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Title: Riskfactors for caries among individuals with asthma  

Aim: The purpose with this literature review was to identify the riskfactors that can lead to caries among 

individuals with asthma.  

Method: This study is a literature review based on scientific articles related to asthma and caries. 

Databases that was used was in the search for articles was PubMed, CINAHL and Dentistry and Oral 

Science Source (DOSS) resulted in 20 scientific articles. The 20 articles were quality-reviewed based on 

templates from SBU.  

Results: Based on the articles that has been reviewed the following themes were identified as riskfactors 

for caries among individuals with asthma, dietary habits, saliva (salivary flow & bacterias), oral hygiene, 

antiasthmatic medication, parental educational level, mouthbreathing/xerostomia. The results from the 

studies shows that these  riskfactors among individuals with asthma make them more susceptible to caries 

compared to individuals without asthma. This difference applies mainly to children and adolescents.There 

is not enough scientific evidence concerning adults with asthma and riskfactors for caries to be able to draw 

a conclusion. 

Conclusion: Identified riscfactors among children with asthma is frequent consumtion of sweets and 

sugary drinks, low salivary flow, low pH in the saliva, higher numbers of bacteria in the saliva, 

antiasthmatic medication and frequent mouthbreathing. Results in terms of adults with asthma are few to 

be able to draw a conclusion. More research is necessary to be able to identify riscfactors among individuals 

with asthma. Individuals with asthma should receive special attention from both dental and medical care-

givers.  
 

Keywords:  antiasthmatic medication,asthma, dental caries, riskfactors, saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att identifiera riskfaktorer för att utveckla karies hos individer 

med astma.  

Metod: Denna studie är en allmän litteraturöversikt baserad på vetenskapliga studier relaterade till astma 

och kariessjukdom. Sökningar efter vetenskapliga studier gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, Dentistry 

& Oral Science source (DOSS). De 20 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad mall 

från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 

Resultat: Utifrån de granskade artiklarna identifierades följande riskfaktorer för karies hos individer med 

astma, kostvanor, saliv (salivsekretion & bakterier i saliven), oral hygien, astmaläkemedel, föräldrars 

utbildningsnivå, munandning/xerostomi. Resultaten för studierna visar att dessa riskfaktorer hos individer 

med astma gör dem mer mottagliga för karies jämfört med individer utan astma. Denna skillnad gäller 

främst barn och ungdomar. Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt underlag gällande vuxna med astma 

och riskfaktorer för karies för att kunna dra någon slutsats. 

Slutsats: Identifierade riskfaktorer hos barn med astma är frekvent konsumtion av sötsaker och söt 

dryck, låg salivsekretion, lågt pH-värde i saliven, högre förekomst av bakterier i saliven, astmaläkemedel och 

frekvent munandning. Resultaten gällande vuxna med astma är för få för att kunna dra någon slutsats. Mer 

forskning behövs för att kunna identifiera riskfaktorer hos individer med astma. Individer med astma bör 

uppmärksammas av både den allmänna vården och tandvården.  

 

Nyckelord: astma, astmaläkemedel, karies, riskfaktorer, saliv 
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Inledning 
Astma är en av dem vanligaste systemiska sjukdomarna i världen med en prevalens på 10% hos vuxna och 

9% hos barn (1). Världshälsoorganisationen WHO anser att astma är den vanligaste kroniska sjukdomen i 

luftvägarna under barndomen (2). Majoriteten av forskningsstudier som har studerat den orala hälsan hos 

individer med astma visar att dessa individer har en ökad risk för att utveckla orala sjukdomar, framförallt 

karies. Forskningsstudier visar även att individer med astma har en högre kariesprevalens jämfört med 

individer utan astma, men det finns studier som visat motsatsen (3). För att kunna förebygga karies är det 

av intresse att identifiera de vanligaste riskfaktorerna för karies hos individer med astma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bakgrund 
Astma  

Astma är en av dem vanligaste systemiska sjukdomarna i världen med en prevalens på 10% hos vuxna och 

9% hos barn (1). Sjukdomen debuterar ofta i barndomen, 20% av barn under två år har astmasymtom (4). 

Det finns minst två kliniska typer av astma, infektionsastma och äkta astma. Infektionsastma uppkommer 

vanligtvis under det första levnadsåret. Denna typ av astma ger besvär vid förkylning men utan eksem eller 

tecken på allergisk sjukdom. Detta kallas i talspråk för förkylningsastma och växer i många fall bort vid tre 

till sju årsåldern. Äkta astma kännetecknas av eksem och av allergisk sensibilisering med igE-antikroppar 

mot exempelvis pollen, pälsdjur och kvalster. Symtomen kommer ofta vid lek och ansträngning. I 

skolåldern är det cirka 9% som lider av astmasymtom. Infektionsastma har en god prognos där cirka 50% 

blir av med sjukdomen vid tio till 20 årsåldern. Sjukdomen kan lindras av läkemedelsbehandling men är 

ofta livslång (5,6,7). Astma är en systemisk sjukdom vilket innebär att flera organ blir inflammerade 

samtidigt och hela kroppen påverkas (7). Antiastmatiska läkemedel har även visat sig påverka den orala 

hälsan hos individer med astma (8).  

 

Etiologi  

Vad som orsakar astmasjukdomen är inte klarlagt, risken för att utveckla astma beror på miljö- och 

värdfaktorer. Värdfaktorer anses vara genetiska, fetma och kön. Flera riskfaktorer är identifierade som 

bidragande orsaker till utveckling av astma. Några exempel på riskfaktorer är rökning hos modern och 

användning av antibiotika under graviditeten. I barndomen är vanliga riskfaktorer allergisk sensibilisering, 

tobaksrök, pälsdjur, antibiotika och infektioner. Astma hos vuxna beror ofta på återfall i sjukdomen om 

individen har haft astma som barn. Den vanligaste orsaken till astma hos vuxna är ofta miljöfaktorer, dessa 

miljöfaktorer är ofta kopplade till arbetsmiljön (9,10). Riskfaktorer hos vuxna individer med astma är 

rökning, allergenexponering eller luftrörsirriterande yrken (9). 

 

Symtom 

Astmasjukdomen kännetecknas av symtom från luftvägarna som ett pipande väsande ljud vid andning, 

andnöd och hosta som varierar i intensitet över tid. Hos barn kommer ofta symtomen vid lek och 

ansträngning. Andra symtom på astma är långvarig hosta efter förkylning eller natthosta. Astmasymtom 

medför oftast en nedsatt ork och en nedsatt fysisk prestationsförmåga. Symtomen på astma varierar under 

olika perioder men blir vanligen värre under förkylningstider. Astmasymtom kan utlösas av starka dofter, 

pälsdjur, tobaksrök och kall luft. Även stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektioner kan framkalla 

besvär (9). 

 

Behandling  

Målet med behandlingen hos barn är att de ska klara av sina vardagliga aktiviteter utan besvär samt  kunna 

sova utan hosta på natten eller morgonen. Lindriga besvär ska endast accepteras vid luftvägsinfektion, 

kraftig ansträngning eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål. Allergener och triggerfaktorer 

ska i högsta grad undvikas (9,10). Flertalet av barn i det lägsta åldersspannet 0 till två år har endast besvär i 

anslutning till luftvägsinfektioner och är besvärsfria däremellan. Dessa barn bör under perioder med 

besvär få kortverkande ß2-agonist, helst som inhalation genom spray med en andningsbehållare.  



 

Barn över två år med lindrig astma och sporadiska besvär behandlas med kortverkande ß2-agonist endast 

vid behov. De barn som har ett behov av ß2-agonist minst tre gånger per vecka eller med återkommande 

besvär av ansträngningsutlöst astma bör ges inhalationssteroid. Dessa barn ges ofta en 

underhållsbehandling i form av ß2-agonister och kortikosteroider. Pulverinhalatorer bör endast användas 

av individer som är fem år gamla eller äldre då yngre barn ofta inte klarar av att använda pulverinhalatorer. 

Den icke farmakologiska behandlingen som omfattar patientutbildning och fysisk träning är en viktig del i 

behandlingen av astma. En del av patientutbildningen innebär att identifiera faktorer som triggar igång 

astmasymtom. Det kan vara miljöfaktorer, livsstilsfaktorer, exponering av allergener som damm, 

kemikalier och tobaksrök.  

Kortikosteroider ges dagligen som behandling för vuxna. Inhalation av kortikosteroider ger en förbättrad 

lungfunktion, minskad bronkiell reaktion samt färre astmaanfall. Kombination av kortikosteroider och ß2-

agonister anses vara fördelaktig hos vuxna vid indikation. Denna kombination har visats ge en förbättrad 

lungfunktion, färre symtom under dygnet samt en minskning av försämringsperioder.  

Ingen typ av antihistamin har visat någon större antiastmatika effekt förutom möjligen en viss 

bronkvidgande effekt då individer haft pollenallergi med astmainslag (9). 

 

Läkemedelsbehandling 

Målet med behandlingen av astma är att uppnå symtomfrihet, inga restriktioner av dagliga aktiviteter, 

förhindra försämringsperioder, förhindra en försämring av lungfunktionen samt undvika störande 

biverkningar av behandlingen. Behandlingen av astma är uppdelade i två olika kategorier av läkemedel. 

Den första kategorin är kortikosteroider, som är inflammationshämmande. Kortikosteroider används 

förebyggande dagligen under en längre period för att uppnå optimal effekt. Den andra kategorin är 

luftrörsvidgande läkemedel, ß2-agonister som får musklerna i luftrören att slappna av. Det används för att 

lindra akuta besvär men även i förebyggande syfte (9).  

 

Administrering  

Administrering av antiastmatiska läkemedel sker vanligen via inhalation av ß2-agonister och 

kortikosteroider, genom pulverinhalatorer eller spray. Vid dålig koordination och vid låg ålder används 

sprayen tillsammans med en spacer. Utöver inhalation kan astmaläkemedel ges i form av tabletter eller 

flytande form. Vid akuta astmaanfall kan administreringen  ske intravenöst. Endast 20% av 

astmaläkemedel som tages via inhalation eller spray hamnar i lungorna (9). 

 

Oral hälsa 
För att kunna arbeta preventivt med orala sjukdomar i samhället  så krävs en förståelse  för de riskfaktorer 

som påverkar den orala hälsan. ”Oral hälsa är mångfacetterad och inkluderar, men är inte begränsad till, 

förmågan att tala, le, lukta, smaka, röra, tugga, svälja, att uttrycka många olika känslor genom 

ansiktsuttryck med självsäkerhet utan smärta, obehag och sjukdomar i kranie- och ansiktsregionen.” 

Utifrån definitionen av oral hälsa av FDI World Dental Federation (11). Livsstilsfaktorerna hos individer är 

viktiga att ta hänsyn till exempelvis kost, läkemedel och egenvårdsvanor. Även socioekonomiska, kulturella 

och miljömässiga faktorer är  faktorer som påverkar den orala hälsan (12). Kroniska/långvariga sjukdomar 

benämns ofta som en riskfaktor för den orala hälsan hos barn (4) 



 

Kariesetiologi 

Karies är en multifaktoriell sjukdom som drabbar tänderna och som orsakas av bakterier. Karies är en av 

de kroniska sjukdomarna som är mest utbredda globalt. Sjukdomen är multifaktoriell med olika försvars 

och angreppsfaktorer(10). Människor är mottagliga för sjukdomen under hela sin livstid och sjukdomen är 

den främsta orsaken till oral smärta och tandförlust (13). Karies är en av de vanligaste sjukdomarna bland 

barn men, går att förebygga med relativt enkla metoder som fluorbehandlingar, kostråd och individuella 

munhygieninstruktioner (4). Karies är associerat med syraproducerande bakterier såsom streptococcus 

mutans och laktobaciller. Uppkomsten av karies påverkas också av många olika faktorer bland annat av 

salivens kvalitét. Risk för utveckling av karies innefattar fysiska, biologiska, miljö-beteendemässiga och 

livsstilsrelaterade faktorer. Dessa angreppsfaktorer inkluderar dentalt plack, högt antal kariogenabakterier, 

otillräckligt salivflöde, otillräcklig användning av fluor, dålig oral hygien, frekventa sockerintag och 

användning av olika läkemedel (13). Kariesprocessen är en process av mineralförlust av tändernas 

hårdvävnad, emalj och dentin. Detta är resultatet av många cykler av demineralisering och 

remineralisering, vilket är kroppens naturliga försök att reparera tandytan (14). För att registrera 

kariesprevalens i olika populationer används ofta dmft/DMFT index vilket innebär antal karierade, 

saknade och fyllda tänder/ytor, defs för primära tänder och DMFT eller DMFS för permanenta tänder 

enligt WHO-kriterierna. DFS vilket innebär karierade och eller fyllda ytor (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problemformulering 
Det förebyggande arbetet av karies hos individer med astma är viktigt för att inte belasta dessa individer 

med ytterligare en sjukdom. För att kunna identifiera riskindivider och kunna ge ett förebyggande 

omhändertagande behövs därför kunskap om vilka riskfaktorer som finns hos barn och vuxna med astma 

(4).  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera riskfaktorer för att utveckla karies hos individer med 

astma.  

 
Frågeställningar 

1. Vilka riskfaktorer för karies är relaterade till astmasjukdomen hos barn respektive vuxna? 

2. Hur påverkar svårighetsgraden och durationen av sjukdomen på kariesförekomsten hos individer 

med astma?   

 



 

Material och metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga studier relaterade till astma och 

kariessjukdom. En litteraturöversikt syftar till att samla kunskap kring aktuell forskning inom ett visst 

område och sammanställa den (16). 

 

Datainsamling 

Sökningar efter artiklar gjordes i följande 3 databaser, CINAHL, DOSS (Dentistry and Oral Science) och 

PubMed. Sökningar gjordes genom utvalda sökord och begrepp relaterade till syftet (se bilaga 1). MESH 

termer som beskriver vad en artikel handlar om användes för att vidga sökningarna i de olika databaserna. 

Genom trunkering användes ett asterix (*) i slutet av ett ord för att täcka in olika varianter och ändelser av 

ordet. För att bredda och avgränsa sökningarna användes booleska operatorer som AND, NOT, OR. En 

kombination av exempelvis sökordet asthma och den booleska operatoren AND caries användes för att få 

träffar på artiklar där forskning fokuserat på astmasjukdomen och karies.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var artiklar publicerade mellan år 2000-2019. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt vara expertgranskade (peer-reviewed). 

Exklusionskriterierna för litteraturöversikten var review artiklar,  böcker och artiklar publicerade före 

2000.  

 

Urval 

Sökningarna i databaserna gjordes vid flera tillfällen tillsammans av författarna. Vid sökningarna 

granskades först titlarna, därefter lästes abstract om titeln ansågs vara relevant för studiens syfte. 

Artiklarna lästes i sin helhet om författarna ansåg att abstract stämde överens med studiens syfte. Samtliga 

utvalda artiklar lästes av författarna. Totalt valdes 20 artiklar ut som kvalitetsgranskades (se bilaga 2 för 

flödesschema). 

 

Kvalitetsgranskning 

För kvalitetsgranskning av dem utvalda artiklarna användes en modifierad kvalitetsgranskningsmall från 

SBU (se bilaga 3). Artiklarna lästes flertalet gånger av författarna för att skapa en tydlig bild av innehållet. 

Artiklarna kvalitetsgranskades gemensamt av författarna. Kvalitetsgranskningsmallen användes för att 

gradera om kvalitén på artiklarna var hög, medel eller låg. Graderingen gjordes genom ett poängsystem där 

varje fråga totalt kunde få 3 poäng. För att få den totala bedömningen som hög för en studie krävdes det 

mellan 44-63 poäng. En studie av medel kvalité skulle ha poäng mellan 23-43. Studier med låg kvalité 

skulle ha en totalbedömning på 0-22 poäng.  

 

 

 

 



 

 

 

Etiska överväganden 

Författarna har i högsta mån försökt säkerhetsställa att de studier som ingår i litteraturöversikten har 

genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna. Artiklarna som studerats har presenterats 

objektivt och sanningsenligt för att undvika bias genom att all resultat har presenterats (16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Resultat 
Resultatet består av 20 stycken vetenskapliga artiklar. Majoriteten av de utvalda artiklarna som presenteras 

i resultatet publicerades mellan år 2011-2017. Artiklarna från Europa var en majoritet med elva stycken 

varav fyra från Sverige. Resterande nio studier utfördes i Nordamerika, Sydamerika och mellanöstern. 

Endast ett par studier täckte en population av vuxna, merparten av studierna innefattade en 

barnpopulation. Resultatet från de 20 utvalda artiklarna presenteras i åtta olika teman med två 

underkategorier som har identifierats som de mest förekommande riskfaktorerna för kariesutveckling hos 

individer med astma. Dessa riskfaktorer är främst: kostvanor, saliv, oral hygien, astmaläkemedels påverkan 

på karies, föräldrars utbildningsnivå, munandning och muntorrhet. 

 

Riskfaktorer för karies hos barn respektive vuxna med astma 

KOSTVANOR  

Högre frekvens av mat och dryck 

Två av studierna visade att barn med astma hade en högre frekvens av mat och dryck i jämförelse med barn 

utan astma. Frekvensen av mat och dryck var fler än fem intag per dag (17,18). 

 

Mer frekvent konsumtion av sötsaker och söt dryck 

Av de 20 vetenskapliga artiklarna undersökte sju artiklar kostvanor hos individer med astma. Fem av 

studierna visade att barn med astma hade en mer frekvent konsumtion av sötsaker och söt dryck jämfört 

med barn utan astma (17,18,19,20,21). En studie som utfördes av Stensson et al. som undersökte 

förskolebarn med astma vid tre och sex årsålder, resultatet visade att 36% respektive 72% av barnen med 

astma drack söta drycker fler än en gång/dag, i jämförelse med 16% och 58% i gruppen med friska barn. 

Detta var endast signifikant vid tre års ålder (22). En annan studie av Stensson et al. visade att treåriga 

barn som hade en högre kariesprevalens hade även en högre frekvens intag av söta drycker i jämförelse 

med kariesfria treåriga barn (21). En av de vetenskapliga artiklarna som studerade vuxna med astma som 

visade liknande resultat som studierna som utfördes på barn med astma (20). 

 

ORAL HYGIEN 

Högre/lägre plackförekomst 

Oral hygien och egenvårdsvanor hos barn med astma studerades i sju av dem vetenskapliga studierna. 

Plackförekomsten studerades i fem av artiklarna varav tre av studierna visade att plackförekomsten var 

högre hos barn med astma (21,23,24). Dem två kvarstående artiklarna visade däremot att barn med astma 

hade en lägre plackförekomst jämfört med friska barn (19,24).  

 

Varierande munhygienvanor 



 

En studie av Samec et al. visade en låg frekvens av tandborstning och egenvårdsvanor (25). Detta skiljer sig 

från resultatet i studien av Stensson et al. där det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader 

gällande frekvens av tandborstning och munhygienvanor mellan barn med astma och barn utan astma vid 

tre respektive sex års ålder. Alla barn som ingick i studien använde även fluortandkräm (22). Studien av 

Mazzoleni et al. visade att barn med astma borstade tänderna tre gånger per dag (26).  

 

SALIV 

Lägre salivsekretion  

Åtta av de 20 vetenskapliga artiklarna berörde salivsekretionen hos vuxna och barn med astma. Individer 

med astma hade en lägre salivsekretion i jämförelse med individer utan astma, detta stöds av sju studier 

(18,20,27,28,29,30,31). Av dessa åtta studier hade sex stycken en population av barn med astma och två 

studier hade en population av vuxna med astma. Studien av Alaki et al. visar ett samband där  barn med 

svår astma hade ett signifikant lägre salivflöde i jämförelse med barn som hade en mildare svårighetsgrad 

av astma (27).  En studie av Santos et al. visade att den icke stimulerade salivsekretionen var lika hos både 

barn med astma och barn som var friska (24). Studierna som utfördes på vuxna individer med astma visade 

liknande resultat där lägre salivsekretion påvisades (18,29). 

 

Lågt pH-värde  

I tre studier såg man att individer med astma hade ett lägre pH värde i saliven i jämförelse med friska 

individer (28,29,30). Resultatet i studien som utfördes av Mazzoleni et al. visade att saliven hos barn med 

astma hade en sämre buffringskapacitet i jämförelse med friska barn (26).  

 

Högre förekomst av s.mutans och laktobaciller i saliven 

Bakterier i saliven studerades i fem av de 20 vetenskapliga artiklarna (22,26,27,30,32). Ersin et al. fann en 

positiv korrelation mellan hur länge barn hade haft astma och nivåer av s.mutans i saliven (30).  

Detta resultat stöds av Botelho et al. som visade på att barn med astma hade högre nivåer av s. mutans 

bakterier i jämförelse med barn utan astma. I studien såg man att antalet s.mutans i saliven ökade med 

durationen av läkemedelsbehandlingen mot astma (23). Högre nivåer av laktobaciller i saliven visade sig i 

studien av Alaki et al. hos barn med astma som behandlats med en kombinationsbehandling av 

kortikosteroider i jämförelse med barn med astma som använde andra läkemedel (27). I två studier visade 

resultatet att förekomsten av s.mutans och laktobaciller var högre hos individerna med astma i jämförelse 

med individer utan astma (26,33).  

 
ASTMALÄKEMEDEL 

Läkemedelsdos 

Resultatet från studien utförd av Heidar et al. visade en signifikant korrelation i antalet Cetirizine och 

Ketotifen tabletter som barn med astma tagit och dmfs/DMFs värden. Det fanns ingen korrelation mellan 

antalet inhalationer och dmfs/DMFs, läkemedelsbehandlingens längd eller typen av medicinering som 

tagits inkluderat ß2-agonister, antihistaminer, kortikosteroider eller en kombination av dem (33).  

Resultatet i studien av Alaki et al. visar att barn som har ett högt intag av astmaläkemedel (> 3 ggr/dag) 



 

hade en högre förekomst av s.mutans och laktobaciller i saliven jämfört med barn som tog läkemedel färre 

gånger om dagen (< 3ggr/dag) (27).  

 

 

Typ av läkemedel 

Liknande resultat visades i studien av Shulman et al. där det inte fanns något samband mellan 

astmaläkemedel som är vanligt förekommande hos barn som antihistaminer, kortikosteroider, 

antiastmatiska inhalatorer och df/DMF värdet (34). Studien utförd av Ersin et al. drog slutsatsen att tiden 

för hur länge individer med astma hade använt astmaläkemedel var signifikant med risken för att utveckla 

karies (30).  

 

Administrering  

En studie av Olar, Luca och Marica visade att barn som använt en spacer för administrering av läkemedel 

hade ett lägre dmf-t /DMF-T värde än de barn som inte använt sig av en spacer. Även om dmft värdet var 

högre hos de barn som ej använt en spacer var inte skillnaderna statistiskt signifikanta (32).  

 

Tid på dygnet 

En studie av Milano et al. visade att tiden på dygnet då barn med astma tog sina läkemedel hade en 

påverkan på risken att utveckla karies. Barn som tog läkemedel på morgonen och kvällen hade en högre 

chans att undvika karies. Även om detta inte var signifikant (35). 

 

FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ 

Lågutbildade föräldrar 

Studien av Samec et al. visade att barn med astmadiagnos och lågutbildade föräldrar i åldrarna två till sex 

år hade en statistisk signifikant högre kariesprevalens än hos de barn som hade en astmadiagnos och 

högutbildade föräldrar (25). Samma studie visade också att barn med lågutbildade föräldrar som hade en 

högre dos av kortikosteroider dagligen hade även ett signifikant högre dfs värde (25). I studien av Ehsani et 

al. visade resultatet att barn med astma som hade en moder med låg utbildningsnivå hade högre nivåer av 

s.mutans i saliven (36). I en studie av Shulman et al. visade resultatet att barn med astma som kom från 

landsbygden och från familjer med låg socioekonomisk nivå hade en högre kariesprevalens (34). Ingen utav 

artiklarna som beskriver föräldrars utbildningsnivå i resultatet har studerat på vuxna med astma. 

 

MUNANDNING/XEROSTOMI 

Frekvent munandning 

Samtliga studier av Stensson et al. visade resultaten att det var förekommande att individer med astma 

rapporterade frekvent munandning i jämförelse med de friska individerna (18,20,21,22). Detta var dock 

endast statistiskt signifikant vid sex års ålder (22). I en studie av Stensson et al. visade resultatet av treåriga 

barn med astma som munandas hade en högre kariesprevalens i jämförelse med barn med astma som inte 

munadades (21). 

Xerostomi  



 

Av dessa artiklar har endast en studie studerat vuxna individer med astma (18). Xerostomi rapporterades 

hos individer med astma i studien av Heidari et al. där över hälften av barnen med astma uppgav att de 

lider av xerostomi. Ändå visade 96.5% normal mucosa under den kliniska undersökningen (33). 

 

 

 

Svårighetsgrad och duration av astma 

Sjukdomens svårighetsgrad och användningen av kombinationsläkemedel har visat sig  väsentligt kunna 

förändra salivens kvalitét hos barn med astma (27). I en studie av Stensson et al. som studerade ungdomar 

med långvarig astma visade det sig att durationen av sjukdomen har ett samband med kariesprevalensen 

och kariesrisken enligt kariogrammet (20). I en annan studie visade sig durationen av medicinering och 

sjukdomen i sig ha signifikanta effekter på risken för karies hos individer med astma (30). Motstridiga 

resultat visade sig i studien gjord av Eloot et al. där varken durationen av sjukdomen, 

läkemedelsbehandlingen eller sjukdomens svårighetsgrad hade ett signifikant samband med risken för att 

utveckla karies. Inga rapporterade orala hälso- och kostvanor kunde förklara denna brist på korrelation 

(19). I studien av Shulman et al. visade resultatet på ett samband mellan astma och karies kan förekomma, 

framförallt hos yngre barn utan att det finns tecken på samband mellan astma och karies när barn mognar 

(34).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion  
Vid sökningarna av vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt valde författarna att använda sig av tre 

olika databaser. En av databaserna var ämnesspecifik och två var databaser inom medicin och hälsa, detta 

anser författarna vara en styrka då det har resulterat i vetenskapliga artiklar inom både medicin och 

tandvård. En svaghet i arbetet var att antalet sökord var få vilket kan vara en anledning till att antalet 

träffar var få vid sökningarna. En faktor som är en styrka i litteraturöversikten var att många vetenskapliga 

artiklar studerade på barn. En svaghet med litteraturöversikten är att få vetenskapliga artiklar studerade 

vuxna individer med astma vilket har lett till ett litet underlag hade för riskfaktorer hos dessa individer. 

Författarna hade kunnat använda flera sökord som kunde ha lett till fler träffar. En fördel med 

litteraturöversikten var att flera av de vetenskapliga artiklarna hade kvantitativa inslag i form av 

frågeformulär och intervjuer. De metoder som författarna till de inkluderade studierna använde för att 

samla in resultat kan ha påverkat resultatets validitet och reliabilitet. Ingen geografisk begränsning vid 

sökningarna gjordes, detta för att inkludera vetenskapliga artiklar från hela världen. Kvalitétgranskningen 

som gjordes av författarna är en annan styrka i litteraturöversikten, detta för att säkerhetsställa att de 

inkluderade artiklarna håller en hög kvalité. En svaghet i litteraturöversikten var att det i en vetenskaplig 

artikel inte framkom huruvida ett etiskt godkännande fanns. Författarna valde att ta med studien ändå 

eftersom att föräldrarna till barnen hade samtyckt till att deras barn skulle delta.  

 
Resultatdiskussion 



 

Utifrån resultatet framkommer sju olika teman av riskfaktorer för karies hos individer med astma. Denna 

skillnad gäller främst barn och ungdomar. Långvariga/kroniska sjukdomar benämns ofta som en riskfaktor 

för den orala hälsan hos barn (4). Resultatet visar att individer med astma har riskfaktorer för karies i 

jämförelse med friska individer. Det framkommer att dessa riskfaktorer skiljer sig mellan individer 

beroende på socioekonomiska faktorer, kultur och föräldrars utbildningsnivå. 

Det framkommer även att det är svårt att dra en slutsats kring riskfaktorerna för karies mellan barn och 

vuxna, då antalet vetenskapliga artiklar som har studerat på vuxna är för få. Anledningen till varför det är 

begränsat med studier på vuxna anser författarna skulle kunna bero på att det är svårt att rekrytera vuxna 

som har haft en välkontrollerad astma över en längre tid. Svårigheten kan även bero på att sjukdomen i sig, 

dess svårighetsgrad och läkemedelsbehandlingen förändras över tid och årstider (19). Att individer med 

astma har en lägre salivsekretion i jämförelse med individer utan astma stöds av flertalet studier 

(18,20,27,28,29,30,31) detta styrker att saliven är en riskfaktor för barn och vuxna med astma. Att 

individer med astma har en lägre salivsekretion skulle kunna vara på grund av sjukdomen i sig men även 

att saliven är påverkad av den läkemedelsbehandling som dem får. En studie av Hyyppä et al. visar inte på 

något samband gällande lägre salivsekretion hos individer med astma (37). Resultatet från studien skulle 

kunna skilja sig från resten av studierna på grund av att det är en äldre studie med färre deltagare. Få antal 

deltagare i en studie kan ses som en svaghet eftersom en större population ger en bättre överförbarhet. 

Munandning och xerostomi är ofta rapporterat av individer med astma (18,20,22,22,33). Flera studier visar 

att individer med astma dricker söta drycker mer frekvent jämfört med individer utan astma (18,19,20,21). 

Detta anser vi kan ha ett samband, att individer med astma munandas och känner sig muntorra vilket kan 

leda till att de är mer törstiga än individer utan astma och kan därmed resultera i mer frekventa intag av 

söta drycker.  

 

Studien av Mazzoleni et al. visade att det inte fanns några skillnader gällande dryck och kostvanor mellan 

barn med astma och friska barn (26). Resultaten av dessa studier skulle kunna skilja sig på grund av att 

flera studier är utförda i Sverige på grupper med hög socioekonomisk bakgrund och den andra studien är 

utförd i Italien utan att det framkommer vilken socioekonomisk grupp som de tillhör. En annan tanke är 

att mat och dryckesvanor kan skilja sig åt inom dessa kulturer. Det behövs mer forskning som studerar 

muntorrhet, dryck och kostvanor hos individer med astma. Denna kunskap är viktig för att inte belasta 

dessa individer med ytterligare en sjukdom. Gällande riskfaktorer för karies som är relaterade till 

astmasjukdomen hos vuxna är underlag av studier för litet för att kunna dra några slutsatser. Intresset av 

att göra nya studier på vuxna individer med astma och riskfaktorer för karies stöds av de studier som finns 

då dem visar på att även vuxna individer med astma har riskfaktorer för karies (18,29).  

 

Flera studier styrker hypotesen att läkemedelsbehandlingen är en riskfaktor för att utveckla karies hos 

individer med astma. För närvarande visar resultaten av studierna som är gjorda av Mazzoleni et al, Ersin 

et al. och Olar, Luca, Marica att läkemedel har mest uppenbara negativa effekter på kariesprevalensen då 

detta läkemedel har visat sig ha negativa effekter på saliven hos barn med astma när man jämfört barn som 

blivit behandlade med olika antiastmatiska läkemedel (26,30,32). Sådana typer av undersökningar bör 

utvecklas och göras på större grupper av barn som behandlas med samma typ av läkemedel för att kunna se 

signifikanta skillnader av de olika antiastmatiska läkemedlens påverkan på den orala hälsan. Detta är även 



 

av vikt för att öka validiteten. Det är svårt att få svar på huruvida astmaläkemedel påverkar 

kariesförekomsten eftersom att det isåfall bör finnas en grupp individer med astma som inte medicinerar 

vilket inte är etiskt försvarbart. 

Fler studier behöver därför göras där forskarna jämför olika sorters läkemedelsbehandlingar som spray, 

inhalator, tabletter och flytande form. Inhalerade kortikosteroider hos individer med astma kan leda till 

bättre kontroll av sjukdomsprocessen och en lägre kariesrisk detta skulle kunna vara på grund av minskad  

ß2-agonist användning som är en potentiell risk för muntorrhet. 

Studien av Eloot et al. visade att läkemedelsbehandlingen inte hade ett signifikant samband med risken för 

att utveckla karies hos barn med astma (19).  

 

Det är tydligt att riskfaktorerna för karies hos individer med astma skiljer sig mellan åldrar, typ av 

läkemedelsbehandling, egenvårdsvanor, socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildning, kostvanor och 

durationen av sjukdomen. Som tandhygienister har denna litteraturöversikt givit oss viktiga aspekter som 

vi bör beakta i det kliniska arbetet och i mötet med individer med astma. Författarna till 

litteraturöversikten anser att individer med astma, särskilt barn och ungdomar tidigt behöver förebyggande 

vård då dem har flera riskfaktorer för karies. Det är av stor vikt att fortsatt forskning bedrivs som styrker 

att individer med astma har riskfaktorer för karies i jämförelse med individer utan astma. Det är även 

viktigt att fortsatt forskning bedrivs för att öka kunskapen hos tandvårdspersonal gällande att individer 

med astma har riskfaktorer för karies jämfört med friska individer (4). Ett annat perspektiv är hur väl 

tandvårdspersonal fångar upp individer med kroniska sjukdomar. Om dessa individer inte identifieras kan 

det resultera i att de inte får tillräckligt med förebyggande tandvård. Orsaker till detta kan vara att kroniska 

sjukdomar inte dokumenteras, att den allmänna anamnesen inte är uppdaterad eller inte innehåller 

tillräckligt med information från patienten eller föräldrar. Det finns en risk med otillräcklig information i 

dokumentationen gällande vilken typ av läkemedel och dos som patienterna tar. Eftersom att 

läkemedelsrisken då inte räknas med i riskbedömningen (38). 

 

Barn med astma och som även är kariesaktiva är i stort behov av stöd och preventivt omhändertagande av 

tandvården (4). För att få kontroll av kariessjukdomen krävs ett meningsfullt engagemang för patienter och 

föräldrar av tandvårdspersonalens team. Detta behövs för att hjälpa patienter och familjer med att göra 

beteendemässiga förändringar i det unika sammanhanget mellan deras familjer och samhällen. Den 

traditionella tandläkare/tandhygienist/tandsköterska modellen bör utvecklas till ett nära samarbete mellan 

vårdgivare och patienter/familjen. Detta samarbete bör  inriktas på systematisk riskbedömning 

och förändring av beteenden som påverkar sjukdomen i sig, med en inriktning mot den familjära miljön. 

Tandhygienister är lämpliga lagmedlemmar i tandvårdsteam för att leda detta tillvägagångssätt på grund av 

sin kunskap om beteendeförändring och prevention (38). Långvariga/kroniska sjukdomar benämns som en 

riskfaktor för den orala hälsan, då karies visar sig ha ett samband med identifierade riskfaktorer hos 

individer med astma bör särskild uppmärksamhet från både den allmänna vården och tandvården riktas 

mot individer med astma. Det är även av vikt att den allmänna vården och tandvården etablerar ett 

samarbete gällande omhändertagandet av individer med astma (21).   

 

Slutsatser 



 

Identifierade riskfaktorer hos barn med astma är frekvent konsumtion av sötsaker och söt dryck, låg 

salivsekretion, lågt pH-värde i saliven, högre förekomst av bakterier i saliven, astmaläkemedel och frekvent 

munandning. Resultaten gällande vuxna med astma är för få för att kunna dra någon slutsats. Mer 

forskning behövs för att kunna identifiera riskfaktorer hos individer med astma framförallt hos individer 

som haft sjukdomen under en längre tid.  
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olika typer av 
antihistamin 
läkemedel och 
varaktigheten 
av 
läkemedelsanvä
ndningen hos 
barn med astma 
och förekomst 
av karies  

Tvärsnittsstudie 
Astma och Allergi 
Institutionen för 
Barnen medicinskt 
centrum i Teheran, 
Iran.Anamne,klinis
ka 
undersökningar,spi
rometri,intervjuat  
föräldrar. 

Tablettformen av 
mediciner ökade 
signifikant 
kariesprevalense
n,även i 
samband med 
påverkande  
faktorer som 
kön, ålder, 
sjukdomstid, 
tandborstning 
sockerintag, 
fluorbehandling 
och muntorrhet. 

Hög 

2013 
Saudi 
Arabien 
 

Alaki. SM 
Ashiry. EA 
Bakry. NS  
Baghlaf. KK 
Bagher. SM 

The Effects 
of Asthma 
and Asthma 
Medication 
on Dental 
Caries and 
Salivary 
Characterist
ics in 
Children 

Totalt 60 barn  
30 barn med 
astma och 30 
friska barn. 
Åldersintervall
et var från fem 
till 13 år.  

Att undersöka 
kariesprevalens
en hos barn 
med astma. 
Samt undersöka  
saliv, 
flödeshastighet, 
buffringskapaci
tet samt nivåer 
av s.mutans och 
laktobaciller 

Patienter valdes 
slumpmässigt 
genom det 
elektroniska 
arkiveringssysteme
t vid King Abdul-
Aziz University 
Hospital, Jeddah. 
Intervjuer och 
frågeformulär 
fylldes i av 
föräldrar och barn. 
Kliniska 
undersökningar 
och salivprover 
utfördes 

Frekvensen av 
astmabehandling
, sjukdomens 
svårighetsgrad 
och 
användningen av 
kombinationsbe
handling kan 
väsentligt 
förändra 
salivens kvalitét 
hos barn med 
astma.  

Hög 

2008 
Sverige  
 

Stensson. M 
Wendt. LK 
Koch. G 
Oldaeus. G 
Birkhed. D 
 
 

Oral health 
in preschool 
children 
with asthma 

70  treåriga 
barn med 
astma och 70 
sexåriga barn 
med astma. 
Ålders- och 
könsmatchade 
med 
140 friska barn 

Syftet med 
studien var att 
undersöka orala 
hälsan och dess 
bestämningsfak
torer hos tre 
åringar och sex 
åringar med 
astma.. 

Barnen med astma 
var patienter på 
pediatriska 
avdelningen på 
Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping, 
och från tre 
barnomsorg center 
i Jönköpings 
kommun. Barnen 
utan astma valdes 
ut från ett register i 
tre landsting 
Jönköping.  

Förskolebarn 
med astma hade 
en högre 
kariesprevalens. 
Treåriga barn 
med karies 
konsumerade 
söta drycker mer 
frekvent än 
kariesfria 
treåringar.  

Hög 



 

2013 
Slovenien 
 

Samec. T 
Amaechi. T  
Battelino. T 
Krivec. U  
Jan. J 
 

 

Influence of 
anti-
asthmatic 
medications 
on dental 
caries in 
children in 
Slovenia 

 

Studiepopulati
onen bestod av 
220 barn i 
åldern två-sju 
år som 
behandlades 
för astma och 
som hade 
använt anti-
astmatiska 
mediciner i 
minst ett år. 
Jämfört med 
kontrollgrupp 
bestående av 
220 
åldersmatchad
e barn.  

 

Syftet var att 
undersöka olika 
astmaläkemedel 
samt olika 
faktorers 
påverkan på 
kariesprevalens 
hos barn 
i Slovenien 
 

Kliniska 
undersökningar 
utfördes av två 
kalibrerade 
tandläkare. 
Frågeformulär 
ifyllda av föräldrar 
och data från 
patienternas 
journaler 
tillhandahöll 
information 
om olika faktorer 
som kunde påverka 
utvecklingen av 
karies. 
 

Barn med astma 
som hade använt 
astmaläkemedel 
hade högre 
kariesprevalens i 
det  primära 
bettet och i det 
permanenta 
bettet. 
 

Hög 

2010 
Sverige 
 

Stensson. M 
Wendt. LK 
Koch. G 
Nilsson. M 
Oldaeus. G 
Birkhed. D 

Oral health 
in pre-
school 
children 
with asthma 
– followed 
from 3 to 6 
years. 

64 barn med 
astma deltog 
och matchades 
med 50 friska 
barn. Barnen 
följdes från 
åldern tre till 
sex år. 

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kariesprevalens
en och  
riskfaktorer hos 
förskolebarn 
med  astma. 

Barnen med astma 
var utvalda från 
den pediatriska 
kliniken på 
Länssjukhuset 
Ryhov  i Jönköping. 
Barnen utan astma 
valdes ut från ett 
register i 
Jönköpings 
kommuns. Barnen 
kom från områden 
med hög 
socioekonomi.  

Förskolebarn 
med astma har 
från tre årsålder 
hade en högre 
risk att utveckla 
karies upp till 
sex års ålder 
jämfört med 
barn utan astma. 
Barn med astma 
har en högre 
förekomst av 
gingivit, fler 
intag av söta 
drycker och 
munandas oftare 
än förskolebarn 
utan astma. 
 

Hög 

2013 
Iran 
 

Ehsani. SM  
Mostafa. M 
Ghasem.P 
Seyed. J  
Khayatpisheh.H 

Oral Health 
Status in 
Preschool 
Asthmatic 
Children in 
Iran 

44 barn med 
astma från tre-
sex år 
En 
kontrollgrupp 
med 46 friska 
matchande 
barn 

Att studera 
orala 
hälsoindikatore
r hos barn med 
astma. 

Uppgifter om 
kostvanor, 
munhygienvanor 
antal sm.mutans 
och laktobaciller i 
saliven. Barnen var 
inskrivna på 
Immunology, 
Astma and Allergy 
Research Institute 
Children's Medical 
Center i Teheran 
University of 
Medical Sciences   

Resultaten av 
studien visade 
att det inte fanns 
någon 
signifikant 
skillnad mellan 
orala 
hälsoindikatorer 
och astma. 
Astma ökade inte 
risken för att 
utveckla karies. 

Hög 

2011 
Sverige 

Stensson. M  
Wendt. LK  
Koch. G  
Oldaeus. G 
Lingström. P  
Birkhed. D 

 

Caries 
Prevalence, 
Caries-
Related 
Factors and 
Plaque pH 
in 
Adolescents 
with Long-
Term 
Asthma 

20 st 12- 16-
åringar med 
långvarig 
astma och en 
matchad 
kontrollgrupp 
bestående av 
20 st friska 
individer  

Syftet var att 
undersöka 
karies, 
kariesrelaterad
e faktorer samt 
gingivala 
tillstånd hos 12-
16-åringar med 
långvarig 
astma. 

Ungdomar från 
Jönköping som var 
patienter på den 
pediatriska 
kliniken på 
Länssjukhuset 
Ryhov. Kliniska 
undersökningar 
utfördes, 
radiografisk 
undersökning och 
enkäter. 

Ungdomar med 
långvarig astma 
hade ett högre 
DFS värde och 
kariesrisk enligt 
kariogrammet, 
minskad 
salivflöde, mer 
gingival blödning 
och lägre plack 
pH än ungdomar 
utan astma. 

Hög 



 

2004 
Belgien 
  
 

Eloot. AK 
Vanobbergen. 
JN,  
De Baets. F 
Martens. LC 

Oral health 
and habits 
in children 
with asthma 
related to 
severity and 
duration of 
condition.  

140 barn med 
astma deltog i 
studien. Av 
dessa var 30 st 
yngre än 7 år, 
73 var mellan 
7- 12, 
37 var äldre än 
12 år 

Denna studie 
var utformad 
för att 
undersöka orala 
hälsotillstånd 
hos barn med 
astma och att 
jämföra det 
orala 
hälsotillståndet  
och vanor 
mellan olika 
grupper av barn 
med astma. 

Provtagning och 
kliniska 
undersökningar 
utfördes under 
rutinundersökning 
vid 
Universitetsklinike
n i Gent, perioden 
1999-2001. 
Information om 
orala 
hälsovanor och 
kostvanor  
samlades  in med 
hjälp av ett 
frågeformulär 
som fylldes i av 
barnens föräldrar. 
 
 

Varken perioden 
av sjukdomen, 
medicineringen 
eller  
sjukdomens 
svårighetsgrad  
hade ett 
signifikant 
inflytande på 
risken för karies 
och gingivit hos 
barn med astma. 
Inga 
rapporterade 
orala hälso- och 
kostvanor kunde 
förklara denna 
brist på 
korrelation. 
 

Hög 

2006 
Turkiet 
 

Ersin. NK 
Gülen. F 
Eronat. N 
Cogulu. D 
Demir. E 
Tanaç. R, 
Aydemir S. 

Oral and 
dental 
manifestati
ons of 
young 
asthmatics 
related to 
medication, 
severity and 
duration of 
condition. 

106 barn  med 
astma och 100 
friska barn 
med  samma 
ålder och 
social 
bakgrund i 
åldrarna 6 till 
19 år. 

Undersöka 
kariesrisken för 
individer med 
astma i 
förhållande till 
plack, saliv 
flödeshastighet, 
pH och 
buffringskapaci
tet, saliv 
sammansättnin
g och nivå av 
s.mutans 
jämfört med 
friska personer 
. Även 
utvärdera dessa 
parametrar 
inom olika 
grupper av 
individer med 
astma, 
medicinering, 
varaktighet och 
svårighetsgrad 
av sjukdomen 

Urvalet bestod av 
barnpatienter från 
pedodontiavdelnin
gen på Ege 
universitetet. 
Kliniska 
undersökningar 
utfördes enligt 
WHOs  
kriterier och för 
plackindex 
användes Silness 
och Löe. 

Astma och dess 
farmakoterapi, 
har vissa 
riskfaktorer 
inklusive lägre 
salivmängd och 
lägre pH i 
saliven. 
Varaktigheten av 
medicinering 
och sjukdomen i 
sig hade 
signifikanta 
effekter på 
risken för karies 
hos individer 
med astma.  

Hög 

2012 
Brasilien 
 

Santos. NC 
Jamelli. S  
Costa. L 
Baracho Filho.C 
Medeiros. D 
Rizzo.JA 
Sarinho.E 

Assessing 
caries, 
dental 
plaque and 
salivary 
flow in 
asthmatic 
adolescents 
using 
inhaled 
corticostero
ids. 

40 ungdomar 
med astma 
som 
medicinerar 
med 
inhalerade 
kortikosteroid
er och 40 
friska 
ungdomar 
(medianålder 
13 år) 

Att jämföra 
frekvensen av 
karies, plack 
och icke-
stimulerad 
salivsekretion 
bland 
ungdomar med 
astma som 
använder 
inhalerade 
kortikosteroide
r och friska 
ungdomar pH 
och leukocyter i 
saliven i båda 
grupperna. 

Kliniska 
undersökningar 
genomfördes. 
Salivprover togs. 
Ungdomarna kom 
från staden Recife i 
Brasilien. 

Resultaten tyder 
på en koppling 
mellan 
användningen av 
inhalerade 
kortikosteroider 
och en ökad risk 
för karies och 
bakteriell plack, 
vilket kräver 
särskild 
uppmärksamhet 
hos dessa 
patienter av 
läkare och 
tandvårdsperson
al 

Hög 



 

2017 
Saudi - 
Arabien 
 

Arafa. A  
Aldahlawi. S 
Fathi. A 

Assessment 
of the oral 
health 
status of 
asthmatic 
children 
 
  

Totalt deltog 
barn 180 barn 
i studien. 60  
barn med 
astma, 60 
hälsosamma 
negativa 
kontroller och 
60 
hälsosamma 
positiva 
kontroller av 
båda könen i 
åldrarna fyra 
till tolv år 
gamla. 

Att bedöma den 
orala 
hälsostatusen 
och salivens 
sammansättnin
g hos en grupp 
barn som lider 
av astma. 

Kliniska 
undersökningar 
genomfördes och 
salivprover togs. 
Barnen med astma 
var diagnostiserade 
av en pediatrisk 
läkare med 
bronkial astma. 
Barnens 
Svårighetsgrad av 
astma delades in i 
mild, måttlig och 
svår. 

Barn som lider 
av   
astma bör få ett 
särskilt 
förebyggande 
omhändertagand
e av tandvården. 
Eftersom dem 
har en större 
risk för orala 
sjukdomar 
jämfört med de 
friska barnen i 
kontroll 
grupperna. 

Hög 

2011 
Brasilien 

Paganini. M  
Dezan. CC 
Bichaco. TR 
Bombarda. F  
De Andrade. 
Cerci Neto. A 
Barros. K 
Fernandes. P 

Dental 
caries status 
and salivary 
properties 
of asthmatic 
children 
and 
adolescents 

65 patienter 
med astma 
som deltog i 
den statliga 
vården och en  
grupp 
bestående av 
65 barn / 
ungdomar  
utan astma 
som 
rekryterades i 
två offentliga 
skolor 

Syftet var att 
undersöka 
karies status 
och salivens 
egenskaper hos 
3- till 15-åriga 
barn och 
ungdomar. 

Salivprover på 
stimulerat saliv 
togs under 3 
minuter. 
Buffringskapacitete
n och pH-värdet 
analyserades i 
salivproven. En 
utbildad och 
kalibrerad 
undersökare 
utförde 
undersökningen av 
karies enligt WHO-
kriterierna. 
 

Även om astma 
kan orsaka en 
minskad 
salivsekretion, 
tycks sjukdomen 
inte påverka 
kariesförekomst
en hos barn med 
tillgång till god 
tandvård. 

Hög 

2016 
Serbien 

Velicki Bozejac. 
B 
Stojsin. I 
Duric. M 
Zvezdin. B 
Brkanic. T 
Budisin. E 
Vukoje. K 
Secn. N 

Impact of 
inhalation 
therapy on 
the 
incidence of 
carious 
lesions in 
patients 
with asthma 
and COPD 

Totalt 80 
deltagare 
mellan 23-56 
år. 
40 individer i 
experimentgru
ppen som var 
kön och 
åldersmatchad
e 

Syftet var att 
undersöka 
förekomsten av 
karieslesioner, 
salivsekretion 
och pH värde 
hos patienter 
med astma och 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
som använde 
läkemedel i 
form av 
inhalation. 

kliniska 
undersökningar 
gjordes. Urvalet av 
experimentgruppe
n bestod individer 
som hade haft 
läkemedelsbehandl
ing i form av 
inhalation i mer än 
5 år. 
Kontrollgruppen 
bestod av patienter 
hos en klinik i 
Vojvodina, Novi 
Sad i Serbien. 

Patienter som 
använde 
inhalationsläke
medel har en 
ökad risk för att 
utveckla karies 
pga lägre 
salivflöde, lågt 
pH värde samt 
inhalations 
läkemedlet. 
Dessa patienter 
borde få 
förebyggande 
vård samt 
instruktion i oral 
hygien samt 
kostråd. 

Hög 

2008 
Italien 

Mazzoleni. S  
Stellini. E 
Cavaleri A.E A 
Volponi. A 
Ferro. R 
Fochesato 
Colombani. S 

Dental 
caries in 
children 
with asthma 
undergoing 
treatment 
with short-
acting ß2-
agonists 

Totalt 60 barn, 
30 barn med 
astma och 30 
barn i 
kontrollgrupp
en 

Syftet var att 
undersöka och 
utvärdera om 
barn med astma 
som använde 
snabbverkande 
B2-antagonister 
hade en högre 
risk att utveckla 
karies jämfört 
med 
kontrollgruppe
n 

Kliniska 
undersökningar 
gjordes. 
Experimentgruppe
n bestod av barn 
som var patienter 
på 
pedodontiavdelnin
gen på lungkliniken 
på sjukhuset i 
Padua. 
Kontrollgruppen 
var patienter på 
pedodontiavdelnin
gen vid 
universitetet i 
Padua.  

Slutsatsen från 
studien tyder på 
att barn som 
behandlas med 
snabbverkande 
b2-antagonister 
har en högre risk 
att utveckla 
karies. En klar 
association 
mellan 
läkemedel, 
förändringar i 
saliven och 
karies kräver 
mer forskning. 

Hög 



 

2011 
Brasilien 

Botelho. M P J, 
Maciel. SM  
Cerci Neto. A 
Dezan. CC, 
Fernandes. K B 
P 

Cariogenic 
Microorgani
sms and 
Oral 
Conditions 
in 
Asthmatic 
Children  

Totalt 160 
barn i åldern 
3-15 år som 
deltog. Antal 
barn  med 
astma var 80 
st och 80 st i 
kontrollgrupp
en. 

Syftet var 
undersöka 
kariesrisken 
hos patienter 
med hänsyn till 
förekomsten av 
s.mutans, 
laktobaciller i 
saliven, samt 
den orala 
hygienen och 
karies enligt 
DMFT index. 

Experimentgruppe
n bestod av 
patienter från 
Londrina state 
university 
sjukhuset som 
använde 
astmaläkemedel.K
ontrollgruppen 
valdes ut från 
statliga skolor i 
Londrina området.  

Barn med astma 
presenterar en 
högre 
kariesprevalens i 
det permanenta 
bettet efter 10 
års ålder, samt 
en sämre oral 
hygien och högre 
nivåer av 
s.mutans 
bakterier i 
saliven.  

Hög 

2006 
USA 

Milano. M,  
Lee. J Y, 
Donovan. K,  
Chen. J W  

A Cross-
Sectional 
Study of 
Medication-
Related 
Factors and 
Caries 
Experience 
in 
Asthmatic 
Children 

Föräldrar till 
totalt 179 barn 
svarade på en  
enkät. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kopplingen 
mellan 
användningen 
av specifika 
astmaläkemedel
, hur länge de 
används, hur 
ofta, och vilken 
tid på dygnet de 
togs med 
kariesförekomst 
hos barn med 
astma. 

Experimentgruppe
n bestod av 
patienter som 
tidigare deltagit i 
en studie kring 
förekomst av karies 
hos barn med 
astma. Barnen var 
patienter på 
Postgraduate 
Pediatric Dentistry 
Program of the 
University of Texas 
Health Science 
Center i Houston.  

Ökad 
användning av 
astmaläkemedel 
var associerat 
med en högre 
risk att utveckla 
karies. Tiden på 
dygnet då barnet 
tog 
astmamedicin 
var kopplat till 
en högre risk för 
karies i det 
primära bettet 
men kan även 
bero på hur ofta 
läkemedlet 
används.  
Hur länge 
astmaläkemedel 
tagits var kopplat 
till en minskning 
i risken att 
utveckla karies 
hos barn med 
växelbett.  

Hög 

2015 
Bosnien 

Birgic. A, 
Kobaslija. S, 
Zukanovic. A 

Cariogenic 
Potential of 
Inhaled 
Antiasthmat
ic Drugs 

Totalt 200 
patienter 
mellan 7-14 år, 
100 st i 
experimentgru
ppen och 100 
st i 
kontrollgrupp
en 

Samla in  
information 
kring 
kostvanor, oral 
hygien och dess 
frekvens. Samt 
utvärdera 
hygienvanor. 
Även undersöka 
förekomsten av 
karies i 
experiment och 
kontrollgruppe
n 
 

Deltagarna var 
patienter på 
barnkliniken för 
lungsjukdomar i 
Tuzla. Barnen 
skulle ha haft 
läkemedelsbehandl
ing mot astma i 
minst 2 år.  

Barnen med 
astma hade fler 
intag av mål per 
dag jämfört med 
kontrollgruppen. 
Barnen med 
astma åt 
sötsaker oftare 
och drack söta 
drycker oftare än 
än barnen i 
kontrollgruppen 

Hög 

2011 
Sverige  

Stensson. M 
Wendt. L-K 
Koch. G 
Oldaeus. G 
Ramberg. P 
Birkhed. D 

Oral health 
in young 
adults with 
long-term, 
controlled 
asthma 

Totalt deltog 
40 unga vuxna, 
20 18-24 
åringar med 
långsiktig 
välkontrollera
d astma. 
Matchade med 
20 st friska 
individer.  

Syftet med 
studien var att 
studera den 
orala hälsan hos 
unga vuxna med 
långsiktig 
välkontrollerad 
astma.  

Deltagarna var 
patienter på en 
mottagning i 
Jönköping.  

Individer med 
långsiktig men 
välkontrollerad 
astma hade fler 
initiala 
kariesangrepp, 
mer gingivit och 
en lägre 
salivsekretion 
jämfört med 
kontrollgruppen 

Hög 



 

2012 
Rumänien 

Olar. M  
Luca. R  
Marica. C 

CARIES IN 
CHILDREN 
SUFFERING 
FROM 
BRONCHIA
L ASTHMA 
 
 

 25 barn med 
astma fem till 
14 år gamla. 
Jämfördes  
med 25 friska 
barn med 
samma kön 
och åldrar 
 

Syftet var att 
undersöka det 
potentiella 
sambandet 
mellan astma 
under 
barndomen och 
karies 

Barnen med astma 
var registrerade på 
Department of 
Pneumology – 
“Marius Nasta” 
Hospital of Lung 
Diseases, Bucure 
 

Barnen med 
astma hade en 
högre 
kariesförekomst 
och nivåer av 
s.mutans i 
saliven. 
Tandvården bör 
uppmärksamma 
dessa barn 
gällande 
munhygien och 
profylax. 

Hög 

2001 
USA 

Shulman. JD 
Taylor. SE  
Nunn. ME 

The 
association 
between 
asthma and 
dental 
caries in 
children 
and 
adolescents: 
A 
population-
based case-
control 
study 

Totalt 
intervjuades 
33,994 barn 
mellan fyra till 
16 år och 
30,818 
undersöktes 
kliniskt.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet 
mellan astma i 
barndomen och 
kariesförekomst 

Epidemiologisk 
data hämtades från 
19,528 slumpvis 
utvalda hushåll.  

Resultat visar att 
samband mellan 
astma och karies 
kan förekomma 
framförallt hos 
yngre barn utan 
att det finns 
tecken på 
samband mellan 
astma och karies 
när barn 
mognar. 

Hög 

 

 

 

 

 


