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Sambandet mellan
marginal parodontit
och hjärt–kärlsjukdom
SAMMANFATTAT Under flera år har
en betydande del av den parodontologiska
forskningen varit riktad mot de möjliga
sambanden med en rad sjukdomar, bland
annat hjärt–kärlsjukdom (HKS). Eftersom
man tidigare tagit upp detta samband
i de nordiska tandläkartidningarna [1]
fokuserar vi i denna artikel på de senaste
resultaten inom detta område.
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akgrunden för ett möjligt samband
mellan hjärt–kärlsjukdom (hks) och
marginal parodontit är aktuell kun
skap att ischemisk hjärtsjukdom (ihs),
som beror på förkalkningsprocesser i
koronarartärerna, är en sjukdom vars utveckling
har en betydande inflammatorisk komponent.
Vid ihs sker förkalkningsprocesser i ateroma
tösa plack, och sjukdomsutvecklingen beror på
om detta plack är stabilt eller instabilt. Hos in
stabila plack kan plackens vägg brista (figur i),
och speciellt trombocyter och leukocyter kan
tränga in genom kärlväggen och bilda en ocklu
derande tromb varvid en del av hjärtmuskulatu
ren blir ischemisk. Därmed bildas en infarkt. Det
instabila placket karaktäriseras av förstoring av
lipidkärnan och uttunning av väggen med dys
funktion i endotelcellerna, som spelar en central
roll i sjukdomsutvecklingen. De processer som
kan leda till instabila plack kan stimuleras av
inflammation. Denna inflammation kan tänkas
förmedlad av inflammationsmediatorer, cytoki
ner, som syntetiseras på stället eller förs dit ef
ter syntes vid inflammationsprocesser på andra
ställen i organismen. Inflammation i parodontiet
kan därmed tänkas bidra till destabilisering av
det ateromatösa placket genom påverkan av en
dotelcellerna och genom frisättning av cytokiner
från inflammationsprocessen i de parodontala
vävnaderna till blodbanan. Dessutom kan bak
teriemi som en följd av inflammation i parodon

tiet [3] innebära att orala bakterier binder sig till
det ateromatösa placket, där de kan initiera och
driva inflammationsprocessen.
Andra möjligheter till påverkan av patogene
sen vid ihs är förändring av lipidmetabolismen
som följd av parodontal inflammation.
påverkan av endotelcellerna
En av de mest överraskande studierna i detta
sammanhang publicerades av Tonetti och med
arbetare 2007 [4]. Studien visade att parodontal
behandling medförde förbättring av den endo
telcellstyrda kärldilatationen. Sex månader ef
ter en parodontal behandling skedde en signi
fikant förbättring av endotelfunktionen, mätt
som flödesmedierad kärldilatation i armartären.
Studien visade emellertid också att parodontal
behandling ledde till en tydlig aktivering av in
flammationsmediatorer och försämrad endotel
funktion 24 timmar efter ingreppet. Den kliniska
betydelsen av dessa fynd är ännu oklar. Under
sökningen tydde således på att marginal par
odontit medförde endotelial dysfunktion, vilken,
som tidigare nämnts, är en viktig komponent vid
ihs. I förlängningen av detta har Ghorbani och
medarbetare just redovisat att endotelcellstyrd
kärlkontraktion i koronarkärl från råttor blir
känsligare för kärlkontraherande substans ef
ter inkubering med lipopolysackarid (lps) från
Porphyromonas gingivalis [5]. Hypotesen skulle
således kunna vara att lps som frigörs till blodba
nan från parodontal infektion kan medföra ökad
kärlkontraktion i koronarkärl, vilket är ogynn
samt i samband med ihs.
bakteriemi
Vid blodiga ingrepp i munhålan uppstår bak
teriemi, men också vardagliga aktiviteter som
tandborstning, rengöring med tandtråd och
tuggning kan medföra bakteriemi. Omfattning
och förekomst av bakteriemi är beroende av
dessa aktiviteter, men också inflammationer i
parodontiet spelar en avgörande roll. Således
uppträder bakteriemi oftast vid parodontit, med
an friska parodontala förhållanden skyddar mot
tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012
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1. Inflammation

Figur I. Schematisk framställning av inflammatoriska faktorer och
utveckling av ateromatos.
(1) Aktiverad inflammation i kärlväggen, här symboliserad
med ökat C-reaktivt protein (CRP), medför (2) endotelial
dysfunktion, som (3) aktiverar monocytadhesion och
-migration genom det skadade endotelet, som igen (4) leder
till ombildning av monocyterna till skumceller och därmed
lipidansamling i kärlväggen. (5) Detta kan medföra sprängning av
kapselmaterialet mellan det cirkulerande blodet och kärlvävnaden
och härmed starta trombocytaggregation och trombbildning (inte
visat).
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Modifierat från [2].
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bakteriemi [3]. Parodontal behandling är därmed
ett viktigt led i förebyggandet av bakteriemi med
orala bakterier. Som ett led i att klarlägga bakte
riemiers betydelse för ihs har man i flera under
sökningar försökt ta reda på om orala bakterier
slår sig ner i ateromatöst plack, där de kan med
föra inflammation med utveckling av instabilt
plack (figur ii). Inga studier har emellertid kun
nat påvisa levande orala bakterier i ateromatöst
plack, men flera undersökningar har visat spår
av orala bakterier i detta plack. Således har man
isolerat DNA från de viktigaste periopatogenerna,
Porphyromonas gingivalis (P.g.), Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Treponema denticola och Tannerella forsythensis
och från andra orala bakterier [6, 7]. Dessa fynd
innebär emellertid inte att bakterierna har infek
terat det ateromatösa placket, men fragment av
bakterierna kan ha förts dit från munhålan eller
blodbanan, till exempel via fagocyter.
Intresset för de orala bakteriernas betydelse
har ökat eftersom insprutning av periopatoge
ner, bland annat P.g. antingen intravenöst eller
via oral administration, har medfört förstärkt
utveckling av ateromatöst plack i experimentella
modeller, bland annat hos mus med ApoEbrist,
tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012

Figur II. Parodontit och ischemisk hjärtsjukdom.
Parodontit kan via bakteriemi och via
frisättning av cytokiner från parodontiet
tänkas påverka utvecklingen av ischemisk
hjärtsjukdom. Bakteriemi med infektion eller
cytokinmedierad inflammation i ateromatöst
plack i koronarkärlen är således en möjlig
faktor vid försvagningen av kappan över
ateromet, varvid plackruptur kan uppstå
(jämför punkt 5 i figur I).

en transgen mus med extra benägenhet att ut
veckla åderförkalkning [8].
FriSÄttninG av cYtokiner till blodbanan
En rad cytokiner anses ha betydelse för pato
genesen vid ihs. Det gäller primärt Interleukin
(il)1, Tumor Necrosis Factor (TNF)α och il6,
eftersom dessa inflammationsmediatorer kan
potentiera inflammation. Då alla dessa fakto
rer produceras vid inflammation i parodontiet,
och därifrån kan överföras till blodbanan, finns
det möjlighet för påverkan av vävnader utanför
munhålan (figur ii). Ytterligare en möjlighet för
en sådan påverkan är cytokinproduktion som en
följd av bakteriemi. Således visade Forner och
medarbetare (2006) att ett resultat av bak
teriemi efter orala procedurer (approxi

»Parodontal behandling
är … ett viktigt led i
förebyggandet av bakteriemi
med orala bakterier.«
I LLU S T R AT I O N : C O LO U R B OX
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»I en nyligen publicerad undersökning
… stärks dock misstanken om ett
direkt orsakssamband mellan HKS och
marginal parodontit.«

mal rengöring, tandborstning och tuggning) var
signifikant ökande mängd il6 i blodbanan [9].
Ett signifikant samband mellan parodontit och
höga nivåer av andra inflammationsmarkörer,
som Creaktivt protein (CRp) och fibrinogen,
kan dessutom vara av betydelse för sambanden
mellan parodontit och ihs. Detta har visats av
Buhlin och medarbetare 2009 [10]. I den så kal
lade pAVEstudien kunde man inte identifiera
någon säker effekt av mekanisk parodontal in
fektionsbehandling på inflammationsmarkören
högkänsligt Creaktivt protein (hsCRP). Många
av kontrollpatienterna i denna studie fick dock
också parodontal behandling. Detta gör resulta
tet svårt att bedöma och visar att det finns många
frågor kvar att besvara i stora, välkontrollerade
kliniska undersökningar [11].
ÄndrinG av lipidmetaboliSmen
Det är väl känt att lipidmetabolismen har bety
delse för utveckling av ihs. Höga kolesterolvär
den och ogynnsam fördelning av mättade och
omättade fettsyror i blodbanan är således predis
ponerande för ihs. I detta sammanhang är det in
tressant att parodontit, förmodligen som en följd
av förhöjd il1 och TNFα, kan medföra metabo
lisk dysreglering av serumlipidmetabolismen.
Det har således visats i flera undersökningar att
parodontitpatienter har förhöjda nivåer av total
kolesterol, lDl och triglycerid kombinerat med
sänkt hDlnivå [12, 13]. Det avgörande är emel
lertid att behandling av parodontit kan ändra
lipidmetabolismen i gynnsam riktning. En stu
die från Stockholmsgruppen visade således att
hDlkoncentrationen var signifikant förhöjd och
lDlkoncentrationen sänkt ett år efter parodon
tal behandling [14].
SammanFattninG
Talrika undersökningar tyder på att kronisk in
flammation vid marginal parodontit kan ha kon
sekvenser för allmänhälsan. Det är ännu inte
helt klarlagt hur de patogenetiska sambanden
fungerar, men ett intensivt forskningsarbete har
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gjort att det nu finns en konstant växande förstå
else för de mekanismer som möjligen medverkar
i denna process. Det är upplagt för att gemen
samma bakgrundsfaktorer för sjukdomarna par
odontit och ischemisk hjärtsjukdom också kan
tänkas vara en del av bakgrunden till de konsta
terade epidemiologiska sambanden, även om det
i de flesta senare undersökningar har korrigerats
för sådana förhållanden [15]. Men det kan också
vara tal om hittills okända gemensamma förhål
landen, bland annat genetisk polymorfi [16], som
en del av förklaringen. I en nyligen publicerad
undersökning [17] stärks dock misstanken om
ett direkt orsakssamband mellan hks och mar
ginal parodontit. I undersökningen följde man
884 hjärtinfarktpatienter under tre år. I perioden
fick 154 en hjärt–kärlkomplikation (plötslig död,
infarkt, stroke eller koronarkärlsintervention).
Hos ickerökare var parodontit en tydlig riskfak
tor för recidiv av hjärtsjukdomar.
enGliSH SUmmarY
Connection between periodontitis and coronary heart
disease
Palle Holmstrup, Björn Klinge and Bjarne Sigurd
Tandläkartidningen 2012; 104 (2): 60–3
Coronary heart disease is due to formation of
atheromatous plaques in the walls of the coro
nary arteries. These plaques may be stable or
unstable, the latter condition being associated
with risk of disease progression. The conversion
from stable to unstable plaque is stimulated by
inflammation. Unstable plaque may be associa
ted with migration of thrombocytes and leukocy
tes through the vessel wall resulting in thrombus
formation and occlusion of the vessel whereby
an infarct of the heart musculature occurs. In
flammation is brought about by inflammatory
mediators, cytokines, which may be synthesized
in the area or in other parts of the body. Thereby
spillover of cytokines from the periodontium
may play a part in the course of coronary heart
disease. Also, bacteremia associated with perio
dontal disease may result in transferral of perio
pathogens to the atheromatous plaques where
the bacteria may provoke inflammation in the
coronary arteries. Also inflammation seems to
influence lipid metabolism, from which we may
conclude that periodontal disease may initiate
or influence the development of coronary heart
disease.
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