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Här presenteras den senaste och viktigaste kun
skapen om sambandet mellan marginal paro
dontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, 
bland annat hjärt–kärlsjukdomar, diabetes mel
litus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons 
sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vis
sa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att 
parodontal behandling kan ha gynnsam effekt 
på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabe
tes, reumatoid artrit och på risken för pneumo
ni hos särskilt utsatta personer. 

Det är välkänt att marginal parodontit (MP) är en 
sjukdom, vars spår i munhålan ackumuleras med 
stigande ålder. Ofta kan man få intrycket att be-
folkningen uppfattar MP som en naturlig, närmast 
oundviklig följd av att bli äldre. I Danmark stöds 
denna uppfattning genom användning av uttryck-
et ”paradentose”, som är en föråldrad beteckning 
på sjukdomen och som användes i Tyskland och 
Skandinavien innan sjukdomens orsak och pato-
genes blev känd. Beteckningen ”paradentose” 
vidhåller den föråldrade uppfattningen om ett 
tillstånd med okänd bakgrund, varför man i våra 
grannländer, även i folkmun, lyckligtvis för länge 
sedan har övergett och ersatt det med en korrekt 
diagnos, som anger ett inflammatoriskt tillstånd. 
Så bör man göra även i Danmark. Det är viktigt att 
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ändra den föråldrade uppfattningen, så att befolk-
ningen och hela hälso- och sjukvårdssektorn för-
står att det rör sig om en inflammatorisk sjukdom, 
vars bakgrund i betydande omfattning är kopplad 
till den enskilda människans immunsystem [1]. 

Som framgår nedan har ett antal andra vanliga 
medicinska sjukdomar också inflammatorisk bak-
grund, vilket kan vara en viktig del av förklaringen 
till komorbiditeten vid MP. Det är viktigt att skapa 
förståelse för att behandling av MP hos äldre har 
lika stort berättigande som hos yngre patienter och 
kan genomföras med goda resultat. Hos framför 
allt den äldre delen av befolkningen kan det na-
turligtvis finnas ett komplicerat förhållande mel-
lan komorbiditet och medicinering, som kräver 
särskilda försiktighetsåtgärder hos den enskilda 
patienten, men det viktiga är att äldre patienter 
också svarar på parodontal behandling [2].

Under senare år har det funnits ett större veten-
skapligt intresse för sambandet mellan MP och ett 
antal medicinska sjukdomar, av vilka flera har stor 
utbredning hos den äldre delen av befolkningen. 
Budskapet om dessa samband kan bidra till att 
öka förståelsen för MP som en sjukdom med sys-
temiska komplikationer, och det är viktigt att detta 
når ut till dem som ansvarar för behandling av äld-
regruppen och till de beviljande myndigheterna. 

I biologin finns det ofta inte ”bevis”, i ordets 
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Författare (forts)sanna betydelse, för kausala samband mellan 
sjukdomsgrupper, bland annat eftersom dokumen-
tation i form av randomiserade kliniska studier 
inte går att genomföra. När det gäller MP och till 
exempel hjärt–kärlsjukdomar beror detta bland 
annat på problem med blindning av deltagarnas 
tandbehandling och etiska invändningar genom 
att låta MP vara obehandlad i placebogruppen.  
I sådana sammanhang måste man således arbeta 
utifrån en ackumulerad sannolikhet. Underlaget 
för en fördelaktig effekt av parodontal behand-
ling vid de olika sjukdomarna kommer därmed 
förmodligen i all evighet att vara baserad på en 
dynamisk summa av indirekta bevis. 

MP OCH HJÄRT–KÄRLSJUKDOMAR
Ateroskleros, som är den dominerande orsaken till 
hjärt–kärlsjukdom, är en inflammatorisk sjukdom 
som utvecklas i de stora artärerna och är orsak till 
ischemisk hjärtsjukdom, apoplexi och perifer artär-
sjukdom. Ateromatösa plack är vanligtvis asymto-
matiska tills de blir instabila med plackruptur/-er-
osion och trombotisering, som leder till de kliniska 
manifestationerna och är associerade med ökad 
inflammatorisk aktivitet både i artärväggen och 
systemiskt i organismen [3]. Sambandet mellan 
MP och hjärt–kärlsjukdomar har tidigare beskri-
vits i den nordiska facklitteraturen [4–6]. En vik-

tig fråga, som av etiska skäl är svår att besvara, är, 
som angetts, om det beskrivna sambandet är kau-
salt, och i den här artikeln kommer vi att fokuse-
ra på den senaste kliniska litteraturen som belyser 
denna fråga samt på de eventuella konsekvenser-
na av detta. De många spännande experimentella 
studier som stöder sambandet ligger utanför den 
aktuella genomgången. 

I den helt nya svenska PAROKRANK-studien, 
som omfattar 805 patienter under 75 år med en 
första hjärtinfarkt och 805 matchande kontroll-
personer utan hjärtinfarkt, genomfördes klinisk 
tandundersökning och panoramaröntgen på samt-
liga deltagare. MP bekräftad med radiologiskt be-
dömd benförlust var vanligare hos patienter med 
hjärtinfarkt än hos kontrollpersonerna. En ökad 
(+ 49 procent) risk för hjärtinfarkt sågs bland pa-
rodontitpatienterna. Risken förblev signifikant 
(+28 procent) efter justering för kovariabler (rök-
ning, diabetes, socioekonomiska faktorer). Dessa 
fynd från den hittills största och mest väl genom-
förda fall–kontrollstudien (case-control study) un-
derstryker att det kan finnas ett oberoende sam-
band mellan MP och hjärtinfarkt [7].

Förklaringsmodeller
Många andra befolkningsstudier har påvisat ett 
samband mellan MP och hjärt–kärlsjukdomar, 
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och bevisen för detta samband blir allt fler [8]. Det 
finns ett antal möjligheter att förklara sambandet, 
vilket gör det plausibelt:

1. Överföring av orala bakterier 
till ateromatösa plack

En uppenbar förklaring till sambandet mellan 
MP och hjärt–kärlsjukdom är överföring av orala 
bakterier från de inflammerade tandköttsfickor-
na till blodbanan med efterföljande infektion av 
aterosklerotiska artärväggar, vilket kan resultera i 
plackinstabilitet med ruptur och trombosbildning. 

Det är välkänt att blodiga ingrepp i munhålan 
leder till bakteriemi. Mindre välkänt är det för-
modligen att också vardagliga orala procedurer 
kan leda till bakteriemi, till exempel tuggning, 
tandborstning och användning av tandtråd, samt 
att bakteriemi är vanligare ju svårare den paro-
dontala inflammationen är [9]. Detta innebär att 
behandling av gingivit och MP kan minska dispo-
sitionen för bakteriemi.

Flera studier har med hjälp av molekylärbio-
logiska metoder påvisat förekomst av bakteriellt 
DNA från orala bakterier i ateromatösa plack [10], 
och enskilda studier har med hjälp av avancerad 
odlingsteknik också funnit livskraftiga orala bak-
terier [11–12]. 

Förekomst av bakteriellt DNA är i sig själv inte 
bevis för att det har funnits levande bakterier på 
stället, men fyndet av livskraftiga bakterier bekräf-
tar att orala bakterier via blodbanan kan infektera 
ateromatösa plack.

2. Överföring av parodontalt producerade 
cytokiner till blodbanan

Inflammationen i den parodontala vävnaden inne-
bär lokal produktion av proinflammatoriska cytoki-
ner [13], och en annan möjlig förklaring är spridning 
av cytokiner från den inflammerade parodontala 
vävnaden till blodbanan med efterföljande ökad 

inflammation i aterosklerotiska artärväggar, vil-
ket också resulterar i instabila plack som beskri-
vits ovan. Hos patienter med MP har man således 
konstaterat förhöjd nivå av vissa proinflammato-
riska cytokiner i blodbanan, till exempel interleu-
kin (IL) 6 och tumörnekrotiserande faktor (TNF)-α, 
och MP kan leda till systemisk low grade-inflam-
mation [14–17] med därav betingade systemiska 
effekter, till exempel endoteldysfunktion och in-
sulinresistens (se nedan). 

3. Systemisk produktion av cytokiner 
Ökad plasmanivå av cytokiner som svar på bakte-
riemi efter orala ingrepp är väl beskrivet. I en dansk 
studie [18] sågs till exempel en ökning av IL-6-ni-
vån i blodbanan som en följd av bakteriemi efter 
depuration, och denna cytokin är en känd risk-
markör för hjärt–kärlsjukdom, till exempel hjärt-
infarkt [19, 20].

4. Förändrad lipidmetabolism 
som en följd av MP 

Lipidbalansen i blodbanan, som har betydelse för 
utveckling av ateroskleros, förskjuts i negativ rikt-
ning med mindre HDL- och mer LDL-kolesterol 
hos patienter med MP [21–22]. Det finns dessutom 
studier som tyder på att parodontal behandling kan 
leda till en förbättring av detta förhållande [17].

5. Endoteldysfunktion
Endoteldysfunktion (som kan mätas icke-inva-
sivt) är den tidigaste markören för utveckling av 
ateroskleros, och MP har samband härmed [23]. 
Dessutom tycks parodontal behandling kunna för-
bättra endotel(dys)funktionen [24].

6. Gemensamma genetiska riskfaktorer
I de flesta studier av sambandet mellan MP och 
hjärt–kärlsjukdomar har man korrigerat för ge-
mensamma kända riskfaktorer, som är många, 
till exempel rökning, diabetes och dålig socioeko-
nomisk status. Man kan dock räkna med att det 
också kan finns okända gemensamma riskfakto-
rer av betydelse, till exempel gemensam genetisk 
profil för patienter med de två sjukdomarna. I en 
dansk studie har man således beskrivit att en ge-
mensam variant i IL-1-genkomplexet kan vara en 
del av bakgrunden för samtidig uppkomst av de 
två sjukdomarna, och senare studier har påvisat 
en rad andra gemensamma riskfaktorer [25, 26]. 
Dessa förhållanden kan dock inte fullt ut förklara 
det konstaterade sambandet.

Betydelsen av parodontal behandling
Som framgår finns det flera möjligheter för att MP 
kan påverka utvecklingen av ateroskleros, och frå-
gan är om parodontal behandling kan påverka den-
na utveckling. 

I ett nyligen genomfört systematiskt översikts-

” Det är viktigt att skapa förståelse för att behand
ling av MP hos äldre har lika stort berättigande som 
hos yngre patienter och kan genom föras med goda 
resultat.”

Foto: Colourbox
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arbete med metaanalys konkluderades att paro-
dontal behandling förbättrar ett antal surrogatmått 
för ateroskleros, till exempel endoteldysfunktion 
samt lipidtal, glykerat hemoglobin (HbA1c) och bio-
markörer som C-reaktivt protein och IL-6, speciellt 
hos personer som redan har en hjärt–kärlsjukdom 
och diabetes [17]. En longitudinell studie från USA 
har dessutom visat att förbättring av parodontala 
förhållanden, illustrerat genom klinisk mätning 
av tandköttsfickor och subgingival förekomst av 
bakterier associerade med MP hos 420 deltagare, 
ledde till en minskad progression av arteria carotis 
intima-media-tjockleken över tre år. Den genom-
snittliga progressionen av intima-media-tjockleken 
var således omvänt korrelerad till förbättringen av 
parodontalstatus [27]. Enligt författarna underströk 
studien betydelsen av parodontal behandling som 
en möjlig förebyggande hälsoinsats. 

Endoteldysfunktion och carotis intima-me-
dia-tjockleken är som nämnts surrogatmått för 
ateroskleros, och betydelsen av parodontal be-
handling för kliniska kardiovaskulära resultatmått 
är illustrerad i enskilda epidemiologiska studier 
medan randomiserade studier, som angetts, knap-
past kan genomföras.

En omfattande longitudinell studie i Taiwan 
med en genomsnittlig uppföljningsperiod (follow 
up) på sju år baserades på ett slumpmässigt urval av 
en miljon människor [28]. I studien deltog 10 887 
personer som hade fått tandrengöring under pe-
rioden. Dessutom deltog 10 989 ålders-, köns- och 
komorbiditetsmatchade personer som inte hade 
fått tandrengöring. I tandrengöringsgruppen sågs 
lägre förekomst av akut hjärtinfarkt (1,6 procent vs 
2,2 procent, P < 0,001) och apoplexi (8,9 procent 
vs 10 procent, P = 0,03). En multivariat analys vi-
sade att tandrengöring var en oberoende faktor 
associerad med signifikant mindre risk för fram-
tida utveckling av hjärtinfarkt (hazard ratio [HR] 
0,69) och apoplexi (HR 0,85). Dessutom sågs ett 
dos–effektsamband genom att ökad frekvens av 
tandrengöring medförde större minskning av ris-
ken för akut hjärtinfarkt och apoplexi. En svaghet i 
studien var dock att det inte ingick korrigering för 
alla kända riskfaktorer, till exempel rökning [28]. 

I en helt ny longitudinell studie, även den från 
Taiwan, behandlades 13 573 patienter under perio-
den 2001–2010 för lätt MP jämfört med motsva-
rande antal matchade patienter som behandlades 
för svår MP [29]. Bland de sistnämnda patienterna 
utvecklade de som var över 60 år oftare kardiovas-
kulära händelser. Detta kan tyda på att svårighets-
graden av MP kan ha betydelse för utveckling av 
dessa händelser. 

Hypertoni
Eftersom hypertoni är en riskfaktor för hjärt–kärl-
sjukdom som kan behandlas, är det viktigt att iden-
tifiera patienter med hypertoni.

Hypertoni och allvarlig hypertoni är associerad 
med MP [30, 31], och dessa tillstånd uppträder 
oftare hos patienter med större fästeförlust [32]. 
Man kan överväga om tandläkare kan bidra till ti-
dig diagnostik av hypertoni eftersom patienterna 
går mer regelbundet till tandläkaren än till läkaren 
när det inte finns någon känd sjukdom. För tandlä-
karen är det också viktigt att veta om patienterna 
har hypertoni med ökad blödning vid kirurgiska 
ingrepp som följd. Dessutom får många patien-
ter med bekräftad hypertoni behandling med 
kalciumantagonister, som kan leda till gingivala 
hyperplasier [33].  

MP OCH TYP 2-DIABETES 
Det är välkänt att det finns ett samband mellan di-
abetes mellitus och MP. Eftersom det som en följd 
av fetmaepidemin har skett en betydlig ökning av 
antalet patienter med typ 2-diabetes [34], måste 
man framöver räkna med att tandläkaren får ett 
ökat antal av dessa patienter för behandling, inte 
minst från den äldre delen av befolkningen. Som 
många minns kallades typ 2-diabetes tidigare för 
”åldersdiabetes”. Sambandet, som går båda vä-
garna, innebär dels att diabetes predisponerar för 
MP [35], dels att MP kan förvärra diabetesförlop-
pet. För aktuell översikt se [36].

Förklaringsmodeller
Det finns flera sätt på vilka MP och typ 2-diabetes 
kan påverka varandra. Diabetes kan påverka ut-
vecklingen av MP via en förändring av den orala 
mikrobiotan, även om det fortsatt är osäkert om 
en sådan ändring faktiskt äger rum [37]. Den vik-
tigaste faktorn för den ökade benägenheten att 
utveckla MP bland diabetiker är förmodligen bil-
dandet av advanced glycation end products (AGE), 
som innefattar glykering av proteiner och lipider 
[38]. Vid förhöjt blodsocker, som kännetecknar pa-
tienter med dåligt reglerad diabetes, är bildandet 
av AGE förhöjt och receptorerna för AGE (RAGE) 
likaledes uppreglerade, vilket bland annat med-
för ökad produktion av proinflammatoriska cyto-
kiner, ökad vävnadsnedbrytning, till exempel ökad 
benresorption och nedsatt benbildning [39–40]. I 
tillägg till detta finns studier som tyder på ändrad 
funktion hos de neutrofila granulocyterna, som 
har stor betydelse vid patogenesen för MP [41]. 

Det är dock viktigt att understryka att välregle-
rade diabetespatienter varken visar ökad risk att 
utveckla MP eller andra infektioner. Det är såle-

” Det är välkänt att blodiga ingrepp i munhålan leder 
till bakteriemi. Mindre välkänt är det förmodligen 
att också vardagliga orala procedurer kan leda till 
bakteriemi …”
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des viktigt för tandläkaren att få information om 
blodsockerkontrollen hos den enskilda patienten. 
Å andra sidan har MP i epidemiologiska studier 
åtföljts av insulinresistens och tycks vara en obero-
ende prediktor för utveckling av diabetes [42, 43].

Odiagnostiserad diabetes
Det är inte alla typ 2-diabetiker som känner till att 
de har sjukdomen och i Danmark uppskattar man 
att cirka 200 000 personer fortfarande är odia-
gnostiserade, det vill säga nästan lika många som 
antalet diagnostiserade patienter. En bidragande 
orsak till detta är att typ 2-diabetes inte uppkom-
mer från den ena dagen till den andra, utan i stäl-
let utvecklas över tid. 

Prediabetes är ett tillstånd som innebär att blod-
sockernivån ligger över det normala, men ännu 
inte kvalificerar för diagnosen diabetes mellitus. 
Detta tillstånd som disponerar för utveckling av 
manifest diabetes är också känt under beteck-
ningen nedsatt glukostolerans. 

Eftersom det är avgörande att diabetes diagnos-
tiseras så tidigt som möjligt för att man ska kunna 
förebygga följdsjukdomar, till exempel ögonsjuk-
dom, njursjukdom, neuropati och cirkulations-
sjukdom, är det både mänskligt och samhälls-
ekonomiskt olyckligt att det inte alltid sker. Det är 
också olyckligt för behandlingen hos tandläkaren 
att diabetestillståndet är okänt. 

I den ovan angivna svenska PAROKRANK-stu-
dien [7], i vilken patienter med en första hjärtinfarkt 
jämfördes med kontroller utan hjärtsjukdom, un-
dersöktes glukosmetabolismen med oralt glukosto-
leranstest. Det visade att 9,3 procent av patienterna 
med hjärtinfarkt och 5,2 procent i kontrollgruppen 
hade odiagnostiserad diabetes. En annan nyligen 
gjord studie visade att 3,1 procent av 291 patien-
ter utan känd diabetes, som sökte behandling på 
Tandlægeskolen i Köpenhamn, hade HbA1c över 
gränsvärden för diabetes, och på motsvarande 
sätt hade 27,1 procent HbA1c över gränsvärden 
för prediabetes [44]. Patienter med MP hade of-
tare förhöjt HbA1c än kontrollgruppen utan MP. 

Eftersom det är enkelt, snabbt och billigt att ge-
nomföra screening av förhöjt HbA1c och då många 
patienter går mer regelbundet till tandläkaren än 
till läkaren, oavsett om de känner sig friska eller 
inte, finns det uppenbart en möjlighet att utföra 
HbA1c-screening på utvalda riskpatienter på tand-
läkarmottagningar med remittering till praktise-
rande läkare vid förhöjda värden.

Betydelsen av parodontal behandling
Successivt har det kommit studier av den paro-
dontala behandlingens roll för förloppet av diabe-
tes. Studierna är inte alltid optimalt genomförda, 
bland annat saknas i vissa fall tillräckligt med kon-
troll av andra påverkande faktorer (confounders) 
och information om den parodontala behandling-

ens effekt på parodontiet. Flera metaanalyser av 
de föreliggande studierna har dock visat att icke-
kirurgisk parodontal behandling minskar HbA1c-
nivån signifikant med i storleksordningen 0,31–
0,65 procent [45, 46]. Det verkar kanske inte vara 
så mycket, men även små minskningar i HbA1c 
har stor betydelse. 

En större brittisk studie har således visat att 
det går att uppnå 35 procents minskning av mik-
rovaskulära komplikationer för varje procenten-
het HbA1c minskar, och en genomsnittlig minsk-
ning av HbA1c på 0,2 procent är relaterad till en 
10 procent lägre mortalitet [47]. Den minskning 
på 0,31–0,65 procent som kan uppnås vid parodon-
tal behandling kan därmed ge stor mänsklig och 
samhällsekonomisk vinst.

MP OCH REUMATOID ARTRIT
Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom 
som i västvärlden påverkar 0,5–1 procent av be-
folkningen. 

Sjukdomen innebär inflammation i lederna med 
nedbrytning av brosk och skelett med deformite-
ter, svullnad och smärta som följd [48]. RA påmin-
ner om MP genom det kroniska inflammatoriska 
tillstånd som leder till nedbrytning av vävnaden, 
och en del studier har i efterhand påvisat samband 
mellan dem. För aktuell översikt se [49].

Trots begränsat deltagarantal tyder de studier 
som finns på att det både hos yngre och äldre 
patienter med RA finns en ökad disposition att 
utveckla fästeförlust [50– 53]. Detta kan tala för 
etablering av ett parodontalt profylaxprogram 
som en del av rutinen vid behandling av patienter 
med RA [50, 53].

Förklaringsmodeller
Även för MP och RA kan det finnas ett dubbelrik-
tat samband. Båda sjukdomarna har förhöjda nivå-
er av inflammationsmarkörer och cytokinprofiler 
med vävnadsnedbrytande karaktär, till exempel 
med förhöjd produktion av IL-1 och TNF-α [50, 
54]. RA kännetecknas dessutom av bildandet av 
autoantikroppar, bland annat reumafaktorer rik-
tade mot IgG [55] och antikroppar mot citrulline-
rade proteiner. De sistnämnda ses hos cirka ¾ av 
RA-patienterna, som dessutom har ett typiskt ut-
tryck av vävnadstypsmolekyler som kan binda ci-
trullinerade peptider [56]. 

Ett tillstånd då immunsystemet således reagerar 
med citrullinerade proteiner anses av många ut-
göra en särskild sjukdomsyttring. Posttranslatorisk 
konvertering av aminosyran arginin till citrullin 
katalyseras av enzymer som kallas peptidyl-argi-
nin-deaminaser, och dessa anses vara viktiga för 
sjukdomsutvecklingen vid RA [55]. Patienter med 
antikroppar mot citrullinerade proteiner tycks of-
tare ha MP än patienter med osteoartrit [57], vilket 
är intressant eftersom Porphyromonas gingivalis är 

 ” Det är viktigt 
för tand 
läkaren att få 
information 
om blod socker
kontrollen hos 
den enskilda 
patienten.”
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den enda bakterie som är känd för att bilda peptidyl-
arginin-deaminas, som liksom det motsvarande 
humana enzymet kan konvertera arginin till citrul-
lin [58]. Därtill har förekomst av antikroppar mot  
P. gingivalis visat sig vara betydligt vanligare hos pa-
tienter med RA än hos friska kontrollpersoner [59]. 

Rökning, som ökar risken för MP, är också den 
starkaste livsstilsfaktor som kan kopplas till ut-
veckling av RA. I övrigt anses rökning främja ut-
söndringen av peptidyl-arginin-deaminas från 
leukocyter i lungorna och därmed sätta i gång 
citrullinering [60].

Betydelsen av parodontal behandling
Flera studier har bedömt effekten av parodontal 
behandling vid RA och på biomarkörer för sjukdo-
men [53]. De aktuella studierna är dock små och 
kortvariga, men pekar på att icke-kirurgisk paro-
dontal behandling eventuellt kan minska klinis-
ka symtom och biomarkörer för aktiv RA. Större 
interventionsstudier på RA-patienter med MP, till 
exempel patienter med antikroppar mot citrulli-
nerade proteiner, är dock nödvändiga för att dra 
säkrare slutsatser om denna effekt.

MP OCH OSTEOPOROS
Det eventuella sambandet mellan MP och osteo-
poros beskrevs redan 1968 [61]. Osteoporos är en 
systemisk skelettsjukdom som kännetecknas av 
generellt nedsatt bentäthet. 

Osteoporos indelas kliniskt i 
1. en idiopatisk form, som uppstår tidigt i livet och 

drabbar män och kvinnor lika ofta
2. en involuntär form, som delas in i två typer, var-

av den första inkluderar postmenopausala kvin-
nor och den andra är åldersrelaterad och drab-
bar både äldre män och kvinnor [62]. 
Postmenopausal osteoporos är den mest preva-

lenta formen, varför det i den här artikeln är fokus 
på eventuella samband mellan postmenopausal 
osteoporos och MP. 

Huvuddelen av de kliniska studierna, som un-
dersöker det eventuella sambandet mellan osteo-
poros och MP, har varit tvärsnittsstudier med få 
försökspersoner, dock alla postmenopausala kvin-
nor [63–70]. En ny tvärsnittsstudie från Taiwan, 
omfattande 35 127 osteoporospatienter och 50 498 
friska kontroller, visade att MP efter korrigering för 
kön, ålder och komorbiditet innebar ökad risk för 
osteoporos (odds ratio [OR] = 1,29) samt att risken 
ökade med graden av parodontal inflammation 
[71]. Dessutom innebar osteoporos sex gånger 
högre risk för samtidig förekomst av MP jämfört 
med hos friska. Dessa resultat får stöd av en annan 
tvärsnittsstudie från Sydkorea, som såg en positiv 
korrelation mellan MP och osteoporos med OR = 
1,21 efter korrigering för ålder [72]. Trots det saknas 
fortfarande longitudinella studier för att kunna på-
visa ett kausalt samband mellan MP och osteoporos. 

 
Förklaringsmodeller

Olika systemiska riskfaktorer, såsom genetik, ålder, 
kön, D-vitaminbrist, medicinsk hormonbehandling, 
kost, rökning, fetma och fysisk aktivitet, påverkar 
utvecklingen av osteoporos [73, 74], men är samti-
digt även riskfaktorer för utvecklingen av MP [75]. 

Bentätheten ändrar sig under hela livet, men vid 
menopausen sker en minskning av östrogenpro-
duktionen som tycks vara associerad med ökad 
risk att utveckla osteoporos. I förlängningen har 
man föreslagit att östrogennivån påverkar ben-
remodelleringen mot sjunkande bentäthet hos 
postmenopausala kvinnor. Nedsatt bentäthet, 
bland annat i käkbenet, gör det mycket troligt att 
osteoporos kan medföra ökad benförlust hos indi-
vider med MP [67, 68, 76, 77]. Östrogen påverkar 
förutom bentäthet även övrig parodontal vävnad 
och immunsvaret mot den parodontala biofilmen 
i proinflammatorisk riktning [76]. 

Betydelsen av parodontal behandling
Inga studier har i nuläget bedömt effekten av pa-
rodontal behandling på osteoporos. Det är dessut-
om fortfarande oklart om bisfosfonatbehandling 
av postmenopausala patienter med osteoporos 
förvärrar eller förbättrar parodontala parametrar. 
En studie pekar dock på att bisfosfonatbehand-
ling inte leder till mindre alveolär benförlust hos 
osteo porospatienter med MP [77]. 

MP OCH PARKINSONS SJUKDOM
Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegene-
rativ sjukdom som leder till en selektiv förlust av 
dopaminerga neuroner i hjärnans substantia nigra. 
I takt med progressionen av Parkinsons sjukdom 
sker en successiv degeneration av de nigrostriat-
ala förbindelserna, vilket innebär kognitiva, mo-
toriska och psykiska symtom. 

” Det eventuella sambandet mellan MP och 
osteoporos beskrevs redan 1968 … Trots det saknas 
fortfarande longitudinella studier för att kunna påvisa 
ett kausalt samband mellan MP och osteoporos.”
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Det finns fortfarande ingen solid evidens för att 
MP har influenser på patogenesen av Parkinsons 
sjukdom [78]. Det finns emellertid studier som 
pekar på att MP är vanligare hos patienter med 
Parkinson [79, 80]. 

Det saknas både större longitudinella studier och 
randomiserade fall–kontroll- eller fall–kohortstu-
dier för att underbygga det eventuella sambandet 
mellan MP och Parkinsons sjukdom. 

Förklaringsmodeller
Parkinsons sjukdom innebär motorisk hämning 
som gör det svårt att utföra vanliga vardagsupp-
gifter, såsom tandborstning, vilket oundvikligt le-
der till ackumulering av plack. Dessutom kan de 
kognitiva förändringar som Parkinsons sjukdom 
innebär påverka kvaliteten och frekvensen av tand-
vården i hemmet (samt tandläkarens vilja att ut-
föra parodontal behandling), vilket totalt sett bi-
drar till ökad ackumulering av plack och därmed 
ökad risk för utveckling av MP. 

Ett antal studier pekar dessutom på att systemisk 
låggradig inflammation, som bland annat MP kan 
inducera [13, 15, 18], bidrar till neural dysfunktion i 
tidiga stadier av Parkinsons sjukdom [78]. Mycket 
tyder också på att patogenesen vid Parkinsons 
sjukdom har en inflammatorisk komponent, och 
exempelvis ökad förekomst av IL-6 i plasma tycks 
medföra ökad risk för sjukdomen [81, 82]. 

Det finns inga publicerade studier av effekten 
av parodontal behandling på Parkinsons sjukdom.

MP OCH ALZHEIMERS SJUKDOM 
Alzheimers sjukdom (AS) är en annan neurode-
generativ sjukdom och det vanligaste exemplet 
på en grupp sjukdomar som manifesterar sig som 
demens. Före 2050 beräknas 13–14 miljoner män-
niskor i USA lida av AS, med stora sociala konse-
kvenser som följd. Sjukdomen är således en stor 
ekonomisk belastning för samhället, och i nulä-
get finns ingen behandling. 

Sjukdomen finns i två former: tidig AS och sen 
AS. Den sistnämnda utgör hela 98 procent av fal-
len. Sen AS har förmodligen många orsaker, medan 
en genetisk komponent är viktig för den tidiga for-
men. Typiskt för sen AS är bland annat inflamma-
tion i hjärnan, som kan vara initierad av lokal eller 
perifer infektion [83]. Bland de mikroorganismer 
som oftast sätts i samband med AS finns bakterier 
som spiroketer, P. gingivalis-, Prevotella-arter, fu-

sobakterier, Actinomyces-arter och Chlamydophila 
pneumoniae. Motsvarande gäller även herpesvirus 
(Epstein-Barr-virus och cytomegalovirus) och jäst-
svampar av släkten Candida i samband med AS. 
Bortsett från C. pneumoniae kan alla dessa mikro-
organismer förekomma i munhålan [84].

Förklaringsmodeller
1. Samband mellan AS och orala bakterier

I 14 studier har neurotropa orala spirocheter på-
visats i hjärnan från AS-patienter. Sju olika spiro-
keter identifierades i 14 av 16 AS-hjärnor [85–86]. 
Spiroketerna producerade biologiska och patolo-
giska kännetecken för AS (plackansamlingar av 
amyloid beta och neurofibrillära trådar) efter ex-
ponering av neuronala celler och gliaceller i org-
ankulturer. Lipopolysackarid (LPS) från P. gingi-
valis påvisades dessutom i humana hjärnor med 
AS, men inte i kontrollhjärnor [87]. 

I en studie med 2 355 personer över 60 år sågs 
ett samband mellan MP och kognitiv svaghet och 
mellan antikroppar mot P. gingivalis och förmågan 
att utföra kognitiva tester [88, 89].

2. Hur når orala mikroorganismer 
och inflammatoriska mediatorer hjärnan?

Orala mikroorganismer och inflammatoriska me-
di a torer kan via blodbanan nå hjärnan från inflam-
merat parodontium. Permeabiliteten av blod–hjärn-
barriären ökar ofta med åldern och APOEε4-genen 
är också associerad med ökad permeabilitet via 
en komplex (inflammatorisk) mekanism, som lik-
som TNF-α kan öka penetrationen via blod–hjärn-
barriären [90]. Mikroorganismer, deras produk-
ter och inflammatoriska mediatorer kan därmed 
passera denna barriär. De kan också passera via 
cirkumventrikulära organ och perivaskulära rum 
i hjärnan eftersom dessa saknar blod–hjärnbarri-
är [91]. Olfaktoriska nerver och trigeminusnerven 
kringgår också blod–hjärnbarriären [92]. Detsam-
ma gäller olfaktoriska celler, som uppträder som 
trojanska hästar som kan transportera mikroor-
ganismer till hjärnan [93]. 

Det är möjligt att ovan nämnda samband mel-
lan diabetes och MP ytterligare kan förstärka in-
flammationsreaktioner i hjärnan som en del av 
sjukdomsutvecklingen vid AS [94–96]. Typ 2-dia-
betes är som angetts ovan också i sig själv ett van-
ligt samtidigt tillstånd vid MP som kan förvärra 
förloppet av AS [97].

” Det finns fortfarande ingen solid evidens för att MP 
har influenser på patogenesen av Parkinsons sjukdom. 
Det finns emellertid studier som pekar på att MP är 
vanligare hos patienter med Parkinson.”
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3. Konsekvenser för hjärnan 
som bärare av orala bakterier

Bakterier i hjärnan leder till ihållande inflamma-
tion. Spiroketer inducerar en latent och långsamt 
progredierande infektion genom att kringgå värd-
försvaret och har visat sig kunna producera plack 
och leda till amyloidavlagringar i hjärnan [88, 89]. 
Spiroketer främjar eventuellt deras egen överlev-
nad och bildande genom att blockera komplement-
kaskaden. P. gingivalis har LPS med ojämna lipid A-
strukturer. Detta gör det svårt för värden att känna 
igen bakterien som kan angripa neuroner i hjärnan.

4. Genetik, miljö och näring 
som riskfaktorer för AS

En mycket viktig riskfaktor för AS är APOε4-genen 
som främjar infektion och ökar uttrycket av inflam-
matoriska mediatorer [98]. Totalt har 20 olika ge-
netiska loci beräknats kunna öka känsligheten för 
AS, häribland APOε4. Till dessa hör även generna 
för IL-1 och TNF-α, som också är kopplade till ut-
vecklingen av MP. Vid utveckling av AS sker san-
nolikt ett samspel mellan gener, mikroorganismer/
toxiner och miljöfaktorer. Bristande näringsintag 
är vanligt hos äldre och dementa personer. Det-
ta kan leda till successiv förlust av nervsynapser.

5. Kliniskt samband mellan MP och AS
Det kommer ständigt ny dokumentation som visar 
ett samband mellan MP och AS. Det har påvisats 
i bland annat tvärsnittsstudier och longitudinella 
studier genom jämförelse av olika kliniska teck-
en på MP och antikroppar mot bakterier associe-
rade med MP och med kognitiv funktion efter jus-
tering för kovariabler [99]. Försummelse av, eller 
bristande förmåga till, oral hygien hos äldre främ-
jar inflammation i parodontiet, vilket kan gynna 
transport av mikroorganismer och deras produk-
ter samt inflammatoriska mediatorer till hjärnan. 
Förlust av tänder, som ofta är ett resultat av MP, 
har dessutom samband med dåligt minne [100].

MP OCH PSORIASIS
Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom 
med en prevalens på nästan 8,5 procent av befolk-
ningen i de nordiska länderna. Sjukdomen känne-
tecknas också av utbredd komorbiditet i form av 
exempelvis hjärt–kärlsjukdom och diabetes, för-
modligen mot bakgrund av gemensamma inflam-
matoriska mekanismer [101–103]. 

Man har påvisat ett samband mellan psoriasis 
och kronisk MP, liksom man i saliv från patienter 
med psoriasis har påvisat ökad koncentration av 
proinflammatoriska cytokiner, till exempel TNF-α 
och IL-1β [104–106]. Resultaten från en stor epi-
demiologisk studie från Taiwan tyder dessutom på 
att intensiv behandling av kronisk MP kan minska 
risken för psoriasis [107]. 

Aktiverade T-hjälparceller (Th 17) med produk-

tion av IL-17 utgör en central patogenetisk aktör 
vid psoriasis, och det är värt att notera att P. gingi-
valis kan främja Th-17-polarisering av immunap-
paraten och man har sett aktiverade Th-17-celler 
i parodontala lesioner samt ökad IL-17-nivå i ex-
sudat från fickor vid svår MP [108–110].     

LUNGSJUKDOMAR OCH MUNHYGIEN
Kolonisering i munhålan med patogener från and-
ningsvägarna som ansamlas vid bristande munhygi-
en och MP, kan kopplas till utveckling av pneumoni. 
Det finns omfattande vetenskaplig dokumenta-
tion från randomiserade kliniska studier för att 
interventioner som förbättrar munhygienen har 
positiv effekt genom att förebygga pneumoni och 
minska pneumonirelaterade dödsfall, särskilt hos 
äldre vårdberoende patienter [86]. En norsk stu-
die [111] har också visat att kronisk MP är vanliga-
re hos patienter med allvarlig kronisk obstruktiv 
lungsjukdom även efter justering för riskfaktorer 
som ålder, rökning, övervikt, användning av kor-
tikosteroider och nedsatt bentäthet.

SAMMANFATTNING
Som framgår föreligger det många studier som 
visar ett samband mellan MP och ett antal medi-
cinska sjukdomar. Detta är inte överraskande ef-
tersom munhålan är en del av den samlade orga-
nismen, även om det kan finnas misstanke om att 
munhålan och tänderna felaktigt, även bland fack-
folk, uppfattas som isolerade från övriga kroppen. 

Dessa medicinska sjukdomar (komorbiditet 
vid MP) är särskilt vanliga hos den äldre delen av 
befolkningen, och mycket tyder på att parodontal 
behandling kan ha gynnsam effekt vid flera av dem. 
Här är det tydligt att samarbetet mellan läkare och 
tandläkare bör stärkas, och en viktig förutsättning 
för detta är ökad information och kunskapsdelning 
om de i artikeln nämnda sambanden. Låggradig 
(low grade) inflammation anses vara ett av de fram-
trädande sambanden mellan MP och en del av de 
nämnda medicinska sjukdomarna.

Det har ackumulerats en betydande kunskap om 
sambandet mellan MP och hjärt–kärlsjukdomar, 
med växande bevis för ett kausalt samband. Det 
föreligger således plausibla mekanistiska data 
(bland annat experimentella resultat, som inte re-
fereras till här), och mycket tyder på att parodontal 
behandling kan minska risken för aterosklerotisk 
sjukdom. 

Det finns också omfattande dokumentation av 
att dålig blodsockerkontroll hos typ 2-diabetiker 
innebär förhöjd risk för utveckling av MP med 
ökad svårighetsgrad och utbredning, liksom att 
MP medför förhöjd risk för diabetes. Den växan-
de prevalensen av typ 2-diabetes kommer därför 
förmodligen att innebära ökad utveckling av MP, 
som kan förvärra diabetesförloppet. De två sjuk-
domarna är således förbundna via en dubbelriktad 

” Det kommer 
ständigt ny 
dokumentation 
som visar 
ett samband 
mellan MP och 
AS.” 
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tiv effekt för att förebygga pneumoni, särskilt hos 
äldre vårdberoende patienter.

KONKLUSION
● Det finns ett samband mellan marginal paro-

dontit och ett antal medicinska sjukdomar.
● Flera av dessa samband kan vara kausala och 

betingade av kronisk inflammation.
● De bäst dokumenterade sambanden avser hjärt–

kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid ar-
trit, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, 
osteoporos, psoriasis samt pneumoni hos sär-
skilt utsatta personer.

● Flera studier tyder på en gynnsam effekt av pa-
rodontal behandling för den angivna komorbi-
diteten, framför allt för hjärt–kärlsjukdomar, 
diabetes mellitus, reumatoid artrit samt pneu-
moni hos särskilt utsatta personer.

● Det finns behov av ett mer intensivt samarbe-
te mellan läkare och tandläkare kring dessa pa-
tientkategorier.

KLINISKT PERSPEKTIV
För klinikern är det viktigt att känna till sambandet 
mellan marginal parodontit och ett antal medicin-
ska sjukdomar, så att relevant diagnostik, profylax 
och behandling kan sättas in. På grund av samban-
det är det bland annat viktigt att inflammationen 
i den parodontala vävnaden minskas. Mycket ty-
der på att man härigenom kan uppnå betydande 
fördelar för individens samlade hälsa med färre 
mänskliga omkostnader och samhällsekonomis-
ka fördelar som följd.

ENGLISH SUMMARY
Periodontitis and comorbidity: Two aspects of 
similar processes
Palle Holmstrup, Christian Damgaard, Ingar 
Olsen, Björn Klinge, Allan Flyvbjeg, Claus Henrik 
Nielsen and Peter Riis Hansen
Tandläkartidningen 2017; 109 (1): 62–71
Increasing evidence has suggested an indepen-
dent association between periodontitis and a 
range of comorbidities, such as cardiovascular di-
sease, diabetes, rheumatoid arthritis, osteoporosis, 
Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, psoria-
sis, and respiratory infections. Shared inflammato-
ry pathways are likely to contribute to this associa-
tion but distinct causal mechanisms remain to be 
defined. Some of these comorbid conditions may 
improve by periodontal treatment and a bidirec-
tional relationship may exist, where, for example, 
treatment of diabetes can improve periodontal 
status. The present article presents an overview 
of the evidence linking periodontitis with selec-
ted systemic diseases and calls for increased coo-
peration between dentists and medical doctors to 
provide optimal screening, treatment and preven-
tion of both periodontitis and its comorbidities. ●

mekanism, troligen på grund av gemensamma im-
munologiska reaktioner. Kliniska undersökningar 
pekar dessutom på att icke-kirurgisk parodontal 
behandling kan förbättra den metabola kontrollen, 
vilket kan minska utvecklingen av senkomplika-
tioner vid diabetes. Det finns således god grund 
för att etablera systematiserade undersöknings-, 
profylax- och behandlingsförlopp med tanke på 
MP hos diabetiker.

Mycket tyder på att det även för MP och RA kan 
finnas en dubbelriktad mekanism som innebär ökad 
risk för MP hos patienter med RA och försämring 
av RA vid samtidig MP. Icke-kirurgisk parodontal 
behandling kan eventuellt minska kliniska sym-
tom och biomarkörer vid aktiv RA. Den ökade 
benägenheten för fästeförlust hos patienter med 
RA kan dessutom tala för etablering av ett paro-
dontalt profylaxprogram som en del av rutinen vid 
behandling av dessa patienter. Studier av patien-
ter med osteoporos tyder också på att det finns en 
ökad benägenhet för utveckling av fästeförlust. 

MP associeras även med vissa neurologiska sjuk-
domar. Parkinsons sjukdom innebär motorisk häm-
ning och kognitiva förändringar, som bland annat 
kan leda till sämre tandvård i hemmet. Dessutom 
kan låggradig inflammation, till exempel som en 
följd av MP, bidra till neurologisk dysfunktion i 
tidiga stadier av Parkinsons sjukdom. AS har en 
komplex och multifaktoriell etiologi och oral in-
fektion kan vara en av flera riskfaktorer för AS. 
Man har således visat förekomst av orala bakterier 
och deras produkter i hjärnan hos AS-patienter. 
Infektionen kan uppstå flera årtionden innan AS 
manifesterar sig. Förbättrad munhygien kan vara 
en viktig profylaktisk åtgärd, men kan dessvärre 
vara utmanande eftersom patienterna inte alltid 
är samarbetsvilliga. 

Psoriasis kännetecknas också av utbredd komor-
biditet i form av till exempel hjärt–kärlsjukdom, 
diabetes och MP, och har förmodligen bakgrund 

i gemensamma inflammatoriska mekanismer 
[101–103]. 

Äntligen finns det vetenskaplig dokumenta-
tion på att förbättrad munhygien har posi-

” Låggradig inflammation 
anses vara ett av de fram
trädande sambanden mellan 
MP och en del av de nämnda 
medicinska sjukdomarna.”
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