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SAMMANFATTNING  

Parkinsons sjukdom är en progressiv degenerativ neurologisk sjukdom. I Sverige finns det 15 

000–20 000 personer som är drabbade av sjukdomen.  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av orala problem vid Parkinsons 

sjukdom.  

Materialet till litteraturstudien söktes i den medicinska databasen PubMed, där sökorden var 

”Parkinson’s disease”, “oral diseases”, “dry mouth”, ”gingivitis”, “caries” och 

“periodontitis”. Resultatet baseras på en sammanställning av elva vetenskapliga artiklar som 

har granskats och analyserats. Åtta artiklar var kontrollerade kliniska studier. En artikel 

undersökte munhälsan kliniskt och självupplevd oral hälsa. Två artiklar undersökte den 

självupplevda orala hälsan varav en hade en kontrollgrupp.   

 

Resultatet visade att Parkinsonsjuka hade mer gingivit och att prevalensen av parodontit var 

statistisk signifikant högre hos Parkinsonsjuka än hos en kontrollgrupp. Obehandlad karies 

och lägre salivflöde förekom mer hos Parkinsonsjuka än icke Parkinsonsjuka. 

  

Slutsatsen i litteraturstudien är att Parkinsonsjuka har sämre munhälsa än icke 

Parkinsonsjuka.  

 

Nyckelord: gingivit, karies, muntorrhet, oral hälsa, orala problem, Parkinsons sjukdom, 

parodontit. 
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ABSTRACT 

Parkinson's disease is a progressive degenerative neurological disorder. In Sweden there are 

15 000-20 000 individuals affected by the disease.  

The aim of this study was to investigate the prevalence of oral diseases in individuals with 

Parkinson's disease. The material for the literature review was gathered in the medical 

database PubMed. Keywords used for the data research were ”Parkinson’s disease”, “oral 

diseases”, “dry mouth”, ”gingivitis”, “caries” and “periodontitis”. The result was based on a 

compilation of eleven scientific papers that have been reviewed and analyzed; eight articles 

were controlled clinical studies. One article examined the oral health clinically and the self-

perceived oral health. Two articles examined the self-perceived oral health whereas one had a 

control group.   

 

The results showed that individuals with Parkinson's disease had more gingivitis and the 

prevalence of periodontal disease was significantly higher in Parkinson's disease than control 

groups. Untreated caries and lower salivary flow was more occurring in individuals with 

Parkinson's disease.  

 

The conclusion of the review is that individuals with Parkinson's disease have a significantly 

higher incidence of poor oral health compared to individuals who did not have Parkinson's 

disease. 

 

Keywords: caries, dry mouth, gingivitis, oral diseases, oral health, Parkinson’s disease, 

periodontitis.  
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1. INTRODUKTION 

1. 1. Parkinsons sjukdom   

Parkinsons sjukdom är en progressiv degenerativ neurologisk sjukdom (1). Parkinsons 

sjukdom är åldersrelaterad och den genomsnittliga åldern för insjuknande är 55-60 år. 

Prevalensen varierar mellan olika länder, vanligen har 100-200 per 100 000 invånare 

Parkinsons sjukdom. I Sverige finns det 15 000–20 000 personer som är drabbade av 

sjukdomen (2). Det är fler män som insjuknar i sjukdomen än kvinnor och könsskillnaden är 

större hos personer över 70 år och som är bosatta i västvärlden. Parkinsons sjukdom är inte 

utmärkande hos någon specifik etnisk grupp (3). 

 

Människans hjärna består av storhjärnan, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan. I 

hjärnstammen finns mitthjärnan och i dess inre finns substantia nigra (svarta kärnan). 

Substantia nigra ingår i regleringen av aktiviteten i kroppens skelettmuskler. Vid Parkinsons 

sjukdom sker en långsam nedbrytning av substantia nigras dopaminproducerande celler (4). 

Dopamin är ett signalämne som hjärnan använder för att kontrollera nervimpulser, vilket styr 

kroppens rörelser. När cellerna som producerar dopamin dör uppkommer en brist på dopamin 

och på grund av denna brist förändras nervimpulserna. När nervimpulserna förändras får den 

drabbade patienten problem med att kontrollera kroppens rörelser (3,5). Basala ganglier är 

belägna i hjärnstammen och har en viktig roll i regleringen av motoriken. De basala 

ganglierna mottar information från hela hjärnbarken för att på så vis koordinera och fatta 

beslut till rörelser (1). Varje skada på dopaminsystemet, oavsett orsak eller mekanism, ger 

upphov till symtom som har ett samlingsnamn, parkinsonism. Ett 50-tal sjukdomar kan under 

sin sjukdomsprocess orsaka parkinsonism och Parkinsons sjukdom utgör 80 % av dessa fallen 

(6).  

 

1. 2. Symtom 

Symtom vid Parkinsons sjukdom kan yttra sig både motoriskt och icke motoriskt. Vid de 

motoriska symtomen har sjukdomen tre kardinalsymtom: akinesi/bradykinesi, muskelrigiditet 

samt vilotremor. Akinesi/bradykinesi påverkar alla kroppens rörelser. Rörelserna blir 

långsammare, det blir också svårare att röra armar, blinka och att svälja. Personer med 

Parkinsons sjukdom har svårt med ansiktsuttryck och använder sig sällan av gester. De har 

begränsad ansiktsrörlighet och monoton röst som orsakas av sjukdomen, vilket leder till 

svårigheter att kommunicera med andra. Personer med Parkinsons sjukdom lider oftast av 

muskelrigiditet som innebär ökat muskelmotstånd. Den drabbade har en känsla av stelhet och 
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minskad förmåga att slappna av i musklerna. Vilotremor är ett annat symtom som betyder 

skakningar under vila. Vilotremor drabbar oftast den övre kroppshalvan, men i vissa fall 

drabbas även benen (5). Icke motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom är 

neuropsykiatriska, kognitiv nedsättning, demens, depression, ångest, autonom dysfunktion, 

psykos, sömnstörningar, sexuell dysfunktion, svettningar, gastrointestinala, ortostatisk 

hypotoni, beteendestörningar och sensoriska störningar (7). 

 

Idag behandlas Parkinsons sjukdom huvudsakligen med läkemedel i symtomlindrande syfte. 

Tillgängliga läkemedel är Levodopa och dopaminagonister. Levodopa är ett effektivt 

läkemedel men kan leda till långsiktiga motoriska komplikationer. Dopaminagonister ger inte 

motoriska komplikationer och föredras allt oftare som behandling (8). 

 

Trots behandling är dödligheten i Parkinsons sjukdom stor. Orsaker till dödligheten är 

komplikationer relaterade till rörelsehinder och autonom dysfunktion som leder till fall, 

frakturer, lunginflammation och urinvägsinfektioner (9). 

 

Patienterna får i samband med symtom svårt att utföra snabba repetitiva rörelser, vilket leder 

till svårigheter att sköta munhygienen, som i sin tur kan påverka den orala hälsan (10). 

 

1. 3. Oral hälsa 

En svensk definition av oral hälsa är: “Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och 

bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala 

funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av sjukdom” (11). En 

person kan vara helt frisk i munhålan men ändå uppleva oral ohälsa. En person kan också ha 

en kronisk sjukdom i munhålan men ändå känna sig frisk (12). 

 

1. 4. Orala problem 

De vanligast förekommande orala problemen hos befolkningen är gingivit, parodontit och 

karies (13,14,15). 

 

1. 4. 1. Gingivit och parodontit 

Gingivit är en tandköttsinflammation som är reversibel (16). Gingivit är ett svar på ansamling 

av orala bakterier i gingivala sulcus (tandköttskanten). Symtom på gingivit är svullnad, 

rodnad och blödning vid sondering (17). Om bakterierna som gett upphov till gingivit inte 
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avlägsnas fördjupas tandköttsfickan. Gingivit som är obehandlad kan leda till parodontit. 

Parodontit är en infektionssjukdom som leder till inflammation där tänderna förlorar sitt fäste 

och bennedbrytning sker (18,19). Bakterier som Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Tanarella forsythia, Prevotella intermedia och Treponema 

denticola är med i processen av den parodontala sjukdomen om de inte avlägsnas (20). 

Parodontit delas in i kronisk och aggressiv parodontit. Vid kronisk parodontit är 

vävnadsnedbrytningen långsam och drabbar oftast äldre individer. Aggressiv parodontit 

drabbar oftast yngre och nedbrytningen av vävnaden sker snabbt. Utbredningen av sjukdomen 

klassificeras som lokal eller generell. Lokal innebär att mindre än <30% av tandytorna är 

drabbade och är >30% av tandytorna drabbade klassificeras det som generell parodontit (19).   

Rökning, diabetes och ärftlighet ökar risken för att drabbas av parodontit (18). 

 

1. 4. 2. Karies 

Karies är en tandsjukdom som orsakas av en interaktion mellan syraproducerande bakterier, 

jäsbara kolhydrater och tanden. Syran bildas av bakterier, främst Streptococcus mutans och 

Laktobaciller som finns i beläggningar på tänderna (14). Och leder till att pH- värdet i 

munnen sjunker (21). Det bildade syran bryter gradvis ner tandsubstansen (14). Ett kritiskt 

pH-värde för upplösning av emaljen är 5,5. Emaljen angrips så att kalcium och fosfatjoner i 

emaljen löses upp och vandrar ut från tanden, vilket innebär att ytan demineraliseras (21). 

Saliven späder ut syran och pH- värdet stiger i munnen. När värdet blir > 5,5 vandrar kalcium 

och fosfatjoner tillbaka till tanden och ytan remineraliseras. Uppkomsten av karies på 

tänderna beror på balansen mellan demineralisering och remineralisering. Är perioderna för 

demineralisering längre än remineralisering uppstår så småningom en skada på tanden, ett 

kariesangrepp (14). 

 

Riskfaktorer för karies är biologiska, miljömässiga, beteendemässiga, livsrelaterade faktorer 

som stort antal av kariogena bakterier, otillräcklig salivflöde, otillräcklig fluorintag, dålig 

munhygien och olämplig kost (14). 

 

1. 5. Munhygien 

Såväl prevention som behandling av orala problem syftar till att minska bakteriernas mängd. 

Den vanligaste preventionen är tandborstning två gånger om dagen, att använda approximala 

hjälpmedel och gå på regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist för att uppnå 

en god munhygien som leder till en bättre oral hälsa (19, 22). Tandkräm med fluor är en 
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viktig faktor vid kariespreventation. Daglig användning av fluortandkräm utgör grunden för 

kariesprofylax och när det används regelbundet påskyndas och främjas 

remineraliseringsprocessen (21, 23). 

 

Salivens roll i munhålan är dels att smörja orala vävnader, dels att skydda slemhinnor från att 

skadas under tuggning och neutralisera den syra som produceras av jäsbara kolhydrater. 

Saliven innehåller bland annat antibakteriella ämnen mot patogena mikroorganismer och 

hjälper till att rensa och ta bort matrester från munhålan och för att upprätthålla en kalcium- 

och fosfatrik miljö (24). 

 

Det är viktigt att tandhygienisten har god kunskap om allmänsjukdomar och om det finns 

speciella problem som kan vara relaterade till den orala hälsan. Vi vill få kunskap om 

förekomsten av orala problem hos personer med Parkinsons sjukdom, för att kunna rikta det 

förebyggande arbetet mot de problem som finns hos denna grupp. 

 

2. SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av orala problem hos personer med 

Parkinsons sjukdom. 

 

3. MATERIAL OCH METOD 

Metoden som har använts är en allmän litteraturstudie. I en allmän litteraturstudie beskrivs 

och analyseras valda studier. Syftet med en allmän litteraturstudie är att den ska beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område eller att ge en beskrivande bakgrund som motiverar till 

en ny empirisk studie (25). 

 

En litteratursökning gjordes på PubMed databas. Sökorden som användes var ”Parkinson’s 

disease” i kombination med “oral diseases”, “dry mouth”, ”gingivitis”, “caries” och 

“periodontitis”. Sökorden användes tillsammans med sökoperatören AND. Begränsningar till 

litteraturstudien var att artiklarna skulle vara utförda på människor, skrivna på engelska och 

att abstrakt skulle vara tillgängligt. Inklusionskriterna var att artiklarnas abstrakt skulle 

innehålla “Parkinson's disease” och minst ett av de fem sökorden “oral diseases”, “dry 

mouth”, ”gingivitis”, “caries” och “periodontitis”. Exklutionskriterier var reviewartiklar och 

artiklar som inte berörde förekomsten av orala problem hos personer med Parkinsons 

sjukdom. 
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Antalet sökträffar för följande kombinationer var: ”Parkinson’s disease” AND ”oral diseases” 

n=138,  ”Parkinson’s disease” AND ”dry mouth” n=37, ”Parkinson’s disease” AND 

”gingivitis” n=2, ”Parkinson’s disease” AND ”caries” n=16 och ”Parkinson’s disease” AND 

”periodontitis” n=3 (Bilaga 1). En ny sökning gjordes efter de enskilda sökningarna där 

samtliga sökord lades samman för att få bort dubbletter där sökoperatören OR användes. 

Antalet sökträffar blev 181 artiklar (Figur 1). Samtliga abstrakts lästes igenom och 

reviewartiklar (n=75) och artiklar som inte överensstämde med litteraturstudiens syfte (n=91) 

exkluderades. Flera studier var relaterade till Alzheimers sjukdom istället för Parkinsons 

sjukdom och flera innefattade inte orala problem. Antalet artiklar som beställdes hem för att 

läsas i fulltext var 15 artiklar. Efter genomläsning exkluderades fyra artiklar på grund av att 

överensstämmelse med studiens syfte saknades (n=1), orala problem saknades (n=1), eller 

saknade resultat (n=2). Slutligen inkluderades 11 artiklar i litteraturstudien. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figur 1. Översikt av sökning i PubMed och selektion av artiklar.                                                                                  
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4. ETISKA ASPEKTER 

De vetenskapliga artiklarna som användes i litteraturstudien skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och vara offentligt material. Därför krävdes inget etiskt tillstånd. 

Det redovisade resultatet i studien har inte förvanskats. 

 

5. RESULTAT 

Resultatet har sammanställts utifrån elva vetenskapliga artiklar (Tabell 1). Från dessa elva 

artiklar framkom att de vanligaste orala problemen hos personer med Parkinsons sjukdom var 

gingivit, parodontit, karies och lägre salivflöde (26-36). Av de elva artiklarna var åtta artiklar 

kontrollerade kliniska studier (27, 29-32, 34-36). En artikel hade undersökt munhälsan 

kliniskt och självupplevd oral hälsan utan kontrollgrupp (26). Två artiklar undersökte den 

självupplevda orala hälsan hos Parkinsonsjuka (28, 33). En av de två artiklarna som beskrev 

den orala hälsan hade även en kontrollgrupp (33).  

 

Tabell 1. Översikt över de orala problem som de inkluderade artiklarna innehöll (n= 11). 

Författare  Gingivit Parodontit Karies Lägre salivflöde 

Anastassiadou et al.  (26)    x x  

Cicciu et al.   (27)    x x 

Clifford et al.   (28)   x    x 

Einarsdòttir et al.  (29) x x x x 

Fukayo et al.    (30)   x x  

Hanaoka et al.   (31) x x 

Müller et al.   (32) x x x x 

Nakayama et al.   (33) x 

Persson et al.    (34) x  x x 

Proulx et al.   (35)  x 

Schwarz et al.   (36)    x  

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. 1. Gingivit 

Einarsdòttir et al. (2009) och Müller et al. (2011) visade att gingivit var statistiskt signifikant 

vanligare hos personer med Parkinsons sjukdom än icke Parkinsonsjuka (P<0,05 respektive 

P<0,001) (29, 32) (Tabell 2). Persson et al. (1992) redovisade att medelvärdet för BoP 
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(bleeding on probing) var 53,5% för gruppen Parkinsonsjuka och 54,9% för en kontrollgrupp 

(34). Nakayama et al. (2004) redovisade att fler Parkinsonsjuka (13%) upplevde blödande 

tandkött än kontrollgruppen (CI 1.1) (33). 

 

I en studie från Nordirland tillfrågades Parkinsonsjuka om sin självupplevda orala hälsa. Av 

228 personer upplevde 11.5% blödande tandkött. I denna studie fanns ett samband mellan 

självupplevd blödande tandkött och muntorrhet (P<0,05) (28). 

 

Tabell 2. Signifikant skillnad i gingivit hos Parkinsonsjuka jämfört med kontrollgrupper i 

kontrollerade kliniska studier som redovisade att gingivit var vanligare hos personerna med 

Parkinsons. 

Studie  Antal deltagare Gingivit 

Einarsdòttir et al. (29)  PD: 67  P<0,05 

  Kontroll: 55  

Müller et al. (32)  PD: 101 P<0,001 

  Kontroll: 75  

Nakayama et al. (33)  PD: 104 1.1 CI 

   Kontroll: 191 

___________________________________________________________________________ 
PD: Parkinson’s disease 

 

5. 2. Parodontit 

Hanaoka et al. (2008) och Schwarz et al. (2006) visade att prevalensen av parodontit var 

statistiskt signifikant högre hos Parkinsonsjuka än hos kontrollgruppen (P<0,001 respektive 

P<0,01) (31, 36) (Tabell 3). Hanaoka et al. (2008) jämförde även Parkinsonsjuka med en 

CVA- grupp (akut ischemisk stroke utan kognitiva och motoriska hinder) där prevalensen av 

parodontit var signifikant högre hos Parkinsonsjuka än CVA-gruppen (P<0,001) (Tabell 3). 

Förekomsten av tandköttsfickor var djupare än 4 mm hos Parkinsonsjuka (98.6%), jämfört 

med både kontrollgruppen (43.5%) och CVA- gruppen (41.5%) (31). I en studie utförd av 

Cicciù et al. (2012) undersöktes 330 tänder hos personer med Parkinsons sjukdom av vilka 

250 tänder (83%) hade tandköttsfickor mellan 5 och 8 mm samt blödning vid sondering. På 

dessa 250 tänderna registrerades avancerad tandmobilitet (Miller klass II-III) på 29,6% 

tänder. Parodontit var registrerat på 37.6% av tänderna. I en kontrollgrupp i denna studie 

undersöktes 418 tänder och av dessa hade 45% tandköttsfickor mellan 4 mm och 6 mm 
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(högsta värdet), de hade varken blödning vid sondering eller tandmobilitet (27). Müller et al. 

(2011) redovisade en signifikant skillnad mellan Parkinsonsjuka och en kontrollgrupp 

gällande benförlust, plackindex, gingivala retraktioner, tandmobilitet I-III och fickdjup 

(P<0,001) (32). Einarsdòttir et al. (2009) redovisade en signifikant skillnad i fickdjup och 

plackindex mellan Parkinsonsjuka och en kontrollgrupp (P<0,05 och P<0,004) (29).  

 

Tabell 3. Signifikant skillnad i parodontala variabler hos Parkinsonsjuka jämfört med 

kontrollgrupp i kontrollerade kliniska studier som redovisade att parodontit förekom i högre 

grad hos personerna med Parkinsons. 

Författare  Antal deltagare Fickdjup Mobilitet Gingivit PI      Fästeförlust    

Einarsdòttir et al. (29) PD: 67               P<0,05 --- P<0,05    P<0,004 --- 

 Kontroll: 55   

Hanaoka et al.  (31) PD: 89 P<0,001 ---  --- --- --- 

 Kontroll: 68 

 CVA: 60     

Müller et al. (32) PD: 101 P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001   P<0,001 

 Kontroll: 75    

Schwarz et al. (36)  PD: 70  P<0,01 --- --- --- --- 
  Kontroll: 85    

__________________________________________________________________________________ 
CVA= Group with cerebrovascular accident, --- = P-värde har ej undersökt de variablerna 

 

5. 3. Karies  

Värdet för DMFT (decayed missing filled tooth) var signifikant högre (P<0.011) (29), medan 

värdet var signifikant lägre hos Parkinsonsjuka i en annan studie jämfört med kontrollgrupp 

(P 0,000) (30) (Tabell 4). 

 

Personer med Parkinsons sjukdom hade hög grad av obehandlad karies jämfört med en 

kontrollgrupp och en CVA- grupp (P<0.001 respektive P<0,001) (31). Samma resultat 

redovisade Müller et al. (2011) när det gäller obehandlad karies mellan Parkinsonsjuka och 

kontrollgruppen (P<0,01) (32). Cicciù et al. (2012) undersökte 330 tänder och 57.5% av 

tänderna registrerades med kariesskador. Antalet obehandlade kariesskador per person var 

mellan 3 och 18 skador i gruppen med Parkinsonssjuka. I kontrollgruppen undersöktes 418 

tänder. 48.5% av tänderna registrerades med karies och antalet obehandlade kariesskador per 

person var mellan 6 och 14 skador (27).  
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Anastassiadou et al. (2002) registrerade obehandlad kron- och rotkaries på samtliga 

Parkinsonsjuka (n= 51) i en studie (26). En studie redovisade att prevalensen av karierade 

tänder och ytor var enligt Persson et al. (1992) signifikant lägre hos Parkinsonsjuka jämfört 

med en kontrollgrupp (34).   

 

Antalet Streptococcus mutans och Laktobaciller var högre hos personer med Parkinsons 

sjukdom än hos en kontrollgrupp och en statistiskt signifikant skillnad fanns mellan 

grupperna. I gruppen med Parkinsonsjuka hade 70.6% personer högre antal Streptococcus 

mutan, medan 48.2% personer hade det i kontrollgruppen (P<0.02). Antalet Laktobaciller var 

högre hos 61.2% av personerna med Parkinsons sjukdom och 25% av personerna i 

kontrollgruppen (P<0.05) (29). 

 

Tabell 4. Signifikant skillnad i karies hos Parkinsonsjuka jämfört med kontrollgrupp i 

kontrollerade kliniska studier samt värden för kariesrelaterade bakterier som redovisade att 

DMFT, obehandlade kariesskador, antalet Streptococcus Mutans och Laktobaciller förekom 

mer hos personerna med Parkinsons. 

Författare  Antal deltagare  DMFT Obeh. kariesskador SM LB 

Cicciú et al. (27) PD: 45  --- NS --- --- 

  Kontroll: 45      

Einarsdòttir et al. (29)  PD: 67   P<0,011 ---  P<0.02 P<0,05 

  Kontroll: 55 

Hanaoka et al.  (31) PD: 89 --- P< 0,001 --- --- 

 Kontroll: 68 

 CVA: 60    

Müller et al. (32) PD: 101 --- P<0,01 --- --- 

 Kontroll: 75    

__________________________________________________________________________________ 
SM= Streptococcus Mutans, LB= Laktobaciller, NS= Non significantly difference 

 

5. 4. Lägre salivflöde 

Einarsdóttir et al. (2008) redovisade att i gruppen med Parkinsonsjuka hade 4.6% personer 

lågt salivflöde i jämförelse med kontrollgruppen där 5.6% personer hade lågt salivflöde (NS) 

(29) (Tabell 5). Xerostomi (självupplevd muntorrhet) fanns hos 55%  respektive 69% av 

Parkinsonsjuka (26, 28).  

Två studier visade att personer med Parkinsons sjukdom hade signifikant lägre salivflöde än 

kontrollgruppen (P<0,001) (32, 35).  
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 Minskning i produktion av saliv var signifikant korrelerat med kvinnligt kön, xerostomi, 

användning av Levodopa i behandling mot Parkinson och dess dos (35). En studie visade att 

salivsekretion och buffertkapacitet hos de Parkinsonsjuka personerna inte skiljde sig från 

kontrollgruppen. Ungefär en tredjedel av både Parkinsonsgruppen och kontrollgruppen hade 

en salivsekretion under 0,7 ml/min (34). På grund av minskat salivflöde hade Parkinsonsjuka 

sämre oral självrengöring än de som inte var Parkinsonsjuka (P<0,001) (32) (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Signifikant skillnad i lägre salivflöde och oral självrengöring hos Parkinsonsjuka 

jämfört med kontrollgrupper i kontrollerade kliniska studier som redovisade att lägre 

salivflöde och oral självrengöring förekom mer hos personerna med Parkinsons. 

Författare  Antal deltagare Salivflöde Oral självrengöring 

Einarsdòttir et al. (29) PD: 67 NS --- 

 Kontroll: 55 

Fukayo et al. (30) PD: 31  NS --- 

 Kontroll: 104  

Müller et al. (32) PD: 101 P<0,001  P<0,001 

 Kontroll: 75 

Persson et al. (34) PD: 29 NS  --- 

 Kontroll: 542 

Proulx et al. (35) PD: 83 P<0,001 --- 

 Kontroll: 55  

___________________________________________________________________________ 

 

I en studie utförd av Fukayo et al.(2003) där salivflödet undersöktes delades personer in i 

grupper (samtliga, 60 - 69 år > 70 år ). Det fanns ingen signifikant skillnad i salivflödet 

mellan Parkinsonsjuka och kontrollgruppen (NS) med undantag för åldersgruppen > 70 år där 

gruppen med Parkinsonssjuka hade lägre salivflöde än kontrollgruppen (P 0,037) (30). 

 

6. DISKUSSION  

6. 1. Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturstudie. En annan metod som kunde 

använts är en klinisk studie där författarna hade undersökt den orala hälsan hos personer som 

är drabbade av Parkinsons sjukdom. Dock valdes en allmän litteraturstudie för att få en mer 
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samlad bild av den orala hälsan hos Parkinsonsjuka och vid en eventuell klinisk studie ville 

en för liten urvalsgrupp undvikas.   

 Endast PubMed användes för att den är den största databasen inom medicin.  

Litteraturstudien kan ha gått miste om viktig data då endast en databas användes och 

insamlingsdata kunde ha blivit större om flera databaser hade använts.   

 

 Ingen årtalsbegränsning valdes för att inte gå miste om viktig forskning och artiklar som 

handlar om Parkinsons sjukdom och orala problem. En nackdel med det kan vara att 

forskning anses vara aktuell när den innefattar högst tre- till femårig fakta (25). Anledning till 

att få vetenskapliga artiklar hittades kan bero på att forskning om orala problem vid 

Parkinsons sjukdom är begränsad. 

 

Tre artiklar som var enkätstudier inkluderades i litteraturstudien (26, 28, 33) varav en studie 

jämförde Parkinsonsjuka med en kontrollgrupp (33). Dessa artiklar kunde enligt författarna 

bidra med viktig fakta om den upplevda orala hälsan hos Parkinsonsjuka personer. I de 

kliniska studierna som inkluderades i litteraturstudien jämfördes Parkinsonsjuka med en 

kontrollgrupp (26, 27, 29-32, 34-36). Detta var en fördel till resultatet för att det inte enbart 

beskrev munstatus hos Parkinsonsjuka utan Parkinsongruppen ställdes i relation till en grupp 

utan sjukdomen samt att det redovisades skillnader mellan grupperna. 

Oavsett vilken insamlingsmetod som användes och hur stort material som studierna hade 

inkluderades dessa i litteraturstudien då det fanns för få vetenskapliga artiklar som behandlar 

orala problem hos Parkinsonssjuka.  

 

De vanligaste förekommande orala problemen hos befolkningen är gingivit, parodontit och 

karies (13-15). Därför valdes dessa orala problem att redovisas i litteraturstudiens 

introduktion.  

 

6. 2. Resultatdiskussion  

Majoriteten av studierna i litteraturstudien visar att de mest förekommande orala problemen 

vid Parkinsons sjukdom är gingivit, parodontit, karies och lägre salivflöde (26, 27, 29-32, 35, 

36). Fler Parkinsonsjuka upplevde också att de hade blödande tandkött (28, 33). I motsats till 

de nämnda studierna kom två studier fram till att gingivit, DMFT och lägre salivflöde är 

mindre förekommande hos personer med Parkinsons sjukdom (30, 34). Det annorlunda 
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resultatet i studierna kan bero på att deltagarna inte var hårt drabbade av sjukdomen utifrån 

Hoehn och Yahr skalan(30, 34).  

 

Artiklarna i litteraturstudien använde sig av olika metoder för insamling av data. I studien av 

Schwarz et al. (2006) fick Parkinsonsjuka genomgå en klinisk undersökning vid sin årliga 

undersökning hos tandläkaren medan kontrollgruppen undersöktes av studiens författare (36). 

Nakayama et al. (2004) använde sig av enkäter som skickades via e-mail och Clifford et al. 

(1995) delade ut enkäter till Parkinsonsjuka (28, 33). De olika insamlingsmetoderna kan ha 

påverkat resultatet då de Parkinsonsjuka undersöktes av olika tandläkare. Resultatet kan bli 

mindre tillförlitligt när flera personer undersöker och undersökning sker via e-mail. 

 

I litteraturstudien redovisades det även att Parkinsonsjuka hade signifikant högre förekomst 

av djupare tandköttsfickor jämfört med en kontrollgrupp (29, 31, 32, 36). Detta kan bero på 

sjukdomen som har symtomen akinesi/bradykinesi och hyperkinesi. Dessa symtom blir ett 

hinder för att sköta munhygienen då patienten inte kan utföra små, repetitiva rörelser som 

krävs vid tandborstning och användning av tandtråd (5, 10, 34). En ytterligare förklaring till 

varför Parkinsonsjuka har mer parodontit än icke Parkinsonsjuka kan bero på att patienterna 

har svårt att ta sig till en tandvårdsklinik. Parkinsonsjuka har uppgett att de var beroende av 

assistans och färdtjänst för att ta sig till en tandvårdsklinik. Hälften av deltagarna i en studie 

uppgav att de även ville ha munhygieninstruktioner (33). Detta kan betyda att patienterna inte 

har rätt teknik för tandborstning och approximal rengöring, vilket kan leda till bristfällig 

munhygien. Det behöver inte betyda att alla som är drabbade av Parkinsons sjukdom 

använder sig av fel teknik vid tandborstning. Det är viktigt att förstå att detta är individuellt 

och tandvårdpersonal måste ge munhygieninstruktioner utifrån den sjukes kunskaper om 

munhygien. Tandvårdspersonal bör underlätta för patienter som är svårt drabbade av 

Parkinsons sjukdom genom hembesök av tandvårdspersonal för att hjälpa patienterna att 

upprätthålla en god oral hälsa. Då Parkinsonsjuka kan ha svårt med repetitiva rörelser kan 

eltandborste vara ett bättre alternativ vid tandborstning för att få rent lättare. 

 

Karies fanns hos personerna med Parkinson i de studier som undersökte detta (26, 27, 29, 30, 

31, 32, 34). Kosten är viktig för Parkinsonsjuka för att upprätthålla vikten, därför har de oftast 

en kaloririk kost och ett ökat sug efter sötsaker. Högt sockerintag och fermenterbara 

kolhydrater är riskfaktorer för uppkomsten av karies (14, 38) och kan vara en orsak till varför 

Parkinsonsjuka har högre förekomst av karies. Patienter som har högt sockerintag med risk 
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för kronkaries rekommenderas att minska sockerintaget (40). Eftersom Parkinsonsjuka kan 

vara muntorra, till följd av medicinering, har de större risk för att få karies. Därför 

rekommenderas extra fluortillskott och salivstimulerande medel (40).    

 

Resultatet om DMFT visade att det fanns signifikant lägre värden i en studie (30) jämfört med 

en annan (29) som hade högre värden av DMFT. Skillnaden kan bero på att Fukayo et al. 

(2003) har undersökt Parkinsonsjuka med milda motoriska symtom enligt skalan av Hoehn 

och Yahr (30). Det kan vara så att de Parkinsonsjuka i studien av Einarsdóttir et al. (2009) 

(29) hade mer uttalade motoriska symtom. Parkinsonsjuka som har mildare motoriska 

symtom kan ha lättare att sköta munhygienen då de lättare kan utföra rörelser som krävs för 

att sköta munhygienen. För de patienter som är svårt drabbade av sjukdomen och har kommit 

till den punkten att de inte längre kan ta hand om sig själva måste en familjemedlem eller 

vårdpersonal hjälpa till med munhygienen (38). Litteraturstudiens författare anser att den 

person som tar över uppgiften att sköta den svårt Parkinsonssjukas dagliga munhygien måste 

få rätt information om munhygienrutiner så att korrekt utförd daglig munhygien ges.  

 

Salivflödet påverkas vid Parkinsons sjukdom (29, 30, 32, 35). Fukayo et al. (2003) redovisade 

en signifikant skillnad i lägre salivflöde hos en grupp på åldern 70> (30). Bland studierna 

med självupplevd munhälsa rapporterade både Clifford et al. (1995) och Anastassiadou et al. 

(2002) att personer med Parkinsons sjukdom upplevde att de var muntorra (26, 28). Det finns 

ett samband mellan somatiska sjukdomar och muntorrhet samt medicinering och muntorrhet. 

Personer med somatiska sjukdomar och som medicineras dagligen har ett lägre salivflöde 

(39). I en av de redovisade studierna fanns en korrelation mellan lägre salivsekretion och 

användning av Levodopa och dess dos (35).  

 Det behövs mer forskning om orala problem relaterat till personer som är drabbade av 

Parkinsons sjukdom för att få en tydlig bild av hur den orala hälsan ser ut hos dessa personer. 

Motoriska hinder gör det svårt för patienten att utföra den dagliga munhygienen, vilket kan 

leda till ökad plackmängd och försämrad oral hälsa (29, 31, 32, 38). 

Tandhygienisten och övrig tandvårdspersonal utgör en del av det medicinska team som finns 

runt patienten med Parkinsons sjukdom. Det är viktigt att förstå sjukdomen, behandlingen och 

sjukdomens påverkan på patientens fysiska och kognitiva förmåga så att tandhygienisten på 

bästa vis kan hjälpa patienten till en bra munhälsa (38, 41). Vid behandling av patienter med 

Parkinsons sjukdom är det viktigt att inte generalisera då alla patienter inte är lika svårt 
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drabbade av sjukdomen. En del patienter med Parkinsons sjukdom har inte kraftiga motoriska 

hinder och har därför inte lika svårt att upprätthålla en god munhygien.  

 

7. SLUTSATS 

Resultatet av litteraturstudien visade att Parkinsonsjuka hade sämre munhälsa än icke 

Parkinsonsjuka. Parkinsonsjuka hade statistiskt signifikant högre förekomst av gingivit, 

parodontit, karies samt lägre salivflöde än hos icke Parkinsonssjuka. 
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BILAGA 1. Sökschema för datorbaserad litteratursökning       

Datum 

Databas 

Sökord Begränsning i 

sökning 

Antal sökträffar i 

databas 

Motiv till 

exkludering av 

artiklar 

Antal 

artiklar som 

hämtats  

Motiv till exkludering av 

artiklar 

Antal som 

inkluderas i 

studien 

 

20130221 

PubMed 

parkinson's 

disease AND oral 

diseases 

abstract available, 

humans, English 

138  (181 unika 

artiklar) 

 

75 reviewartiklar  

15 artiklar 1 stämde inte överens 

med litteraturstudiens 

syfte 

11 artiklar 

 

20130221 

PubMed 

parkinson's 

disease AND dry 

mouth 

abstract available, 

humans, English 

37  

91 artiklar stämde 

inte överens med 

litteraturstudiens 

syfte 

  

1 behandlade inga 

orala problem 

 

 

 

20130222 

PubMed 

parkinson's 

disease AND 

gingivitis 

abstract available, 

humans, English 

2   2 artiklar saknar 

resultat 

 

 

20130222 

Pubmed 

parkinson's 

disease AND 

caries 

abstract available, 

humans, English 

16     

 

20130222 

PubMed 

parkinson's 

disease AND 

periodontitis 

abstract available, 

humans, English 

3     

 

Efter alla enskilda sökningar lades samtliga fem sökningar samman för att ta bort dubbletter. Därefter gjordes exklusioner på de kvarvarande 181 unika 

artiklarna.                                                                                                                                                                                                               



 

 

 

BILAGA 2. Artikelöversikt          
  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat (som stämmer 

med litteraturstudiens 

syfte) 

Etiskt 

tillstånd 

Anastassiadou V, 

Katsarou Z, Naka O, 

Bostanzopoulou M 

 

Grekland 

 

2002 

Evaluating dental 

status and prosthetic 

need in relation to 

medical findings in 

greek patients 

suffering from 

idiopathic Parkinson’s 

disease. 

Undersöka tandstatus 

och behovet av 

tandvård hos en grupp 

grekiska patienter 

med Parkinsons 

sjukdom.  

51 personer med 

Parkinsons sjukdom. 

Deltagarna fick 

genomgå en 

medicinsk och klinisk 

undersökning. 

Existerande, saknade 

tänder, kron och 

rotytekaries samt 

parodontal sjukdom 
och erosionsskador 

registrerades. 

Deltagarna 

intervjuades efter den 

kliniska 

undersökningen. 

Obehandlad kron och 

rotytekaries förekom hos 

samtliga (n=51) deltagare. 

69% av deltagarna upplevde 

muntorrhet.  

Ja X Nej             

Cicciu M, Risitano G, 

Guidice L G, 

Bramanti E 

 

Italien 

 
2012 

Periodontal health and 

caries prevalence 

evaluation in patients 

affected by 

Parkinson’s disease. 

Undersöka den orala 

hälsotillståndet hos 

Parkinsonpatienter vid 

IRCCS Bonino Pulejo 

i Messina. 

45 Parkinsonsjuka och 

45 i kontrollgrupp. 

Deltagarna 

undersöktes kliniskt 

och panoramabilder 

togs för att registrera 

parodontal sjukdom 

och karies. 

Förekomsten av obehandlad 

karies, parodontal sjukdom 

och saknade tänder var 

signifikant högre i 

experimentgruppen än i 

kontrollgruppen.  

Ja X Nej       

Clifford T, Finnerty J.  

 

Irland  

 

1995 

The dental awareness 

and needs of a 

Parkinson’s disease 

population.  

Identifiera och 

bedöma vårdbehovet 

hos en population 

med Parkinsons 

sjukdom. 

 228 enkäter delades 

ut till personer med 

Parkinsons sjukdom.  

744 enkäter 

distribuerades till 

Parkinsonsjuka i 

London och Belfast, 

228 användes i 

studien. 

Dentala problem 

rapporterades ofta. De 

vanligaste problemen var 

bland annat xerostomi, 

dysfagi, lösa tänder, dålig 

undersökning av munhåla.  

  
Ja X Nej         

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
        

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat (som stämmer 

med litteraturstudiens 

syfte) 

Etiskt 

tillstånd 

Einarsdóttir E, 
Gunnsteinsdóttir H, 
Halsdóttir H M, 

Sveinsson S, Jónsdóttir 
R S, Ólafsson G V, 
Bragason H T, 
Saemundsson R S, 
Holbrook P W  

 

Island 

 

2009 

Dental health of 

patients with 

Parkinson’s disease in 

Iceland.  

 

Undersöka den orala 

hälsan och tandstatus 

hos patienter med 

Parkinsons sjukdom. 

75 personer med 

Parkinsons sjukdom 

och 55 friska 

personer.  

Deltagarna fick 

genomgå en klinisk 

undersökning med 

röntgen för att 

registrera DMFT, 

DMFS, plackindex, 

parodontal status.  

Personer med Parkinsons 

sjukdom har fler saknade 

tänder med karies, dental 

plack och sämre parodontal 

hälsa. Ingen statistisk 

skillnad kunde ses mellan 

grupperna gällande lägre 

salivflöde. 

Ja X Nej              

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. 
 

Undersöka faktorer 

som gör att personer 

med Parkinsons 

sjukdom har färre 

karierade tänder.  

31 personer med 

Parkinsons sjukdom 

och 104 friska 

personer över 60 år. 

Deltagarna 

undersöktes av en av 

författarna för 

registrera karies. 

DMFT användes för 
att beräkna den orala 

statusen.  

DMFT var generellt lägre 

hos Parkinsonssjuka. Ingen 

skillnad gällande lägre 

salivflöde fanns förutom hos 

deltagarna som var +70 år. 

Ja X Nej          

Hanaoka A, Kashihara 

K 

 

Japan 

 

2008 

Increased frequencies 

of caries, periodontal 

disease and tooth loss 

in patients with 

Parkinson’s disease 

Undersöka den orala 

hygienen hos personer 

med Parkinsons 

sjukdom. 

89 personer med 

Parkinsons sjukdom 

och 68 personer i en 

kontrollgrupp samt 60 

personer i en grupp 

med akut ischemisk 

stroke utan kognitiva 

och motoriska hinder. 

En tandhygienist 

inspekterade hela 

munhålan med 

munspegel och sond 

för att undersöka 

antalet kvarvarande 

tänder, kariesstatus 

och parodontal 

sjukdom. 

Patienter med Parkinsons 

sjukdom hade mer 

fördjupade fickor och mer 

obehandlad karies än 

kontrollgruppen. 

Ja X Nej         



 

 

   
 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat (som stämmer 

med litteraturstudiens 

syfte) 

Etiskt 

tillstånd 

Müller T, Palluch R, 

Jackowski J  

 

Tyskland 
 

2011 

Caries and periodontal 

disease in patients 

with Parkinson’s 

disease 

Undersöka den orala 

hälsan hos personer 

med Parkinsons 

sjukdom och jämföra 
med en kontrollgrupp. 

101 patienter med 

Parkinsons sjukdom 

och 75 neurologisk 

friska personer i 
kontrollgruppen. 

Alla deltagare 

tillfrågades om sina 

munhygienvanor och 

fick genomgå en 
klinisk undersökning. 

Antalet kvarvarande 

tänder, kariesstatus 

och paradontal 

sjukdoms status 

registrerades. 

Patienter med Parkinsons 

sjukdom hade sämre oral 

hälsa än kontrollgruppen.  

Ja X Nej          

Nakayama Y, Washio 

M, Mori M 

 

Japan 

 

2004 

Oral health conditions 

in patients with 

Parkinson’s disease 

 

Undersöka den orala 

hälsan och relaterade 

faktorer som kan ha 

påverkan på den orala 

hälsan bland 

Parkinsonssjuka. 

104 Parkinsonsjuka 

och 191 personer i 

kontrollgruppen, i 

båda grupperna skulle 

deltagare vara 60 år 

och äldre. 

Undersökte 

Parkinsonsjuka mest 

genom e-mail (196) 

och intervju (5 

patienter). En 

strukturerad enkät 

delades ut till både 
Parkinsonsjuka och 

kontrollgruppen. 

Fler Parkinsonsjuka 

upplevde blödande tandkött 

än kontrollgruppen. 

Ja X Nej          

Persson  M, Österberg 

Tor, Granérus A-K, 

Karlsson S 

 

Sverige 

 

1992 

 

Influence of 

Parkinson’s disease 

on oral health 

Beskriva den orala 

hälsan hos en grupp 

patienter med 

Parkinsons sjukdom 

30 patienter med 

Parkinsons 

undersöktes avseende 

deras munhälsa. 

En klinisk 

undersökning och 

intervju med 

deltagarna 

genomfördes. 

Patienter med Parkinsons 

sjukdom hade betydligt fler 

tänder och mindre karies än 

en motsvarande 

kontrollgrupp. 

Salivproduktionen blev lägre 

med stigande Parkinsons 

symtom. 

Ja X Nej        



 

 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

 

 

Metod 

 

Resultat (som stämmer 

med litteraturstudiens 

syfte) 

Etiskt 

tillstånd 

Proulx M, DeCourval 
P F, Wiseman A M, 

Panisset M 

 

Canada 

 

2004 

Salivary Production in 
Parkinson’s Disease 

Undersöka om 
patienter med 

Parkinsons sjukdom 

hade onormalt ökad 

produktion av saliv 

och om produktionen 

av saliv kan kopplas 

till faktorer relaterade 

till sjukdomens 

egenskaper eller dess 

behandling. 

83 patienter med 
Parkinsons sjukdom 

och 55 patienter i 

kontrollgruppen 

deltog i studien. 

Deltagare i 

kontrollgruppen fick 

inte lida av någon 

neurologisk sjukdom. 

Salivprov togs på 
samtliga deltagare. 

Parkinsons patienter 
producerade betydligt 

mindre saliv än 

kontrollgruppen. Faktor som 

kan påverka 

salivproduktionen är 

medicinering med Levodopa. 

  
Ja X Nej         

Schwarz J, 

Heimhilger E, Storch 

A 
 

Tyskland 

 

2006 

 

Increased periodontal 

pathology in 

Parkinson’s disease 

Undersöka den 

pardontala hälsan hos 

Parkinsonsjuka med 
hjälp av Community 

Periodontal Index For 

Treatment Needs  

(CPITN) 

70 patienter med 

Parkinsons sjukdom 

och 85 friska personer 
i samma ålder. 

Personerna med 

Parkinsons sjukdom 

ombads att genomgå 
en parodontal 

undersökning vid sin 

årliga undersökning 

hos tandläkaren. 

Deltagarna i 

kontrollgruppen fick 

genomgå en 

parodontal 

undersökning hos en 

av författarna i 

studien. Samtliga 
deltagare undersöktes 

med CPITN för att 

bedöma den 

parodontala hälsan

 

 

  

Prevalensen av parodontal 

sjukdom var högre hos 

personer med Parkinsons 
sjukdom än kontrollgruppen. 

Ja X Nej         


