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1. INLEDNING  

1.1 Demens 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp som beskriver ett tillstånd av nedsatt kognitiv 

funktion och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen.  Idag är det ungefär 50 

millioner människor världen över som är drabbade av demens (WHO 2020). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) utgör antalet ny insjuknande med sjukdomen demens varje år 20 

000 - 25 000 människor i Sverige (Socialstyrelsen 2018). År 2050 förväntas 250 000 

individer ha en demenssjukdom i Sverige (Bogdanovic et al. 2020). Demenssjukdom är 

en progressiv sjukdom som främst drabbar äldre individer. Vid demens påverkas hjärnan 

negativt och individer med demenssjukdom drabbas bland annat av minnesförlust, 

bristande fysisk koordination, förvirring, kognitiv svikt, humörsvängningar och 

depressioner. Det finns olika typer av demenssjukdomar bland annat vaskulär demens 

som är den näst vanligaste sjukdomen där cellerna skadas av syrebrist som en följd av 

blödningar eller infarkter i hjärnan. Symtom varierar beroende på lokalisationen av 

skadan och de vanligaste symtomen vid vaskulär demens är nedsatt minne, 

humörsvängningar och försämrad motorik. Frontallobsdemens är en typ av demens som 

drabbar pannloben och eftersom skadan sitter frontalt i hjärnan är det vanligt med 

personlighetsförändring. Personer som drabbas av frontallobsdemens får 

språksvårigheter, blir oroliga, aggressiva samt att tvångsbeteende och imitationsbeteende 

inte är ovanligt. Lewy kropp demens drabbar den vita substansen i hjärnan som finns 

under den grå hjärnbarken och vanliga symtom vid lewy kropp demens är nedsatt 

uppmärksamhet, trötthet och stelhet. Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste 

demenssjukdomen. Den utgör cirka 65–70 procent av demenssjukdomarna. AS drabbar 

oftare människor i ett senare stadie i livet och sjukdomen kan ta upp till flera år tills den 

utvecklas (Veselinova 2013, Maloney & Lahiri 2016, Ljubenkov & Geschwind 2016, 

Boyd 2013, Sperling et al. 2011).  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maloney+B&cauthor_id=27302240
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lahiri+DK&cauthor_id=27302240
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ljubenkov+PA&cauthor_id=27643909
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Geschwind+MD&cauthor_id=27643909
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1.1.1 Alzheimers sjukdom 

I världen har ca 24 miljoner individer AS (Sperling et al. 2011). Den troliga orsaken till 

AS är en förtvining av nervcellerna i hjärnan som framför allt sker i de områden där 

minnet sitter. Sjukdomen kännetecknas av en onormal proteinlagring som börjar 

utvecklas i den del av hjärnan som kallas hippocampus som har med inlärning och minnet 

att göra. Dessa proteinlagringar kallas för amyloid plack och består av trådar av beta-

amyloid som även kallas för fibriller. Fibrillerna hindrar transporten av näringsämnen i 

nervcellerna. Sjukdomen sprider sig senare till tinning- och hjässlober och till sist till 

hjärnbarken (Sperling et al. 2011, Hurd et al. 2013, Lane et al. 2018). Många människor 

som drabbas av sjukdomen lever fortfarande ett aktivt liv när symtomen börjar 

(Socialstyrelsen 2017).  

 

Sjukdomen kan delas in i fem olika faser, preklinisk AS, prodromal AS, mild AS, 

medelsvår AS och svår AS. Under den prekliniska fasen smyger sig sjukdomen fram 

försiktigt men att ställa en diagnos är fortfarande för tidigt och hjärnan börjar gå i atrofi, 

vilket innebär att det sker en förtvining av vävnad och celler. Prodromal AS är fas 

nummer två och i denna fas blir symtomen tydligare då närminnet försämras och 

individen är medveten om den sänkta minneskapaciteten vilket kan leda till depression 

(Sperling et al. 2011, Whitwell et al. 2012). Den tredje fasen är mild AS och vid denna 

fas kan minnesstörningarna bli ett så stort problem att det utgör ett hinder för individen 

(Brorsson et al. 2013). Vid medelsvår demens blir orienteringen försämrad och att 

orientera sig i tid och rum blir svårare. Kommunikationsförmågan blir nedsatt och 

personer i denna fas flyttar oftast till demensboenden. I den slutgiltiga fasen, så kallad 

svår demens, förvärras alla symtom och den drabbade individen blir allt svagare. Det blir 

svårt med födointag och den drabbade dör oftast i en följdsjukdom exempelvis 

lunginflammation (Sperling et al. 2011). 

 

1.1.2 Utredning och diagnoskriterier för Alzheimers sjukdom 

Vid diagnostisering av AS får närstående till den drabbade individen berätta om 

symtomen för att sjukvårdspersonalen ska få en tydlig bild av besvären vilket är en viktig 

del av utredningen. Först genomförs en noggrann kroppsundersökning där fokus läggs på 

minnes- och tankefunktioner samt språk-, syn och känselfunktioner testas (Apostolova 
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2016). Det är viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till individens tillstånd och därför 

tas ett blodprov för att kontrollera ämnesomsättningen och utesluta en eventuell brist på 

vitamin B12 eller ett avvikande kalkvärde då dessa kan ge demensliknande symtom. 

Oftast genomförs även en magnetkameraundersökning eller en datortomografi av hjärnan 

för att upptäcka eventuella förändringar på hjärnan. Det är vanligt med tester som 

klocktest och MMSE-SR (Tiwari et al. 2019). Klocktestet går ut på att individen får rita 

en klocka med samtliga siffror och visare. Teckningen poängsätts och för att få alla rätt 

måste siffrorna och visarna vara rätt placerade. MMSE-SR är ett bedömningsinstrument 

för kognitiva funktioner som testar orientering, språk, uppmärksamhet, minne smat 

individens förmåga till att urskilja konturer och former (Socialstyrelsen 2017). Vid en 

utvidgad undersökning mäts likvor som är vätskan som skyddar och omger hjärnan men 

finns även i ryggmärgskanalen i ryggraden. Provet tas genom ett stick i ryggslutet och 

avslöjar om det finns proteiner som har läckt ut från skadade nervceller. Denna 

undersökning kan vara viktig vid diagnostik i tidiga sjukdomsstadier då värden från andra 

undersökningar fortfarande är normala (Hall et al. 2012).  

 

International Classification of Diseases 10:e (ICD-10) är en sjukdomsklassifikation som 

möjliggör statisk beskrivning och klassificering av sjukdomar och andra hälsoproblem. 

Klassifikationerna omfattar ett brett spektrum av onormala fynd, sociala förhållanden, 

symtom samt besvär. Enligt ICD-10 definieras AS baserat på olika kriterier 

(Socialstyrelsen 2021). Den drabbade individen skall uppvisa flera symtom som beror på 

hjärnsjukdom samt symtom som är framskridande eller bestående. Symtomen kan visa 

sig i form av minnesförlust, dålig koncentrationsförmåga, förvirring samt 

personlighetsförändring. Symtomen ska ha förekommit i minst sex månader. Det ska även 

finna störningar exempelvis språk, orientering, omdöme, tänkande, räkneförmåga, minne, 

förståelse och inlärningskapacitet (Morandi et al. 2017).  

 

National Health Insurance Service National Health Screening (NINCDS-ADRDA) är ett 

klassifikationssystem för AS där individer antingen testas för trolig AS eller möjlig AS.  

Neuropsykologiska tester måste styrka diagnosen, symtomen måste uppträda mellan 

åldrarna 40–90 år, det måste finnas en bristfällighet i två eller fler kognitionsområden. 

Det måste finnas en progressiv försämring av minnet och andra kognitiva funktioner samt 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morandi+A&cauthor_id=27650668
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frånvaro av andra kognitiva störningar och sjukdomar. Samtliga kriterier måste uppfyllas 

för att få diagnosen AS (McKhann et al. 1984).  

 

1.1.3 Riskfaktorer  

Den största riskfaktorn för att utveckla demenssjukdom är åldrandet. Andra riskfaktorer 

för att utveckla demens är bland annat sjukdomar som Downs Syndrom, ärftlighet, kön 

och diabetes (Maalouf et al. 2011). Den genetiska faktorn spelar en större roll vid 

utvecklingen av AS än vid någon annan demenssjukdom. Det kvinnliga könet medför en 

högre risk för AS vilket kan vara orsaken till att kvinnor utgör större delen av de individer 

som drabbas av sjukdomen (Qiu et al 2009). Diabetes har också påvisats som en riskfaktor 

då den nedsatta insulinförsörjningen eller insulinresistensen spelar en viktig roll i 

patogenesen av AS (Kleinridders et al. 2014). Riskfaktorer som går att påverka är bland 

annat högt blodtryck samt höga blodfetter, låg utbildning, livsstilsfaktorer med brist på 

daglig fysisk aktivitet samt kognitiva och sociala aktiviteter. Även dålig sömn och en 

känsla av att vara ensam är livsstilsfaktorer som ökar risken för AS. Rökning ökar risken 

för AS med 2–4 gånger (Maalouf et al. 2011). Det har påvisats att långvarig och 

omfattande exponeringen av tobak, både aktiv och passiv rökning, har en patologisk 

cellpåverkan vid patogenes av AS (Ferri et al. 2011, Chen 2012).  Det finns även 

hypoteser om att en viss bakterieart, nämnligen Porphyromonas gingivalis, skulle kunna 

spridas genom den skadade tandköttsvävnaden via blodomloppet till hjärnan. Genom att 

bilda gifter ska bakterien kunna bryta ner proteiner i nervcellerna och på så vis bidra till 

utvecklingen av AS. Porphyromonas gingivalis är en av de vanligaste patogena 

bakteriearterna vid parodontala sjukdomar (Maalouf et al. 2011, Chu 2012, Kamer et al. 

2015, Dominy et al. 2019).  

 

1.2 Parodontala sjukdomar 

Gingivit (tandköttsinflammation) är en inflammatorisk sjukdom i gingivan vilken orsakas 

av dental plack som samlats vid tandköttskanten. Bakterierna som vanligen associeras 

med gingivit är bland annat Actinomyces, Prevotella intermedia samt Fusobacterium 

nucleatum. Gingivit är en reversibel sjukdom och kan botas genom att hålla en god 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKhann+G&cauthor_id=6610841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kleinridders+A&cauthor_id=24931034
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munhygien. Obehandlad gingivit kan leda till det irreversibla tillståndet parodontit 

(Pyysalo et al. 2019, Murakami et al. 2018, Trombelli et al. 2018).  

 

Parodontit är den sjätte vanligaste sjukdomen i världen och det uppskattas att drygt 10% 

av världen befolkning har grav parodontit. Det är en inflammatorisk sjukdom som 

karaktäriseras av fäste- och benförlust vilket kan leda till att tanden förloras (Fischer et 

al. 2020, Papapanou et al. 2018, Di Benedetto et al. 2013). Patogena bakterier på tandytan 

och i tandköttsfickan orsakar inflammationen. De bakterier som vanligen associeras med 

parodontit är Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, 

Prevotella Intermedia och Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Contreras et al. 

2015, Szkaradkiewicz & Karpinski 2013). På sikt orsakar bakterierna och det 

inflammatoriska svaret en nedbrytning av tandens stödjevävnader, nämligen rothinnan 

och det alveolära benet. Kliniskt har en patologisk tandköttsficka bildats. Detta gynnar 

tillväxten av de anaeroba bakterier som kan mineraliseras till tandsten. Tandsten 

förbättrar möjligheterna för fler bakterier att fästa och därmed kommer inflammationen 

att underhållas. Kliniska tecken på parodontit är fördjupade tandköttsfickor som blöder 

samt benförlust som syns på röntgen (Akinkugbe et al. 2015, Albandar 2011).  

 

1.2.1 Diagnoskriterier  

I enlighet med de nya klassifikationerna för parodontit krävs det blödning vid sondering 

samt stödjevävnadsförlust vid minst två tänder som inte står intill varandra. Parodontit 

diagnostiseras genom svårighetsgrad och progressionshastighet. Det finns fyra olika 

sjukdomsstadier (1-2-3-4) som baseras på parodontitens svårighetsgrad, komplexitet och 

utbredning. Progressionshastigheten delas in i olika kategorier (A-B-C) och benförlusten 

över tid avgör vilken grad individen diagnostiseras med. Finns inte röntgen över tid tas 

en kvot genom att dividera benförlust i procent med individens ålder. 

Progressionshastigheten kan påverkas om individen exempelvis röker eller har 

obehandlad diabetes (Papapanou et al. 2018, Tonetti et al. 2018). 

 

Enligt det gamla klassifikationssystemet delades parodontit in i aggressiv och kronisk 

parodontit. Aggressiv parodontit kännetecknas av att det drabbar unga individer och har 

en snabbare progression av sjukdomen. Kronisk parodontit kan drabba alla åldersgrupper 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trombelli+L&cauthor_id=29926936
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fischer+RG&cauthor_id=32294679
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men är vanligare bland äldre individer och progressionen av sjukdomen är oftast långsam 

(Highfield 2009). För att kunna diagnostisera kronisk och aggressiv parodontit krävs en 

klinisk undersökning och röntgenbilder. Blödning vid sondering, benförlust och 

patologiska tandköttsfickor krävs för att uppvisa parodontit (Armitage 1999). 

Svårighetsgraden fastställs i form av mild, moderat och avancerad parodontit (Highfield 

2009). Sjukdomsförloppet avgör utbredningen av parodontiten som kan vara generell 

eller lokal (Hobbins et al. 2017). 

 

1.2.2 Riskfaktorer 

Det finns flera kända riskfaktorer för utveckling av parodontit såsom rökning, genetiska 

faktorer, etnicitet, stress, kön, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos och demens 

(Makkar et al. 2019, Ide et al. 2016). Rökning såväl påskyndar parodontitens 

sjukdomsförlopp som bidrar till en försämrad läk-förmåga (Aimetti et al. 2015). Den 

genetiska riskfaktorn är mer uttalad inom vissa etniska grupper exempelvis i Östafrika 

där ärftligheten kan ge upp till 20% större risk för utvecklingen av parodontit i jämförelse 

med andra delar av Afrika (Loos & Van Dyke 2020). En studie som genomfördes i USA 

visade att latinamerikaner och afroamerikaner drabbas av parodontit i större utsträckning 

i jämförelse med icke-latin- & afroamerikaner men detta anses vara starkt förknippat med 

låg utbildning och socioekonomisk status (Eke et al. 2015). Individer som utsätts för 

stress har en större risk att utveckla parodontala sjukdomar. De som kan hantera stressiga 

situationer minimerar risken för utvecklingen av parodontala sjukdomar men ännu är det 

oklart varför. Män drabbas av parodontit i större utsträckning än kvinnor. Orsaken till 

detta är oklar (Genco & Borgnakke 2013). Även allmänsjukdomar så som diabetes 

mellitus och hjärt- och kärlsjukdomar är riskfaktorer för parodontit. Diabetes är en 

riskfaktor endast om den är obehandlad eller om blodsockernivåerna är instabila (Jin et 

al. 2016). Parodontit har visat sig vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar genom 

att de patogena bakterierna i munhålan sprider sig till exempelvis till olika vävnader och 

organ i det kardiovaskulära systemet. Detta leder till en systemisk infektion och en ökning 

av det inflammatoriska svaret (Liccardo et al. 2019).Ytterligare en riskfaktor för 

parodontit är osteoporos och orsaken till detta är att båda sjukdomarna är bennedbrytande. 

De bennedbrytande bakterierna vid parodontit i kombination med de bennedbrytande 

cellerna vid osteoporos kan öka progressionen av parodontal benförlust (Savić et al. 2017, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ide+M&cauthor_id=26963387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Loos+BG&cauthor_id=32385877
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Van+Dyke+TE&cauthor_id=32385877
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eke+PI&cauthor_id=25688694
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Genco+RJ&cauthor_id=23574464
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borgnakke+WS&cauthor_id=23574464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liccardo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30897827
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Genco & Borgnakke 2013). Det finns studier som antyder att demens är en riskfaktor för 

parodontit på grund av den nedsatta förmågan att ta hand om munhygienen när 

sjukdomens utveckling når senare stadier (Ide et al. 2016). Ytterligare en teori är att 

parodontit bidrar till en låggradig systemisk inflammation vilket gör att sjukdomen 

associeras med andra inflammatoriska sjukdomar såsom demens (Gil-Montoya et al. 

2015, Chapple & Genco 2013). 

 

1.3 Tandhygienistens roll 

I takt med att antalet individer med AS ökar också behovet av stöd från anhöriga liksom 

från vård och omsorg (Chenoweth et al. 2009). För de individer som redan har utvecklat 

AS försämras förutsättningarna för en god egenvård och därmed ökar risken för en 

försämrad oral hälsa (Forsell et al. 2011, Aragón et al. 2018).   

 

En tandhygienist ska främja en god oral hälsa och samverka för att utveckla kompetens 

inom vård och omsorg (Socialstyrelsen 2020). Att undersöka om AS och parodontit har 

ett samband ökar kunskaperna inom området och skulle främja en samverkan mellan 

tandvård och omsorg. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Alzheimers sjukdom och 

parodontit.  

 

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 Design 

En litteraturstudie är en forskningsöversikt som utgår från att ställa en begränsad 

undersökningsfråga. Svar på densamma söks i vetenskapliga artiklar som berör 

undersökningsfrågan. Litteraturen som söks fram ska granskas kritiskt och sammanställas 

(Kristensson 2014). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Genco+RJ&cauthor_id=23574464
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borgnakke+WS&cauthor_id=23574464
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ide+M&cauthor_id=26963387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arag%C3%B3n+F&cauthor_id=29476334
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3.2 Sökstrategi  

Samtliga vetenskapliga artiklarna söktes fram via databasen PubMed och Cinahl 

Complete med hjälp av två blocksökningar. De sökord som användes i blocksökningen i 

båda databaserna var; ”periodontitis”, “periodontitides”, “periodontal disease”, 

”Alzheimers disease”, ”alzheimers”, ”dementia”. Sökorden i respektive block 

kombinerades med sökoperatören OR och de två blocken kopplades ihop med 

sökoperatören AND (Figur 1). Begränsningarna var artiklar som var publicerade de 

senaste 15 åren samt artiklar som var publicerade på engelska. 

 

Artiklarna valdes utifrån exklusions- och inklusionskriterier. Inklusionskriterier var 

artiklar vars titel innehåller minst ett av sökorden, artiklar som genomfört en 

sambandsanalys och kliniskt kontrollerade studier. Exklusionskriterier var review 

artiklar, rapporter, case series, pilotstudie, artiklar som inte är gjorda på människor och 

artiklar som undersöker andra sjukdomar utan att beröra parodontit och Alzheimers 

sjukdom.  

 

3.3 Urval i PubMed 

Urvalet utfördes i tre steg; titel, abstract och fulltext. I det första steget lästes samtliga 

titlar (n=160). De vetenskapliga artiklarna vars titel innehöll minst ett av 

sökorden:  ”periodontitis”, “periodontitides”, “periodontal disease”, ”Alzheimers 

disease”, ”alzheimers”, ”dementia” gick vidare till nästa steg som var läsning av abstract 

(n=124). I det andra steget lästes abstract hos de kvarvarande 124 vetenskapliga artiklarna 

och utifrån inklusions- och exklusionskriterier exkluderades 65 artiklar enligt följande; 

review artiklar (n=46), artiklar som inte är gjorda på människor (n=4), artiklar som inte 

berörde Alzheimers sjukdom eller parodontit (n=14), pilotstudie (n=1). I det tredje och 

slutgiltiga steget lästes de kvarvarande (n=59) artiklarna i fulltext och 52 artiklar 

exkluderades baserat på följande; artiklar som undersöker andra sjukdomar utan att beröra 

parodontit och AS (n=27), artiklar som inte genomförde en sambandsanalys (n=13), 

review artiklar (n=5), pilotstudie (n=1), rapport (n=6). Det kvarstod 7 artiklar vilka 

inkluderades i studien.   
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Referenslistorna i de sju vetenskapliga artiklarna granskades manuellt genom läsning av 

titlar. I de sju vetenskapliga artiklars referenslistor fanns det totalt 287 referenser. 

Vetenskapliga artiklar vars titel uppfyllde inklusionskriterierna söktes upp i PubMed och 

dess abstrakt lästes. Totalt valdes 98 vetenskapliga artiklar och deras abstrakt lästes. Av 

de 98 artiklarna exkluderades vetenskapliga artiklar enligt följande; review artiklar 

(n=13), rapport (n=5), artiklar som inte berörde Alzheimers sjukdom eller parodontit 

(n=44).  Av de 36 artiklar som återstod att läsa i fulltext exkluderades enligt följande: 

artiklar som undersöker andra sjukdomar utan att beröra parodontit eller AS (n=18), 

artiklar som inte genomförde en sambandsanalys (n=8), review artiklar (n=10).  Inga 

artiklar återstod att inkluderas i studien. 

 

 

Datum Sökning 

nr 
Namn på 

block 
Sökord och boolesk operator 

(AND, OR) 
Typ av sökning 

(MeSH-term, 

fritext) 

Antal 

träffar 

23/2–

2021 

1 Parodontit Periodontitis 

OR 

Periodontitides 

OR  

Periodontal disease 

MeSH/fritext  
 

 

Fritext 
 
 

Fritext 

53 044 

23/2–

2021 

2 Demens Alzheimer’s disease 

OR 

Alzheimer’s 

 

OR 

Dementia 

MeSH/fritext  
 

 

Fritext  
 

 

Fritext  

186281 

23/2–

2021 

3  #1 + #2   178 

  

Begränsningar: publicerade år 2006-2021, på engelska  160  

Exkluderade efter titel och abstract 

 

101  

Exkluderade efter läsning i fulltext 52  

Inkluderade i studien 7  

Figur 1. Sökschema för PubMed 
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3.4 Urval i Cinahl Complete 

Urvalet utfördes i tre steg; titel, abstract och fulltext. I det första steget lästes samtliga 

titlar (n=114). De vetenskapliga artiklarna vars titel innehöll minst ett av 

sökorden:  ”periodontitis”, “periodontitides”, “periodontal disease”, ”Alzheimers 

disease”, ”alzheimers”, ”dementia” gick vidare till nästa steg som var läsning av abstract 

(n=72). I det andra steget lästes abstract hos de kvarvarande 72 vetenskapliga artiklarna 

och utifrån inklusions- och exklusionskriterier exkluderades 54 artiklar enligt följande; 

review artiklar (n=22), artiklar som inte berörde Alzheimers sjukdom eller parodontit 

(n=21), pilotstudie (n=2), artiklar som inte genomförde en sambandsanalys (n=1), rapport 

(n=4), dubbletter av vetenskapliga artiklar (n=3), brev (n=1). I det tredje och slutgiltiga 

steget lästes de kvarvarande (n=18) artiklarna i fulltext och 18 artiklar exkluderades 

baserat på följande; artiklar som undersöker andra sjukdomar utan att beröra parodontit 

och AS (n=7), artiklar som inte genomförde en sambandsanalys (n=3), review artiklar 

(n=3), brev (n=1), redan inkluderade vetenskapliga artiklar (n=4). Det kvarstod inga 

artiklar att inkludera i studien. 

 

Datum Sökning 

nr 
Namn på 

block 
Sökord och boolesk operator 

(AND, OR) 
Typ av sökning 

(MeSH-term, 

fritext) 

Antal 

träffar 

23/2–

2021 

1 Parodontit Periodontitis 

OR 

Periodontitides 

OR  

Periodontal disease 

MeSH/fritext  
 

 

Fritext 

 
 

Fritext 

16 592 

23/2–

2021 

2 Demens Alzheimer’s disease 

OR 

Alzheimer’s 

 

OR 

Dementia 

MeSH/fritext  
 

 

Fritext  
 

 

Fritext  

95 659 

23/2–

2021 

3  #1 + #2   155 

  

Begränsningar: publicerade år 2006-2021, på engelska  114  
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Exkluderade efter titel och abstract 

 

96  

Exkluderade efter läsning i fulltext 18  

Inkluderade i studien 0  

Figur 2. Sökschema för Cinahl Complete 

 

4. ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien är etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté. De vetenskapliga artiklarna kommer inte förvanskas eller ändras. Artiklarna 

som används skall sparas tills efter uppsatsen är examinerad och godkänd. 

 

5. RESULTAT. 

Resultatet har sammanställts av sju vetenskapliga artiklar. Studierna som har inkluderats 

är utförda i Sverige, Taiwan, Korea, Brasilien samt Syd Korea. Samtliga studier är utförda 

som antingen fallkontrollstudier, tvärsnittsstudier, kohortstudier eller som en 

longitudinell studie. Samtliga studier har utfört en klinisk undersökning. Det finns studier 

som har använt sig av databasen National Health Insurance Service National Health 

Screening (NHIS-HEALS) och databasen NHIRD för att ta få fram information om 

individers sjukdomstillstånd (Chen et al. 2017, Choi et al. 2019, Kim et al. 2020). Flera 

studier använder antingen ICD-systemet eller NINCDS-ADRDA för att diagnostisera 

AS. Olika diagnoskriterier användes för att diagnostisera parodontit så som bland annat 

ICD-systemet, gamla och nya diagnoskriterier (Papapanou et al. 2018, Tonetti et al. 2018, 

Armitage 1999, Highfield 2009, Hobbins et al. 2017). Resultatet i denna allmänna 

litteraturstudie kommer följaktligen att redovisas med text och tabeller.  
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Tabell 1: Artikelöversikt med redovisning av antal deltagare, deltagare med 

parodontit/AS samt kontrollgrupp.  

Artikel 

 

Antal 

deltagare i 

studien 

Deltagare med 

parodontit 

Deltagare 

med AS 

Kontroll-

grupp 

Cestari et al. (2016) 67 - 25 21  

Chen et al. (2017) 27 969 9291 - 18 678 

Choi et al. (2019) 262 349 49 344 - 213 005 

de Oliveira Araujo et al. (2021) 102 - 50 52 

de Souza Rolim et al. (2014)  59 - 29 30 

Holmer et al. (2018) 154 - 52 76 

Kim et al. (2020) 20 230 10 115 - 10 115 

(-) innebär att detta inte redovisas i artikeln. 

 

Cestari et al. (2016) utförde en studie med syfte att undersöka förekomsten av orala 

infektioner och serumnivåer av IL-6 och TNF hos patienter med AS, mild kognitiv svikt 

och äldre utan någon form av demens. I studien inkuderades 25 individer med AS, 19 

med mild kognitiv svikt samt 21 individer i kontrollgruppen. AS diagnostiserades med 

National Institute of Communicative Disorders and Stroke (NINCDS-ADRDA) 

diagnoskriterier. En klinisk examination utfördes av en tandläkare. Parodontit 

diagnostiserades enligt de gamla diagnoskriterierna från 1999. Parodontit definierades 

som patologiska tandköttsfickor ≥4mm i samband med benförlust. Mild parodontit 

definieras som benförlust som är <1/3 av rotlängden, moderat parodontit är benförlust vid 

mellersta tredjedelen av roten och avancerad parodontit definieras som benförlust som är 

>1/3 av rotlängden. Lokal parodontit definierades som <30% av tänderna och generell 

parodontit definierades som ≥30% av tänderna (Armitage 1999, Highfield 2009). Bland 

individerna med AS hade 40% parodontit och av individerna i kontrollgruppen hade 

42,8% parodontit (p=0.184) (Cestari et al. 2016) (Tabell 2).  
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Chen et al. (2017) genomförde en studie med syfte att undersöka om patienter med 

kronisk parodontit har en högre risk för att utveckla AS genom att använda sig av 

databasen NHIRD. De använde sig av ICD-9 för att diagnostisera AS med kod 331.0 och 

parodontit med koden 523.4. I studien inkluderades 9291 individer med kronisk 

parodontit och 18 672 individer utan konisk parodontit och grupperna var köns och 

åldersmatchade. Resultatet visade att individer med kronisk parodontit hade en högre risk 

att utveckla AS (HR: 1.3, 95% CI 1.01–1.67, p = 0.04) men efter att HR värdet justerades 

för hypertoni, stroke, hyperlipidemi, depression, kronisk njursjukdom, diabetes mellitus, 

traumatisk hjärnskada, Charlson comorbiditetsindexpoäng (CCI) samt urbaniseringsnivå 

fanns inget signifikant samband (HR: 1.3, 95% CI 1.0–1.7, p=0.055). I resultatet 

redovisades ett signifikant samband före justering mellan kronisk parodontit och AS efter 

10 års exponering av kronisk parodontit (HR: 1.36, 95% CI 1.08–1.73 p = 0.01) samt 

efter justering för samma variabler som ovan (HR: 1.7, 95% CI 1.15–2.53, p = 0.01) 

(Chen et al. 2017) (Tabell 2). 

 

Syftet med studien av Choi et al. (2019) var att undersöka om det fanns ett samband 

mellan kronisk parodontit och AS samt vaskulär demens. De använde sig av databasen 

NHIS-HEALS och 262 349 individer inkluderades i studien där 49 344 var 

diagnostiserade med kronisk parodontit. De använde sig av ICD-10 för att diagnostisera 

AS med kod F00 samt G30 och kronisk parodontit med koden K05,3. Definitionen för 

demens är en individ som har ordineras läkemedel under en diagnos för AS som är 

demensrelaterade. Resultatet visade att individer med kronisk parodontit hade en 

signifikant högre risk för att utveckla AS efter att HR justerades för ålder, inkomst, kön, 

BMI, fysisk aktivitet, fastande serumglukos, systoliskt blodtryck, totalkolesterol samt 

CCI (HR:1.05, 95% CI 1.0–1.1, p = 0.04). Individer med kronisk parodontit som hade 

haft demens under fem år hade en högre risk att utveckla AS efter justering för samma 

variabler som ovan (HR = 1.0; 95% CI = 1.0–1.1) (Choi et al. 2019) (Tabell 2). 

 

I studien av de Oliveira Araujo et al. (2021) var syftet att testa hypotesen om parodontit 

är associerad med AD och undersöka om parodontala variabler och andra variabler skulle 

påverka uppfattningen om livskvalitet gällande oral hälsa. AS diagnostiserades med hjälp 

av manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En klinisk 
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undersökning genomfördes där parodontit diagnostiserades enligt de nya 

diagnoskriterierna. Den kliniska diagnosen för stadie II, III och IV baserades på närvaron 

av fickdjup på ≥ 5 mm och klinisk fästeförlust på ≥ 5 mm som blödde efter sondering, 

vid två icke närstående tänder (Papapanou et al. 2018, Tonetti et al. 2018). I studien 

inkluderades 50 individer som hade diagnostiserats med AS och kontrollgruppen bestod 

av 52 friska individer. Resultatet visade att 68% av individerna med AS hade parodontit 

i jämförelse med kontrollgruppen där 17,3% hade parodontit (p <0.001). Efter justering 

för ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå kvarstod ett signifikant samband (OR: 11.1, 

95% CI 4.0–30.8, p <0.001) (de Oliveira Araujo et al. 2021) (Tabell 2).  

 

Studien av de Souza Rolim et al. (2014) hade i syfte att undersöka oralt status (orala 

infektioner men specifikt parodontal sjukdomar), käkfunktion (myofaciala och artikulära 

aspekter) och orofacial smärta hos patienter med mild AS i jämförelse med friska 

individer. I studien inkluderades 29 individer med AS samt 30 individer i 

kontrollgruppen. AS diagnostiserades enligt NINCDS-ADRDA diagnoskriterier. En 

klinisk examination genomfördes där parodontit diagnostiserades enligt de gamla 

diagnoskriterierna för parodontit. Parodontit definierades som patologiska 

tandköttsfickor ≥4mm i samband med benförlust. Mild parodontit definieras som 

benförlust som är <1/3 av rotlängden, moderat parodontit är benförlust vid mellersta 

tredjedelen av roten och avancerad parodontit definieras som benförlust som är >1/3 av 

rotlängden. Lokal parodontit definierades som <30% av tänderna och generell parodontit 

definierades som ≥30% av tänderna (Armitage 1999, Highfield 2009). I resultatet 

framkom att det fanns ett signifikant samband mellan AS och avancerad parodontit. Av 

individer med AS hade 20,7% grav parodontit i jämförelse med kontrollgruppen där 6,7% 

hade avancerad parodontit (p=0.002) (de Souza Rolim et al. 2014) (Tabell 2).  

 

Syftet med studien av Holmer et al. (2018) var att undersöka hypotesen att parodontal 

sjukdom bidrar till en ökad risk för mild kognitiv svikt, subjektiv kognitiv svikt och AS. 

Det inkluderades 154 personer med någon form av kognitiv svikt vilka delades in i 

respektive ovanstående tre grupper. AS diagnostiserades med ICD-10. AS-gruppen 

bestod av 52 individer. Kontrollgruppen bestod av 76 friska individer som valdes 

slumpmässigt genom ett svenskt populations register. Samtliga deltagare genomgick en 

klinisk och radiologisk undersökning. Lokal parodontit definierades som benförlust ≥1/3 
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av rothöjden hos mindre än 30% av tänderna. Generell parodontit definierades som 

benförlust ≥1/3 av rothöjden vid mer eller lika med 30% av tänderna. Resultatet visade 

ett icke signifikant samband mellan lokal parodontit och AS (OR:1.31, 95% CI 0.60–

2.86, p=0.494). Det fanns ett signifikant samband mellan generell parodontit och AS 

(OR: 7.41, 95% CI 1.47–37.38, p=0.015). Efter justering för ålder, kön, civiltillstånd, 

utbildning, rökning, BMI och diabetes mellitus kvarstod ett icke signifikant samband 

mellan lokal parodontit och AS (OR:1.13, 95% CI 0.49–2.64, p=0.773). Däremot 

kvarstod ett signifikant samband mellan generell parodontit och AS efter justering för 

samma variabler som ovan (OR: 5.95, 95% CI 1.02–35.13, p=0.047) (Holmer et al. 2018) 

(Tabell 2). 

 

Syftet med studien av Kim et al. (2020) var att granska allvarlig parodontit med 

tandförlust som en modifierbar riskfaktor för Alzheimers demens (AS), vaskulär demens 

(VaD) och blandad demens (MD). I studien använde de sig av databasen National Health 

Insurance Service National Health Screening (NHIS-HEALS) som består av ett 

slumpmässigt urval av ca en halv miljon koreanska medborgare. Efter inklusions- och 

exklusionskriterier inkluderades 10 115 individer med grav parodontit och 

kontrollgruppen bestod av 10 115 individer. AS diagnostiserades med koreanskt 

klassifikationssystem, 7 utgåvan (KCD-7). Grav parodontit definierades som parodontit 

som kräver ett kirurgiskt ingrepp vilket bestämdes av en tandläkare genom bedömning av 

kliniska parametrar så som graden av tandförlust, tecken på tandköttsinflammation samt 

behandlingsbehov. I databasen NHIS-HEALS fanns information från tidigare orala 

undersökningar. Deltagarna klassificerades i tre grupper beroende på hur många tänder 

deltagarna hade (1–9, 10–19 och 20–28). I resultatet redovisades ett icke signifikant 

samband mellan individer med AS och grav parodontit med 1–9 kvarvarande 

tänder (HR: 1.05, 95% CI 0.9–1.2, p= 0.114). Efter justering för kön, ålder, 

hushållsinkomst, försäkringsstatus, BMI, kolesterol, rökning, alkohol, fysisk aktivitet 

högt blodtryck och diabetes mellitus fanns det ett signifikant samband mellan 

individer med AS och grav parodontit med 1–9 kvarvarande tänder (HR: 1.08, 95% 

CI, 1.01–1.14, p=0.022). Hos individer som hade 10–19 tänder var sambandet icke 

signifikant före justering (HR: 0.9, 95% CI 0.64-1.31, p=0.637) och icke signifikant efter 

justering (HR: 0.9, 95% CI 0.8–1.1, p=0.322). Detta gäller även individer med 20–28 
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tänder där det inte fanns ett signifikant samband mellan AS och grav parodontit varken 

före (HR: 0.86, 95% CI 0.5-1.47, p=0.566) eller efter justering (HR 0.7, 95% CI 0.66–

0.74, p=0.361) (Kim et al. 2020) (Tabell 2). 
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Tabell 2: Samband mellan parodontit och AS. OR, HR, CI samt p-värde före och efter justering.  

 

Artikel 

 

Före justering (Crude) Efter justering (Adjusted) 

OR HR CI p-värde OR HR CI p-värde 

Cestari et al. 

(2016) 
- - - 0.184 - - - - 

Chen et al. 

(2017) 

- 1.3 1.01–1.67 0.04* - 1.3 1.0–1.7 0.055 

- 1.36a 1.08–1.73a 0.01a* - 1.7a 1.15–2.53a 0.01a* 

Choi et al. 

(2019) 

- - - - - 1.05 1.0–1.1 0.04* 

- - - - - 1.0b 1.0–1.1b - 

de Oliveira 

Araujo et al. 

(2021) 

- - - <0.001* 11.1 - 4.0–30.8 <0.001* 

de Souza 

Rolim et al. 

(2014) 

- - - 0,002* - - - - 

Holmer et al. 

(2018) 

1.31c - 0.60–2.86c 0.494c 1.13c - 0.49–2.64c 0.773c 

7.41d - 1.47–37.38d 0.015d* 5.95d - 1.02–35.13d 0.047d* 

 

Kim et al. 

(2020) 

 

- 1.05e 0.9–1.2e 0.114e - 1.08e 1.01–1.14e 0.022e* 

- 0.9f 0.64–1.31f 0.637f - 0.9f 0.8–1.1f 0.322f 

 - 0.86g 0.5–1.47g 0.566g - 0.7g 0.66–0.74g 0.361g 

*Statistisk signifikans p≤0,05 

(-) innebär att detta inte redovisas i artikeln. a) Efter 10 års exponering av kronisk parodontit, b) Individer med kronisk parodontit som haft demens under 5 år, c) Lokal 

parodontit, d) Generell parodontit, e) Individer med 1–9 tänder, f) Individer med 10–19 tänder, g) Individer med 20–28 tänder.
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

De vetenskapliga artiklarna som har inkluderats i studien söktes fram i databasen PubMed 

och Cinahl. Samtliga artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är etiskt 

granskade. Två databaser användes då en databas resulterade i ett få antal artiklar. Två 

databaser har använts för att få fram artiklar, vilket anses vara en styrka då det tyder på 

att de vetenskapliga artiklarna som har inkluderats i studien är den forskning som finns 

tillgänglig.  

 

För att hitta synonymer till de valda sökorden användes Svensk MeSH. Sökordet 

”dementia” kan anses vara en svaghet då det resulterar i många artiklar som inte är 

relevanta för syftet. Ett annat sökord som hade kunnat användas i stället är ”Alzheimer 

type dementia” som är mer specifikt för syftet. Däremot ökade sökordet ”dementia” 

möjligheten för att få fler relevanta artiklar då titeln på vetenskapliga artiklar kan vara 

missvisande och endast nämna ”dementia” men i fulltext redovisas AS separat.  

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien är publicerade de senaste 15 år, vilket kan 

anses vara en svaghet då det medför äldre artiklar. En sökning med ”5 years” som 

begränsning genomfördes och gav ett begränsat antal artiklar, vilket försvagade studien. 

Anledningen till få artiklar är att forskningen avseende sambandet mellan AS och 

parodontit är begränsad. Författarna genomförde en sökning med ”10 years” som 

begränsning i ett försök att öka antalet artiklar, vilket också resulterade i ett begränsat 

antal vetenskapliga studier. Därmed anses begränsningen ”15 years” vara en styrka då det 

kan ge fler artiklar att inkludera i litteraturstudien.  

 

Sökningen begränsades med ”english” eftersom det är ett internationellt språk som 

författarna behärskar. Detta kan ha medför att relevanta vetenskapliga artiklar som har 

skrivits på andra språk har exkluderats.  
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Genom att inkludera randomiserade kontrollerade studier som en inklusionskriterie hade 

det medför en högre kvalité på de inkluderade vetenskapliga artiklarna. Däremot 

medförde detta ett begränsat antal artiklar och författarna valde att utesluta det från 

inklusionskriterierna.  

 

Sökningen i Cinahl medförde inga artiklar som kunde inkluderas i studien. Detta kan bero 

på att Cinahl är en mindre databas i jämförelse med PubMed, vilket medförde endast 

redan inkluderade artiklar samt vetenskapliga artiklar som inte uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna.  

 

Demens är en övergripande sjukdom som inkluderar flera olika diagnoser där AS är den 

vanligaste demenssjukdomen. Om fler demenssjukdomar hade inkluderats hade detta 

omfattat en vidare definition och hade kunnat resultera i fler artiklar. Genom att 

undersöka sambandet mellan AS och parodontala parametrar i stället för parodontit hade 

det kunnat resultera i fler vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. Författarna valde att 

undersöka sambandet mellan AS och parodontit. 

 

Artiklarna som inkluderades är genomförda i olika länder och världsdelar. Detta styrker 

litteraturstudien då parodontit är ett globalt problem samt då AS diagnostiseras allt oftare 

globalt. Det medförde ett mångsidigt resultat som kan anses vara en styrka.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade ett signifikant samband mellan AS och parodontit (Choi et al. 2019, 

Chen et al. 2017, de Oliveira Arajuo et al. 2021, de Souza Rolim et al. 2014, Holmer et 

al. 2018, Kim et al. 2020). Resultatet visade också att det inte fanns ett samband mellan 

AS och parodontit i en av de inkluderade artiklarna (Cestari et al. 2016).  

 

Sex av de sju inkluderade studierna visade att det fanns ett signifikant samband där 

individer med AS hade en högre risk att utveckla parodontit jämfört med individer som 
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inte har AS (de Oliveira Arajuo et al. 2021, de Souza Rolim et al. 2014, Holmer et al. 

2018, Kim et al. 2020). En möjlig förklaring till detta kan vara att äldre individer med AS 

får en försämrad motorik och minnesfunktion. Flera studier stödjer detta påstående och 

menar att AS är en progressiv sjukdom som leder till att den drabbade individen stegvis 

förlorar sin orientering, minnesfunktion, förmåga att känna igen föremål samt får en 

nedsatt finmotorik. Detta kan medföra en försämrad egenvård av munhygienen som leder 

till en försämrad oral hälsa (Syrjälä et al. 2012, Brennan & Strauss 2014, Mûller et al. 

(2017).  

 

Flertalet studier har fått statistiskt signifikanta samband mellan parodontit och AS trots 

att de använt olika definitioner (Choi et al. 2019, Chen et al. 2017, de Oliveira Arajuo et 

al. 2021, de Souza Rolim et al. 2014, Holmer et al. 2018, Kim et al. 2020). Detta kan 

påverka precisionen i jämförelserna mellan olika studier då det inte finns en enhetlighet i 

sättet att diagnostisera parodontit (Page & Eke 2007, Eke et al. 2007). Kassab et al. (2011) 

genomförde en studie där olika diagnoskriterier för parodontit tillämpades, vilket 

påverkade frekvensen av parodontit samt resulterade i olika OR-värden för samband 

mellan riskfaktorer och parodontit (Kassab et al. 2011).  

 

Choi et al. (2019) redovisade ett resultat där individer med kronisk parodontit som har 

haft demens i 5 år har en förhöjd risk att utveckla AS. Studien av Chen et al. (2016) visade 

att individer med 10 års exponering av kronisk parodontit också hade en förhöjd risk att 

utveckla AS. En möjlig förklaring till detta kan vara samvarierande faktorer så som 

parodontala patogener. Dominy et al. (2019) menar att bakterien Porphyromonas 

gingivalis kan vara en orsak bakom utvecklingen av AS hos individer med kronisk 

parodontit. Bakterien bildar gifter som kan bryta ner proteiner i nervcellerna, vilket kan 

leda till en förhöjd risk att utveckla AS (Dominy et al. 2019). 

 

Cestari et al. (2016) visade på ett icke signifikant samband mellan AS och parodontit och 

de Souza Rolim et al. (2014) visade på att det fanns ett signifikant samband. Trotts att 

dessa två studierna har använt sig av samma diagnoskriterier för AS och parodontit samt 

har ett likvärdigt tillvägagångssätt har studierna fått olika resultat. En trolig förklaring till 

detta kan vara att ingen av studierna delar in de demenssjuka i sjukdomsgrad.  Detta anses 

vara en svaghet för resultatet då kognitiv förmåga kan variera mellan olika 
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sjukdomsgrader. Enligt Martande et al. (2014) skiljer sig den orala hälsan mellan 

individer med olika sjukdomsgrader av demenssjukdomar (Martande et al. 2014). En 

annan förklaring till att Cestari et al. (2016) har fått ett icke signifikant samband kan vara 

att studien är gjord på ett fåtal deltagare. Detta kan medföra att studien inte lyckas få fram 

en behandlingseffekt då antalet deltagare är för liten för att åstadkomma ett statistiskt 

säkerställt p-värde (Fraley & Vazire 2014). 

 

Forskning inom området samband mellan AS och parodontit har visats sig vara 

begränsad. Det är viktigt för såväl tandvårds- som vårdpersonal att ta del av denna 

kunskap med anledning av en ökande population av äldre individer. I framtida forskning 

vore det en fördel om samma definition för både AS och parodontit används samt bör 

demenssjuka i AS delas in i sjukdomsgrad. Detta kan leda till en djupare förståelse av 

sambandet mellan AS och parodontit då det föreligger ett stort behov av forskning inom 

detta område. 

 

7. SLUTSATS 

Litteraturstudien visade ett klart samband mellan Alzheimers sjukdom (AS) och 

parodontit trotts olika definitioner på AS och parodontit. 
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AS hade 20,7% grav parodontit i 

jämförelse med kontrollgruppen där 

6,7% hade grav parodontit 

(p=0.002). 

Ja  

Holmer J, 

Eriksdotter 

M, 

Schultzberg 

M, 

Pussinen 

PJ, Buhlin 

K. (2018). 

Association 

between 

periodontitis and 

risk of 

Alzheimer's 

disease, mild 

cognitive 

impairment and 

subjective 

cognitive decline: 

A case-control 

study. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hypotesen att 

parodontal sjukdom 

bidrar till en ökad 

risk för mild kognitiv 

svikt, subjektiv 

kognitiv svikt och 

AS. 

Det inkluderades 154 

personer med någon 

form av kognitiv svikt 

vilka delades in i 

respektive tre 

grupper. AS-gruppen 

bestod av 52 

individer. 

Kontrollgruppen 

bestod av 76 friska 

individer som valdes 

slumpmässigt genom 

ett svenskt 

populations register. 

AS diagnostiserades med 

ICD-10. Samtliga 

deltagare genomgick en 

klinisk och radiologisk 

undersökning. Lokal 

parodontit definierades 

som benförlust ≥1/3 av 

rothöjden hos mindre än 

30% av tänderna. 

Generell parodontit 

definierades som ≥1/3 av 

rothöjden vid mer eller 

lika med 30% av 

tänderna. 

Resultatet visade ett icke signifikant 

samband mellan lokal parodontit och 

AS (p=0.494). Det fanns ett 

signifikant samband mellan generell 

parodontit och AS (p=0.015). Efter 

justering för ålder, kön, 

civiltillstånd, utbildning, rökning, 

BMI och diabetes mellitus kvarstod 

ett icke signifikant samband mellan 

lokal parodontit och AS (p=0.773). 

Däremot kvarstod ett signifikant 

samband mellan generell parodontit 

och AS efter justering för samma 

variabler som ovan (p=0.047). 
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Författare 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamling 

Sökmetod 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Kim DH, 

Jeong SN, 

Lee JH. 

(2020). 

Severe 

periodontitis with 

tooth loss as a 

modifiable risk 

factor for the 

development of 

Alzheimer, 

vascular, and 

mixed dementia: 

National Health 

Insurance 

Service-National 

Health Screening 

Retrospective 

Cohort 2002-

2015. 

Syftet med studien 

var att granska 

allvarlig parodontit 

med tandförlust som 

en modifierbar 

riskfaktor för 

Alzheimers demens 

(AS), vaskulär 

demens (VaD) och 

blandad demens 

(MD). 

Efter inklusions- och 

exklusionskriterier 

inkluderades 10 115 

individer med grav 

parodontit och 

kontrollgruppen 

bestod av 10 115 

individer. 

AS diagnostiserades med 

koreanskt 

klassifikationssystem, 7 

utgåvan (KCD-7). Grav 

parodontit definierades 

som parodontit som 

kräver ett kirurgiskt 

ingrepp vilket bestämdes 

av en tandläkare genom 

bedömning av kliniska 

parametrar så som graden 

av tandförlust, tecken på 

tandköttsinflammation 

samt behandlingsbehov. 

I resultatet redovisades ett icke 

signifikant samband mellan 

individer med AS och grav 

parodontit med 1–9 kvarvarande 

tänder (p=0.114). Efter justering 

fanns det ett signifikant samband 

mellan individer med AS och grav 

parodontit med 1–9 

kvarvarande(p=0.022). Hos 

individer som hade 10–19 tänder 

och 20–28 tänder fanns det inget 

signifikant samband mellan AS och 

grav parodontit varken före eller 

efter justering (p=0.322, p=0.361). 
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