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VEKSTRETARDASJON OG KORTVOKSTHET

� Normal vekst krever:
� adekvat ernæring
� normal nevroendokrin 

regulering
� normalt endeorgan 

(skjelettet)

� Vekstretardasjon / 
kortvoksthet vil ofte ha en 
multifaktoriell genese som 
krever bred tilnærming

KORTVOKSTHET - ÅRSAKER

1. Genetisk kortvoksthet (vanlig)  

2. Konstitusjonelt forsinket vekst og skjelettmodning (vanlig)

3. Hormonmangeltilstander:

- veksthormonmangel  - hypothyreose

4. Hormonoverskuddtilstander

- økt mengde glukokortikoider  - hyperprolaktinemi

5. Syndromer og kromosomfeil

- Turner syndrom (45 X0), Down syndrom (trisomi 21)

6. Systemsykdommer og kronisk sykdom.

- cøliaki    - cystisk fibrose     - astma     - anorexi

- rakitt     - kronisk nyresykdom eller hjertesykdom

7. Skjelettdysplasier

8. Andre © Robert Bjerknes - 2014
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KORTVOKSTHET - UTREDNING

� HVEM SKAL UTREDES?

� ”Alle” barn som har aktuell lengde under 2,5 
percentilen

� ”Alle” barn som har falt av i tilvekst og krysset to 
percentil-linjer

NB! UTREDNINGEN SKAL VÆRE GJENNOMTENKT
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Eksempel - vekstkurve

185

Gutt:
Vurdering ved     
14½ års alder

H: Høyde

BA: Skjelettalder

© Robert Bjerknes - 2014

KORTVOKSTHET - UTREDNING

Utregnet midtforeldrehøyde + 10 cm utgjør 95% konfidensintervallet for 

denne parameteren

Midtforeldrehøyde
(Genetisk høydepotensiale; Genetisk målhøyde)

(”Target height”)
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KORTVOKSTHET - UTREDNING

Anamnese (NB! Familie -
høyde og pubertet)

Klinisk undersøkelse (NB! 
Høyde, tilvekst, vekt 
(percentilskjema!); 
pubertetsstadium, 
testisvolum; dysmorfe trekk)
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KORTVOKSTHET - UTREDNING

Supplerende undersøkelser som KAN være aktuelle

¤ Rtg. Skjelettalder; evt. prediksjon av slutthøyde
¤ Hemoglobin og SR
¤ Malabsorbsjonsprøver: S-folat, E-folat, S-ferritin og fødemiddelantistoffer 
¤ Ca, P, ALP, vitamin D-status
¤ TSH, F-T4
¤ IGF-I og IGFBP3 (begge er delvis veksthormonavhengige)
¤ Prolaktin / andre hypofysehormoner (Obs! binyrebarkfunksjon og pubertet)
¤ Veksthormonus. (VH-stimulasjonstester og/eller spontan VH-sekresjon)
¤ Kromosomanalyse hos jenter (og hos utvalgte gutter)
¤ Nyre- og leverfunksjonsprøver
¤ Sittehøyde (evt. andre mål av kroppsproporsjoner) og rtg. totalskjelett
¤ Undersøkelser på metabolsk sykdom
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Skjelettmodning

� Vurdering av skjelettmodning og 
vekstpotensiale skjer ved vurdering av 
rtg. ve. hånd og håndledd

� Skjelettalder
� Vurderes med Greulich og Pyles’ atlas
� Normalt er skjelettalder lik kronologisk 

alder + 1 år
� Prediksjon av sluttlengde (OBS feilkilder!)
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IGF-I og VH-mangel

Friske kortvokste              VH-mangel
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KORTVOKSTHET – PRAKTISK TILNÆRMING

� NB! Klassifiser barnets vekstmønster! 

� Da trengs følgende: 
� Familieanamnese og evt. anamnestiske opplysninger 

som kan tyde på sykdom.
� Pubertetsstadium og evt. kliniske funn som kan tyde på 

sykdom.
� Vekstkurve (Helsebok tas med til første undersøkelse!!)
� Evt. rtg. skjelettalder.
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VEKSTMØNSTER 1

Karakteristika: Normal 
fødselslengde, lav aktuell høyde, 
normal tilvekst og skjelettalder som 
svarer til kronologisk alder. 

I denne gruppen inkluderes 
genetisk kortvoksthet (friske 
kortvokste!!)

HUSK genetisk målhøyde
© Robert Bjerknes - 2014
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VEKSTMØNSTER 2 

Karakteristika: Normal 
fødselslengde, lav aktuell høyde, 
normal tilvekst og skjelettalder 
forsinket i forhold til kronologisk 
alder.

I denne gruppen inkluderes 
konstitusjonell forsinket vekst og 
pubertet (friske, men sent modne, 
kortvokste)
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VEKSTMØNSTER 3

Karakteristika: Kort ved fødsel, 
lav aktuell høyde, avflatende 
(evt. kanalparalell) tilvekst og 
skjelettalder som svarer til eller 
er lett retardert sml. med 
kronologisk alder. 

I denne gruppen inkluderes en 
rekke syndromer (bl.a. Down og 
Turner syndrom), tilstander 
med lav fødselsvekt (bl.a. 
kongenitte infeksjoner og 
teratogene skader) og mange 
skjelettdysplasier.

DVS: I DENNE GRUPPEN FINNES I PRAKSIS INGEN FRISKE!
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VEKSTMØNSTER 3

� OBS 
Kroppsproporsjoner
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Viktige syndromer med kortvoksthet

VEKSTMØNSTER 4

Karakteristika: Avflatet tilvekst 
og moderat forsinket 
skjelettalder

I denne gruppen inkluderes 
typisk hormonforstyrrelser
(veksthormonmangel, hypothyreose, glukokortikoid-
overskudd (Cushing), ernæringssvikt og
malabsorbsjon (cøliaki, anorexi) samt 
kroniske sykdommer (hjertesvikt, 
nyresvikt, etc.)

DVS: I DENNE GRUPPEN FINNES I PRAKSIS INGEN FRISKE!
© Robert Bjerknes - 2014

KORTVOKSTHET – BEHANDING (1)

1. Genetisk kortvoksthet:
Ingen medisinsk behandling

2. Konstitusjonelt forsinket vekst 
og skjelettmodning:
Evt. pubertetsinduserende 
behandling
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KORTVOKSTHET – BEHANDING (2)

3. Hormonmangeltilstander:
- veksthormonmangel: Veksthormonbehandling
- hypothyreose: Thyroxinbehandling

4. Hormonoverskuddtilstander:
- økt mengde glukokortikoider: Redusere 

glukokortikoidene (for eksempel seponere tilførte 
steroider; fjerne tumor som gir Cushing)

- bromocriptin ved hyperprolaktinemi
5. Syndromer og kromosomfeil

- Turner syndrom: VH-behandling og indusering av 
pubertet.

6. Systemsykdommer og kronisk sykdom.
Optimal symptomatisk behandling; evt kausal behandling.
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VEKSTHORMONBEHANDLING

� Veksthormonmangel
� Turner syndrom
� Kronisk nyresvikt før transplantasjon
� Prader-Willi syndrom
� SGA (small for gestational age)
� I forsøksprotokoller evt. 

prøvebehandling i hht. nasjonal 
konsensus.
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KONKLUSJON - VEKSTVURDERING

� Tenk praktisk og klassifiser barnets vekstmønster 

� Bruk: 
� Familieanamnese og evt. anamnestiske opplysninger 

som kan tyde på sykdom.
� Pubertetsstadium og evt. kliniske funn som kan tyde på 

sykdom.
� Vekstkurve (Helsebok tas med til første undersøkelse!!)
� Evt. rtg. skjelettalder.
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