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Prehľad 
 
Léri-Weillova dyschondrosteóza (LWD) je skeletálna dysplázia charakterizovaná disproporcionálnym 
nízkym vzrastom a tzv. Madelungovou deformitou zápästia. Prevalencia ochorenia nie je známa. Nízky 
vzrast je prítomný už od narodenia s mezomelickým skrátením končatín (skrátenie stredného segmentu 
predlaktí a predkolení). Madelungova deformita je detekovateľná len v období puberty.  Ide o bilaterálnu 
deformitu zápästia. Charakterizuje sa skráteným a ohnutým radiom a ulnou, čo vedie k dorzálnej dislokácii 
distálnej ulny a obmedzenej pohyblivosti  zápästia a laktí. Expresia je variabilná, ale klinické prejavy sú 
všeobecne závažnejšie u žien. Muži majú atletickú postavu pre svalovú hypertrofiu bez základného 
svalového ochorenia. Inteligencia je normálna. Približne v 70% prípadov je LWD spôsobená 
haploinsuficienciou SHOX génu (short stature homeobox), ktorý je lokalizovaný v pseudoautozómovej 
oblasti 1 (PAR1) sexuálnych chromozómov (Xp22.33 a Yp11.32). Haploinsuficiencia je dôsledkom 
heterozygotnej mutácie a delécie génu SHOX, alebo zníženej aktivity PAR1 (kde sú SHOX enhancery 
lokalizované). Približne v 30% prípadov sa molekulárny defekt nepodarí odhaliť. SHOX-asociovaný LWD 
je súčasťou spektra ochorení (zoradených od najzávažnejšieho k najmenej závažnému: Langerova 
mezomelická dysplázia (LMD), LWD, izolovaná Madelungova deformita a takzvaný idiopatický nízky 
vzrast) asociovaných s SHOX/PAR1 anomáliami. Prevalencia SHOX/PAR1 mutácií je odhadovaná na 
1/1000. Diagnóza LWD je založená na klinických a rádiologických nálezoch a môže byť potvrdená 
molekulárnou analýzou (mikrosatelit marker analýza, FISH, alebo MLPA pre PAR1 delécie, HRM, dHPLC 
a/alebo DNA sekvenovanie pre bodové mutácie, malé delécie a inzercie génu SHOX). Diferenciálna 
diagnóza zahŕňa iné SHOX-príbuzné haploinsuficientné ochorenia a príbuzné stavy ako Turnerov 
syndróm a distálna monozómia Xp. Prenatálna diagnostika je možná, avšak nie je častá. LWD 
predstavuje ochorenie s pseudoautozómovou dedičnosťou, pričom každé dieťa postihnutého jedinca má 
50%-nú šancu, že zdedí mutáciu. Ak oba rodičia majú LWD, potomstvo má 50 percentnú šancu získať 
LWD, 25 percentnú LMD a 25% percentnú nezdediť ani jedno ochorenie. Manažment spočíva v 
pravidelnom sledovaní - s polročným stanovením výšky a ročným röntgenu zápästia. Liečebné možnosti 
zahŕňajú podávanie rekombinantnej ľudskej GH (rhGH) pre zlepšenie konečnej výšky v dospelosti, alebo 
rhGH s agonistom gonadotropín-releasing hormónu (GnRHa) s cieľom zabrániť  potlačeniu pubertálneho 
rastového špurtu spôsobeného prítomnosťou estrogénov. Molekulárno-genetické vyšetrenie u rizikových 
členov rodiny umožní včasné zahájenie liečby s rhGH pre zlepšenie rastu. Zápästné dlahy, podpory 
a ergonomické pomôcky môžu zmierniť diskomfort  z deformity zápästia. V niektorých prípadoch je 
v staršom detskom období nevyhnutná chirurgická intervencia (fyziolýza ulnárnej strany distálneho rádia 
a excízia Vickerovho ligamentu), ktorá môže prispieť k redukcii bolesti a zachovaniu funkcie zápästia. 
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