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Synonym

Beräknad 
förekomst

1:160 000 - 200 000 levande födda.

Allmänna 
symtom

Tre varianter förekommer: Nefropatisk cystinos, intermediär cystinos och icke 
nefropatisk cystinos. Barnen föds friska och mår i stort sett bra de första månaderna. 
Nedsatt njurfunktion medför så småningom kraftig njursvikt och när barnet förlorar 
mycket urin och måste dricka stora mängder vätska brukar detta leda till 
undersökning och att diagnosen ställs. Njurskadorna innebär att personen kan behöva 
dialysbehandling eller genomgå njurtransplantation. Elektrolytbalansen påverkas. 
Ögon och syn kan påverkas vid inlagring av cystinkristaller i hornhinna och näthinna. 
Tillväxtstörning är vanligt liksom muskelsvaghet, underfunktion av sköldkörteln och 
försenad pubertetsutveckling. Vid den lindrigare formen icke nefropatisk cystinos 
påverkas endast ögonen. Idag finns möjlighet till behandling med läke¬medlet 
cysteamin. Ibland behövs även behandling med tillväxthormon, sköldkörtelhormon 
och könshormon. I behandlingen ingår även att tillgodose att personen får i sig 
tillräckligt med vätska, elektrolyter och näringsämnen. Många har mycket stora 
energibehov vilket leder till behov av att äta mycket och ofta.

Orofaciala/ 
odontologiska 

symtom

Sug-, tugg- och sväljsvårigheter förekommer. Sondmatning är vanligt och ibland 
nödvändigt som komplement för att personen ska få i sig tillräckligt med föda. Ibland 
ses vita fläckar i tandemaljen.

Orofacial/ 
odontologisk 

behandling

• Personer med Cystinos behöver ofta förstärkt förebyggande tandvård och helst 
få träffa samma personal vid besöken. Med tanke på kosten finns troligen en 
ökad risk för hål i tänderna. 

• Bettutveckling följs av ordinarie tandläkare som bör vara väl insatt i de problem 
som kan förekomma för barn med annat tillväxtmönster och vid behov 
konsulteras ortodontist. 

• Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus 
(nutritionsteam eller dysfagiteam) eller habiliteringen.

Källor MHC-basen Ovanliga diagnoser Dokumentation-Ågrenska

Rapport från observationsschema 13 observationsscheman

ICD-10 E72.0A

Munhälsa och orofacial 
funktion hos personer med 
Cystinos
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Antal: 13
Åldrar: 3 - 14

Sammanfattning

Accept vid tandundersökning
¹ Inrapporterat via frågeformulär

Antal
Motvilligare 2
Positiv 9
Uppgift saknas 2

Summa: 13

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

(7)

(6)

Åldersfördelning
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Munhälsa

0 1 2 3 4 5 6
Uppgift 
saknas Antal

Tandsten 2 1 0 0 0 0 0 10 4

Gingivit 2 0 0 1 0 0 0 10 4

Plack 1 1 0 0 0 0 1 10 4

Slitage 1 0 0 2 0 0 0 10 4

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 13-19 år
deft Undersökta 3 6
Antal mjölktänder Antal med deft=0 3 5
med karies eller Medelvärde 0.0 0.3
fyllning Standardavvikelse 0.0 0.5

Uppgift saknas 0 2
DMFT Undersökta 6 4
Antal permamenta Antal med DMFT=0 5 3
tänder med karies Medelvärde 0.3 1.5
eller fyllning Standardavvikelse 0.5 2.1

Uppgift saknas 2 2

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

Neutralbett 9
Överbett 0
Underbett 3
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 1
41-50 2
51- 0
Uppgift saknas 3

Summa: 6

Antal
-20 0
21-30 0
31-40 2
41-50 3
51- 1
Uppgift saknas 1

Summa: 7

Profil¹ Underkäkens lutning¹ 
Antal

Normal 3
Konvex 0
Konkav 0
Uppgift saknas 0

Summa: 3

Antal
Normal 3
Ökad 1
Minskad 0
Uppgift saknas 0

Summa: 4

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

Totalt = 13(%) ♂ = 7 (%) ♀ = 6 (%) Uppgift 
saknas

Öppen mun i vila 2 (15) 1 (14) 1 (17) 0
Trångställning 2 (15) 2 (29) 0 (0) 1

Låg tonus i läpparna 1 (8) 1 (14) 0 (0) 0

Talsvårigheter
Antal

Något otydligt tal 2
Inga svårigheter 9
Uppgift saknas 1

Summa: 12
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