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De tidiga stadierna av parodontit är i dag relativt 
underdiagnostiserade, men tack vare teknolo
giska förbättringar är det nu möjligt att upptäcka 
subkliniska förändringar i parodontala vävnader 
genom att mäta nivåerna av parodontala biomar
körer. Molekylära markörer för infektion, värd
re spons liksom relaterade biologiska processer 
kan användas för att diagnostisera parodontit 
och kan också övervägas som markörer för upp
nådda behandlingsmål.

MOLEKYLÄRA TECKEN PÅ PARODONTIT: 
FRÅN DIAGNOS TILL SJUKDOMSMODIFIERING
Parodontit är en inflammatorisk sjukdom i tän-
dernas stödjevävnad. Den har en mikrobiell etio-
logi och en kronisk vävnadsdestruerande karak-
tär. Parodontit är accepterat som en multifaktoriell 
sjukdom, vilket innebär att svårighetsgraden och 
omfattningen av en observerad parodontal väv-
nadsnedbrytning kan modifieras av flera syste-
miska och lokala riskfaktorer [1]. 

Medan patogenesen av parodontit uppvisar lik-
heter i befolkningen, uppvisar initiering, progres-
sion och reduktion av sjukdomen individuella och 
områdesspecifika variationer. Dessutom uppvisar 
progression av parodontit en icke-linjär dynamisk 
process [2]. 

Frasen ”en gång parodontit, alltid parodontit” 
indikerar att även efter framgångsrik behandling 

kommer patienten att ha en ökad risk för recidiv 
och kräva livslång stödbehandling [3]. 

Rutinmässiga tandvårdsbesök rekommenderas 
starkt för att upptäcka parodontit i dess mycket ti-
diga skede och förhindra dess progression innan en 
irreversibel vävnadsskada uppstår. Men par  odon  -
tal screening av alla tänder i stora populationer kan 
vara kostsam och tidskrävande. För att övervinna 
detta hinder är ett tillvägagångssätt att kategorisera 
befolkningen baserat på dess parodontala riskstatus 
[4, 5]. Det blir då möjligt att individualisera förebyg-
gande vård- och behandlingsåtgärder genom att 
1. övervaka individerna i högriskgrupper oftare för 

att kunna diagnostisera parodontit i sina myck-
et tidiga skeden 

2. tillämpa tilläggsterapier hos parodontitpatien-
ter med försvagat värdsvar 

3. minska risken för återinsjuknande efter behand-
ling av parodontit, särskilt hos mottagliga pa-
tienter. 
Tyvärr är sådana mål inte alltid möjliga att uppnå 

eftersom nationella försäkringssystem inte nöd-
vändigtvis täcker frekventa tandvårdsbesök eller 
tilläggsbehandlingar, vilket medför betydande 
kostnader för patienten över tid.

Teknisk utveckling under de senaste tre till fyra 
decennierna har gjort det möjligt för oss att bättre 
förstå parodontitpatogenesen. Ökad känslighet 
i biomarkördetekteringsmetoder och minskade 
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Författarekostnader har gjort det möjligt för forskare att stu-
dera olika bakterie- eller värdbaserade proteiner 
som diagnostiska markörer för sjukdom eller hand-
lingsbara terapeutiska mål för behandling (figur I).

Med hjälp av den snabba utvecklingen inom 
nano- och mikrofluidteknik har olika patientnära 
tester/”labb på ett chip-tester” (point-of-care/
lab-on-a-chip-tester) och pappersbaserade/flö-
descytometribaserade analysmetoder utvecklats 
för att användas på tandkliniker [6]. 

I denna översikt är syftet att besvara följande: 
1. Vilken roll har diagnostiska markörer av paro-

dontit? 
2. Hur kan sådana markörer addera information 

till den kliniska diagnosen? 
3. Hur kan produkter som syftar till att modulera 

inflammation användas som ett tillägg till den 
mekaniska infektionskontrollen vid behandling 
av parodontit?

DIAGNOSTISKA MARKÖRER FÖR PARODONTIT
Parodontit diagnostiseras och utvärderas baserad 
på kliniska och radiologiska undersökningar, så-
som sondering av fickdjup (Probing Pocket Depth, 
PPD), klinisk fästenivå (Clinical Attachment Le-
vel, CAL) och blödning vid sondering (Bleeding on 
Probing, BOP). Detta har varit fallet i mer än 50 år, 
och det är fortfarande så vid den senaste klassifice-
ringen av parodontit, där de kliniska och radiolo-

giska mätningarna fortsätter att vara de viktigaste 
faktorerna för stadiebestämning och gradering av 
parodontit [7]. Den viktigaste invändningen mot 
att endast använda PPD, CAL och radiologisk ben-
förlust är att de endast kan användas för att identi-
fiera parodontit först när en irreversibel vävnads-
skada har inträffat. Därför är det mycket angeläget 
att ta fram diagnostiska metoder som kan identi-
fiera parodontit redan i prekliniska stadier. 

Parodontit är en multifaktoriell sjukdom där den 
subgingivala mikrobiotan och värdens immunsys-
tem är de viktigaste aktörerna i patogenesen [8]. 
Den tidigaste insikten om mikrobiotans roll i de 
parodontala sjukdomarnas utveckling byggde på 
odlingsbaserade mikrobiella tekniker. Utveck-
lingen av odlingsoberoende molekylära metoder 
utvidgade möjligheterna att förstå komplexiteten 
hos den orala mikrobiotan, som kulminerade med 
vad som kom att kallas ”den mikrobiella komplexa 
teorin” [9]. Sedan dess har den kontinuerliga ut-
vecklingen av sofistikerade molekylära metoder 
baserade på nästa generations sekvensering (Next 
Generation Sequencing, NGS, att snabbt kunna 
bestämma den genetiska koden i stora mängder 
DNA) inte bara identifierat nya parodontitasso-
cierade bakterier, utan också gett möjlighet att 
fullt ut redovisa komplexiteten i den subgingivala 
mikrobiotan vid parodontit [10].

Den så kallade Keystone-hypotesen introduce-

Parodontal  
hälsa 

Mikrobiell utmaning Förhöjda ROS  
(fria syreradikaler) 

Bennedbrytning

Förhöjt proinflammatoriskt svar Hög proteolytisk aktivitet

= Användbara terapeutiska måltavlor = Diagnostiska måltavlor

Figur I. Viktiga processer/banor 
vid patogenes vid parodontit som 
diagnostiska eller terapeutiska mål.
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rade Porphyromonas gingivalis som den patogen som 
kan styra parodontitsjukdomens progression även 
när den förekommer i liten mängd subgingivalt [11]. 
Screening för P. gingivalis har således föreslagits 
som en molekylär metod för upptäckt av parodontit. 
Ett exempel på denna metod publicerades 2019, 
då en dansk befolkningsstudie rapporterade att P. 
gingivalis identifierades i 64 respektive 52 procent 
av salivprover som samlats in från patienter med 
aggressiv respektive kronisk parodontit, jämfört 
med i 8 procent av proverna från parodontalt fris-
ka kontrollindivider. Identifiering av P. gingivalis i 
saliv förknippades följaktligen med en relativ risk 
(RR) av parodontit hos vuxna från 6,5 till 8,1 [12].

Medan P. gingivalis verkar vara den bästa bak-
teriella markörkandidaten för parodontit hos 
vuxna, är antagligen Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans en mer lämplig kandidat för screen-
ing av parodontit hos barn och ungdomar. År 2008 
rapporterades i en tvåårig longitudinell studie av 
ungdomar i Marocko att subgingival kolonisering 
av A. actinomycetemcomitans vid baseline var as-
socierad med en RR på 3,0 för att ha utvecklat pa-
rodontit två år senare. Viktigt är att RR ökade till 
18,1 om en specifik undertyp (JP2-klon) var den 
enda varianten av A. actinomycetemcomitans som 
identifierades vid baseline [13].

De ovan nämnda studierna är så kallade ”proof of 
principle-studier” där screening efter subgingival 
och/eller förekomst i saliv av specifika bakteriear-
ter, såsom P. gingivalis och A. actinomycetemcomi-
tans, har föreslagits. Dock fanns det i båda studierna 
patienter som hade parodontit men som inte var 
koloniserade av P. gingivalis eller A. actinomycetem-
comitans, medan vissa friska kontrollindivider var 
koloniserade med dessa patogener. Därför skulle 
rutinmässig screening av endast en bakterieart 
på tandläkarmottagningarna resultera i en bety-
dande mängd falska positiva och falska negativa 
identifieringar. 

Den nuvarande förklaringsmodellen för parodon-
tit är baserad på den så kallade ekologiska plack-
hypotesen, som innebär att parodontit utvecklas 
som en följd av dysbiotiska interaktioner mellan 
den orala mikrobiotan och värdens immunsystem 
[8]. En bra diagnostisk tillämpning av den ekolo-
giska plackhypotesen är att kombinera bakteriella 
markörer och värdmarkörer. Intressant nog pre-
senterades ett sådant tillvägagångssätt 2011, där 
nivåer i saliven av P. gingivalis, interleukin (IL)-1β 
och matrix metalloproteinase (MMP-8) användes 
för att beräkna en kumulativ riskpoäng som visade 
sig starkt associera med kliniskt parodontalt status 
[4, 14]. Faktum är att avancerad molekylär teknik 
– såsom metagenomik, metatranskriptomik, me-

taproteomik och metabolomik, kollektivt kallad 
omik – behövs för att fullt ut beskriva interaktionen 
mellan mikrobiota och värden [10].

MIKROBIELLA MARKÖRER OCH KLINISK 
PARODONTAL DIAGNOS: AKTUELLA BEGREPP 
Hittills har en ansenlig mängd vetenskapliga be-
vis samlats in för konklusionen att polymikrobi-
ella biofilmer av egna orala mikroorganismer i ett 
”dysbiotiskt” förhållande med värden är ett av-
görande orsakssamband för parodontit [15]. An-
vändningen av toppmoderna ”omik” har gjort det 
möjligt för forskare att sammanställa långa listor 
över mikroorganismer som finns i biofilmer eller 
saliv hos parodontitpatienter respektive friska 
individer. Dessa listor är inte begränsade till de 
”klassiska” parodontitpatogener som varit kän-
da i årtionden (till exempel så kallade ”röda kom-
plexets” arter), utan har utvidgats till att omfatta 
arter som tidigare var okända eller arter som inte 
misstänkts vara kopplade till parodontit. Denna 
kunskap har bidragit till att definiera ”kärnmikro-
biomet” vid hälsa eller sjukdom som kan bestå av 
taxonomiskt olika mikroorganismer som tende-
rar att dela liknande funktionella och metabolis-
ka egenskaper [16]. Det är viktigt att känna till att 
”kärnmikrobiomet” kan variera mellan individer 
även i hälsa [17], vilket styrker vikten av individu-
aliserad tandvård.

Den viktigaste frågan är om någon mikrobiolo-
gisk information verkligen kan användas för att 
understödja den kliniska diagnosen av parodon-
tit i tandläkarmottagningen, som är en tekniskt 
begränsande arena (point-of-care, PoC) för utfö-
randet av mikrobiologiska analyser. Att hitta sätt 
att noggrant mäta förändringar i hela eller utvalda 
delar av den mikrobiella sammansättningen och/
eller den biosyntetiska aktiviteten i plack eller sa-
liv kontinuerligt över tid vid tandläkarbesök kan 
fungera som en viktig diagnostisk och prognostisk 
parameter. Om det används effektivt kommer mik-
robiologisk information att bidra till att anpassa 
diagnos- och behandlingsplanering, i linje med 
begreppet individualiserad tandvård [18].

Även om behovet av individanpassad hälso- och 
sjukvård nu är tydligare än någonsin, innebär mik-
robiologisk analys i rutinmässig tandläkarpraktik 
fortfarande betydande praktiska utmaningar. I dag 
finns inget teknikvänligt sätt att i den patientnära 
miljön (PoC) utföra snabb fullskalig screening av 
det orala mikrobiomet som kan stödja ett kliniskt 
beslut vid rätt tidpunkt. Detta skulle i framtiden 
kunna bli möjligt, eftersom kompakta tekniker för 
nukleinsyrasekvensering ständigt utvecklas. För 
närvarande är qPCR-analyser och apparater som 

” Parodontit är en multifaktoriell sjukdom där den subgingivala mikrobiotan  
och värdens immunsystem är de viktigaste aktörerna i patogenesen.”
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kan utföra snabba molekylära detektionstester 
för ett begränsat antal arter vid tandläkarbesöket 
under utveckling [19]. Dessa är skräddarsydda för 
att upptäcka välkända parodontala arter som sur-
rogatmarkörer för övervakning av mikrobiomet, 
och har kapacitet att skilja mellan hälsa och paro-
dontal sjukdom [20].

VÄRDSVARSMARKÖRER OCH KLINISK 
PARODONTAL DIAGNOS: AKTUELLA BEGREPP 
Efter intensiv forskning under de senaste decen-
nierna identifierades saliv och GCF-proteiner 
från inflammation (IL-1β, makrofaginflamma-
toriskt protein-1α), kollagennedbrytande (MMP-
8) och benreglerande (osteoprotegerin OPG), re-
ceptoraktivatorn av nukleär faktor kappa-B ligand 
(RANKL)] som tänkbara biomarkörer för parodon-
tit [21]. Framtagandet av ett kvantitativt diagnos-
tiktest som kan användas patientnära (chair-side) 
vid parodontitdiagnostik utgör dock fortfarande 
en stor utmaning.

Med utvecklingen av GCF-studier har olika 
forskargrupper försökt differentiera aktiva och 
inaktiva parodontala områden genom att använda 
GCF-proteiner som biomarkörer. Ett framgångs-
rikt exempel var MMP-8 ”chair-side”-testet, som 
utvecklades för att definiera områden med pa-
rodontal nedbrytning och också för att följa läk-
ningen efter behandlingen [22, 23]. Även om dess 
prediktiva förmåga påvisades i oberoende studier 
upphörde tillverkningen efter en tid.

Ett annat kommersialiserat instrument var det 
IL-1-genotypbaserade diagnostiska testet. Detta 
test baserades på ett mönster av IL-1-genetiska 
polymorfismer, karakteriserade av IL-1A (+4845)- 
och IL-1B (+3954)-markörer. Individer med denna 
polymorfism konstaterades vara associerade med 
parodontit [24]. Även om det IL-1-baserade gene-
tiska testet marknadsfördes kraftigt, kritiserades 
dess svaga diagnostiska nytta och bristen på stöd 
i litteraturen [25].

Bland de ”chair-side”/PoC-tester som utveck-
lats hittills har FDA (USA) och EU godkänt aktivt 
MMP-8 PoC-lateralt flödes-immunotest, som 
upptäckts och utvecklats av Timo Sorsa et al [26, 
27]. Detta test uppvisar lovande resultat när det 
gäller diagnostiska och prognostiska egenskaper 
avseende parodontit och periimplantit [28, 29].

AMMP-8-nivåerna i munsköljning och i GCF/
periimplantär sulkusvätska (PISF) är en indika-
tion på tidig kollagenolytisk inflammation runt 
tänder och tandimplantat [26–29]. Periimplantära 
områden visade ett liknande mönster av förhöjd 
nivå av aMMP-8 i PISF som det som observerats 
vid parodontitområden, med en liknande cellulär 
källa främst från inflammatoriska celler – särskilt 
neutrofiler [30]. Multinationella studier har visat 
att ett aktivt MMP-8 PoC-test kan upptäcka initial 
parodontit associerad med enstaka nukleotidpo-

lymorfismer av VDR- och MMP-3-gener [26–28].
Även om ett ”chair-side”/PoC aMMP-8-test 

inte kunde särskilja mellan rökare och icke-röka-
re med progressiv parodontit, visade det sig att 
denna analys kunde förutsäga rökarnas prognos, 
eftersom förhöjda baseline-MMP-8-nivåer indi-
kerade ett dåligt behandlingssvar, och områden 
som inte var mottagliga för behandling fortsatte 
att uttrycka höga nivåer av aMMP-8 [30]. Med sin 
lovande sensitivitet och specificitet vid diagnos 
av parodontit (minst två områden uppvisar PPD 
≥ 5mm), kan aMMP-8 från laterala flödes-”chair-
side”/PoC-immunanalys i framtiden införas i den 
nya klassificeringen av parodontit. Men eftersom 
parodontit är en områdesspecifik sjukdom kan 
”chair-side”/PoC-immunanalyser endast dia-
gno stisera parodontit på patientnivå, och för att 
definiera områden med parodontal vävnadsned-
brytning krävs traditionella diagnostiska meto-
der, det vill säga PPD, CAL och röntgenologiska 
benförlustmätningar.

MOLEKYLÄRA MARKÖRER FÖR INFLAMMATION 
SOM ANVÄNDNINGSBARA MÅL  
VID BEHANDLING AV PARODONTIT 
Normalt accepterar vi inflammation som det med-
födda svaret mot bakteriellt, kemiskt eller fysiskt 
trauma. Följaktligen kan det, genom att modu-
lera det inflammatoriska svaret, vara möjligt att 
kontrollera svårighetsgraden och utbredningen 
av en infektion, ändra sjukdomsprognosen, för-
korta behandlingstiden, förutsäga behandlings-
svaret och öka möjligheterna för regeneration. 
Under de senaste decennierna upptäcktes att ut-
läkning av en inflammation inte är en passiv utan 
en aktiv och kraftigt reglerad process och, vikti-
gast av allt, de molekyler som förmedlar den pro-
grammerade utläkningen av en inflammation har 
upptäckts [31]. Ett brett spektrum av tilläggsinter-
ventioner (inklusive icke-steroida antiinflamma-
toriska medel, statiner, sub-antimikrobiell dos av 
doxycyklin, resolviner och probiotika) har länge 
övervägts vid behandling av inflammation som 
en del av icke-kirurgisk behandling av parodontit.

Många av metoderna har nyligen granskats i 
översiktsartiklar för att utvärdera om det finns till-
räckliga bevis för deras effektivitet. Medan studier 
visar tillfredsställande kliniska trender för några 
av dessa tilläggsbehandlingar, måste ytterligare 
aspekter övervägas innan fullständig rekommen-
dation för användning i rutinmässig klinisk praxis 
kan ges [32]. Till exempel bör antimikrobiella medel 
utvärderas mer noggrant när det gäller deras po-
tential att inducera resistenta bakteriestammar, 

” I dag finns inget teknikvänligt sätt att i den 
patientnära miljön utföra snabb fullskalig screening 
av det orala mikrobiomet …” 
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antiinflammatoriska medel gällande eventuella 
allmänna biverkningar och probiotika för att se 
hur allmängiltiga de använda formuleringarna är 
och vilka övergripande kliniska fördelar som före-
ligger. I princip är ytterligare multicenterstudier 
motiverade (figur II).

STIMULERA UTLÄKNING AV INFLAMMATION
Parodontal inflammation initieras av bakteriell 
infektion och regleras av värdkemiska protein-
mediatorer. Denna samling av mediatorer, resol-
viner, protektiner, maresiner (ω-3-härledda) och 
lipoxiner (ω-6-härledda) genereras aktivt från es-
sentiella fleromättade fettsyror (PUFA) och kon-
trollerar varaktigheten och omfattningen av in-
flammation, vilket bidrar till att återställa hälsa 
[33]. Tillsammans kallas dessa molekyler ”specia-

lized proresolving mediators” (SPM:s), och famil-
jerna utökas när nya medlemmar upptäcks [34]. 
Studier indikerar att RvE1 verkar direkt på ben-
celler och främjar bevarandet av ben. RvE1 har i 
djurmodeller visat sig reglera inflammation och 
återställa vävnadens homeostas vid parodonta-
la sjukdomar [35]. 

HÄMNING AV DEN PROTEOLYTISKA 
AKTIVITETEN (DOXYCYKLIN I LÅG DOS)
MMPs har kollagenolytiska egenskaper och spelar 
en viktig roll vid parodontal vävnadsnedbrytning. 
Det visades nyligen att den förhöjda proteasakti-
viteten i saliv före den parodontala behandlingen 
förutsäger stabiliteten av fortgående gingival in-
flammation [36]. Förutom sina antibiotiska egen-
skaper kan tetracykliner modulera aktiviteten hos 
flera MMPs genom ett antal icke-antimikrobiel-
la mekanismer. Eftersom MMPs också spelar en 
viktig roll i fysiologiska processer är avsikten inte 
att eliminera MMPs fullständigt, och därför har 
en subantimikrobiell dos av doxycyklin lanserats 

” Antimikrobiella medel bör utvärderas mer 
noggrant … för att se vilka övergripande kliniska 
fördelar som föreligger.” 
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för värd modulerings behandlingar  
av parodontala inflammationer.
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som en tilläggsbehandling av parodontit. Effek-
ten av en subantimikrobiell doxycyklindos i ru-
tinmässig klinisk praxis återstår att fastställa [37]. 

REGENERATION
Emaljmatrixderivat (EMD) har förblivit en av fle-
ra ”golden standards” för vävnadsregenerering av 
förlorad parodontal vävnad och bendefekter. De 
viktigaste komponenterna i EMD är proteinet ame-
logenin, som kan understödja bildandet av nytt pa-
rodontalligament, cement och alveolärt ben [38]. 
EMD påverkar också markant inflammationssva-
ret och läkningssvaret. Det förändrar i hög grad 
OPG/RANKL-balansen i positiv riktning genom 
att öka OPG och minska RANKL. EMD minskar 
också IL-1β-uttryck, ökar prosta glandin E2 (PGE2)-
uttryck, proliferation av T-lymfocyter, tar bort bak-
terie- och vävnadsdebris samt inducerar mono-
cytdifferentiering, fibroplasi och angiogenes [38].

Mesenkymala stamceller (MSC) har hamnat i 
fokus som potentiella kandidater för att återupp-
bygga förlorad parodontal vävnad, ofta i kombina-
tion med olika typer av mekaniskt stöd. Mesenky-
mala stamceller har ansetts lovande på grund av 
att deras unika egenskaper, inklusive spridning, 
migration, differentiering av stammar från olika 
cellinjer och immunmodulering [39], uppvisar 
antiinflammatoriska effekter. Både dentala och 
icke-odontogena stamceller kan eventuellt app-
liceras, och nyttan av stamceller från tandpulpan, 
PDL och gingiva samt ben-MSC och inducerade 
pluripotenta stamceller utvärderas för närvarande 
för att kunna utnyttjas i vävnadsbyggande [40].

ANTIINFLAMMATORISKA 
BEHANDLINGAR
Bisfosfonater är antiresorptiva läkemedel som an-
vänds förebyggande och vid behandling av osteo-
poros. De binder till hydroxylapatit och stör os-
teoklasternas aktivitet. Systemiskt administrerade 
bisfosfonater som komplement till mekanisk de-
puration och rotplaning har visat sig hämma al-
veolär benförlust och förbättra mineraltäthet hos 
människor med parodontit, men en förbättring av 
kliniska inflammatoriska parametrar har inte va-
rit ett konsekvent observerat fynd [37].

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(NSAIDS) har övervägts för behandling av paro-
dontit, inte minst på grund av deras förmåga att 
blockera produktionen av prostaglandiner. Dessa 
läkemedel kan förbättra det kliniska resultatet av 
mekanisk parodontalbehandling. De har emeller-
tid allvarliga biverkningar som förhindrar deras 
användning i samband med parodontal terapi. 
Anticytokinbehandling används för att behandla 
inflammatoriska sjukdomar inklusive reumatoid 
artrit, och har föreslagits för behandling av paro-
dontit med IL-1β och TNF-α som terapeutiska mål. 
Användning av antireumatiska läkemedel kan dock 

ha negativa effekter på immuniteten. Dessutom 
kan blockad av en enda cytokin inte vara effektiv 
om destruktiv inflammation drivs av ett överflö-
digt cytokinnätverk [37].

KLINISK RELEVANS
Att diagnostisera etablerad parodontit är relativt 
enkelt för en tandläkare. Problemet är att diagnos-
tisera sjukdomen i dess subkliniska fas, bedöma 
progressionshastigheten och förutsäga behand-
lingsresultatet. Rutinmässig klinisk användning 
av nano- och mikrofluidteknik som en del i den 
parodontala diagnostiken och behandlingen tillå-
ter inte bara kliniker att diagnostisera parodontit 
i dess inledande skede, utan låter också klinikern 
övervaka sjukdomsförloppet och behandlings-
svaret i realtid.

Informationsåldern (det vill säga den digitala 
tidsåldern) har inneburit betydande förändringar 
i människans livsstil genom utbrett användande 
av tillgängliga teknologier. I dag är en omställning 
från traditionella metoder till högteknologiska 
tekniker inom odontologin närmare än någon-
sin. Kliniker måste uppdatera sina kunskaper och 
vara redo att ta till sig den nya tidens teknik inom 
diagnostik och behandling av parodontit för att 
kunna erbjuda högkvalitativ tandhälsovård till 
sina patienter.

ENGLISH SUMMARY
New perspectives in the diagnosis and treatment 
of periodontitis
Ulvi Kahraman Gürsoy, Georgios N Belibasakis, 
Daniel Belstrøm, Timo Sorsa and Anne Isine 
Bolstad
Tandläkartidningen 2022; 114 (3): 54–60
Periodontitis is a chronic inflammatory disease 
of tooth-supporting tissues characterized by the 
breakdown of periodontal attachment and alveo-
lar bone. Onset age and the progression rate of the 
disease vary depending on the presence of inheri-
ted and acquired risk factors and oral hygiene me-
asures. The relatively slow-progressing forms of 
periodontitis are usually diagnosed in the third to 
fourth decades of life, while aggressive forms of the 
disease can be detected in young adults. Periodon-
titis proceeds in an asymptomatic pattern, mean-
ing that initial stages of the disease are relatively 
underdiagnosed. Today, with the improvements 
in technology, it is possible to detect sub-clinical 
changes in the periodontal tissues by measuring 
the levels of non-invasively collected host- or bac-
teria-originated proteins, i.e. periodontal biomar-
kers. The present narrative review aims to present 
the current evidence of the clinical use of infec-
tion- and inflammation-related proteins as bio-
markers. The molecular markers that can be tar-
geted in periodontal disease treatment will also 
be discussed. l
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