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Njursten är en sjukdom som är vanlig i västvärlden, sammanlagt beräknar man att närmare 20% 
av alla män och 5% av alla kvinnor drabbas någon gång i livet. Det finns också individer som 
drabbas av återkommande njurstensanfall under hela livet, och ofta är det då fråga om njurstenar 
som består av en aminosyra som heter cystin. Cystinstenar bildas i njurarna hos personer som har 
för höga koncentrationer av cystin i urinen. Normalt ska det inte finnas cystin i urinen och 
orsakerna till detta beror på en ärftlig sjukdom som heter cystinuri. 
   Ärftliga sjukdomar uppkommer på grund av mutationer, ärftliga förändringar, i våra gener och 
för att cystinuri ska uppkomma måste man ärva mutationer både från mamma och från pappa. 
Mutationerna som orsakar cystinuri återfinns i två olika gener som heter SLC3A1 och SLC7A9. 
SLC3A1 och SLC7A9 innehåller koder för hur två olika proteiner ska byggas, och dessa proteiner 
har i sin tur funktionen att transportera cystin från urinen tillbaka till blodet. Mutationer i 
SLC3A1- och SLC7A9-generna gör att denna transport inte fungerar vilket resulterar i förhöjda 
halter av cystin i urinen. När cystin når ett visst tröskelvärde i urinen bildas kristaller som så 
småningom växer till större stenar. 
   Det finns inget botemedel för cystinuri men däremot medicinsk behandling som kan hindra 
eller bromsa uppkomsten av cystinstenar. Det är också viktigt att personer med cystinuri dricker 
mycket för att späda ut urinen och därigenom minska risken för att stenar bildas.  
   För att i framtiden kunna utveckla bättre diagnostik och behandling för cystinuri så är det 
viktigt att undersöka orsaken till sjukdomen, med andra ord vilka ärftliga förändringar som finns i 
SLC3A1- och SLC7A9-generna hos patienter med cystinuri. Det är också viktigt att undersöka 
om olika mutationer ger olika svårighetsgrader av sjukdomen. Vi har därför analyserat SLC3A1- 
och SLC7A9-generna hos 53 svenska patienter och funnit totalt 22 olika mutationer i dessa gener 
i vår patientgrupp. Vi kan med hjälp av dessa resultat förklara sjukdomen i 74 % av alla fall, och 
delvis i 19 % av alla fall i patientgruppen. Vi har också kunnat se en skillnad i halterna av cystin i 
urinen hos patienter som har en respektive två mutationer i SLC3A1, där patienter med endast en 
SLC3A1-mutation har högre halt av cystin i urinen. 
   Cystinuri finns även hos många olika hundraser och om man kände till den ärftliga bakgrunden 
till cystinuri hos dessa raser så skulle man liksom hos människa kunna använda detta för bättre 
diagnostik, men även för att styra aveln så att sjukdomen inte uppträder. Våra analyser av 
SLC3A1 och SLC7A9 hos 13 hundar av olika raser visar att väldigt få hundar har mutationer i 
SLC3A1 och SLC7A9. Vi ser också att det finns hundar som drabbas av cystinstenar trots att de 
har mycket låga halter av cystin i urinen. Detta tyder på att uppkomsten av cystinstenar är en 
komplicerad process som inte bara beror på mutationer i SLC3A1 och SLC7A9, och inte heller 
enbart på för höga nivåer av cystin i urinen.  


