasjon, noe vi
tror kan være representativt for voksne med akondroplasi generelt. Forekomsten var langt
høyere enn i den generelle befolkningen (4-6%), men omtrent som tidligere påvist hos barn
med akondroplasi. Årsakene til den høye forekomsten av søvnapne ved akondroplasi er ikke
fullstendig kjent, men antas å ha sammenheng med ansiktsanatomien. Voksne med
akondroplasi bør undersøkes regelmessig for symptomer og tegn på obstruktiv søvnapè, og
med en lav terskel for henvisning til en søvnundersøkelse ved mistanke om søvnapnè.
Symptomgivende obstruktiv søvnapnè kan bl.a behandles med såkalt CPAP-maske.

Studie 4: Risikofaktorer for hjerte-kar sykdom og kroppssammensetning
Mål: Denne studien undersøkte forekomst av risikofaktorer for hjerte-karsykdom og
kroppsammensetning hos voksne med akondroplasi.
Metode: Vi undersøkte 49 norske voksne deltagere i Akondroplasi-studien for de vanligste
risikofaktorene for hjerte-kar sykdom (røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes),
og sammenlignet med en kontrollgruppe på 98 fullvokste, matchet på kjønn, alder og samme
kroppsmasseindeks (BMI). Førti deltagere gjennomførte MR for vurdering av
kroppssammensetning (ni kunne ikke gjennomføre MR av ulike medisinske grunner).
Funnene i akondroplasi-gruppen ble sammenlignet med MR-funn fra en kontrollgruppe på 80
fullvokste, matchet på kjønn, alder og BMI.
Funn: Til tross for en høy BMI (gjennomsnitt 33,3 kg/m2), var fastende kolesterol, fettstoffer
(triglycerider) og gjennomsnittlig blodtrykk lavere i akondroplasi-gruppen sammenlignet med
kontrollgruppen (fullvokste) med samme BMI (32,5 kg/m2). Fastende blodsukker og
langtidsblodsukker (HbA1C) var omtrent likt. MR-undersøkelsen av kroppssammensetning
viste lav forekomst av visceralt fett (bukfett) og leverfett i akondroplasi-gruppen, noe som ga
lav risiko for hjerte-kar sykdom og diabetes type 2 (se Figur 8). Risikoen var på linje med
friske personer i normalbefolkningen.

Figur 8: Kroppssammensetningsprofil hos voksne med akondroplasi (i grønt), sammenlignet med en
kontrollgruppe av fullvokste (i rødt), matchet på kjønn, alder og BMI. Blå stiplet linje viser
referanseverdier for friske fullvokste. Figuren viser at akondroplasi-gruppen hadde lav forekomst av
magefett (VAT), leverfett, totalt fett og fett-ratio, noe som ga lav risiko for å utvikle hjerte-kar sykdom
og diabetes.

Kontrollgruppen med tilsvarende høy BMI som akondroplasi-gruppen hadde derimot høy
risiko for hjerte-karsykdom og diabetes type 2, som forventet. Et noe overraskende funn var
den høye forekomsten av fett i lårmuskulaturen i akondroplasi-gruppen. Dette funnet må
undersøkes videre.
Konklusjon
Risikoen for hjerte-kar sykdom var lavere i akondroplasi-gruppen sammenlignet med
fullvokste kontroller, selv om mild hypertensjon var hyppig hos menn med akondroplasi.
Mengden magefett (visceral fett) og leverfett i akondroplasi-gruppen var lik friske kontroller.
Funnene indikerer at det kan være andre årsaker enn hjerte-kar sykdom som bidrar til den økte
dødeligheten som er observert hos voksne med akondroplasi. Studien viser også at BMI er lite
egnet til å vurdere individuell risiko for hjerte-kar sykdom hos personer med akondroplasi.

Klinisk betydning og anbefalinger for klinisk praksis
Denne studien har bidratt med sterkt etterspurt kunnskap om forekomst og alvorlighetsgrad av
medisinske komplikasjoner og fysisk funksjon hos voksne med akondroplasi. Akondroplasistudien har vist behovet for livslang oppfølging ved akondroplasi. Basert på en forebyggende
tilnærming foreslår vi at voksne med akondroplasi bør få tilbud om en årlig klinisk vurdering,
ideelt sett av et tverrfaglig team med erfaring med akondroplasi. Denne vurderingen bør
omfatte symptomer og tegn på spinal stenose og søvnapne, måling av blodtrykk, og en
vurdering av fysisk funksjon og smerte. Behovet for hjelpemidler, tilrettelegging og
tilpasninger i hjemmet og på arbeidsplassen, og tilpasning av bil, bør også tas opp.
Hovedfunnene i Akondroplasi-studien er oppsummert i Ramme 1. De kliniske anbefalingene
basert på denne studien er oppsummert i Ramme 2.

Internasjonale anbefalinger
Funnene fra Akondroplasi-studien har blitt brukt i arbeidet med å utvikle internasjonale
retningslinjer for oppfølging av akondroplasi, inkludert voksne. Retningslinjene er publisert i
det anerkjente medisinske tidsskiftet Nature Reviews Endocrinology, og kan lastes ned her:
Lenke (International consensus statement…)
En europeisk arbeidsgruppe har utarbeidet overordnede anbefalinger for oppfølging av
akondroplasi, som kan lastes ned her: Lenke (The first European consensus…)

Ramme 1. Hovedfunnene i Akondroplasi-studien
Studie 1: Scoping review: Eksisterende kunnskap og identifiserte kunnskapshull
 Til tross for en moderat økning i antall publikasjoner det siste tiåret, er det fortsatt
mangel på litteratur om medisinske komplikasjoner, helseforhold, og psykososiale
forhold hos voksne med akondroplasi.
 Få studier undersøkte forekomst av medisinske komplikasjoner hos voksne.
 For mange av studiene kunne man stille spørsmål ved metoden, og hvorvidt
studiepopulasjonen var representativ for voksne med akondroplasi generelt.
 Det er behov for flere studier på voksne med akondroplasi, inkludert studier om
naturlig forløp, medisinske komplikasjoner og fysisk funksjon.
Studie 2: Symptomgivende spinal stenose og fysisk funksjon
 Det var en høy forekomst av symptomgivende spinal stenose hos norske voksne
med akondroplasi.
 Forekomsten økte med alder og kunne starte allerede i barnealde. Median alder
ved symptomdebut var 33 år.
 De fleste med spinal stenose hadde stenose i flere ryggnivåer.
 Det å ha symptomgivende spinal stenose var assosiert med redusert gangfunksjon,
nedsatt evne til å utføre daglige aktiviteter, og mere smerter.
Studie 3: Obstruktiv søvnapnè
 Søvnapne forekom hos mer enn halvparten av studiedeltakerne.
 Av de med søvnapne, hadde de fleste moderat eller alvorlig grad (AHI ≥ 15).
 Forekomsten av søvnapne var høyere hos menn enn kvinner med akondroplasi
 Omtrent halvparten av de med søvnapne var ikke tidligere diagnostisert.
 Variabler som indikerte søvnapne hos voksne med akondroplasi var: høy snorking;
tretthet på dagtid; ikke føle seg uthvilt på morgenen; pustestopp om natten
observert av andre; høyt blodtrykk; alder > 40 år; og KMI > 30 kg/m2.
Studie 4: Hjerte-kar risiko og kroppssammensetning
 Nesten 70% av studiepopulasjonen hadde BMI ≥ 30 kg/m2, forenlig med fedme
 Selv om mange av mennene med akondroplasi hadde lett forhøyet blodtrykk, var
forekomsten av risikofaktorer for hjerte-kar sykdom lav. Dette gjaldt både
kolesterol- og fettverdier, type 2 diabetes og røyking, samt forekomst av magefett
(visceralt fett) og leverfett.
 Kroppssammensetningsprofilen til deltakerne med akondroplasi indikerte lav
risiko for å utvikle hjerte-kar-sykdom og type 2 diabetes, med en risiko på linje
med hjertefriske personer i normalbefolkningen.
 BMI og livvidde er ikke egnet til å vurdere individuell hjerte-kar risiko ved
akondroplasi om man bruker referanseverdier for fullvokste.

Ramme 2. Anbefalinger for klinisk praksis

Voksne med akondroplasi, 16 år og eldre, bør tilbys en årlig klinisk vurdering, helst av et
tverrfaglig team med erfaring med akondroplasi. Denne vurdering bør inkludere:
Symptomer på spinal stenose
 Karakteristiske symptomer er prikking eller nummenhet i armer eller ben, smerter
i ryggen eller smerteutstråling til setet eller bena som forverres ved gange eller ved
å stå. Smertene går typisk over ved hvile, ved å sette seg på huk, eller fremoverbøyning. Blære- og tarmsymptomer kan også forekomme.
 Vurderingen bør også omfatte en formell vurdering av gangkapasitet, evne til å
gjennomføre daglige aktiviteter, og av smerte.
 Behov for tilpasninger og hjelpemidler bør også tas opp.
 Ved symptomer som kan gi mistanke om spinal stenose bør det gjøres en
nevrologisk undersøkelse, og MR av hele ryggsøylen.
 Ved karakteristiske symptomer på spinal stenose bekreftet av MR (eller CT)
bilder, bør pasienten umiddelbart henvises til et sykehus med erfaring med
ryggkirurgi ved akondroplasi.
Symptomer og tegn på obstruktiv søvnapnè (OSA)
 OSA bør mistenkes ved symptomer på uttalt tretthet på dagtid i kombinasjon med
minst en av følgende: ikke føle seg uthvilt etter søvn, nattlige pustestopp observert
av andre, høyt blodtrykk, alder > 40 år; and BMI > 30 kg/m2.
 Klinikere bør have en lav terskel for å gjøre en søvnregistrering ved funn som kan
gi mistanke om OSA.

Hvis OSA er avdekket eller mistenkt, bør pasienten vurderes henvist til en
søvnspesialist som har erfaring med akondroplasi.
Risikofaktorer for hjerte-kar-sykdom
 Risikofaktorer for hjerte-kar sykdom bør følges som anbefalt for den generelle
befolkningen.
 Blodtrykk bør måles f.eks. en gang i året og behandles etter samme retningslinjer
som i den generelle befolkningen.
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