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Sammanfattning 

 

Oral hälsa hos individer med Parkinsons sjukdom    

- En litteraturöversikt  

Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som kan begränsa människan och 

minska dess förmåga att fungera normalt i det vardagliga livet. Bland individer diagnostiserade 

med Parkinsons sjukdom finns risk att munhälsan blir dåligt prioriterad. Till följd av detta tilltar behov

et av andra människors hjälp samt lämplig tandvård.     

Syfte: Beskriva kunskapsläget avseende Parkinsons sjukdoms inverkan på förekomst 

av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation och xerostomi.   

Metod: Följande studie är en litteraturöversikt. Databaserna DOSS, MEDLINE och Pubmed användes 

för att svara på studiens syfte. Relevanta sökord samt inklusion- och exklutionskriterier användes för att 

finna väsentliga vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. De vetenskapliga artiklarna blev 

kvalitetsgranskade med hjälp av en modifierad kvalitetsgranskningsmall.  

Resultat: Totalt inkluderades 19 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att individer med Parkinsons 

sjukdom har mindre bra oral hälsa. Flera av dessa studier visade på hög förekomst av parodontala sjuk

domar. Resultatet visade även på hög förekomst av karies, hyposalivation samt xerostomi hos dessa 

individer.      

Slutsats:  Individer med Parkinsons sjukdom löper större risk att drabbas av parodontala sjukdomar, 

karies, hyposalivation samt xerostomi. Dessa kan orsakas av olika faktorer så som medicinering, 

motoriska och icke-motoriska symtom samt sjukdomsdurationen.  

  

 Nyckelord: Orala sjukdomar, Parkinsons sjukdom, tandvård, saliv  



 
 

Summary 

Oral health in individuals with Parkinson's disease   

- A literature review  

Bakground: Parkinson's disease is a neurodegenerative disease that may limit humans and reduce 

their ability for normal function in their daily life. Among individuals diagnosed with Parkinson's 

disease, there is a risk that oral health will be poor and not prioritized. As a consequence, the 

need of assistance and dental care increases.    

Aim: Describe the state of knowledge concerning the impact of Parkinson's disease on the incidence of 

periodontal disease, caries,  hyposalivation and xerostomia.    

Method: The study design was a literature review. Scientific articles were searched in the databases 

DOSS, MEDLINE and Pubmed. Relevant keywords and inclusion and exclusion criteria were used to 

find essential scientific articles.  The scientific articles were quality reviewed using a modified quality 

review template.   

Results: AA total of 19 scientific articles were included. The result showed that individuals with 

Parkinson’s disease have poor oral health. Several of these studies showed high prevalence of 

periodontal disease. The result also showed a high prevalence of caries, hyposalivation and xerostomia 

in these individuals.  

Conclusion: Individuals diagnosed with Parkinson's disease have an increased risk to develop period

ontal diseases, caries, hyposalivation and xerostomia. These can be caused by different factors, 

medication, motor and non-motor symptoms and the disease duration.  
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Inledning 

Parkinsons är en neurodegenerativ sjukdom som kan ha inverkan på livet och resultera i sämre 

livskvalitet. Symtomen som förekommer på grund av sjukdomen begränsar människan och minskar 

dess förmåga att fungera normalt i det vardagliga livet. Bland många individer som är diagnostiserade 

med Parkinsons sjukdom är munhälsan dåligt prioriterad och många gånger bortglömd (1). Många 

individer som är sjuka i Parkinsons sjukdom lider även av olika orala problem.  När en individ drabbas 

av Parkinsons sjukdom eller någon annan sjukdom försvagas förmågan att klara sig själv i vardagen. 

Parkinsons sjuka individer drabbas bland annat av nedsatt motorik. Till följd av detta minskar 

patientens förmåga att utföra repetitiva rörelser vilket kan försvåra skötseln av många saker i det 

vardagliga livet bland annat munhygienen. Till följd av detta ökar behovet av andra människors hjälp 

och därmed ökar behovet av lämplig tandvård (1, 2).  

Bakgrund 

Tandhygienistens kompetensområde  

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister uppdelas dess ansvarsområde i olika 

huvudområden. Ett av dessa huvudområden är munhälsovetenskap och innebär att tandhygienisten ska 

planera och genomföra munhälsovårdarbete på egen hand. Dessutom ska tandhygienisten tillgodose 

patienters munhälsobehov samt ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov och 

förutsättningar. Ett annat kompetensområde som en tandhygienist ska arbeta utifrån är att främja hälsa 

och förebygga ohälsa hos både den enskilda individen och samhället. Därmed detta ska tandhygienisten 

även ge vägledning och stöd till patienten och/eller dess närstående för att patienten ska vara delaktig. 

En tandhygienist ska även kunna informera samt stödja patienter både med eller utan sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar så som Parkinsons sjukdom i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa (3).  

Tandvård i Sverige för långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning   

Personer som lider av exempelvis Parkinsons sjukdom, multipel skleros eller någon annan långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad oral hälsa har ett ökat behov av för

ebyggande tandvård (4). I Sverige har personer med långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättninga

r rätt till tandvård till hälso och sjukvårdsavgift, det vill säga ett särskilt tandvårdsbidrag. Detta har bes

lutats på grund av att personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få svårigheter m

ed att sköta sin munhygien (5).   

Definition av hälsa och livskvalitet  

WHO:s definition av hälsa är; “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (6). Denna definition 

tyder på att hälsa inte enbart är frånvaro av sjukdom, hälsa inkluderar även andra faktorer. Det 

handlar om individens hela livssituation och ger ett helhetsperspektiv som omger individens tolkning 

av hälsa (6).   
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Det finns många definitioner om begreppet livskvalitet. Enligt WHO:s definieras livskvalitet 

som; ”Individens egen uppfattning om sin ställning i livet inom ramen för kultur- och värdesystem där 

de bor samt i förhållande till sina egna mål, förväntningar, normer och oro” (7). Nordenfelt har sin teori 

om livskvalitet som innebär att god hälsa inte alltid medför god livskvalitet men att ökad livskvalitet kan 

uppnås genom god hälsa. Vilket innebär att livskvaliteten hos individer kan mätas både objektivt och 

subjektivt. Objektiva förhållande kan exempelvis vara individens arbetsförhållanden. Exempel på 

subjektiva förhållanden kan vara individens uppfattning av den yttre situationen (8).  

Definition av oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet  

Det antogs en ny definition av oral hälsa under FDI:s dentala världskongress i Polen 2016; "Oral health 

is multi-faceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow and convey a 

range of emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort and disease 

of the craniofacial complex. Further it is a fundamental component of health and physical and mental 

well-being. It exists along a continuum influenced by the values and attitudes of individuals and 

communities. It reflects the physiological, social and psychological attributes that are essential to the 

quality of life. It is influenced by the individual’s changing experiences, perceptions, expectations and 

ability to adapt to circumstances"  (9). Definitionen inkluderar de fysiologiska, sociala samt psykologiska 

aspekterna av den orala hälsan. Detta tyder på att oral hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och 

kan påverka livskvaliteten (10).    

  

WHO definierar oral hälsa som; “ett tillstånd att vara fri från mun och ansiktssmärta, mun- och 

halscancer, oral infektion och sår, parodontala sjukdomar och störningar som begränsar individens 

förmåga att bita, tugga, le, tala samt det psykosociala välbefinnandet" (11). Oral hälsa kan försämras hos 

individer som lider av sjukdomar, exempelvis Parkinsons sjukdom (12). Detta är utifrån ett 

biomedicinskt perspektiv som har sina utgångspunkter i biologisk, fysiologisk och statistisk 

utgångspunkt. Det holistiska perspektivet är ett annat perspektiv som har fokus på hela individen, där 

även psykologi, sociologi och antropologi inkluderas. WHO:s definition på hälsa innefattas även i det 

holistiska perspektivet och täcker individen i sin helhet. Oral hälsa bedöms utifrån både det objektiva 

måttet och människans subjektiva upplevelser av sin hälsa (13).    

   

Oral hälsorelaterad livskvalitet är en beskrivning av ett samband mellan oral hälsa och individers 

upplevda livskvalitet. Det är en beskrivning av självupplevd hälsa, livskvalitet och välbefinnande i 

förhållande till orala tillstånd (14). Locker menar även att sjukliga tillstånd i munnen som kan utveckla 

symtom i munnen som innebär att individen får negativ upplevelse av munhälsan beskriver den orala 

hälsorelaterade livskvaliteten (15). Enligt Inglehart och Bagramian är det av betydelse att inte enbart 

utföra en mätning av sjukdomsutbredningen utan att även utföra mätning av individens upplevda 

munhälsa i förhållande till livskvalitet, det vill säga munhälsorelaterade livskvalitén. Sociala aspekter, 

smärta/obehag, fysiologisk funktion och psykologiska aspekter är beståndsdelar som är viktiga för 

individers självupplevda oral hälsorelaterad livskvalitet (16). Till exempel kan karies leda till smärta 

och/eller infektionsspridning som kan påverka livskvaliteten (17).  
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Parkinsons sjukdom  

Parkinsons är den näst största gemensamma progressiva neurodegenerativa sjukdomen efter 

Alzheimers sjukdom. Det sker en degeneration av neurologiska kontakter som resulterar till motoriska, 

kognitiva samt psykiska symtom (18). I Sverige är det omkring tjugo tusen som är diagnostiserade med 

Parkinsons sjukdom. Statistik visar att det är betydligt fler män som drabbas av denna sjukdom än 

kvinnor. Denna sjukdom framträder vanligen mellan 55–60 års ålder. Globalt varierar prevalensen av 

denna sjukdom, det är cirka 100–200 personer per 100 000 invånare som är drabbade av Parkinsons 

sjukdom (18).   

   

Människans hjärna är uppdelad i storhjärnan, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan. Vid 

Parkinsons sjukdom sker degeneration av nervcellerna som finns i substantia nigra.  Substantia 

nigra är en struktur i hjärnan som har en viktig roll i hjärnans belöningssystem. Nervcellerna 

producerar i sin tur dopamin som har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsliga  rörelser. 

När dopaminproducerande cellerna bryts ner sker en förändring i nervimpulserna och där av kan 

kroppens rörelser inte längre kontrolleras. Vid varje nedbrytning eller skada på systemet som 

producerar dopamin ges upphov till  parkinsonism, vilket är ett samlingsnamn för de olika symtom 

som uppstår vid Parkinsons sjukdom (18, 19).   

Symtom   

Symtomen som uppkommer vid Parkinsons sjukdom kan yttra sig både motoriskt och icke motoriskt. 

De rörelserelaterade, det vill säga de motoriska symtomen är vilotremor, muskelrigiditet 

och hypokinesi (20).   

   

Vilotremor som är skakningar vid vila uppkommer vanligtvis i början av sjukdomstillståndet. Detta 

drabbar oftast en hand och/eller en arm. När en individ med Parkinsons sjukdom utför aktiva rörelser 

försvinner skakningarna. Muskelrigiditet är det samma som ofrivillig muskelspänning. Det innebär att 

musklerna blir stela och till följd av detta blir rörelserna ryckiga. Detta kan uppmärksammas då dessa 

individer kan få en framåtlutad kroppsställning. Hypokinesi/bradykinesi som är rörelsehämning är ett 

tredje tydligt symtom som drabbar Parkinsons sjuka individer. Detta påvisas genom att rörelserna blir 

allt mer långsamma. Det blir svårare att röra armar eller svälja och blinka. Till följd av detta symtom 

påverkas även finmotoriken, framförallt de repetitiva handrörelserna (19, 20). Andra symtom är styvhet, 

kognitiv nedgång samt dysautonomi samt en större generell oförmåga att initiera rörelse (21).   

   

För att få diagnosen Parkinsons krävs det att man har symptomen rörelsehämning samt en eller fler av 

de tidigare nämnda symptomen. Andra symptom förutom symptomen relaterade till rörelse är psykiska 

symptom. Psykiska symptom är exempelvis initiativlöshet och depression (22). I början av insjuknandet 

blir alla rörelser långsammare, balansen försämras, mimiken blir stel och talet kan bli svårare att förstå 

på grund av att orden inte uttalas lika tydligt (22).   

   

Parkinsons sjukdom är kronisk och fortskrider med tiden. Däremot progredierar sjukdomen olika 

snabbt hos olika individer. Fem till tio år efter insjuknandet kan individer med Parkinsons gå igenom så 
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kallade on-off-perioder. Det som sker är att medicineringen inte räcker till för den drabbade av 

sjukdomen vilket medför dosglapp emellanåt. Det som görs åt detta är att förkorta intervallerna mellan 

medicinintagen. Dessutom kan medicinen som individen tar kombineras med en annan medicinering 

som resulterar till en längre verkan av den första medicineringen som intogs (22, 23).    

   

Parkinsons sjukdom fortskrider som tidigare nämnt med tiden vilket innebär att de som lider av 

sjukdomen befinner sig i olika stadier vid olika åldrar. Exempelvis finns Hoegn och Yahr  stadierna som 

är en skala för att klassificera sjukdomens svårighetsgrad av motoriska symtom samt beskriver 

sjukdomens utspridning (24). När en Parkinsons patient är i det första stadiet är endast en sida av 

kroppen påverkad och i vanliga fall påverkad väldigt lite, alternativt ingen funktionsnedsättning alls. I 

det andra stadiet är båda sidorna av kroppen påverkade men hållningen och balansen fungerar normalt. 

Sjukdomen är moderat. I det tredje stadiet är båda sidorna av kroppen påverkade och det finns en viss 

påverkan på balansen när man står upp samt när man går. Sjukdomen är avancerad. I det fjärde stadiet 

är båda sidorna av kroppen påverkade och det finns en funktionell instabilitet när man står upp samt 

när man går. I det här stadiet behöver personen hjälp och kan inte bo ensam. I det femte stadiet är 

sjukdomen allvarlig. Sjukdomen är dessutom närvarande på det sätt att personen är begränsat till sin 

säng eller en rullstol när personen ska förflytta sig (25).   

Farmakologisk behandling   

Parkinsons sjukdom behandlas idag med symtomlindrande läkemedel. De läkemedel som finns tillgängliga 

är Levadopa, Duadopa, Antikoliergika samt MAO-B hämmare (26).   

   

Levadopa är idag det mest effektiva läkemedlet mot Parkinsons sjukdom. Behandlingen resulterar i 

ökning av den förväntade livslängden hos Parkinsons patienter.  Det är ett effektivt läkemedel som kan 

leda till terapikomplikationer så som dyskinesi. Behandling med detta läkemedel påverkar inte 

sjukdomsprocessen. Det är ett effektivt läkemedel men det kan leda till terapikomplikationer 

såsom dyskinesi.  Levadopa finns i tablettform och i form av kapslar. Läkemedlet kan ges i gelform via 

PEG samt med en bärbar pump (27).   

  

Dopaminagonister är olika preparat som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Dessa prepa

rat har inte lika stor effekt som Levadopa. Däremot resulterar dopaminagonister i mindre motoriska k

omplikationer. Båda läkemedlen kan ge biverkningar så som hallucinationer, paranoia och andra typer

 av psykotiska reaktioner (27). En annan medicinsk behandling är Duadopa som är en 

dopaminantagonist. Duadopa tillförs till kroppen i form av en gel. Det införs till kroppen genom PEG. 

PEG står för peruktan endoskopisk gatsrostom till tolvfingertarmen samt övre delen av tunntarmen. 

Duadopa ger till patient när ingen god effekt har uppnåtts av medicinering som intagits via munnen. 

Dessa preparat har i allmänhet inte lika stark antiparkinsoneffekt som Levadopa (27).   

   

Antikolinergika ordineras för behandling av Parkinsons sjukdom men dess användbarhet är begränsad. 

Medicineringen har framförallt en god effekt på personer med tremor och dystoni som symtom. Detta beror 

på att dess biverkningar visas både perifert och centralt. Medicineringen har också psykiska biverkningar, 
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kan orsaka muntorrhet, urinretention samt ackommodationsstörningar (27). Antikolinergika blockerar 

effekten av acetylkolin. Acetylkolin är en signalsubstans i hjärnan. Blockaden leder till att dopaminets effekt 

förstärks (27).   

   

MAO-B -hämmare har effekt på dopaminet, det bromsar nedbrytningen av dopaminet. Detta 

läkemedel har också en effekt på symtomen, en viss symtomlindring. Det finns två läkemedel vid 

namn rasigilin och selegilin och ges en gång per dag till Parkinsons patienter. Eventuella biverkningar är 

illamående, hallucinationer samt orostatisk hypotension (sänkning av blodtrycket i stående ställning) 

(27).  

Oral motorik  

Med oral motorik avses förmågan att kunna styra och röra viljemässigt på munnens olika delar. Munnen 

är omgiven av olika muskler som styrs av muskeltonus eller muskelstyrkan. Den orala motoriken kan 

bli sämre vid stigande ålder men även vid insjuknande i olika sjukdomar. En försämring i oral motorik 

kan påverka tal, sväljning och tuggning (28). Hos individer drabbade av funktionsnedsättningar kan 

olika delar av det orala systemet påverkas och resultera i olika problem. Svaga ansiktsmuskler samt 

förlust av tänder kan innebära svårigheter vid tuggning av olika typer av kost. Till följd av detta kan 

maten ansamlas i munhålan och bidra med eventuell ökad risk för orala problem. Det är även vanligt 

med dysfagi som är sväljsvårigheter och kan uppkomma till följd av försämrad tung- och ansiktsmotorik 

(29).    

Orala problem  

De orala problem som är vanligt förekommande hos befolkningen i Sverige är parodontala sjukdomar, 

karies och xerostomi (30).    

Parodontala sjukdomar   

Gingivit är en reversibel inflammation i mjukvävnaden som finns runtomkring tänderna. Den största 

orsaken till att gingivit uppstår är bakterier. Bakterierna fastnar i proteinfilm så kallad pellikel som bildas på 

tänderna. Får bakterierna ligga ostörda på tandytan kan det bildas en så kallad biofilm. Biofilmen bestående 

av mikroorganismer koloniserar både tandytorna samt tandköttsfickan. Ju mer biofilmen ligger ostörd på 

tänderna desto mer patogen blir den. Detta beror på att det sker en förändring av bakterietypen och det sker 

en ökning av gramnegativa bakterier. Resultatet av bakteriesamling blir gingivit. Biofilmen som bildas 

orsakar ett inflammationssvar som resulterar i att tandköttet svullnar, blöder och det förekommer 

även ulcerationer (31). Obehandlad gingivit kan leda till parodontit. Parodontit kännetecknas av en 

inflammation i de parodontala vävnaderna med progressiv förlust av tandens stödjevävnader. När 

sjukdomsprocessen är igång sker en långsam nedbrytning av vävnaden runtomkring tänderna. Detta 

resulterar i att tänderna förlorar sitt fäste och det sker förlust av det marginala bennivån (32). Parodontit 

delas in i kronisk och aggressiv parodontit. Vid aggressiv parodontit är progressionen av vävnadsförlusten 

väldigt snabb till skillnad från kronisk parodontit som har ett långsamt till måttligt förlopp av nedbrytningen 

(32). Kronisk parodontit karakteriseras av sin utbredning och allvarlighetsgrad. Utbredningen av sjukdomen 

kan vara lokal vilket innebär att mindre än 30 procent av tandytorna är drabbade, det kan även vara generell 
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där det är mer är 30 procent av tandytorna som har förlorat stödjevävnad. Allvarlighetsgraden kan vara 

måttlig när fästeförlusten är 3–4 mm och allvarlig när fästeförlusten är lika med eller mer än 5 mm (32).    

Karies    

Dental karieslesion uppstår när obalans sker i jämvikten mellan mineral och biofilmvätska har 

utvecklats. Biofilmen är en nödvändig förutsättning för karieslesionen att uppstå. Biofilm karaktäriseras 

av fortsatt mikrobiell aktivitet som resulterar till händelser som bidragit till ett sjunkande pH- 

värde. Syra produktionen som bildas av bakterier som finns i biofilmen bidrar till att pH-värdet sjunker. 

Skiftningen av pH-värdet påverkar den kemiska sammansättningen av tandytan (33, 34). Det kritiska 

pH-värdet för upplösning av emaljen är 5,5 och för dentinet 6,5. När pH-värdet i munnen sjunker och 

kalciumfosfatkristallerna vandrar ut från tanden sker det en demineralisering. Det innebär att det sker 

en substansförlust. Hur länge pH-sänkningen varar beror på flera gemensamma faktorer. Salivflödets 

buffringsförmåga samt fluor har förmåga att motarbeta pH-förändringar. Bakterierna i biofilmen har 

en stor betydelse för pH-sänkningen beroende på deras tillgång till näring vilket framför allt är i form 

av socker (33, 34). Vid den första fasen av kariessjukdomen är mineralförlusten inte synlig för ögat. Först 

vid den initiala kariesskadan kan kariesskadan ses med ögat. Den initiala skadan ser vit ut och behöver 

inte progressera, den kan remineraliseras. Om kariesskadan inte remineraliseras kan substansförlusten 

utvidgas och en kavitet uppstår. Vid det här stadiet av kariesskadan är kaviteten irreversibel vilket 

innebär att den förlorade tandsubstansen inte kan återskapas (35).     

Hyposalivation och xerostomi    

Saliven spelar en viktig roll i att upprätthålla balansen i munhålan. Saliven har en smörjande 

funktion som hjälper vid tal och sväljning. Ytterligare en effekt saliven har är en buffrande effekt. De vi

ktigaste buffertmekaniskerma är buffertsystemen kolsyra och bikarbonat, hemoglobin, fosfat och prote

in. Den buffrande effekten stärker tandmineraliseringen. Glykoproteiner från saliven håller slemhinna

n fuktig i munnen.  Saliven produceras från olika spottkörtlar. Serös saliv produceras från 

parotiskörteln (öronspottkörteln) och mukös saliv produceras från sublingualis (tungspottkörteln) och 

blandad saliv produceras från submandibularis (underkäksspottkörteln) (36).  

  

Hyposalivation är något objektivt som mäts och det innebär att munnen är torr på grund av att den 

normala sekretionen av saliv är mindre än vanligt (37). Gränsen för hyposalivation hos vuxna är mindre 

än 0,1 ml/min för vilosaliv samt mindre än 0,7 ml/min för stimulerad saliv (29). Xerostomi är en 

subjektiv upplevelse av att vara torr i munnen. En känsla av muntorrhet kan förekomma trots att det 

inte är bevisat med salivprov (38). Låg uppmätt salivsekretion samt xerostomi har en stark relation till 

det allmänna hälsotillståndet hos den enskilde individen. Det kan bero på olika faktorer bland annat 

sjukdomstillstånd och eventuell behandling (29).   

Förebyggande åtgärder    

Enligt socialstyrelsens riktlinjer gällande preventiva metoder är tandborstning med el- eller manuell 

tandborste det mest optimala för att förebygga samt behandla gingivit. I de nationella riktlinjerna har 
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den högsta evidensstyrkan, nummer 3. Rådgivande samtal är en annan metod där tandhygienisten 

instruerar i tandborstningsteknik samt ger information till patienten (32). Det har även visats att den 

mest optimala behandling för parodontit är optimerad munhygien samt mekanisk icke kirurgisk 

infektionsbehandling för avlägsnande av plack och tandsten (39).   

   

Tidigare forskning har visat att daglig användning av tandkräm innehållande fluor har väldigt bra effekt 

för att förebygga karies. Detta anses vara grunden i den behandlande åtgärden för karies. Därmed finns 

det andra åtgärder som används beroende på hur långt kariessjukdomen har gått så som professionell 

behandling med fluorlack 2–4 gånger om året eller med hjälp av fyllningsterapi (33). Vid xerostomi är 

det oftast salivstimulerande medel som rekommenderas till patienten. Dessa salivstimulerande medel 

kan förekomma i olika former så som munskölj eller sugtabletter (40).  

Problemformulering   

För tandhygienister är det viktigt att ha goda kunskaper om allmänna sjukdomar samt dess påverkan 

på den orala hälsan. I Sverige blir befolkningen äldre vilken även kan resultera i att antal individer med 

Parkinsons sjukdom ökar (41). Således blir tandvårdsbehovet större hos individer med Parkinsons 

sjukdom. Patienter med Parkinsons sjukdom är en utsatt grupp och för att kunna stödja dessa patienter 

är det viktigt att få en översikt av de orala problem som kan förekomma hos denna grupp.     

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kunskapsläget avseende Parkinsons sjukdoms inverkan på förekomst 

av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation och xerostomi.   

Material och metod 

Design  

Följande studie är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt beskrivs och analyseras valda studier. 

Syftet med en litteraturöversikt är att den ska redovisa kunskapsläget inom ett visst område (42). Denna 

metod används för att en djupare förståelse av aktuellt kunskapsområde behövs.    

Datainsamling och urvalsprocess  

Datainsamling av vetenskapliga artiklar har skett genom databaserna DOSS, MEDLINE 

och Pubmed som finns tillgängliga på bibliotekets hemsida för Jönköpings University. Valet av 

databaserna DOSS, MEDLINE och Pubmed gjordes utifrån relevansen till litteraturöversiktens syfte. 

Valet av dessa tre databaser gjordes även i avseende att få ett så brett urval som möjligt av vetenskapliga 

artiklar samt för att finna alla relevanta artiklar för ämnesvalet. Pubmed och Medline är två databaser 

som i stort sett alltid används inom hälsa och medicin, för att komplettera sökningen av vetenskapliga 

artiklar användes även DOSS som är en ämnesspecifik databas (42). De begränsningar som användes 

vid sökningarna i databaserna Pubmed, DOSS och MEDLINE var olika beroende på databasen. Begrän



8 
 

sningarna skilde sig åt vid sökning i de olika databaserna. Begränsningarna var ”peer reviewed” 

(DOSS), ”abstract” (Pubmed) och ”Linked full text” (MEDLINE).    

Sökorden som har valts har baserats på studiens syfte. Sökord så som "Parkinson's disease" i kombinat

ion med "oral health, oral disease, caries, gingivitis, xerostomi, periodontits, periodontal disease, oral c

avity, hyposalivation och salivary secretion" har använts. Detta även med tillägg av boolerska operator

n "AND" för att kombinera sökord vid sökning av artiklar. Asteriska tecken har även använts för att få 

en utökning av antalet träffar (42). Databas, sökord, antal träffar samt urval 1, 2 och 3 redovisas i en ar

tikelmatris (bilaga 1).    

Inklusions- och exklutionskriterier    

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien var att de skulle vara 

publicerade mellan år 2003–2018. Detta gjordes för att finna tidigare studier som var så aktuella som 

möjligt. Till en början inkluderades vetenskapliga artiklar mellan år 2008–2018, dock fann författarna 

inte tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom det loppet. För att färre relevanta vetenskapliga artiklar 

som svarar på syftet skulle beaktas inkluderades artiklar till och med från år 2003. Vetenskapliga 

artiklar som även studerat andra sjukdomar utöver Parkinsons sjukdom i korrelation till oral hälsa 

inkluderades i resultatet. Parkinsons sjukdom bryter ut mellan åldrarna 50–60 år och därför har 

samtliga studier som behandlar vuxna inkluderats i litteraturöversikten.   

   

Artiklar som inte uppnådde de krav som gäller för vetenskapliga artiklar, d.v.s. artiklar som inte var "peer-

reviewed granskade  exkluderades från studien. Urvalet på artiklar som var skrivna på engelska var mer 

omfattande, därför filtrerades andra språk bort. Vid användning av databasen PubMed för sökning av 

vetenskapliga artiklar exkluderades studier gjorda på djur. Vid sökningar som gjordes på 

databasen MedLine exkluderas vetenskapliga artiklar som inte fanns i full text format, detta gjordes dock inte 

vid användning av databasen DOSS.   

   

Urval 1    

I det första urvalet valdes vetenskapliga artiklar av författarna baserat på titeln och de som verkar 

relevant för studien och dess syfte valdes ut. Även om titeln inkluderade andra sjukdomar tillsammans 

med Parkinsons sjukdom, inkluderades de artiklarna också. Detta för att inte förbise väsentliga studier. 

Totalt genererades 545 antal sökträffar. Samtliga artiklarnas titlar lästes av författarna och 97 titlar 

valdes för vidare läsning av abstraktet.    

  

Urval 2   

I det andra urvalet har artiklarna valts ut utifrån abstraktet/sammanfattningen. Författarna läste 

abstraktet av de utvalda 97 titlarna. Det som svarade och verkade mest relevant för studiens syfte valdes 

ut av författarna. Författarna valde även att inkludera artiklars abstrakt där grupper med andra 

sjukdomar och tillstånd inkluderats. Objekten i de studierna studerades enskilt. Detta gjordes för att 

inte utelämna viktiga artiklar. Totalt valdes 47 artiklar ut för vidare bearbetning i fulltext.    
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Urval 3   

I det tredje urvalet har författarna läst utvalda artiklarna i fulltext för att kunna göra bedömning av 

relevansen till studiens syfte. Inklusionskriterierna i detta urval var att artikeln ansågs uppfylla 

kriterierna för vetenskaplig artikel. Totalt inkluderades 19 av 34 vetenskapliga artiklar till befintlig 

litteraturstudie efter urvalsprocessen. Därefter gjordes även en kvalitetsgranskning av de 19 studierna. 

Detta för att noggrant undersöka artiklarnas kvalitet, om de har låg, medel eller hög kvalitet (43). I 

artikelmatrisen redovisas databas, datum, sökord, antal träffar, urval 1, 2 och 3 samt utvalda artiklar för 

läsning i fulltext (bilaga 1).    

Kvalitetsgranskning  

Författarna har individuellt läst de artiklar som valdes ut i urval tre källkritiskt genom att granska 

huruvida de följer mallen för en vetenskaplig artikel. Artiklarna som presenterades i resultatet har 

granskats med hjälp av en modifierad kvalitetsgranskningsmall efter Forsberg & Wengström (43). 

Kvalitetsgranskningsmallens frågor modifierades i syfte att motsvara bedömningskriterierna som 

valdes ut av författarna, irrelevanta frågor sållades därför bort (tabell 1). Därmed modifierades även 

poängen för de olika frågorna i syfte att ge objektiv poängsättning av artiklarna samt för att underlätta 

kvalitetsgranskningen. Författarna granskade och bedömde de utvalda artiklarna gemensamt och kom 

därefter fram till ett gemensamt beslut angående artiklarnas kvalitet. De utvalda artiklarna har därefter 

graderats med poäng mellan 0–15.  Artiklarna bedömdes till att ha låg (0–6 poäng), medel (7–10 poäng) 

eller hög (11–15 poäng) kvalitet (bilaga 2). Av de 19 artiklar som inkluderades till denna 

litteraturöversikt graderades 11 artiklar till hög kvalitet och 8 artiklar till medelhög kvalitet (bilaga 3). 

Ingen artikel graderades till låg kvalitet. De utvalda artiklarna har även presenterats tillsammans med 

dess bevisvärde i en artikelöversikt (bilaga 3).   

  
Tabell 1. Kriterier för bedömning av kvaliteten av granskade vetenskapliga artiklar (43)  

Hög kvalitet  Medel kvalitet  Låg kvalitet  
- Tydligt syfte och/eller frågeställningar 

(om det framgår)  

- Etisk godkänd   

- Lämplig design utifrån syfte  

- Både Inklusions-

och exklusionskriterier är uppfyllda   

- Urvalet är beskrivet och representativt   

- Inget bortfall    

- Tydlig redovisning av resultat  

- Slutsats stämmer väldigt bra med 

studiens resultat   

- Innehåller syfte och/eller 

frågeställningar   

- Etiskt godkänd   

- Lämplig design utifrån syfte   

- Delvis uppfyllda inklusions och 

exklusionskriterier.  

- Bortfall med analys   

- Tydlig redovisning av resultat   

- Slutsats stämmer med studiens 

resultat    

- Syfte och/eller frågeställningar 

är inte tydligt beskrivna   

- Inga inklusions- 

och exklusionskriterier uppfyllda  

- Bortfall utan analys   

- Otydlig redovisning av resultat   

- Slutsats stämmer inte med 

studiens resultat  

Etiska överväganden  

Hälsohögskolans etiska egengranskning har utförts tillsammans med handledare. Det var viktigt att de 

vetenskapliga studierna som valdes ut och presenterades i litteraturöversiktens resultat var godkända 
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av en etisk kommitté eller motsvarande. Detta för att säkerställa att personerna som varit delaktiga i 

studierna har gett sitt samtycke innan sitt deltagande. Därmed att personerna har blivit informerade om 

studiernas syfte och att de hade deltagit frivilligt utan yttre påverkan. Dessutom för att säkerställa att 

deltagarna inte har blivit särbehandlade från varandra. I denna litteraturöversikt har det inte varit 

situationer där etiska ställningstagande varit nödvändiga. Dock har det etiska perspektivet funnits med 

hela tiden vid genomläsning av utvalda artiklar.    

Resultat 

Resultatet redovisas utifrån en sammanställning av 19 vetenskapliga artiklar. Nio studier var utförda i 

Europa, fem i Sydamerika, fyra i Asien och en i Canada. Antalet deltagare i samtliga studier varierade 

mellan 15–104 vuxna individer. Samtliga studier visade att oral ohälsa är vanligt förekommande 

hos individer diagnostiserade med Parkinsons sjukdom. Dessa 19 vetenskapliga artiklar visade att 

de vanligaste förekommande orala problemen hos individer med Parkinsons sjukdom 

var parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation och xerostomi (tabell 2).   

  
Tabell 2. Översikt över orala problem hos individer med parkinson sjukdom enligt 
inkluderade artiklar (n=19)  

Referens och 
författare   

Parodontal sjukdom  Karies   Hyposalivation/xerostomi  

44 Bakke et al.     X     

45 Barbe et al.        X  

46 Barbe et al.   X     X  

47 Barbe et al.         X  

48 Cersosimo et al.         X  

49 Cersosimo et al.         X  

50 Cicciu et al.  X  X     

51 Dias Frota et al.  X  X     

52 Einarsdóttir et al.   X  X     

53 Fukayo et al.     X  X  

54 Hanaoka et al.   X  X     

55 Huskic et al.         X  

56 Muller et al.   X   X  X  

57 Nakayama et al.  X        

58 Pradeep et al.   X        

59 Proulx et al.        X  

60 Ribeiro et al.     X     

61 Schwarz et al.   X        

62 Tumilasci et al.         X  

  

Parodontala sjukdomar 

Bland resultatets 19 vetenskapliga artiklar återfanns nio artiklar som studerade sambandet mellan 

Parkinsons sjukdom och parodontala sjukdomar (46, 50–52, 54, 56–58, 61). Majoriteten av studierna 

visade att förekomsten av parodontala sjukdomar var högre bland individer med Parkinsons sjukdom i 

jämförelse med kontrollgrupperna (46, 50, 52, 54, 56, 58, 61) (tabell 3).   
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Fyra studier påvisade att förekomsten av fördjupade tandköttsfickor var högre bland deltagare med 

Parkinsons sjukdom i jämförelse med respektive kontrollgrupp. Tandköttsfickorna varierande 

mellan 4–8 mm hos deltagarna med Parkinsons sjukdom i de olika studierna (50, 52, 54, 58) (tabell 2). 

I en av studierna som är gjord år 2012 deltog 45 deltagare med Parkinsons sjukdom och delades in i 

fem grupper som representerade de fem stadierna av Parkinsons sjukdoms progression, Hoehn & 

Yahr stadierna. Det var även en kontrollgrupp som bestod av 46 friska individer. Deltagarna fick 

genomgå en klinisk undersökning där parodontala kliniska parametrar registrerades. Resultatet av 

de kliniska undersökningarna delades också in i dem grupperna. Fickdjupssondering visade att 

personerna med Parkinsons sjukdom som befann sig i stadie 1 (Hoehn & Yahr) hade en fickdjupsökning 

från 3.26 mm och grupp 5 från 6.17 mm. Kontrollgruppen hade en fickdjupsökning från 2,75 mm. Med 

en fickdjupssond återigen gjordes en mätning från emalj-cement gränsen. Deltagarna med Parkinsons 

sjukdom som befann sig i stadie 1 enligt Hoehn & Yahr stadierna hade en ökning från 3,87 mm och i 

grupp 5 (Hoehn & Yahr) fanns en ökning från 6,74 mm. Kontrollgruppen hade en ökning från 3.15 

mm. Dessutom var det även signifikant högre värden på GI och PI, där medelvärdet ökade från 0,55 och 

1,35 till 2,66 och 3,80 och hos deltagarna med Parkinsons sjukdom. BoP värdena var även högre bland 

deltagare med Parkinsons sjukdom, det ökade från 20,37 % till 70,86 % (58).   

   

Två studiers resultat visar att det var ökad tandmobilitet bland deltagare med Parkinsons sjukdom i 

jämförelse med respektive kontrollgrupp (50, 56) (tabell 2). I en studierna undersöktes munhålan hos 

101 deltagare med Parkinsons sjukdom och 75 friska personer tillhörande kontrollgruppen med hjälp av 

spegel och sond. Under den kliniska undersökningen mättes antal kvarstående tänder, karierade tänder 

samt det parodontala sjukdomstillståndet. Det redovisades att deltagare med Parkinsons sjukdom hade 

högre medelvärde av papillblödningsindex (PBI= papilla bleedingindex) i jämförelse med 

kontrollgruppen (6,97 +/- 8,34 vs 2,12 +/- 2,73). Dessutom var medelvärdet av fördjupade 

tandköttsfickor samt mobila tänder grad 3 betydligt högre bland deltagare med Parkinsons sjukdom 

jämfört med kontrollgruppen (19,70 +/- 36,32 och 16,92 +/- 37,57 vs 2,23 +/- 1,12 och 0,05 +/- 0,23) 

(56). Värdena i detta stycke skulle vi kunna ta bort från tabellen och då tar vi bort hela den raden som 

har med denna studie att göra, sen värdena kan vi ha i texten så som det är. Därmed var det två studier 

påvisade att deltagare med Parkinsons sjukdom hade parodontit (46, 52).   

   

I en annan studie gjordes en klinisk undersökning på 70 deltagare med Parkinsons sjukdom mellan 

åldrarna 48–75 år samt en kontrollgrupp med 85 deltagare mellan åldrarna 50–78 år. CPITN 

(Community Periodontal Index of Treatment Needs) användes i denna studie för utvärdering 

av parodontala tillstånd. Över- och underkäken delades in i sextanter, de fem främre tänderna i över- 

och underkäken representerade sextant två och fem. Sextant ett, tre, fyra och sex representerade de 

laterala tänderna som varierade i antal. Varje sextant poängsattes från noll till fyra, där 0 = friskt, 1 = 

observerad blödning, 2 = tandsten men ingen ficka, 3 = 4–5 mm fickor och 4 = 6 mm fickor eller mer. 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad gällande medelvärdet av CPITN-värden mellan 

deltagare med Parkinsons sjukdom och kontrollgrupp. Skillnaden var mest uttalad i främre tänderna 

för både Parkinsons sjukdomsgrupp och kontrollgruppen (2,3 +/- 0,01 vs 1,6 +/-0,1, p <0,0001). Det 

fanns ingen skillnad med avseende på laterala tänder (61).     
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Två studier redovisade att det var fler deltagare med Parkinsons sjukdom som inte hade egna tänder 

kvar i jämförelse med respektive kontrollgrupp (54, 57). I en av dessa studier redovisades även att fler 

deltagare med Parkinsons sjukdom upplevde blödande tandkött i jämförelse med kontrollgruppen (13 

% respektive 12 %) (57). Det var en studie som visade att det inte var signifikant skillnad 

gällande parodontala sjukdomar bland deltagare med Parkinsons sjukdom i jämförelse med 

kontrollgruppen (51).   

  

Tabell 3. Parondontalt tillstånd bland deltagare diagnostiserade med Parkinsons sjukdom 

Ref
  

Land   Deltagare
  

Inga 
egna 
tände
r kvar 
(%)  

Plackinde
x (%)  

Gingivalinde
x (%)  

Tandköttsficko
r (mm)  

Parodonti
t (%)  

46  Tyskland 
  

26  -  0,9   0,8  -  68   

50  Italien   45   -  -  -  5-8   -  
52  Island   67   -  64   -  4,15  60  
54  Japan   89  20,2   -  -  > 4  98,6   
57  Japan   104  37  -  13   -  -  

  

Karies 

Karies hos individer med Parkinsons sjukdom studerades i åtta av 19 studier. Majoriteten av studierna 

visade att kariesförekomsten var högre bland deltagare med Parkinsons sjukdom i jämförelse med 

respektive kontrollgrupp (44, 50-54, 56). En studie visade att kariesförekomsten var lägre bland 

deltagare med Parkinsons sjukdom jämfört med kontrollgruppen (60) (tabell 4).    

I en studie i Danmark gjordes en klinisk undersökning av 15 deltagare med Parkinsons sjukdom samt 

en kontrollgrupp med 15 personer. Sjukdomsvaraktigheten var mellan ett till 14 år. I den kliniska unde

rsökningen inkluderades patienterna med Parkinsons sjukdom som hade mellan måttlig till avancerad 

sjukdom enligt Hohn och Yahr stadierna. Patienterna var mellan åldrarna 61 82 år gamla. Plack bedö

mdes visuellt. Undersökningarna visade att fyra av patienterna med Parkinsons sjukdom och en person 

från kontrollgruppen hade akuta kariesskador som behövde behandling (44).     

Resultatet av kliniska undersökningar i en studie visade att antalet karierade tänder per patient var fler 

bland deltagarna med Parkinsons sjukdom jämfört med kontrollgruppen (50). Resultatet av en 

ytterligare studie visade att det var högre andel deltagare med Parkinsons sjukdom som hade karies i 

jämförelse med kontrollgruppen (51). Liknanden resultat kunde påvisas i en annan studie som fann 

att deltagare med Parkinsons hade betydligt fler obehandlade karieslesioner i jämförelse med kontroll

gruppen (54).    

En studie påvisade att det var högre medelvärde av DMFT bland deltagare med Parkinsons sjukdom i 

jämförelse med respektive kontrollgrupp (52). Resultatet av kliniska undersökningarna och röntgen i en 

studie visade att medelvärdet av DMFT (decayed, missed, filled och teeth) var högre bland deltagare 
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med Parkinsons sjukdom i jämförelse med kontrollgruppen. Därmed var även medelvärdet av DMFS 

(decayed, missed, filled och surfaces) högre bland deltagare med Parkinsons sjukdom jämfört med 

kontrollgruppen (52). Två studier påvisade att det var lägre medelvärde av DMFT bland deltagare med 

Parkinsons sjukdom i jämförelse med respektive kontrollgrupp (53, 60).   

En studie som är utförd i Tyskland som inkluderade 101 deltagare med Parkinsons sjukdom och en 

kontrollgrupp bestående av 75 friska individer. Resultatet av denna studie visade att deltagare med 

Parkinsons sjukdom hade ett högre medelvärde av DMFT i jämförelse med kontrollgruppen. DMFT 

medelvärdet var mellan 2.90 +/- 6.64 hos personer med Parkinsons sjukdom och 0.67 +/- 2.94 hos 

kontrollgruppen (56).   

Tabell 4. Kariesförekomst hos deltagare med Parkinsons sjukdom 

Ref 
   

Land    Deltagare
    

DMFT 
(medelvärde
)   

DMFS 
(medelvärde
)   

Akuta 
karieslesion
er 
(patienter)   

Antal 
obehandlad
e 
karieslesion
er per 
patient   

Karie
s (%)   

50   Italien    45   -   -   -    3-18   -   

51   Portugal
    

35   -   -   -   -   22,8    

52   Island    67   22,94   87,16   -   -   -   

53   Japan    31   19,5   -   -   -   -   

54   Japan    89   -   -   -   1-22   53,5   

60   Portugal
    

17   24,82   -   -   -   -   

  

Hyposalivation och xerostomi 

Flera studier visade att hyposalivation var vanligt förekommande bland individer med 

Parkinsons sjukdom. Tio av 19 studier visade att salivflödet bland individer med Parkinsons sjukdom 

var lägre än normalt (45–49, 53, 55, 56, 59, 62).     

Två studier gjorda i Tyskland visade att patienter med Parkinsons sjukdom rapporterade xerostomi (45

, 47). I en av studierna deltog 30 deltagare med Parkinsons sjukdom och 30 friska individer tillhörande 

kontrollgruppen. Medelvärdet för sjukdomsvaraktigheten för Parkinsons sjukdomsgrupp var 8 år. Det 

var 50 % som rapporterade xerostomi. I denna studie mättes även stimulerad saliv genom att 

deltagarna fick tugga på paraffin. Resultatet visade att det var skillnad gällande hyposalivation, det var 

fler deltagare med Parkinsons sjukdom som visade mindre salivproduktion jämfört med kontrollgrupp

en (0,4 ml/min respektive 0,8 ml/min) (45). I den andra studien var det 49 % av 100 deltagare med 

Parkinsons sjukdom som rapporterade xerostomi . Den genomsnittliga sjukdomsvaraktigheten var 

9,5 år (47). I båda studierna undersöktes den orala hälsorelaterade livskvaliteten med hjälp av 

Oral health impact profile-skalan (OHIP-14-skalan) (45, 47). I den ena studien rapporterade 42 av 100 
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deltagare med Parkinsons sjukdom att xerostomi försämrade den orala hälsorelaterade 

livskvaliteten (47). I den andra studien poängsatte patienterna sin oral hälsorelaterade livskvalitet med 

11,6 poäng av 56 poäng (45).    

Tre studier visade att patienter med Parkinsons sjukdom hade signifikant lägre salivflöde i jämförelse 

med respektive kontrollgrupp (46, 55, 56). En av dessa studier visade att det var ett högre genomsnittligt 

värde för xerostomi bland Parkinsons patienter. Salivmätningarna visade att patienterna med 

Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt 0.04 ml/min och hos kontrollgruppen var det genomsnittliga 

värdet 0.07 ml/min (46). En annan studie som utfördes i Bosnien deltog 16 deltagare med Parkinsons 

sjukdom och en kontrollgrupp bestående av 16 friska individer, mellan åldrarna 60–70 år. Både studie-

och kontrollgruppen fick genomgå en klinisk undersökning där vilosalivprov gjordes. Resultatet av 

studien visade att vilosalivflödet var signifikant lägre hos deltagare med Parkinsons sjukdom än hos 

kontrollgruppen (0,2 +/- 0,03 ml/min vs 0,55 +/- 0,02 ml/min) (55).     

En studie gjord i Argentina deltog 97 deltagare med Parkinsons sjukdom och 86 friska individer 

tillhörande kontrollgruppen. Den genomsnittliga sjukdomsdurationen var 9 år. Studien visade att 

medicinering med Levedopa påverkar salivproduktionen hos Parkinsons patienter.  Studien visade även 

att hyposalivation var rapporterat av mer än hälften av patienterna med Parkinsons sjukdom. 

Muntorrhet var rapporterat av 60,8 % av deltagarna med Parkinsons sjukdom jämfört med 27,9 % hos 

kontrollgruppen. (48).     

En studie vars syfte var att försöka bestämma ifall nedsatt salivsekretion var en tidig manifestation av 

Parkinsons sjukdom deltog 20 patienter med Parkinsons sjukdom. Patienterna var mellan 40–81 år 

gamla och en kontrollgrupp deltog också. Den genomsnittliga sjukdomsdurationen för deltagarna med 

Parkinsons sjukdom var 8 månader. Patienterna hade ännu inte intagit farmakologisk behandling för 

sjukdomen och befann sig i den initiala fasen av sjukdomsprogressionen. Vilo- och stimulerad saliv 

mättes hos både deltagarna med Parkinsons sjukdom och kontrollgruppen. Resultatet visade 

att stimulerad och ostimulerad salivsekretion hade minskat signifikant hos Parkinsons patienter i 

jämförelse med kontrollgruppen. Proven av vilosaliven var 0.09-0.08 ml/min hos Parkinsons patienter 

och 1.2–0.1 ml/min hos kontrollgruppen.  Den stimulerade saliven var 0.26-0.21 ml/min hos 

Parkinsons patienter och 0.54-0.31 ml/min i kontrollgruppen (49).     

I Canada utfördes en studie med 44 deltagare diagnostiserade med Parkinsons sjukdom och 44 friska 

individer tillhörande kontrollgruppen. Vilosaliv mättes hos både studiegruppen och kontrollgruppen. 

Studien visade att deltagare med Parkinsons sjukdom hade mindre salivflöde i jämförelse med 

kontrollgruppen (0,61 +/- 0,53 mg vs 1,07 +/- 0,73 mg). Denna minskning i salivproduktionen var 

signifikant korrelerad med xerostomi samt medicinering med levedopa (59).    

En studie gjord i Tyskland med 101 patienter med Parkinsons sjukdom med medelåldern 66 år samt en 

kontrollgrupp. Den genomsnittliga sjukdomsvaraktigheten för studiegruppen var 8,7 år. Kliniska 

undersökningar och salivprover gjordes. Resultatet visade att patienterna med Parkinsons sjukdom 

hade en vilosaliv mellan 2.69 +/- 0,94 ml/min. Kontrollgruppen hade ett vilosalivvärde mellan 3.53 +/-
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 1,11 ml/min (56). I en annan studie där urvalet bestod av 46 patienter med Parkinsons sjukdom samt 

en kontrollgrupp med 13 personer gjordes bland annat prover på både vilo- och stimulerad 

saliv. Patienterna med Parkinsons intog Levadopa dagligen. Resultatet visade att salivflödet hos 

patienter i Parkinsons-gruppen i off-tillstånd det vill säga, innan medicinering, var signifikant lägre än 

i kontrollgruppen (0,12 +/-0,01 vs 0,32+/-0,03 ml/min). Dessutom var reflexsalivflödet som svar på 

citronsyra lägre hos Parkinsons-gruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Under on-tillståndet var det 

en ökning av salivflödet i jämförelse med off-tillståndet till följd av administreringen av levadopa. Trots 

detta var salivflödet lägre hos patienterna med Parkinsons sjukdom i jämförelse med kontrollgruppen 

(62).    

Det var en studie som visade att det inte fanns signifikant skillnad gällande salivflödet mellan 

studiegruppen och kontrollgruppen. Kontrollgruppen hade ett genomsnittligt vilosalivflöde mellan 2,0 

+/- 0,1 ml/min och patienterna med Parkinsons sjukdom hade ett vilosalivflöde mellan 2.2 +/- 1,3 

ml/min (53).  

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kunskapsläget avseende Parkinsons sjukdoms inverkan 

på förekomst av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation samt xerostomi. Flera studier visade ett 

resultat där personer med Parkinsons sjukdom hade fler fördjupade tandköttsfickor (46, 50, 52, 54, 56, 

58, 61), två studier visade dessutom ökad tandmobilitet hos personer med Parkinsons sjukdom (50, 56). 

En studie visade att fler personer med Parkinsons sjukdom var tandlösa i jämförelse med 

kontrollgruppen (57). En av studierna visade ingen signifikant skillnad mellan personer med Parkinsons 

sjukdom och kontrollgruppen gällande parodontal status (51). Majoriteten av studierna som studerade 

karies mellan kontrollgrupp och personer med Parkinsons sjukdom påvisade en ökning av 

kariesangrepp hos personer med Parkinsons sjukdom (44, 50-54, 56, 60). Majoriteten av de 

vetenskapliga artiklarna som inkluderades påvisade hyposalivation hos personerna med Parkinsons 

sjukdom (45, 46, 58, 49, 55, 56, 59, 62). I samband med hyposalivation påvisade även xerostomi (45-

47). Dock visade en studie ingen signifikant skillnad gällande hyposalivation mellan kontrollgrupp och 

personer med Parkinsons sjukdom (53).   

Metoddiskussion  

Författarna av den här studien har funnit att en litteraturöversikt var en lämplig metod för att svara på 

syftet. I studien inkluderades vetenskapliga artiklar som publicerades från år 2003 fram till år 

2018. De vetenskapliga rapporterna som valdes ut granskades med en modifierad kvalitetsgransknings

mall av författarna och inkluderades i resultatet huruvida de var av medelhög- samt hög kvalitet.    

Litteraturöversikten gav en bra sammanförd helhetssyn avseende Parkinsons sjukdoms inverkan på fö

rekomst av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation samt xerostomi. De vetenskapliga artiklarna

 med låg kvalitet exkluderades för att uppnå ett reliabelt resultat. Vetenskapliga artiklar som publicera

des innan 2003 exkluderades på grund av att tandvården har utvecklats och nya förbättrade metoder har til

lämpats. Primärt inkluderades endast artiklar som publicerades mellan år 2008-2018. Däremot hittades inte 
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tillräckligt med många vetenskapliga artiklar. Om bara relativt ny forskning, mellan år 208-2018 

inkluderades skulle antalet vetenskapliga artiklar vara få i förhållande till syftet. Av den anledningen 

inkluderades artiklar som publicerades mellan år 2003-2018. Trots att äldre studier inkluderades var det 

studier av god kvalitet med relevant information. Denna tidsavgränsning kan även innebära att författarna 

gick miste om eventuella artiklar som kan styrka resultatet ännu mer. Därmed inkluderades engelska artiklar 

till resultat på grund av att det är ett språk som författarna behärskar.  

Databaserna DOSS, MEDLINE och PubMed gav ett brett urval av vetenskapliga artiklar som var releva

nta för studien. Databaserna kompletterade varandra på det sätt att en av dem var ämnesspecifik samt 

två av dem var databaser som användes inom hälsa och medicin. Dock fanns det fortfarande brist på 

forskning om Parkinsons sjukdoms inverkan på den orala hälsan. Således inkluderades studier som inte 

endast studerade Parkinsons sjukdom utan även andra sjukdomar i samma studie. Däremot innebar 

inte det att de personer med Parkinsons sjukdom hade fler sjukdomar utan att ytterligare en grupp 

studerades. Studierna mätte det som skulle mätas då grupperna var åtskilda. På så sätt påverkades inte 

resultatet samt validiteten av föreliggande studie. Utvalda artiklar fick genomgå en urvalsprocess på tre 

steg. Denna process kan ses som en styrka men även som svaghet då författarna utan avsikt kan ha valt 

bort väsentliga artiklar utifrån titel eller abstrakt.   

Antalet deltagare i varje studie varierade mellan 15–104 deltagare diagnostiserade med Parkinsons 

sjukdom. Detta kan ses som en svaghet då populationen var mindre i vissa studier vilket kan ha betydelse 

hos skilda resultat. Dock behöver inte detta innebära att populationen avgör studiens pålitlighet och 

trovärdighet. Författarna menar att mer homogena grupper kan ha underlättat jämförelsen av 

studierna. Däremot kan även andra orsaker påverka studiens pålitlighet samt trovärdighet och inte 

endast populationen. Detta kan exempelvis vara den valda metoden för att undersöka gingivalindex eller 

plackindex. 

Granskning av inkluderade artiklar gjordes med hjälp av modifierade bedömningskriterier och en 

modifierad kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2). Granskningsmallen modifierades då kriterier som inte 

gick att bedöma sållades bort. Granskningen gjordes för att kunna klassificera artiklarnas kvalitet till 

låg, medel eller hög kvalitet. Användningen av modifierade bedömningskriterier och en modifierad 

kvalitetsgranskningsmall kan ses som svaghet. Detta till följd av att det inte används en beprövad och 

evidensbaserad granskningsmall som eventuellt kunde påvisa ett annorlunda resultat av 

artikelgranskningen och ge högre trovärdighet (43). Granskningen av artiklarna gjordes först enskilt av 

varje författare för att sedan granskas gemensamt av båda. Detta gjordes för en gemensam justering av 

bedömningsprocessen.  Det kan ses som en styrka då artiklarnas metoder och resultat diskuterats 

gemensamt och objektivt där inga egna tolkningar eller värderingar involverats. Att 

bedömningsprocessen, granskningen och justeringar gjordes med två olika synsätt av båda författarna 

styrker dem. En upprepning av samma granskning som skulle följa samma kvalitetsgranskningsmall 

borde erhålla ungefär liknande resultat, vilket ökar reliabiliteten. Därmed har artiklarna inkluderats 

oberoende av dess resultat (43).    
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De 19 vetenskapliga artiklar som inkluderades behandlande parodontala sjukdomar, karies, hyposaliva

tion och xerostomi hos personer med Parkinsons sjukdom gjordes i olika länder. Detta kan påverka res

ultatets validitet då skillnader i undersökningarna i studierna kan ha förekommit. Således resulterar d

etta till ett missvisande resultat. Alla vetenskapliga artiklar inkluderade inte alltid vilken typ av GI- 

och PLI index som användes vid undersökningstillfällena och alla använde inte sig av röntgenbildtagni

ng. Röntgenbildtagningen kompletterar den kliniska undersökningen och genom att inte genomföra de

n kan information om den orala hälsan förbises. Detsamma gällande gingival och plackindex, vilken m

etod som användes kan inkludera mer eller mindre information om den orala hälsan. Däremot, de mät

index som användes i vissa studier var beprövade och trovärdiga vilket styrker studiernas resultat och 

tyder på hög validitet och reliabilitet.    

Nitton vetenskapliga artiklar inkluderades och redovisades vilket ansågs vara tillräckligt för att svara på 

litteraturöversiktens syfte och därmed ge ett trovärdigt resultat. Däremot kan litteraturöversikten 

förbättras ifall ny och relevant forskning görs inom detta område samt att det är inriktat för 

tandhygienister/all tandvårdspersonal. På så sätt inkluderas fler relevanta artiklar och det blir ett 

bredare resultat vilket ökar trovärdigheten.    

Resultatdiskussion  

De flesta studierna i litteraturöversikten visar att parodontal sjukdom (46, 50–52, 54, 56–58, 61), 

karies (44, 50–54, 56, 60), hyposalivation och xerostomi (45–49, 53, 55, 56, 59, 62) är de mest vanligt 

förekommande orala problemen hos individer med Parkinsons sjukdom.    

Tre studier visade motsatsen till ovannämnda studierna (51, 53, 60). I en studie redovisades att det inte 

fanns signifikant skillnad gällande parodontit hos både studie- och kontrollgrupperna (51). Två av dessa 

studier visade att det var högre kariesförekomst bland kontrollgruppen jämfört med individer 

med parkinsons (51, 60). I samma studie redovisas även att det inte var signifikant skillnad gällande 

salivflöde hos både studie- och kontrollgrupperna (53). Detta kan förklaras av vilket stadie i sjukdomen 

som deltagarna befann sig i, det vill säga hur svårt drabbade de var av sjukdomen (25).   

I litteraturstudien redovisas att majoriteten av de inkluderade vetenskapliga artiklarna visade att 

den parodontala hälsan var mindre bra bland individer med Parkinsons sjukdom jämfört med 

kontrollgrupperna (46, 50–52, 54, 56, 58, 61). Studierna visade att det var signifikant högre förekomst 

av plack samt fördjupade tandköttsfickor hos individer med Parkinsons sjukdom 

(46, 50, 52, 54, 56, 58, 61). Detta kan kopplas till Parkinsons sjukdoms motoriska symtom (20). 

Muskelrigiditet och hypokinesi/bradykinesi kan vara ett hinder för att sköta sin munhygien. För 

Parkinsonsjuka individer kan det därför bli svårt att röra armar samt utföra repetitiva rörelser (19, 20), 

vilket krävs för att kunna utföra den dagliga munhygienen på ett bra sätt.    

Färre tandvårdsbesök redovisades i två studier (56, 57). En förklaring till färre antal tandvårdsbesök kan 

framför allt bero på att Parkinsons sjuka individer inte klarar av att ta sig till tandvårdskliniker på egen 

hand. I en studie redovisade individer med Parkinsons sjukdom att de var beroende av hjälp i form av 
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assistans och färdtjänst (57). Detta kan vara en annan anledning till att individer med Parkinsons 

sjukdom har mindre bra oral    

I samma studie redovisades även att deltagare med Parkinsons sjukdom vill ha instruktion i 

tandborstning samt hur de ska sköta sin dagliga munhygien (57). Detta kan betyda att dessa individer 

är motiverade till att upprätthålla god oral hälsa men att de inte har rätt teknik i användning av 

tandborste och andra hjälpmedel för rengöring. Fel tandborstningsteknik kan bero på patienten men 

även tandhygienisten. Tandvårdspersonal har därför en väldigt viktig uppgift i att ge rätt 

munhygieninstruktioner till individer drabbade av Parkinsons sjukdom. Dessutom är det viktigt för 

tandvårdspersonal att individanpassa sina tips och råd till den enskilde individens kunskap om 

oral hälsa. Därmed kommer besök med täta intervall gynna patienten och på så sätt får tandhygienisten 

möjlighet till att följa upp och ha re-instruktion och re-information tillsammans med patienten (3).  

De inkluderade studierna var gjorda i olika länder där tandvården kan skilja sig från tandvården i 

Sverige. I Sverige kan individer drabbade av Parkinsons sjukdom eller annan sjukdom och är beroende 

av assistans erbjudas uppsökande tandvård (63). Tandvårdpersonalen kan underlätta för dessa 

individer genom att besöka de i sina hem och hjälpa de att förbättra sin orala hälsa och 

oralhälsorelaterade livskvalitet. Till följd av detta kan speciella hjälpmedel så som el-tandborste 

rekommenderas för att underlätta den dagliga munhygienen. Nödvändig tandvård kan även erbjudas 

till Parkinsons sjuka individer som befinner sig i de första stadierna i sjukdomen. Denna typ av stöd 

hjälper individen att upprätthålla god oral hygien och få hjälp med det som kan kännas svårt till 

exempel approximal rengöring (63).    

Majoriteten av vetenskapliga artiklarna som inkluderades och som berörde karies påvisade att 

prevalensen av karies var högre hos personer med Parkinsons sjukdom i jämförelse med den deltagande 

kontrollgruppen (44, 51, 52, 53, 59, 60). En studie visade dock en högre prevalens av kariesförekomsten 

hos kontrollgruppen i jämförelse med personerna med Parkinsons sjukdom (50). I en del studier bestod 

kontrollgruppen av familjemedlemmar till personerna med Parkinsons sjukdom. I många fall ärver man 

munhygienvanor av föräldrar eller andra man växt upp med. Resultatet visade ingen koppling i de fallen 

mellan kontrollgruppen och personerna med Parkinsons sjukdom vilket kan tolkas som att Parkinsons 

sjukdom försvårar förmågan att bevara en god munhygien beroende på olika faktorer.   

I studier där resultatet visade att personerna med Parkinsons sjukdom hade fler kariesangrepp i 

jämförelse med kontrollgruppen var resultatet detsamma gällande den orala hygienen. Detta 

registrerades i form av plackindex (44, 52, 56).  Biofilm är nödvändigt för att en dental karieslesion ska 

uppstå. Biofilmen är ett resultat av händelser som tillsammans bidragit till ett sjunkande pH-värde (33). 

Således kan en alternativ slutsats vara att den sämre orala hygienen bidragit till att dental plack 

ansamlats och karieslesionerna har uppstått. Dock är karies en multifaktoriell sjukdom som kan i de här 

fallen ha berott på flera andra faktorer (33). Till exempel intog personerna med Parkinsons sjukdom 

medicinering som kan orsaka muntorrhet (29). Således minskar den buffrande effekten som saliven har 

och  demineraliseringen förebyggs inte på samma sätt (35).    
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Muskelrigidet, hypokinesi och vilotremor är vanliga symtom hos personer med Parkinsons sjukdom (19, 

20) och kan försvåra upprätthållandet av en god munhygien. Tandborstning med fluortandkräm är 

grunden för att förebygga karies (33). Icke- motoriska symtom som kognitiv nedgång och initiativ slöhet 

kan också försvåra upprätthållandet av en god oral hälsa (23). De psykiska symtomen kan även påverka 

initiativet samt viljan att använda sig av de verktyg som tandvårdpersonal rekommenderar och 

informerar om för att minska risken för mindre bra oral hälsa. Det kan därför vara viktigt för behandlare 

att förstå den Parkinsons sjuka individen och visa empati och förstå att den individen kanske inte 

prioriterar sin orala hälsa på grund av sin sjukdom.    

En studie påvisade att en nedsatt salivsekretion var en tidig manifestation av Parkinsons sjukdom, 

personerna med Parkinsons sjukdom hade ännu inte intagit någon farmakologisk behandling. Både 

vilo- och stimulerade salivsekretionen var mindre hos personerna med Parkinsons sjukdom i jämförelse 

med kontrollgruppen (49). En annan studie påvisade att salivsekretionen under on-tillståndet hade en 

ökning jämförelse med off-tillståndet till följd av administreringen av medicinering. Trots detta var 

salivflödet lägre hos patienterna med parkinsons sjukdom i jämförelse med kontrollgruppen (62). Dessa 

studier klargör att Parkinsons sjukdom orsakar hyposalivation men att hyposalivationen ökar ihop med 

farmakologisk behandling. Dock studerar dessa studier totalt 121 personer med Parkinsons sjukdom 

vilket inte är tillräckligt för att dra en generell slutsats om att Parkinsons sjukdom 

orsakar hyposalivation.     

En del av studierna visade att personer med Parkinsons sjukdom som intog medicinering hade ett 

minskat salivflöde (45, 46, 48, 59, 62). En av de inkluderade studierna i resultat som 

berörde hyposalivation påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad av salivflödet mellan 

kontrollgruppen och gruppen med personerna med Parkinsons sjukdom. Detta kan bero på vilken stadie 

i sjukdomsförloppet som individerna med Parkinsons sjukdom befinner sig i samt ålder. Däremot 

inkluderade studien endast 70 personer med Parkinsons sjukdom som inte är tillräckligt för att dra en 

slutsats (53).    

I studierna som påvisade hyposalivation upplevde personerna med Parkinsons sjukdom 

också xerostomi (47, 59). Den upplevda xerostomin upplevde en del att det påverkade deras livskvalitet 

berörande den orala hälsan (45). Hyposalivation och xerostomi har en mycket viktig roll för sväljning, 

tal och smörjandet av slemhinnorna i munnen (36). De som uppgav att det påverkade livskvaliteten kan 

uppleva detta speciellt vid sociala sammanhang då talet blir trögare och svårare. Allmänt kan det kännas 

obehagligt att ha en torr mun där tunga och slemhinnor är skörare än vid normal salivsekretion 

(29). Hyposalivation kan dessutom orsaka dålig andedräkt hos personerna med Parkinson sjukdom. 

Andra faktorer som hyposalivation resulterar till är en ökad risk för infektioner samt parodontit (29).    

Hyposalivation kan även öka risken för karies av den anledning att samma buffringskapacitet inte 

uppnås när salivsekretionen är mindre än vanligt (36). Majoriteten av studierna som studerade 

korrelationen mellan karies och Parkinsons sjukdom visade att kariesprevalensen var högre i jämförelse 

med kontrollgruppen (44, 51–53, 59, 60). I en av studierna poängterades det att DMFT var korrelerat 

till salivflödet hos personerna med Parkinsons sjukdom (53). Den ökade kariesprevalensen hos 
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personerna med Parkinsons sjukdom kan dessutom ha en korrelation till att de inte besökte tandvården 

regelbundet till exempel (56). Genom att besöka tandvården regelbundet kan preventiva åtgärder 

förebygga kariesangrepp som fortskrider eller uppstår överhuvudtaget. Genom att besöka tandvården 

regelbundet kan exempelvis patienter med ökad risk för karies behandlas med fluorlack 2–4 gånger om 

året och på så sätt förebygga sjukdomen (33). Xerostomi kan tandvårdspersonal hjälpa patienter med 

genom att informera och rekommendera om salivstimulerande medel av olika slag (40).    

Motiverande samtal kan vara till stor hjälp vid mötet med individer med Parkinsons sjukdom. 

Tandhygienisten får chansen att förklara hur viktig oral hälsa är. Detta genom att ta det metodiskt och 

stegvis samtidigt som behandlare försöker hitta den inre motivationen hos patienten kan resultera i bra 

behandlingsresultat och gynna patienten (64). Motiverande samtal, rekommendationer för 

salivstimulerande hjälpmedel, munhygienvanor och behandlingar som utförs av tandhygienist bör tas 

upp med andra personer som eventuellt assisterar och hjälper personer med Parkinsons sjukdom. Detta 

gäller framförallt när personen befinner sig i steg fem enligt Yahn & Hoer skalan och behöver mycket 

assistans (25). Därför är det viktigt med ett tvärprofessionellt samarbete för att kunna hjälpa den 

drabbade individen på bästa möjliga sätt. Detta genom att ha samarbete med exempelvis sjukvården och 

andra sektorer. På det här sättet kan annan personal utbildas i oral hälsa samt hjälpa individer drabbade 

av Parkinsons sjukdom till at uppnå en bättre oral hälsa. 

Resultatet av litteraturöversikten styrks även av två tidigare studier som fann att dentala problem, lägre 

salivproduktion samt xerostomi rapporterades ofta av individer diagnostiserade med Parkinsons 

sjukdom (64). I en av dessa studier påvisades en korrelation mellan lägre salivproduktion samt i vilken 

stadie av sjukdomsförloppet som deltagarna befann sig i (65).  

 

Slutsatser 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt är/var att individer diagnostiserade med Parkinsons sjukdom 

löper större risk att drabbas av parodontala sjukdomar, karies, hyposalivation samt xerostomi. Dessa 

orala problem kan orsakas av olika faktorer så som medicinering samt motoriska och icke-motoriska 

symptom men även av hur länge individen har varit drabbas av sjukdomen. Dessutom behöver individer 

med Parkinsons sjukdom extra stöd inom tandvården. Baserat på denna litteraturöversikt, saknas det 

tillräckligt med evidensbaserad forskning inom detta område. Fortsatta studier bör därför göras för att 

studera de olika faktorer mer ingående och för att kunna dra generella slutsatser.  
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2017.   

   

Subjective and 
objective 
halitosis among 
patients with 
Parkinson’s 
disease  

Att undersöka om 
patienter med 
Parkinsons sjukdom 
lider 
av halitosis samt 
definiera samband 
mellan halitosis och 
hyposalivation.   

Studiegrupp: 
26 deltagare 
diagnostiserade 
med 
Parkinsons 
sjukdom  

   

Kontrollgrupp: 
26 friska 
individer.   

Subjektiva skalor 
användes 
för halitosis, xerosto
mi samt objektiva 
skalor för stimulerad 
saliv.   

 Fler arkinsonspatie
nter hade parodontit 
i jämförelse med 
kontrollgruppen. Det 
högre genomsnittligt 
värde 
på xerostomi samt 
lägre salivvolymer 
bland Parkinsons 
patienter jämfört 
med 
kontrollgruppen.    

 Medel  

47  Barbe A, 
Bock 
N, Derman 
S, Felsch M,
 Timmerma
nn L, Noack
 M.    

Self-assessment 
of oral health, 
dental health care 
and oral health-
related quality of 
life 
among parkinson
s disease 
patients  

Undersöka 
självbedömd oral 
hälsa bland PD-
patienter samt 
förmågan att 
utföra munhygien  

100 deltagare 
diagnostiserade 
med Parkinson
ssjukdom   

Frågeformulär föratt
 undersöka 
självbedömd oral 
hälsa   

 Fler parkinsonspatie
nter uppvisade xeros
tomi och att detta 
påverkade deras oral 
hälsorelaterade 
livskvalitet.   

 Hög   



 

  

Tyskland  

  

2017  

   
48  Cersosimo 

MG, Raina 
GB, Calandr
a CR, Pellen
e A, 
Gutierrez 
C, Micheli F
E, Benarroc
h EE.  

  

Argentina  

  

2011   

Dry mouth: an 
overlooked 
autonomic 
symptom of 
Parkinson's 
disease.  

Bedöma 
förekomsten av 
muntorrhet hos PD-
patienter, dess 
relation till 
uppkomst av 
motoriska symtom.  

Studiegrupp: 
97 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom  

    

Kontrollgrupp: 
86 personer.  

   

Klinisk 
undersökning för att 
bedöma förekomsten 
av muntorrhet.    

 Prevalens av 
muntorrhet var 
högre bland 
Parkinsons patienter 
jämfört 
med kontrollgeuppe
n.    

 Hög   

49  Cersosimo 
MG, Tumila
sci OR, 
Raina 
GB, Benarr
och EE, 
Cardoso 
EM, Micheli 
F, Pazo JH.   

  

Argentina   

  

2009   

Hyposialorrhea a
s an early 
manifestation of 
Parkinson 
disease.   

Bestämma ifall 
nedsatt 
salivsekretion var en 
tidig manifestation 
av parkinsons sjukdo
m  

Studiegrupp: 
20 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom.   

Kontrollgrupp: 
11 friska 
individer.     

Mätning av vilosaliv 
samt citronsyra-
strimulerad saliv.   

 Både vilo- och 
stimulerad saliv var 
lägre bland 
Parkinsons patienter 
i jämförelse med 
kontrollgruppen.   

 Medel   

50  Cicciu M, Ri
sitano G, Gi
ugice G 
L, Bramanti
 E.   

  

Italien  

  

2012   

Periodontal 
health and caries 
prevalence 
evaluation in 
patients affected 
by Parkinson’s 
disease  

Utvärdera 
frekvensen 
av parodontal sjukdo
m, karies, tandförlust 
hos PD-patienter i 
samband med 
munhygieniska 
villkor som styr 
ingrepp samt 
utveckla nya terapier 
som är nödvändiga 
för att ge PD-
patienter hög 
livskvalitet.  

Studiegrupp: 
45 PD-
deltagare 
mellan åldrarna 
65-78 år    

    

Kontrollgrupp: 
45 friska 
deltagare i 
åldrarna 65-78 
år.  

   

Klinisk 
undersökning 
gjordes för att 
undersöka närvaro 
av fickdjup, 
tandkaries samt 
antal tänder.  

 Högre förekomst 
av obehandlnad kari
es, parodontal sjukd
om, tandmobiltet sa
mt saknade tänder 
hos parkinsons patie
nter än 
hos kontrollgurppen.
   

 Hög   

51  Dias Frota 
B, 
Nascimento 
Holanda 

Evaluation of oral 
conditions in 
patients with 
neurodegenerativ

Att jämföra den 
allmänna hälsan 
samt den orala 
hälsan, samt att 

Studiegrupp: 
70 deltagare. 35 
deltagare 
diagnostiserade 

Medicinsk och 
klinisk 
undersökning. Delta
garefick även 

 Högre prevalens 
av parodontal sjukdo
m och karies hos 
studiegruppen i 

Medel    



 

S, Bitu Sous
a F, Nunes 
Alves A.   

  

Portugal   

  

2016  

e diseases treated 
in geriatric 
centers.  

utvärdera proteser 
hos personer med 
Alzheimers sjukdom 
samt Parkinsons 
sjukdom.   

med 
Parkinsons 
sjukdom samt 
35 deltagare 
diagnostiserade 
med 
Alzheimers 
sjukdom 
mellan åldrarna 
57–91 år.   

  

Kontrollgrupp: 
20 friska 
individer   

genomgå en intervju 
efter den kliniska 
undersökningen   

jämförelse med 
kontrollgruppen.   

52  Einarsdóttir
 E, Gunnste
insdóttir H, 
Hallsdóttir 
M, Sveinsso
n S, Jónsdó
ttir S, Holbr
ook W, et 
al.    

  

Island  

  

2009  

Dental health of 
patients 
with parkinson’s 
disease in 
Iceland  

Undersöka oral- och 
tandhälsa hos 
patienter 
med parkinsons sjuk
dom.  

Studiegrupp: 
67 deltagare 
med    
Parkinsons 
sjukdom 
mellan åldrarna 
60-70 år.    

    

Kontrollgrupp: 
55 personer.  

   

Klinisk 
undersökning där 
röntgen togs för 
att registreraDMFT s
amtDMFS. Parodont
alt status och 
plackindex 
registrerades 
också.    

 Parkinsons 
patienter har fler 
saknade tänder, 
Karies, plack samt 
sämre parodontalt st
atus.   

Gällande salivflöde 
fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan studiegrupp 
och kontrollgrupp.   

 Hög   

53  Fukayo S, 
Nonaka K, 
Shimizu T, 
Yano E.  

  

Japan   

  

2003   

Oral health of 
patients with 
Parkinson's 
disease: factors 
related to their 
better dental 
status.   

Att undersöka 
faktorer som gör att 
Parkinsons patienter 
har färre karierade 
tänder   

Studiegrupp: 31 
deltagare 
diagnostiserade 
med 
Parkinsons 
sjukdom, 60 år 
eller äldre.   

  

Kontrollgrupp: 
104 friska 
individer, 60 år 
eller äldre   

En av författarna 
undersökte Karies 
hos deltagarna och 
använde sig av 
DMFT. Under 
samma 
undersökningstillfäll
e gjordes även 
salivprov.   

 Det var lägre DMFT 
bland Parkinsons 
patienter. Ingen 
signifikant skillnad 
kunde ses mellan 
studiegrupp och 
kontrollgrupp 
gällande salivflöde.   

 Medel   

54  Hanaoka A, 
Kashihara 
K.   

  

Japan  

  

2008.    

Increased 
frequencies of 
caries, 
periodontal 
disease and tooth 
loss in patients 
with parkinsons 
disease.  

Utvärdera 
frekvensen av karies, 
parodontit och 
tandförlust hos 
patienter med PD 
samt för att klargöra 
huruvida PD är 
associerat med dålig 
oral hälsa.    

Studiegrupp: 
60 deltagare 
med 
cerebrovaskulä
r olycka och 89 
med 
Parkinsons 
sjukdom  

  

  

Kontrollgrupp: 
68 patienter   

Klinisk 
undersökning 
gjordes för att 
undersöka 
kvarvarande tänder, 
tandkaries 
och parodontal statu
s.   

 Parkinsons 
patienter hade fler 
fördjupade fickor och 
mer obehandlad 
karies i jämförelse 
med 
kontrollgruppen.   

 Hög   



 

55  Huskic J, P
aperniku A, 
Husic 
A, Alendar 
F, Mulabeg
ovic N.   

Bosnien   

  

2005  

Significantly 
reduced salivary 
nitric oxide 
synthesis in 
patients with 
Parkinson's 
disease.  

Att undersöka 
salivflödeshastighete
n och 
salivkoncentration 
av NO hos patienter 
med Parkinsons 
sjukdom. Samt att 
fastställa korrelation 
mellan salivflöde 
samt koncentration 
av NO.   

Studiegrupp: 16 
deltagare 
diagnostiserade 
med 
Parkinsons 
sjukdom   

Kontrollgrupp: 
16 friska 
individer  

Klinisk 
undersökning med 
salivprovtagning.   

 Vilosalivflödet var 
signifikant lägre 
bland pakrinsons pat
ienter än 
blandkontrollgruppe
n.    

 Medel   

56  Müller 
T, Palluch R
, Jackowski 
J.  

  

Tyskland  

  

2011    

Caries and 
periodontal 
disease in 
patients with 
Parkinson's 
disease  

Utvärdera oral 
hälsan hos patienter 
med Parkinsons 
sjukdom och jämföra 
dem med en 
kontrollgrupp   

Studiegrupp: 
101 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom.    

    

Kontrollgrupp: 
75 personer.  

   

En av författarna 
frågade deltagarna 
om sina 
munhygienvanor och 
de fick genomgå en 
klinisk undersökning 
där atnalet kvarvara
nde tänder, karies-
och parodontalt stat
us registrerades.   

Patienter 
diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom 
visade ha mindre bra 
oral hälsa i 
jämförelse 
med kontrollgrupen. 
  

 Hög   

57  Nakayama 
Y, Washio 
M, Mori M.   

  

Japan   

  

2004  

Oral health 
conditions in 
patients with 
Parkinson's 
disease   

Att undersöka orala 
hälsan och relaterade 
faktorer som kan 
påverka orala hälsan 
hos patienter med 
Parkinsons 
sjukdom   

Studiegrupp: 
104 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom, över 
60 år.   

Kontrollgrupp: 
109 friska 
individer över 
60 år.   

Från januari till mars 
2000 undersöktes 
patienter med 
Parkinsons sjukdom 
via email (196) och 5 
individer med 
intervju. Sedan 
delades en 
strukturerad enkät 
till Parkinsons 
patienter och 
kontrollpersoner.   

 Patienter med 
Parkinsons sjukdom 
upplevde mer 
blödande tandkött 
jämfört med 
kontrollgruppen.   

 Hög   

58  Pradeep A, 
Singh 
SP, Martan
de SS, Raju 
AP, Rustagi 
T, Suke DK,
 Naik SB.   

  

Indien  

  

2015   

Clinical 
evaluation of the 
periodontal 
health condition 
and oral health 
awareness 
in Parkinsons dis
ease patients  

Jämföra parodontal 
status mellan 
patienter med och 
utan Parkinsons 
sjukdom och  för att 
bestämma PD:s 
påverkan 
på parodontal sjukd
om.  

91 deltagare 
mellan åldrarna 
50-79 år.    

    

Studiegrupp: 
45 deltagare 
diagnostiserade 
med 
Parkinsons 
sjukdom.    

    

Kontrollgrupp: 
46 personer.  

   

Klinsik undersöknin
g 
av parodntalt tillstån
d     

   

   

Det var signifikanta 
skillnader 
i tandköttsficksdjup, 
GI, PI samt BoP hos 
Parkinsons patienter 
och kontrollgrupp  

 Hög   

59  Proulx M, 
De Courval 
FP, 
Wiseman 
MA, Paniss
et M.   

Salivary 
production in 
Parkinson's 
disease    

Avgöra om patienter 
med Parkinsons 
sjukdom 
producerade 
onormal ökad saliv 
och huruvida 
salivproduktionen 
associeras med 

Studiegrupp: 
83 deltagare 
diagnostiserade 
med 
Parkinsons 
sjukdom   

Salivprov togs på alla 
deltagare under en 
period på 5 minuter.   

 Patienter 
med parkinsons sjuk
dom hade mindre 
salivproduktion i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
Detta till följd av 

 Hög   



 

  

Canada   

  

2005   

faktorer relaterade 
till 
sjukdomsegenskaper 
samt dess 
behandling.   

Kontrollgrupp: 
55 friska 
individer  

medicinering med 
Levedopa.   

60  Ribeiro GR, 
Campos 
CH, Garcia 
RC  

  

Portugal   

  

2016  

Oral Health in 
Elders with 
Parkinson's 
Disease   

Att objektivt och 
subjektivt utvärdera 
oral hälsa hos äldre 
patienter med 
Parkinsons 
sjukdom   

Studiegrupp: 17 
äldre deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom. 
Kontrollgrupp: 
20 äldre friska 
individer  

Klinisk 
undersökning med 
sond, mmunspegel o
ch ficklampa.  

Självupplevd oral 
hälsa utvärderades 
med hjälp av 
GOHAI-skalan.   

Både studiegruppoc
h kontrollgrupp hade 
ett högt värde av 
DMFT samt ett 
normalt salivflöde. 
den orala hälsan 
rapporterades vara 
sämre bland 
Parkinsons patienter 
än 
kontrollgruppen.    

 Hög   

61  Schwarz 
J, Heimhilg
er E, Storch 
A.   

  

Tyskland   

  

2006  

Increased 
periodontal 
pathology in 
Parkinson's 
disease.  

 Samla 
standardiserade data 
om parodontal patol
ogi hos patienter 
med Parkinsons 
sjukdom med hjälp 
av CPITN-skalan.   

Studiegrupp: 
70 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom 
mellan åldrarna 
48–75 år.   

  

Kontrollgrupp: 
85 friska 
individer 
mellan åldrarna 
50-78 år.  

Klinisk 
undersökning där 
CPITN-skalan 
användes för 
utvärdering 
av parodontalt status
.    

 Patienter med 
Parkinsons sjukdom 
hade högre 
förekomst 
av parodontal sjukdo
m i jämförelse med 
kontrollgruppen.   

 Medel   

62  Tumilasci O
R, 
Cersosimo 
MG, Belfort
e Je, 
Micheli 
FE, BEnarr
och EE, 
Pazo JH  

  

Argentina   

  

2006  

   

Quantitative 
study of salivary 
secretion in 
Parkinson's 
disease.  

Att jämföra den 
basala och 
citronsyrastimulerad
e 
salivflödeshastighete
n hos patienter med 
Parkinsons sjukdom 
i frånvaro samt 
närvaro av 
Levedopa.    

Studiegrupp: 
49 deltagare 
med 
Parkinsons 
sjukdom.  

Kontrollgrupp: 
13 friska 
individer.   

Författarna mätte 
den ostimulerade 
samt stimulerade 
saliven hos 
deltagarna.  

 Salivflödet i off- och 
on-tillståndet var 
lägre bland 
Parkinsons patienter 
i jämförelse med 
kontrollgruppen.   

 Medel   

  
 


