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Skeletálne dysplázie alebo osteochondrodysplázie predstavujú širokú skupinu viac ako 460 identifikovaných geneticky podmienených 
ochorení postihujúcich kosti a chrupavky. Nedávne výskumy poukázali na časté prekrývanie klinických, rádiologických a molekulárnych 
nálezov, čo iniciovalo reklasifikáciu nozologických jednotiek podľa molekulárnej podstaty ochorenia. Pokrok v genetických technoló- 
giách umožnil identifikovať molekulárny základ viac ako 437 skletálnych porúch a viedol k priamej implikácii výskumu do klinickej praxe. 
Pochopenie funkcie génov, ktoré spôsobujú kostné, svalové a šľachové poruchy, umožňuje vymedziť rozsah spektra chorôb spojených 
s konkrétnou poruchou, stanoviť exaktnú diagnózu a v mnohých prípadoch poskytnúť aj adekvátnu liečbu či určiť prognózu ochorenia 
v rodine. V článku uvádzame aktuálny a praktický diagnostický prístup k odhaleniu skeletálnych dysplázií v každodennej lekárskej praxi.
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Skeletal dysplasia – from symptom to diagnosis

Skeletal dysplasia or osteochondrodysplasia are changes encountered in more than 460 well-defined diseases mainly affecting bones 
and cartilage. Recent research findings have shown a frequent overlap of radiological, clinical and molecular changes, thus, there has 
been a need to redefine certain disease entities. This is mainly based on molecular findings. Recent advances in genetic technology have 
made it possible to identify the molecular basis in more than 437 of these disorders and have provided the opportunity to progressively 
implement research results into clinical practice. Understanding the function of the genes that cause bone, muscle and tendon disorders 
allows to define the range of diseases associated with a particular disorder, to make a precise diagnosis, and in many cases to provide an 
adequate treatment and prognosis for disease recurrence in the family. This article presents a current and practical diagnostic approach 
to the detection of skeletal dysplasia in daily medical practice.
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Úvod
V pediatrickej praxi sa často stre-

távame s poruchou telesného rastu. Už 
pri iniciálnom vyšetrení nízkych a dis-
proporčných detí môžu niektoré typic-
ké klinické znaky upriamiť našu pozor-
nosť na skeletálnu dyspláziu. Užitočnou 
pomôckou na orientačné posúdenie je 
schematické znázornenie detí s rôznymi 
príčinami zníženého rastu (obrázok 1). 
Z početnej skupiny detí s intrauterinnou 
rastovou retardáciou (small for gestatio-
nal age – SGA) a idiopatickým nízkym 
rastom (ISS) je v prvom kroku dôleži-
té vyselektovať pacientov so známymi 
špecifickými diagnózami (napr. endo-
krinné alebo genetické syndrómy) a pri 
nejasnej etiológii doplniť rádiologické 
vyšetrenie so zobrazením dysplastickej 
časti skeletu. Efektívnosť tohto klinic-
kého postupu potvrdil Flechtner a spol. 
(1), ktorí prospektívne skúmali výskyt 
skleletálnej dysplázie v kohorte 713 detí 
s ISS a SGA. Až u 20 % detí sa zistili rôzne 

formy skeletálnej dysplázie, ak však jeden 
z rodičov dieťaťa mal finálnu výšku pod 
-1 SD, bola prevalencia ešte signifikantne
vyššia. Pri podozrení na dyschondroge-
nézu alebo hypochondropláziu indikovali
mutačný skríning SHOX a FGFR3 génov,
čo malo praktický význam pri indikácii
liečby rekombinantným rastovým hor-
mónom. Autori preukázali aj variabilný
skeletálny fenotyp u  detí s  mutáciou
v SHOX géne. U mnohých detí sa pre-
kvapivo nenašlo mezomelické skrátenie
končatín s Madelungovou deformitou
(fenotyp Leriho-Weillovho syndrómu),
ako sa očakávalo. Preto treba u detí kla-
sifikovaných ako ISS a SGA cielene pátrať
po výskyte skeletálnych dysplázií.

Vďaka extenzívnemu rozmachu 
genetických technológií sa podarilo 
identifikovať molekulárny základ pri viac 
ako 460 skeletálnych chorobách a naj-
mä implementovať výsledky výskumu 
do bezprostrednej klinickej praxe. Nové 
patogenetické poznatky si vyžiada-

li potrebu aktualizovať nomenklatúru 
chorobných jednotiek. Recentná revízia 
klasifikácie skeletálnych dysplázií z roku 
2019 (2) zahŕňa celkovo 461 nozologic-
kých chorôb, ktoré sú rozdelené do 42 
skupín na základe tzv. génových rodín 
(napr. skupina FGFR3), fenotypovej pre-
zentácie (napr. skupina akromikrických 
dysplázií) či patofyziológie (napr. lyzozó-
mové choroby). Obsiahla nomenklatúra 
skeletálnych dysplázií uvádza 425 (92 %) 
patogénnych variantov ovplyvňujúcich 
až 437 rôznych génov. Z  genetického 
hľadiska je pozoruhodné, že jeden gén 
per se môže byť zodpovedný za viaceré 
skeletálne prejavy; napr. mutácie COL2A1 
génu spôsobujú achondrogenézu typ 2, 
hypochondrogenézu, spondyloepifyzál-
nu dyspláziu – ako Kniestov či Sticklerov 
syndróm. Vice versa, rovnaký fenotyp pri 
určitej forme skeletálnej dysplázie môže 
spôsobiť viac ako jeden gén. Príkladom 
je mnohopočetná epifyzeálna dysplá-
zia, ktorú podmieňujú kauzálne mutá-
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cie v SLC26A2, COMP, MATN3, COL9A1, 
COL9A2 a COL9A3. Na druhej strane sa 
u niektorých jedincov so skeletálnou
dyspláziou (8 %) doteraz neidentifikoval 
žiaden genetický faktor, ani sa neobjas-
nili patogenetické mechanizmy účinku. 

Vyšetrovací postup dieťaťa so 
skeletálnou dyspláziou je komplexný 
a vyžaduje spoluprácu viacerých špe-
cialistov. Pozostáva z dôkladnej anam-
nézy, klinického vyšetrenia a detailného 
röntgenologického vyšetrenia postihnu-
tých častí skeletu; ďalej z kompletného 
vyšetrenia metabolizmu kalcia a fosforu 
a z molekulovo-genetickej analýzy.

Anamnéza 
Dôležitú informáciu pri vyšetrení 

detí so skeletálnymi dyspláziami možno 
získať z prenatálneho sonografického 
nálezu. Typický nález krátkych končatín, 
krátkeho trupu alebo abnormálnej mine-
ralizácie, či kostných fraktúr poukazuje 
na vývoj skeletálnej dysplázie už in utero. 
Podrobná rodinná a osobná anamnéza 
je významnou pomôckou pri pátraní po 
potenciálnej dedičnosti a etiológii stavu. 
Rodokmeňová analýza pomôže určiť typ 
dedičnosti. Výskyt ochorenia u súroden-
cov, ale nie u rodičov, poukazuje na auto-
zómovo recesívny typ dedičnosti; výskyt 
u rodičov na autozómovo dominantú
dedičnosť. O X-dominantnej dedičnosti
svedčí anamnestický údaj o spontánnych
potratoch, mŕtvych pôrodoch v rodi-
ne a výskyte ochorenia iba v ženskom
príbuzenstve. Postihnutie súrodencov
mužského pohlavia, ev. strýka matky je
charakteristické pre X-recesívne ocho-
renie. Treba pamätať, že u mnohých je-
dincov vzniká mutácia spontánne, t. j.
de novo, najmä pri vysokom veku otca.

Dôležité sú aj informácie o pokrv-
nom príbuzenstve či etnicite rodičov. 
Napríklad hypoplázia vlasov a chrupavky 
(Cartilago hair syndróm – autozómovo-
-recesívne ochorenie s kauzálnou mutá-
ciou v géne RMRP) je častejšia vo fínskej
alebo amišskej populácii a Debuquois
(CANT1) sa častejšie vyskytuje v kórej-
skej populácii. Vyšetrenie orgánových
systémov môže viesť k odhaleniu ne-
skeletálnych znakov, ktoré sú obzvlášť
nápomocné v syndromologickej diagnos-
tike. Patria sem napr. vrodené srdcové
chyby pri Elis-van Creveldovom syn-

dróme, očné anomálie pri Sticklerovom 
syndróme, pankreatická insuficiencia 
pri Schwachman-Diamondovom syn-
dróme alebo Hirschsprungova choroba 
pri Cartilage hair hypoplázii.

Proporcionalita
Antropometrické vyšetrenie s ur-

čením telesného rastu, t. j. predpoklada-
nej finálnej výšky podľa rodičov a telesnej 
proporcionality dieťaťa je dôležitým in-
dikátorom na stanovenie správnej dia- 
gnózy. Antropometrické údaje zahŕňajú 
objektívne meranie obvodu hlavy (mak-
rocefália alebo mikrocefália), lokalizáciu 
skrátenej končatiny (rizomelické alebo 
mezomelické skrátenie) alebo skrátenie 
prstov na rukách a nohách (brachydak-
týlia). Prítomnosť určitého klinického 
znaku pomôže zúžiť diferenciálnu diag-
nózu. Cenný prínos pre diferenciálnu 
diagnózu má kvalitné antropometric-
ké vyšetrenie vykonané špecialistom. 
Príručka fyzikálnych meraní, ako napr. 
Handbook of Physical Measurements (3), 
je vynikajúcim praktickým návodom na 
antropometrické merania a podrobne 
opisuje, ako treba tieto vyšetrenia správ-
ne realizovať. Najpresnejšie hodnotenie 
získame porovnaním údajov s národný-
mi auxologickými normami. Minimálny 
počet antropometrických parametrov 
zahŕňa obvod hlavy, výšku/dĺžku dieťaťa, 
výšku v sede a rozpätie horných končatín 
merané vzdialenosťou prostredníkov na 

rukách pri upažení horných končatín. 
V prvých rokoch života je toto rozpätie 
zvyčajne menšie ako telesná dĺžka die-
ťaťa, avšak po prvej dekáde života je už 
väčšie než telesná výška. Signifikantne 
väčšie rozpätie horných končatín ako 
telesná výška podľa normatívnej krivky 
je charakteristické pre postihnutie chrb-
tice (platyspondylózu). Rýchly spôsob, 
ako určiť proporcie hornej končatiny, 
je hodnotenie projekcie ryhy na zápästí 
k ramenu za súčasnej plnej flexie lakťa. 
Ak je zápästná ryha v úrovni ramena ale-
bo nad ním, naznačuje to rizoméliu. Ak sa 
nachádza v polovici dĺžky humeru, sved-
čí o mezomelickom skrátení končatiny. 
Schematické znázornenie disproporč-
ných častí tela dokumentuje obrázok 2.

Laboratórne vyšetrenia
V  bežnej praxi sa stretávame 

s viacerými klinickými stavmi, ktoré mô-
žu u rastúceho dieťaťa napodobňovať 
skeletálnu dyspláziu. Príkladom je hypo-
tyreóza spôsobujúca epifyzálne zmeny 
alebo metafyzálne zmeny z nedostatku 
vitamínu D. Na základe jednoduchých 
laboratórnych vyšetrení sa môže rýchlo 
stanoviť liečiteľná diagnóza. Štandardné 
laboratórne parametre zahŕňajú hormón 
stimulujúci štítnu žľazu (TSH), 25-hydro-
xy vitamín D, 1,25-dihydroxyvitamín D, 
parathormón (PTH), sérový fosfor, váp-
nik, magnézium, kreatinín, alkalicku fos-
fatázu, v moči vyšetrujeme vápnik, fosfor 

Obrázok 1. Schematické znázornenie príčin nízkeho vzrastu u detí
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a kreatinín (obrázok 3). Už základné bio-
chemické parametre môžu byť preukaz-
né pre geneticky podmienené skeletálne 
ochorenia, ako napr. X-viazaná hypofos-
fatemická rachitída, ktorá sa vyznačuje 
signifikantne nízkymi koncentráciami 
fosforu v sére a vysokými stratami fosfo-
ru močom (frakčná exkrécia fosforu viac 
ako 20 %). Hypokalciemické rachidíty sa 
spravidla spájajú so zvýšenou hodnotou 
alkalickej fosfatázy. Naopak, nízke kon-
centrácie alkalickej fosfatázy (niekedy 
spojené s hyperkalciémiou), často ne-
povšimnuté pri laboratórnom vyšetrení, 
môžu poukazovať na život ohrozujúce 
zriedkavé skeletálne ochorenie – hypo-
fosfatáziu. Jansenov typ metafyzálnej 
chondrodysplázie typicky sprevádzajú 
zvýšené hodnoty vápnika s nízkym a/
alebo normálnym PTH. 

Röntgenologické vyšetrenie
Röntgenologické (RTG) vyšet-

renie ostáva aj dnes najdôležitejšou 
zobrazovacou metódou v širokej dia- 
gnostike skeletálnych dysplázií. Veľký 
dôraz sa kladie na správnu indikáciu 
RTG snímkovania časovaného do vhod-
ného vekového obdobia, keďže charak-
teristické nálezy na kostiach sa môžu 
prejaviť len v určitom veku dieťaťa; napr. 
znak dvojitej pately pri recesívnej forme 
mnohopočetnej epifyzálnej dysplázie je 
prítomný len vtedy, keď koleno začne 
osifikovať (vo veku od 3. do 6. rokov) 
až do dozrievania kosti. Watson a kol. 
(4) navrhli štandardizáciu rádiologic-
kého zobrazovania s  cieľom skoršej
diagnostiky a zníženia expozície žiare-
nia. Štandardne vykonané RTG snímky
uvádza tabuľka 1. Príklady abnormálnej
morfológie kostí sú znázornené na ob-
rázkoch 4 a 5. Odporúčaný rozostup
medzi röntgenovými snímkami je aspoň
jeden kalendárny rok, čo je dostatočný
čas na posúdenie dynamiky RTG zmien
rastúceho skeletu.

Obrázok 2. Formy disproporcionálneho rastu
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Obrázok 3. Laboratórne parametre pri vyšetrovaní chorôb asociovaných s nízkym vzrastom

Parameter Ochorenie/orgán

Ca, P, AP rachi�dy

Hb, hematokrit anémie, hemoglobinopa�e

dif. KO, imunoglobulíny poruchy imunity

GPT, GOT, GGT, Bi, PCHE ochorenia pečenie

transglutamináza-an�, IgA, 
β-karotén,  potný test

malabsorpčné syndrómy

leu, KO, CRP chronické zápalové ochorenia

chromozómová analýza Turnerov syndróm, genomické zmeny

Na, K, krea, urea, PH, bikarbonáty, 
špecifická hmotnosť moču

chronické ochorenia obličiek

Tabuľka 1. Röntgenové snímky pri podozrení na 
skeletálnu dyspláziu

RTG–základné: RTG–prídatné:

chrbtica (AP, bočná) hlava (bočná)

panva krčná chrbtica (bočná)

koleno – AP hrudník

celé končatiny

ruka (stupeň závažnosti)

Obrázok 4. Dojča s osteogenesis imperfecta: a) s deformáciami dolných končatín; b) röntgenolo-
gický obraz relatívnej makrocefálie; c) šípkou označené miesta fraktúr na femure a tíbii
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Genetické vyšetrenie
Zavedením sekvenovania novej ge-

nerácie (NGS) výrazne stúpla rýchlosť a aj 
schopnosť odhalenia molekulárnej pod-
staty jednotlivých skeletálnych dysplá-
zií, predovšetkým u pacientov s nešpe-
cifickou dyspláziou alebo v období, keď 
vek pacienta ešte nepredpokladá vývin 
röntgenologického či klinického obrazu. 
Molekulárna diagnostika liečiteľných fo-
riem skeletálnych dysplázií má významné 
terapeutické implikácie, a preto sa má 
optimálne indikovať v čo najmladšom 
veku. Jednotlivé laboratóriá si zvyčajne 
zostavujú vlastné génové panely a líšia 
sa rôznymi prístupmi v NGS analýzach 
a vyhodnocovaní, čo môže viesť k pre-
hliadnutiu kauzálneho variantu. V snahe 
validovať postupy vytvorila Americká 
akadémia lekárskej genetiky (ACMG) 
príručku na hodnotenie variantov iden-
tifikovaných metódou NGS (5). Napríklad, 
pacient s nešpecifickou spondyloepify-
zálnou dyspláziou je vhodným kandidá-
tom na vyšetrenie génovým panelom, 
ktorý pokrýva gény COL2A1 a TRAPPC2 
tak, aby neboli vynechané žiadne exó-
ny. Skeletálne ciliopatie (t. j. Jeuneho 
asfyktická hrudná dystrofia, Ellis-van 
Creveldov syndróm, Sensenbrenner, typy 
torakálnej dysplázie s krátkymi rebra-
mi) sú ideálnou skupinou na testovanie 
vzorky krvi pomocou génového panelu. 
Hlavným dôvodom tohto postupu je fakt, 
že za daný fenotyp ochorenia môže byť 
zodpovedných mnoho génov a rovnako 

tieto gény môžu byť asociované s viac ako 
jedným fenotypom. Výsledky panelové-
ho sekvenovania, napr. pri osteogenesis 
imperfecta (OI), pomôžu určiť presný typ 
OI a zvoliť správnu terapiu. S detskou for-
mou osteopetrózy sa spája mnoho génov, 
preto je poznanie genotypu kľúčové pri 
výbere terapeutickej modality. V prípade 
klasickej formy achondroplázie je známa 
mononukleotidová zmena v géne FGFR3, 
ktorá sa zistí vo viac než 99 % prípadov 
(c.1138G> A (p.G380R) alebo c 1138G> C 
(p.G380R), a preto postačuje vyšetriť špe-
cifickú mutáciu namiesto celého panelo-
vého vyšetrenia. 

Liečba 
Liečba skeletálnych dysplázií je 

komplexná a závisí od základnej diagnó-
zy. Pre väčšinu pacientov so skeletálny-
mi dyspláziami nie sú známe kauzálne 
postupy, platia všeobecné symptomatic-
ké liečebné odporúčania a ich početné 
zdravotné problémy vyžadujú úzku mul-
tidisciplinárnu spoluprácu. Pri niekto-
rých klinických prejavoch achondroplázie 
indikujeme už v novorodeneckom a doj-
čenskom veku MRI vyšetrenie foramen 
magnum, lebo pri zúžení vchodu hrozí 
riziko kompresie mozgového kmeňa (6).

Pri potvrdení kauzálnych mutá-
cií charakteristických pre osteogenesis 
imperfecta (nielen pri genotype COL1A1 
alebo COL1A2) sa odporúča vyšetrenie 
denzity kostného minerálu a následná 
antiresopčná liečba bisfosfonátmi. 

Nová terapia achondroplázie sa 
zakladá na inhibícii aktivovanej dráhy 
ERK/MAPK (extracelulárna signálne 
regulovaná kináza/mitogén-aktivovaná 
proteínkináza) natriuretickým peptidom 
typu C (CNP) (7). CNP s preferenčným 
receptorom NPR-B (natriuretický pep-
tidový receptor B) je dôležitým regu-
látorom rastu endochondrálnych kostí. 
V súčasnosti prebiehajú klinické štú-
die vo fáze II a III u detských pacientov 
s achondropláziou. 

Enzýmová substitučná terapia 
je dostupná pre deti s hypofosfatáziou. 
Hypofosfatáziu spôsobuje strata funkč-
ných mutácií v tkanivovo nešpecifickom 
izoenzýme alkalickej fosfatázy (TNSALP 
– ALPL gén), pričom stav zvyškovej ak-
tivity enzýmu zodpovedá závažnosti
ochorenia (8). Nízka hodnota aktivity
enzýmu môže zapríčiniť najzávažnejšiu
formu ochorenia s početnými skeletál-
nymi deformitami plodu. Miernejšie for-
my hypofosfatázie sa v detstve prejavujú
krivicou, bolesťami skeletu a svalovou
slabosťou. Asfotáza alfa je rekombi-
nantný enzým TNSALP so špecifickým
účinkom na kosť. U jedincov s detským
typom hypofosfatázie liečba asfotázou
alfa signifikantne zlepšila telesný rast
pacienta, svalovú silu, motorické funkcie
a kvalitu života. Liečba je dobre tolero-
vaná a bezpečná (9).

Veľkou pomocou pre rodičov detí 
so skeletálnymi dyspláziami sú aktívne 
občianske združenia. V mnohých kra-
jinách vystupujú pod označením ako 
spoločnosť malých ľudí (LP). Hlavným 
cieľom ich záslužnej činnosti je zabezpe-
čiť pacientom sociálne výhody, špeciál-
ne zdravotnícke pomôcky na uľahčenie 
každodenného života a organizovať pre 
postihnuté deti aj dospelých spoločenské 
a športové podujatia (10). Rodičom no-
vodiagnostikovaného dieťaťa umožňujú 
priamy kontakt s rovesníkmi s rovnakým 
osudom a poskytujú neoceniteľné infor-
mácie o novinkách v prevencii a liečbe. 

Záver
Pokroky v genetickej diagnostike 

umožnili rýchlejšie a presnejšie stano-
venie molekulárnej podstaty mnohých 
ochorení so skeletálnou  dyspláziou. 
Avšak aj napriek zavedeniu NGS techno-
lógií ostáva neobjasnených takmer 50 % 

Obrázok 5. Chlapec vo veku 11 rokov: a) s hypoplastickými predlaktiami; b) ľavá ruka s apláziou 
palca a rádia; c) pravá ruka s apláziou palca a syndaktýliou II a III prsta; d) röntgenový nález na 
oboch rukách a predlaktiach
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klinických prípadov, pri ktorých sa mu-
síme v diferenciálnej diagnostike opierať 
o cielené laboratórne a fyzikálne vyšet-
renia a detailné RTG nálezy. Skúmanie
patomechanizmov účinku mutovaných
génov otvára cestu hľadania inovatívnej
liečby a lepšej kvality života detí so ske-
letálnymi dyspláziami.

Táto práca bola podporená 
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky v rámci projektu s registrač-
ným číslom 2018/36-LFUK-10.
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