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SAMMANFATTAT Här studeras framför 
allt samband och gemensamma 
orsaksfaktorer mellan parodontala 
inflammationer och systemsjukdomar.

Långvarig, låggradig kronisk inflammation tycks 
vara en huvudorsak vid kroniska tillstånd som till 
exempel parodontit, hjärt-kärlsjukdom och vissa 
cancersjukdomar.

Parodontal inflammation initieras av en bio-
film av bakterier på tänderna som framkallar ett 
immuninflammatoriskt svar i omkringliggande 
vävnader. Hos vissa individer kan reaktionen or-
saka ett kraftigt inflammationssvar i vävnaderna 
som kan leda till ett generellt inflammationssvar 
i kroppen. Kvarstår den bakteriella belastningen 
under längre tid kan det medverka till sjukdoms-
förloppet hos vissa folksjukdomar med inflam-
matoriskt ursprung.

Parodontit – inflammation i de parodontala 
vävnaderna drabbar upp till 90 procent av värl-
dens befolkning. Evidens tyder på att infektioner 
från parodontala bakterier kan påverka inflam-
mationsreaktionerna utanför den lokala vävna-
den i munnen och predisponerar för ateroskleros 
och därmed för hjärt-kärlsjukdom. Parodontiten 
ökar systemiska nivåer av inflammationsmedia-
torer och bidrar därmed till den inflammations-
associerade aterosklerosprocessen.

Trots att man kunnat identifiera ett stort antal 
bakterier har endast ett fåtal associerats till par-
odontit. Porphyromonas gingivalis är den bak-
terie som vanligtvis förknippas med vuxenpar-
odontit [1]. Den tycks kunna invadera endotel-
celler i hjärtats artärer och öka nedbrytningen av 

endotelcellproteiner. På så sätt uppstår en skada 
i kärlen som ger upphov till ateroskleros.

Ett stort antal studier visar att det finns ett 
samband mellan orala inflammationer och andra 
systemsjukdomar med inflammatorisk bakgrund. 
Hur det sambandet ser ut är ännu oklart. 

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsor-
saken i världen. Ett antal välkända faktorer som 
hög ålder, högt blodtryck, kolesterolnivå, diabe-
tes och rökning bidrar till uppkomst av hjärt-
kärlsjukdom. På senare tid har även kroniska 
infektioner lagts till på listan över riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom eftersom det nu är känt 
att inflammation medverkar till uppkomst av 
ateroskleros.

Inflammationsreaktioner kan mätas och följas 
genom analyser av serumkomponenter som till 
exempel high sensitive C-reactive protein (CRP) 
och tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Den 
ökade risken för hjärt-kärlsjukdom orsakad av 
parodontit har i en metaanalys beräknats till 19 
procent [2].   

        
EPIDEMIOLOGISK STUDIE
1985 utförde vi en stor epidemiologisk under-
sökning av 30–40-åringar i Stockholmsområdet 
(Stockholmsundersökningen). Personerna var 
födda den 20:e i någon månad mellan 1945 och 
1954. Kohorten som består av 3  273 personer 
randomiserades från befolkningsregistret och 
är representativ för 105  789 personer i Stock-
holmsområdet. En noggrann undersökning av 
tänder och parodontala vävnader genomfördes. 
Det visade sig att 17,2 procent av de undersök-
ta hade parodontit [3, 4]. Personerna har sedan 
följts under 20 år för att man ska kunna studera 
folksjukdomar och dödsorsaker.

Systemsjukdomar och för tidig död vid långvarig 
och låggradig parodontal inflammation
Kronisk inflammation är en viktig orsak till 
många systemsjukdomar som exempelvis par-
odontit, hjärt-kärlsjukdomar, olika former av 
cancer och vissa sjukdomar i mag-tarmkanalen. 
Hjärt-kärlsjukdom och cancer är de vanligaste 
dödsorsakerna. Ungefär 20 procent av samtliga 
cancerfall härleds till kroniska inflammationer. 

Stockholmsundersökningen är den första 
studien i sitt slag där man undersökt den orala 
hälsan i en befolkning och sedan under en lång 
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Figur 1. Spridning 
av bakterier till 
blodomloppet.
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följd av år undersökt eventuella samband med 
systemsjukdomar. Uppgifter har hämtats från 
patientregistret, hjärtinfarktregistret, cancerre-
gistret och dödsorsaksregistret. Resultaten visar 
tydliga samband mellan orala inflammationer 
och vissa systemsjukdomar. 

Personer med parodontit och som hade förlo-
rat kindtänder hade en nästan fyrdubblad risk att 
dö i cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller sjukdomar 
i mag-tarmkanalen efter justering för faktorer 
som rökning, utbildning, kön med mera. Medel-
åldern bland dem som avlidit var 47 år [5].

 
Aterosklerotiska förändringar vid parodontit
Forskargruppen har även visat att personer med 
parodontit men utan tidigare känd hjärt-kärl-
sjukdom visade tydliga aterosklerotiska föränd-
ringar i halspulsådrorna jämfört med en grupp 
personer från samma urvalsgrupp som hade 
friska parodontala vävnader. Resultaten tyder 
på att den parodontala inflammationen utgör en 
riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom [6].

Tidiga aterosklerotiska  förändringar hos kvinnor 
med gingival inflammation/parodontit  
Gruppen har genomfört en studie på kvinnor 
med eller utan parodontal inflammation och utan 
kliniska tecken på hjärt-kärlsjukdom. Hos kvin-
norna med parodontal inflammation upptäcktes 
genom ultrasonografi av halspulsådrorna tidiga 
förändringar i kärlväggen i vänster halspulsåder, 
ett förstadium till allvarligare hjärt-kärlproblem. 
Förändringen var fem gånger vanligare hos kvin-
nor med parodontal inflammation jämfört med 
kvinnor med friskt parodontium [7].

Mikroorganismer och inflammationsmarkörer
i gingivalvätska och blod
Genom analyser av gingivalvätska och blod har 
gruppen studerat förekomst och omfattning av 
olika typer av bakterier samt hur dessa medver-
kar till frisättning av olika inflammationsmar-
körer. Resultaten visar att parodontala mikroor-
ganismer kan påverka värdsvaret att producera
en ökad mängd matrixmetalloproteinas-8 och -9 
(MMP-8, MMP-9) i gingivalvätska hos personer 
med parodontit. Samtidigt påvisades högre nivå-
er av MMP-9 i blod, vilket kan medföra skador på 
blodkärlets endotelceller. Studien visade även att 
personer med parodontit hade signifikant hög-
re nivåer av totalkolesterol, LDL-kolesterol och 
triglycerider [8].

Hur kombinationer av vissa mikroorganismer 
påverkar nivåerna av inflammationsmarkörerna   
prostaglandin E2, Interleukin-1α och granulocyt-
elastas, har studerats hos personer med par-
odontit. Den studien visade att samtidig närvaro 
av Tannerella forsythia och Porphyromonas gin-
givalis eller Tannerella forsythia och Prevotella 
nigrescens ökar utsöndring av inflammationsme-
diatorerna prostaglandin E2, Interleukin-1α och 

granulocytelastas i gingivalvätska [9]. Förhöjda 
leukotrienkoncentrationer i gingivalvätska har 
studerats hos personer med parodontit och 
ateroskleros.

Resultaten visade att ökad koncentration av 
cysteinylleukotriener var korrelerad både till
parodontit och till ateroskleros. Dessa resultat vi-
sar att ökad leukotrienbildning kan vara en tänk-
bar länk mellan parodontit och ateroskleros och 
en riskfaktormarkör för båda dessa sjukdomar. 
Dessutom fanns en korrelation mellan mäng-
den dentalt plack på tandytor och förekomst av 
aterosklerotiskt  plack [10]. 

Stressbetingad parodontal inflammation
Forskargruppen har studerat stressbetingad par-
odontal inflammation. Resultaten visade att ris-
ken att drabbas av parodontal inflammation ökar 
hos personer som upplevt livskriser, psykosocial 
stress, ängslan och psykiska utmattningssyn-
drom. Hos gruppen med psykiskt utmattnings-
syndrom ökade även nivån av det proinflamma-
toriska cytokinet IL-1β [11]

Figur 2. Stress-
relaterad inflam-
mationsreaktion.
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