
Synonym Immotile-cilia syndrom, Kartageners syndrom, Medfödd cilieorörlighet.

Beräknad 
förekomst

4-6:100 000 levande födda.

Allmänna 
symtom

Flimmerhår finns i flera av kroppens olika organ, t ex i luftvägarna (ända från näsa och 
bihålor ner till luftrören), i spermiens svans och i luktceller. Barnen kan redan från 
födseln ha problem att rensa lungorna från slem. Under de första åren är det vanligt 
med inflammationer från öron och örontrumpet liksom slemrik hosta som blir kronisk. 
Upprepade lunginfektioner leder till försämrad lungfunktion och eventuellt dålig 
syresättning. Bihåleinfektioner och nedsatt luktsinne är vanligt liksom ögonavvikelser. 
Män har ofta nedsatt fruktsamhet. Hälften av personerna med Kartageners syndrom 
har spegelvända inre organ. I dessa fall upptäcks diagnosen ofta tidigt.

Orofaciala/ 
odontologiska 

symtom

Personer med primär ciliär dyskinesi har inte mer orofaciala eller odontologiska 
problem än personer i allmänhet.

Orofacial/ 
odontologisk 

behandling

• Eftersom sjukdomen innebär att infektioner kan vara mer långdragna och 
allvarligare framför allt om lungfunktionen är påverkad bör 
tandvårdsomhändertagandet ha en tydlig inriktning på prevention. 

• Personer med primär ciliär dyskonesi bör tidigt ha kontakt med tandvården för 
bedömning och terapiplanering. 

• Vid infektioner i munhålan bör antibiotikabehandling övervägas. 
• Besök hos tandvården bör planeras in med hänsyn till när på dygnet personen 

mår bäst med tanke på medicinering och sjukdomssymtom. 

Källor MHC-basen Ovanliga diagnoser

Rapport från observationsschema 13 observationsscheman

ICD-10 J98.8

Munhälsa och orofacial 
funktion hos personer med 
Primär ciliär dyskinesi
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Antal: 13
Åldrar: 4 - 11

Sammanfattning

Accept vid tandundersökning

¹ Inrapporterat via frågeformulär

Antal
Negativ 1
Positiv 10
Uppgift saknas 2

Summa: 13

Viss försiktighet bör iakttas vid tolkning av diagrammet eftersom antal individer är färre än 100.

(10)

(3)

Åldersfördelning
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Munhälsa

0 1 2 3 4 5 6
Uppgift 
saknas Antal

Tandsten 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Gingivit 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Plack 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Slitage 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Munhälsoindex¹

Karies

TANDSTEN
Tandstensindex baserat på förekomsten av tandsten på utsidan (buccalt) vid 6 indikatortänder. 0 anger total avsaknad av 
tandsten, 6 anger tandsten vid samtliga indikatortänder. 
GINGIVIT
Gingivitindex (tandköttsinflammation) baserat på förekomsten av blödning vid sondering på utsidan (buccalt) vid 6 
indikatortänder. 0 anger ingen blödning, 6 anger blödning vid samtliga indikatortänder. 
PLACK
Plackindex baserat på förekomsten av synligt plack på utsidan (buccalt) vid 6 indikatortänder. 0 anger total avsaknad av plack, 
6 anger plack vid samtliga indikatortänder.
SLITAGE
Slitageindex, sammanvägning av tandslitage i 6 olika segment i bettet. Bedöms enbart i permanenta bettet, ej i mjölktänder. 
En sammanvägning baserad på den bedömning som finns i flest segment. 
   0:  inget tandslitage eller försumbar nötning av emaljen i något av segmenten 
   1:  tydligt slitage av emaljen, eventuellt in till dentin på enstaka ställen. 
   2:  slitage av dentinen upp till 1/3 av kronans höjd. 
   3:  Slitage av dentinet mer än 1/3 av kronans höjd. Om 3 förekommer i något segment anges 3 som SI.

3-6 år 7-12 år
deft Undersökta 6 7
Antal mjölktänder Antal med deft=0 5 3
med karies eller Medelvärde 0.2 2.2
fyllning Standardavvikelse 0.4 2.1

Uppgift saknas 1 1
DMFT Undersökta 7
Antal permamenta Antal med DMFT=0 6
tänder med karies Medelvärde 0.4
eller fyllning Standardavvikelse 1.1

Uppgift saknas 0

¹ Uppgiften införd i version 2 (2008) av observationsschemat.
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Bettförhållanden
Antal

Neutralbett 10
Överbett 1
Underbett 1
Uppgift saknas 1

Summa: 13

Maximal gapning
Barn yngre än 10 år Barn från 10 år och vuxna

Antal

-20 0

21-30 0

31-40 0

41-50 1

51- 0

Uppgift saknas 7

Summa: 8

Antal

-20 0

21-30 0

31-40 0

41-50 1

51- 0

Uppgift saknas 4

Summa: 5

Profil¹ Underkäkens lutning¹ 

Antal

Normal 0

Konvex 0

Konkav 0

Uppgift saknas 0

Summa: 0

Antal

Normal 0

Ökad 0

Minskad 0

Uppgift saknas 0

Summa: 0

¹ Uppgiften införd i version 2 (2008) av observationsschemat.
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Kliniska variabler
Antal Ja-svar

Totalt = 13(%) ♂ = 10 (%) ♀ = 3 (%) Uppgift 
saknas

Öppen mun i vila 7 (54) 5 (50) 2 (67) 0
Öppet bett 2 (15) 2 (20) 0 (0) 0

Djupbett med gingival kontakt 1 (8) 1 (10) 0 (0) 0

Talsvårigheter

Antal
Något otydligt tal 1
Inga svårigheter 11

Summa: 12
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