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AuTorEfErAT Denna avhandling 
baserad på relativt stora material visar 
på ett samband mellan munhälsan och 
kardiovaskulär sjukdom. Att det fanns ett 
dosresponssamband ökar sannolikheten 
för att sambandet kan vara av orsaksnatur.

Munhälsans betydelse för allmänhälsan har på 
senare tid fått ett ökat intresse. En hel del forsk-
ning har studerat om det finns något samband 
mellan munhälsan och förekomsten av hjärt-
kärlsjukdom.

I flertalet studier har man funnit en associa-
tion, men en del studier har inte kunnat påvisa 
ett sådant samband. En biologisk förklaringsmo-
dell som föreslagits när det gäller parodontitens 
påverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom är att 
endotoxiner och inflammationsframkallande 
molekyler som bildas vid parodontit kan komma 
in i den systemiska cirkulationen och ge upphov 
till en låggradig kronisk systemisk inflammation 
som i sin tur kan påskynda utvecklingen av åder-
förkalkning. Även om de flesta studier visar på en 
association mellan oral hälsa och hjärt-kärlsjuk-
dom saknas slutgiltiga bevis för att sambandet 
skulle vara av orsaksnatur.

Syftet med avhandlingen var dels att studera 
det lokala inflammatoriska svaret vid parodon-
tit och hur det påverkas av behandling dels att 
med olika typer av studieupplägg undersöka om 
den orala hälsan kan vara av betydelse för före-
komsten av hjärt-kärlsjukdom.

Delarbete I
Här studerades det lokala inflammatoriska sva-
ret vid parodontit genom att mäta nivåer av in-

terleukin-1 (il-1) samt benresorptionsaktiviteten 
(bra) i gingivalexsudat (ge) från tandköttsfickor 
före och efter parodontalbehandling. 

Tio individer med pågående tandlossning del-
tog i studien. Från varje individ samlades gingi-
valvätska med pappersstripps under 30 sekunder 
från fyra sjuka tandköttsfickor (två med horison-
tell benförlust och två med vertikal benförlust) 
och två friska fickor, före och 12 månader efter 
parodontalbehandling. En ficka definierades 
som sjuk om den hade ett fickdjup >4 millimeter 
med blödning vid sondering eller var.

Nivåer av il-1 mättes med kommersiellt till-
gängliga eli-kits och bra beräknades genom att 
mäta frisättningen av 45Calcium från isotop-
märkta muskalvarier (skalltak hos möss) med en 
metod som utvecklats av Lerner och medarbeta-
re. Kalvarierna märks genom att 1,5 μCi 45Ca in-
jiceras i nyfödda möss 1–2 dagar gamla. 4–5 dagar 
senare avlivas mössen och kalvariet fridissekeras 
och placeras i ett odlingsmedium. Genom att till-
sätta gingivalvätska till odlingen kan man mäta 
hur mycket Ca45 som frisätts efter tillsatsen och 
på så sätt beräkna hur mycket bra exsudatet or-
sakar.

Resultaten från studien visar att nivåerna av 
il-1 och bra är signifikant högre i sjuka än friska 
fickor och att parodontalbehandling leder till en 
reduktion av il-1-nivåerna (figur 1) och bra upp 
till 12 månader efter behandling.

Mellan il-1-nivåerna och bra i den enskilda 
fickan fanns ingen korrelation vilket tyder på att 
andra molekyler förutom il-1 bidrar till benre-
sorptionsaktiviteten vilket vi planerar att när-
mare undersöka i framtida studier. 

Delarbete II
I en tvärsnittsstudie undersöktes om det fanns 
en association mellan graden av tandlossning/
antal tänder och självrapporterad förekomst av 
hjärtinfarkt och högt blodtryck. 

Studien omfattade 4 254 individer varav 3 352 
individer var remisspatienter till avdelningen för 
parodontologi och övriga 902 individer utgjor-
des av ett randomiserat befolkningsurval från 
samma geografiska område.

 Graderingen av parodontit baserades huvud-
sakligen på benförlusten kring tänderna vilken 
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mättes på röntgen från emalj-cementgränsen ner 
till benkanten. Varje tand fick ett värde mellan 
0–4 (0=frisk, 1=ingen benförlust men gingivit, 
2=benförlust ≤1/3 av rotlängden, 3=>1/3 ≤ 2/3 av 
rotlängden och 4= >2/3 av rotlängden, vertikal 
benförlust eller furkationsinvolvering grad 2–3) 
enligt Hugoson-Jordan (1982).

Värdena summerades och delades med antalet 
tänder och på så sätt räknades ett medelvärde 
av benförlust fram för varje patient. Beroende 
på medelvärdets storlek gjordes följande gra-
dering av parodontiten; 0–0,9=frisk, 1,0–1,9=lätt 
parodontit, 2,0–2,9=medelsvår parodontit och 
3,0–4,0=svår parodontit.

Antalet tänder delades in i fem grupper: 0–9, 
10–14, 15–19, 20–25 och >25 tänder. Tandkötts-
fickor med ett djup >4 millimeter bedömdes som 
fördjupade. Antalet ytor med plack och blödning 
vid sondering registrerades också. Samtliga ana-
lyser justerades för ålder, kön och rökning.

Graden av parodontit var relaterad till preva-
lensen av hjärtinfarkt på ett dosberoende sätt, 
men endast för gruppen 40–60 år efter strati-
fiering av materialet i tre åldersgrupper; (<40, 
40–60 och >60 år) med en odds ratio (or) på 2,7. 
Graden av parodontit var också relaterad till högt 
blodtryck i hela urvalet med en or på 1,3. Indi-
vider med högt blodtryck hade också signifikant 
fler fördjupade fickor.

Det fanns en dosberoende association mellan 
antalet tänder och hjärtinfarkt för hela urvalet 
med en or på 0,8 vilket innebär att ju fler tänder 
man har desto mindre är risken för hjärtinfarkt 
(figur 2). Antalet tänder var däremot inte asso-
cierat till förekomsten av högt blodtryck.

Delarbete III
I denna studie undersöktes om antalet tänder 
var relaterat till förekomsten av det metabola 
syndromet (MetS) och systemiska markörer för 
inflammation. Studiepopulationen utgjordes av 
1 016 individer 70 år gamla från den så kallade 
pivus-studien (Prospective Investigation of Vas-
culature in Uppsala Seniors, pivus).

Förutom en omfattande medicinsk undersök-
ning och provtagning uppmanades deltagarna att 
räkna och ange hur många tänder de hade. 947 
individer besvarade frågan om antalet tänder. 
För definition av MetS användes kriterierna från 
National Cholesterol and Educational Program/
Annual Treatment Planning iii (ncep/atpiii). 
Totalt ingår fem kardiovaskulära riskkriterier i 
MetS bestående av olika lipdrubbningar, förhöjt 
blodtryck, bukfetma och försämrad glukostole-
rans. MetS föreligger om man har tre av de fem 
kriterierna. 

Fig 2. Förekomsten av hjärtinfarkt (MI) 
var relaterad till antalet kvarvarande tänder, 
odds ratio 0,8 (p<0,03) för hela urvalet.

Figur 1. Skillnad i gingivalexsudat av IL-1α från friska och sjuka fickor före behandling (a) och en jämförelse 
före och 12 månader efter behandling i fickor med horisontell benförlust, vertikal benförlust samt ingen 
benförlust (b-d).    
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Förekomsten av MetS i studiepopulationen 
var 23 procent. Individer med syndromet hade i 
genomsnitt tre tänder färre än de som inte hade 
MetS. Vidare fanns en tendens att ju fler av de 
fem kriterierna som en individ hade desto mind-
re antal kvarvarande tänder fanns det. 

Efter att ha tagit med alla faktorer som primärt 
var associerade till antalet tänder i en baklänges 
stegvis multipel regressionsanalys kvarstod (för-
utom rökning, längd och utbildning) det meta-
bola syndromet och antalet vita blodkroppar som 
enskilda prediktorer för antalet kvarvarande tän-
der.

Delarbete IV
Här studerade vi om det fanns ett dosberoende 
samband mellan oral hälsa och mortalitet. 

Totalt ingick i studien 7 674 individer. Av dessa 
var 6 788 remisspatienter och 886 ett slumpmäs-
sigt befolkningsurval från samma geografiska re-
gion. Mediantiden för uppföljning var 12 år.

Graden av parodontit och antalet tänder grup-
perades på samma sätt som i delarbete ii. Antalet 
fickor med ett djup >4 millimeter delades in i fyra 
grupper: 0, 1–15, 16–30 och >30. Ytor med blöd-
ning vid sondering delades in i grupperna 0–19, 
20–39, 40–60 respektive >60 procent. 

Personnummer från samtliga deltagare skicka-
des till Statistiska centralbyrån som körde dessa 
mot dödsorsaksregistret. För indelning av döds-
orsak användes icd-koder. Cox proportional ha-
sardanalys användes för att analysera eventuella 
relationer mellan dödsorsak och följande orala 
hälsoparametrar; graden av tandlossning, anta-
let tänder, antalet fickor med >4 millimeters djup 
och procentuellt antal ytor med blödning. Juste-
ring gjordes för ålder, kön och rökning.

Antalet tänder var relaterat till mortalitet oav-
sett orsak, mortalitet i kardiovaskulär sjukdom 
och i hjärtinfarkt på ett dosberoende sätt, men 
inte till stroke (figur 3).

Starkast var associationen till mortalitet i 
hjärtinfarkt. En individ med <10 tänder löpte 
sju gånger högre risk att dö i hjärtinfarkt än en 
individ med >25 kvarvarande tänder. Då vi inte 
kunde kompensera för rökningens alla potenti-
ella effekter gjordes en subanalys på enbart icke 
rökare (4 568 individer) men resultatet blev i 
stort sett oförändrat. En ytterligare subanalys 
gjordes med de individer som dog av annan orsak 
än hjärt-kärlsjukdom (7 375) men här fanns ett 
dosberoende samband till antal tänder endast för 
individer med <10 tänder. För de övriga skikten 
av tänder fanns inget samband vilket tyder på att 
det just är sambandet till död hjärt-kärlsjukdom 
som är den främsta orsaken till att vi ser ett dos-
beroende samband mellan antalet tänder och 
död oberoende av orsak. Övriga orala hälsopara-
metrar uppvisade ingen dosberoende relation till 
mortalitet.

Delarbete V
Här ville vi med en fallkontrollstudie undersöka 
om individer med hjärtinfarkt har sämre oral 
hälsa än hjärtfriska individer och om det finns 
någon skillnad beträffande serumantikroppsni-
våerna mot de två kända parodontitpatogenerna 
Porphyromonas gingivalis (Pg) och Aggregatibac-
ter actinomycetemcomitans (Aa).

Studiepopulationen bestod av 100 individer 
som behandlades för hjärtinfarkt vid Gävle sjuk-
hus samt 100 till synes friska, ålders- och köns-
matchade kontroller. Individerna med infarkt 
genomgick 6–12 veckor efter infarkten en omfat-
tande oral undersökning och besvarade ett fråge-
formulär om sin hälsa. Kontrollerna fick samma 
undersökning och formulär. 

Graden av parodontit delades in i tre grupper; 
ingen/lätt, medel/svår och svår parodontit ba-
serat på parodontal benförlust mätt på röntgen, 
alltså i stort sett som i delarbete ii och iv. Antalet 
fickor grupperades i två grupper; < eller > än 4 
fickor med ett djup på >4 millimeter.

Blödning vid sondering delades också in i två 
grupper; < eller >20 procent av ytorna med blöd-
ning. Fastande blodprover togs och analyserades 
avseende nivåer av c-reaktivt protein, Interleu-
kin-6, och antikroppar mot Pg och Aa.

Individer med hjärtinfart hade sämre tand-
hälsa än kontrollerna. De orala hälsoparamet-
rarna antalet tänder, >4 fördjupade fickor och 
>20 procent ytor med blödning vid sondering 
var signifikant associerade till hjärtinfarkt även 
efter justering för de vanligaste kardiovaskulära 
riskfaktorerna.

Både de orala hälsoparametrarna och nivåer av 
cirkulerande antikroppar mot Pg var i separata 
logistiska regressionsmodeller signifikant asso-
cierade till förekomsten av hjärtinfarkt efter jus-
tering av ålder, kön och rökning. När de orala häl-
soparametrarna togs med i samma modell som 
antikroppsnivåerna försvann relationen mellan 

Figur 3. Kumulativ överlevnadsplot, med antal tän-
der som grupperings variabel, död i hjärt-kärlsjuk-
dom som sensorvariabel och uppföljningstid i år.
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hjärtinfarkt och antikroppsnivåerna mot Pg, 
 vilket indikerar att Pg kan vara en möjlig biologisk 
länk mellan oral hälsa och hjärt-kärlsjukdom.

slutsatser
Det inflammatoriska svaret i tandköttsfickor är 
förhöjt vid parodontit och behandling reducerar 
inflammationsgraden. Andra inflammatoriska 
mediatorer än il-1 måste vara involverade efter-
som den bra som uppkommer i samband med 
parodontit endast till viss del kan förklaras av 
frisättning av il-1. 

Porphyromonas gingivalis kan vara en möjlig 

länk mellan oral hälsa och förekomst av hjärt-
kärlsjukdom. Antalet tänder var den orala hälso-
parameter som bäst associerade till förekomsten 
av hjärt-kärlsjukdom.

Denna avhandling baserad på relativt stora 
material visar på ett samband mellan munhälsan 
och kardiovaskulär sjukdom. Att det fanns ett 
dosresponssamband ökar sannolikheten för att 
sambandet kan vara av orsaksnatur, men för att 
påvisa ett orsakssamband kvarstår att i randomi-
serade, kontrollerade behandlingsstudier visa att 
en förbättrad munhälsa minskar risken för hjärt-
kärlsjukdom.

Munhälsan kan indikera 
hjärt-kärlsjukdom
Opponenten har ordet 

Anders Holmlunds avhandling innehåller två 
relevanta och intressanta forskningslinjer. Den 
första syftar till att utreda vad det är som faktiskt 
orsakar bennedbrytningen hos patienter med par- 
odontit. För att kunna göra detta har Holmlund 
och medarbetare använt sig av en funktionell in 
vitro-modell med muskalvarier. Studien visade 
att gingivalvätska från djupa fickor kunde ak-
tivera osteoklaster och därmed orsaka benned-
brytning.  Studien är ett steg i rätt riktning och 
jag såg fram emot en fortsättning redan när den 
kom 2004. Det kommer säkert en sådan men inte 
i avhandlingen.

Den andra forskningslinjen i Holmlunds av-
handling behandlar sambandet mellan parodon-
tit och hjärt-kärlsjukdom. Också detta ett viktigt 
och aktuellt forskningsområde som väl förtjänar 
en avhandling.

Anders Holmlund har via folktandvården i 
Gävle haft tillgång till ett stort patientmaterial 
som kunnat följas under lång tid.

Första studien inom området är en tvärsnittsstu-
die av sambandet mellan parodontit och antalet 
kvarvarande tänder å ena sidan och hjärtinfarkt 
och högt blodtryck å andra sidan. Studien visade 
att parodontitens svårighetsgrad hade ett sam-
band med både högt blodtryck och hjärtinfarkt. 
Antalet djupa fickor visade ett samband med högt 
blodtryck men inte med hjärtinfarkt. För antalet 
tänder gällde det omvända förhållandet, det vill 
säga det fanns ett samband med hjärtinfarkter 

men inte med högt blodtryck. Detta tyder på att 
det finns olika mekanismer för parodontitens på-
verkan på hjärta och kärl.

I en senare studie visar Holmlund på ett sam-
band mellan tandförluster och systemiska mar-
körer för inflammation samt det metabola syn-
dromet. Påverkan på det metabola syndromet är 
ytterligare en möjlig mekanism för ett samband 
som förtjänar fler studier.

Avhandlingens i mitt tycke tyngsta arbete, är 
en longitudinell studie som följt 7 600 personer 
under lång tid (median 12 år). Det finns bara ett 
fåtal studier där så många personer följts under 
så lång tid. Studien visade att det fanns ett sam-
band mellan tandförluster och framtida död i 
hjärtinfarkt. Parodontitens svårighetsgrad och 
antal fickor visade inte på samband.

Sammantaget är Anders Holmlunds avhand-
ling trevlig läsning med många intressanta tan-
kar och fynd. Det är framför allt två saker som jag 
uppfattar som viktiga. Den ena är att sambandet 
mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom är dos-
beroende, ju mer parodontit desto större risk för 
hjärt-kärlsjukdom. Den andra är att det är anta-
let tänder som har starkast samband med hjärt-
kärlsjukdom. Just detta att tandförluster är en 
starkare riskfaktor än alveolär benhöjd är något 
som fordrar eftertanke.

I och med Anders Holmlunds avhandling tar 
forskningsområdet ett steg framåt och jag är över-
tygad om att vi kan se fram emot nya studier. 

Samarbetet mellan folktandvården i Gävle, 
institutionen för internmedicin vid Uppsala 
universitet och institutionen för oral cellbiologi 
vid Umeå universitet är ett föredöme för svensk 
odontologisk forskning och har alla möjligheter 
att generera nya viktiga kunskaper i framtiden.
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