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SAMMANFATTAT Studier visar att pa-
tienter med omfattande kardio vaskulär 
sjukdom ofta också har parodontit. För att 
reducera risken för hjärt–kärlkomplika-
tioner krävs troligen en väsentlig reduk-
tion av den orala bakteriebelastningen. 
Patienter med omfattande parodontit bör 
remitteras till medicinsk undersökning av 
hjärta och kärl.

Sedan 2001 pågår ett samarbete mellan Hög-
skolan och Centralsjukhuset i Kristianstad med 
avsikt att studera hur parodontala förhållanden 
kan påverka hjärt–kärlsjukdom och om patien-
ter med hjärt–kärlsjukdom löper större risk för 
framtida infarkter eller andra komplikationer 
om de samtidigt har parodontit.

I början av 1990-talet påvisade DeStefano och 
medarbetare att ett samband förelåg mellan hjärt-
kärlsjukdom och parodontit baserat på data från 
NHANES (National Health and Nutrition Exami-
nation Survey) [1]. Efter ett symposium 1997 vid 
University of North Carolina, Chapel Hill, blev 
begreppet »parodontal medicin« etablerat. Se-
dan dess har intresset varit stort för att utreda 
eventuella kopplingar mellan hjärt–kärlsjukdom 
och parodontit. 

Friska kontrollpersoner inkluderades
Tidigt framstod att så kallade »confounding fac-
tors«, inkluderande rökning, socio-ekonomiska 
förhållanden, etnisk bakgrund samt kost och mo-
tion, kunde förklara sambandet [2]. Eftersom det 
är svårt att statistiskt utvärdera den biologiska 
effekten av ett flertal sådana faktorer valde vi att 
studera konsekutiva fall som överlevde en hjärt-
infarkt. Vi inkluderade friska kontrollpersoner 
ur dessa patienters umgängeskrets med avsikt att 
jämföra uppgifter om rökning, kön, ålder, utbild-
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ning, ekonomi, bostadstyp/ort och andra famil-
jeförhållanden. Vi ansåg att detta var det bästa 
sättet att kontrollera »confounding factors«. 

Odontologisk och medicinsk undersökning 
Alla individer med infarkt som valt att delta i stu-
dien, liksom samtliga kontrollpersoner, genom-
gick en omfattande odontologisk undersökning 
som även inkluderade röntgenhelstatus. Dess-
utom genomgick samtliga kontrollpersoner en 
medicinsk undersökning. Ett antal av dessa in-
divider blev uteslutna eftersom de visade sig ha 
hjärt–kärlsjukdom. Genom att inkludera indivi-
der som deltagit i en regional hälsoundersökning 
rapporterade vi 2003 om förhållanden mellan 
medicinska och odontologiska kliniska förhål-
landen omfattande 80 patienter med kardiovas-
kulär sjukdom definierad som »acute coronary 
syndrome« samt de 80 matchade kontrollperso-
nerna [3]. Sannolikheten av att ha minst 30 pro-
cent interproximala tandytor med tydlig förlust 
av det alveolära benet och akut hjärtinfarkt (ACS) 
hade en riskkvot på cirka 14:1. 

I detta sammanhang är det av intresse att 
medicinska data om serumlipider hade betyd-
ligt lägre sannolikhetstal än de parodontala 
benhöjdsmätningarna. Delvis förvånansvärt ob-
serverades inga samband mellan ACS och gingi-
vitindex (blödning vid sondering) eller fickdjup. 
Detta är emellertid i överensstämmelse med 
andra studier [4]. 

Det är därför inte förvånande att parodontala 
interventionsstudier inte har resulterat i påtagligt 
reducerad risk för komplikationer efter tidigare 
diagnostiserad kärlsjukdom [5]. Andra interven-
tionsstudier har inte haft kontroll av medicinsk 
hälsa eller påvisat resultat i pilotstudier [6]. I 
våra fortsatta analyser av parodontala förhållan-
den kunde vi dokumentera att några patogena 
mikroorganismer, inkluderande Porphyromonas 
gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denti-
cola, Streptococcus intermedius och Streptococcus 
sanguinis, förekom i signifikant högre antal hos 
infarktpatienterna [7]. 

Det är antagligen så att en rutinmässig par-
odontal depuration inte resulterar i en långvarig 
reduktion av subgingivala bakterier. Därigenom 
kan en inflammationsreaktion kvarstå som kan 
sättas i samband med kärlinflammation. Denna 
hypotes stämmer väl med nu vedertagen upp-
fattning om bakteriell börda och inflammation 
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»Det är antagligen så att en 
rutinmässig parodontal depuration inte 
resulterar i en långvarig reduktion av 
subgingivala bakterier.«
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orsakad av en hjärt–kärlavlägsen infektion. I vår 
undersökning kunde vi påvisa att parodontit på-
verkar WBC (vita blodkroppar) samt serum Crp 
(C-reaktivt protein) [8].

Sedan publikationen 2003 [3] har ytterligare 
80 individer i vardera gruppen inkluderats och 
omfattar nu 160+160 individer.

Aktuella forskningsprojekt
Vi har analyserat i vilken utsträckning återkom-
mande ACS kan sättas i samband med parodontit. 
Våra data visar tydligt med riskkvoten >4:1 att 
de patienter som har avancerad parodontit ock-
så har en påtaglig risk för återfall till ACS trots 
att de har genomgått omfattande förebyggande 
medicinsk behandling. Detta material har sam-
manställts och är insänt för publicering i en ve-
tenskaplig tidskrift. Vi bearbetar också data när 
det gäller de som diagnostiserats som friska med 
avseende på hjärt–kärlsjukdom men som under 
uppföljningsperioden drabbats av kardiovasku-
lär sjukdom. Preliminära data tyder på att de som 
under den treåriga uppföljningsperioden insjuk-
nade i hjärt–kärlsjukdom endast var de individer 
som hade alveolär benförlust enligt kriterierna 
redovisade för studien. 

Sammanfattningsvis kan sägas att patienter 
som har omfattande kardiovaskulär sjukdom 
antagligen också har parodontit. I nuläget fö-
refaller det inte troligt att en parodontologisk 
rutinmässig intervention, utan att samtidigt vä-
sentligt reducera den orala bakteriebelastningen 
och omfattningen av inflammation, kan reducera 
risken för hjärt–kärlkomplikationer. Den så kall-
lade PAVE-studien [5] visade att det inte förelig-
ger några risker med att genomföra en standar-
diserad parodontal behandling av patienter med 
hjärt–kärlsjukdom förutsatt att man kontrollerar 
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blodtryck och medicinering.
Med nuvarande dokumentation om samband 

mellan hjärt–kärlsjukdom och parodontit före-
faller det rimligt att koncentrera den kliniska 
verksamheten på förebyggande verksamhet hos 
yngre vuxna samt att remittera patienter med 
mer omfattande parodontit till en medicinsk un-
dersökning med huvudinriktning på att under-
söka hjärta och kärl.

»Våra data visar tydligt med riskkvoten 
>4:1 att de patienter som har avancerad 
parodontit också har en påtaglig risk 
för återfall till ACS …«

»Med nuvarande dokumentation … förefaller det 
rimligt att koncentrera den kliniska verksamheten på 
förebyggande verksamhet hos yngre vuxna samt att 
remittera patienter med mer omfattande parodontit till 
en medicinsk undersökning …«
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