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En eventuell koppling mellan parodontit och 
hjärt–kärlsjukdom har diskuterats och studerats 
mycket under senare år. Parodontit är den vanli-
gast förekommande inflammatoriska sjukdomen 
[1, 2] och hjärt–kärlsjukdom utgör en folksjuk-
dom med hög sjuk- och dödlighet. En rad risk-
faktorer för hjärt–kärlsjukdom, som rökning, 
hypertoni, förhöjda blodfetter och diabetes, är 
väl kända och kartlagda. Dessa riskfaktorer an-
ses kunna förklara en stor andel, men inte alla, 
sjukdomsfall. Således torde andra potentiella 
riskfaktorer finnas. Kroniska inflammatoriska 
sjukdomar, exempelvis parodontit, har diskute-
rats i detta sammanhang [3]. Tillgängliga under-
sökningar uppvisar många gånger brister i form 
av för små patientgrupper, ofullständig riskfak-
toranalys eller ofullständigt genomförda tandun-
dersökningar. 

HJÄRT–KÄRLSJUKDOM I SVERIGE
Hjärt–kärlsjukdom orsakar cirka hälften av alla 
dödsfall i Sverige och omkring 12 procent av 
befolkningen lider av hjärt–kärlsjukdom. Ut-
vecklingen har under de senaste 15 åren varit 
gynnsam med en minskande dödlighet, huvud-
sakligen relaterad till en sänkt dödlighet i krans-
kärlssjukdom. Likväl orsakas en tredjedel av 
alla dödsfall fortfarande av hjärtinfarkt [4]. Det 
totala antalet personer som lever med sviter av 
hjärt–kärlsjukdom ökar däremot. Detta sam-
manhänger med en ökad medellivslängd och 
en ökande överlevnad i olika manifestationer av 
hjärt–kärlsjukdom. En betydande andel av de 
personer som tas in på sjukhus för hjärtinfarkt 
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är under 70 år gamla. Detta innebär att det även 
fortsättningsvis kommer att vara mycket angelä-
get och samhällsekonomiskt väsentligt med en-
ergiska ansträngningar att minska sjukdomens 
förekomst och förtida yttringar.

GEMEnSaMMa	rISkFakTorEr	
FÖr	paroDonTIT	oCH	HJÄrT–kÄrLSJUkDoM	
Det finns studier som visar att hjärt–kärlsjuk-
dom är vanligare hos patienter med parodontit 
än hos parodontalt friska individer. Om detta be-
ror på ett orsakssamband eller på gemensamma 
riskfaktorer som leder till en samvariation är 
ännu oklart. Det finns många gemensamma risk-
faktorer, exempelvis rökning [5, 6, 7], ärftlighet 
[8, 9], etnicitet [10], ålder [2], övervikt [11], diabe-
tes mellitus [2, 12], kostfaktorer [13, 14, 15], stress 
[16, 17] och socio-ekonomiska faktorer [18, 19, 
20]. Det är viktigt att man i studier som avser att 
studera eventuella samband, korrigerar för ge-
mensamma riskfaktorer. Detta innebär att man 
med statistiska metoder justerar för betydelsen 
av kända riskfaktorer för båda sjukdomarna och 
därefter ser om det finns ett kvarstående sam-
band. 

LIkHETEr	I	UTVECkLInG	
aV	HJÄrT–kÄrLSJUkDoM	oCH	paroDonTIT
Både parodontit och hjärt–kärlsjukdom är av in-
flammatorisk natur och därmed har sjukdomarna 
en besläktad patogenes. Man har insett att syste-
misk inflammation är en riskfaktor av avgörande 
roll för utveckling av ateroskleros [21, 22] och pa-
tienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar 
har en påskyndad aterosklerosutveckling jämfört 
med köns- och åldersmatchade kontrollpatien-
ter [23, 24]. Förutom att påskynda ateroskleros-
utveckling ökar kronisk inflammation risken för 
utveckling av akuta kärlocklusioner [25, 26, 27]. 
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Akuta tillstånd, exempelvis hjärtinfarkt och in-
stabil angina, uppkommer vid komplikationer till 
aterosklerosen, plackruptur och trombosbild-
ning [25]. Förhöjda nivåer av crp och il-6 finner 
man vid dessa tillstånd, vilket också bidrar till 
sämre prognos [30, 31]. 

En möjlig mekanism för ett orsakssamband 
skulle kunna vara spridning av bakterier och 
bakterieprodukter från den parodontala inflam-
mationen till blodomloppet. Bakteriemi kan 
uppkomma exempelvis vid tandborstning. dna 
från bakterier som ofta förekommer i munhålan 
har hittats i arteriella plack [32, 33]. Endotoxin 
eller lipopolysackarid (lps), ett ämne som finns 
i cellväggen på Gram-negativa bakterier, induce-
rar frisättningen av inflammatoriska cytokiner 
och skulle därmed också kunna påskynda en 
aterosklerotisk process.

Ett antal studier inom området visar att det 
finns ett samband mellan parodontalstatus och 
flera kända riskmarkörer för hjärt–kärlsjuk-
dom, exempelvis crp, totalt kolesterol, hdl 
och ldl [34, 35, 36]. Utifrån tidigare studier 
kan man dra slutsatsen att det eventuellt är 
möjligt att parodontit utgör en behandlingsbar 
orsak till systemisk inflammation, vilken kan 
bidra till uppkomsten av hjärt–kärlsjukdom.  

parokrank
parokrank (Parodontit och kranskärlssjukdom 
– prevalens, risk och effekten av behandling) 
är en fall- kontrollstudie där patienter med för-
stagångsinfarkt jämförs med ålders- och köns-
matchad kontrollgrupp från samma område, 
som ska vara fria från känd hjärt–kärlsjukdom. 
Patienter och kontrollpatienter genomgår prov-
tagning och en noggrann tandundersökning. 
Insamling av patientuppgifter, inklusive kart-
läggning av riskfaktorer, sker via det nationella 
hjärtinfarktregistret (Riks-hia). Deltagarna följs 
sedan via befintliga register under 1–2 år avse-
ende nyinsjuknanden i hjärtinfarkt, slaganfall 
och död. 

I denna studie kommer det att ingå 1 500 hjärt-
infarktpatienter och lika många kontrollpatien-
ter. I ett senare skede kan ytterligare patienter 
inkluderas men endast om den första delen av 
studien utfaller enligt hypotesen. 

Patienter och kontrollpatienter inkluderas i 
denna studie tack vare ett landsomfattande en-
gagemang mellan hjärtkliniker på olika sjukhus 
och medicinsk tandvård (sjukhustandvård) på 
dessa sjukhus. Vi räknar med att ett tjugotal sjuk-
hus deltar i denna studie. En studie som denna 
kan bara genomföras tack vare ett väl fungerande 
samarbete.

Målsättning
Denna studie vill fastställa om parodontit är en 
självständig riskfaktor för kranskärlssjukdom. 
Man antar att inflammationsprocesser kan vara 

en betydelsefull gemensam länk. Om hypotesen 
bekräftas fortsätter studien med en interven-
tionsdel där frågeställningen är om tandsanering 
minskar insjuknandet i hjärt–kärlsjukdom. 

Betydelse
Om ett orsakssamband mellan parodontit och 
hjärt–kärlsjukdom kan kartläggas leder detta till 
en ny inställning till behandlingen av parodontit, 
från att i dag syfta till att förbättra tandhälsan till 
att i framtiden även minska hjärt–kärlsjukdom. 
Med tanke på sjukdomarnas höga prevalens i 
befolkningen kommer detta att kunna bli av stor 
betydelse för folkhälsan.

Uppföljning
Med hjälp av samkörning av register kommer pa-
tienterna att följas med avseende på nya hjärt–
kärlhändelser (hjärtinfarkt, stroke och död) och 
efter det första året kommer en preliminär ut-
värdering att ske, där bland annat patienter som 
återinsjuknat i infarkt kontrolleras för att under-
söka om de hade sämre tandstatus jämfört med 
dem som inte återinsjuknat. Detta för att bedöma 
om behov föreligger av den fortsatta interven-
tionsstudien. 
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