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Introduktion: Studier visar att gravida kvinnor löper större risk att drabbas av gingivit än 

icke-gravida kvinnor. Gingivit är den vanligaste formen av parodontal sjukdom vid en 

graviditet. Det finns bristande kunskaper hos olika vårdgivare om graviditet och kvinnors 

orala hälsa och om dessa två saker kan påverka varandra.   

Syfte: Att beskriva orsaker till gingivit under graviditet samt hur tillståndet kan påverka 

det ofödda barnets hälsa. 

Metod: Litteraturstudie 

Resultat: Studier visar att kvinnor med ett högt plackindex, subgingivala bakterier och 

höga nivåer av östrogen under en graviditets andra och tredje trimestrar var de som hade 

högst procent av gingivit. Det finns ett samband mellan kvinnors parodontala hälsa och 

prematur födsel samt låg födelsevikt. Gravida kvinnor med gingivit föder fler barn med 

låg födelsevikt jämfört med gravida friska kvinnor.   

Konklusion: Plackförekomst, ökad ansamling av specifika bakterier och höga nivåer av 

könshormoner har en väsentlig roll vid förekomsten av gingivit hos gravida kvinnor. 

Graviditetsgingivit kan möjligen innebära en ökad risk för prematur födsel och för att föda 

barn med låg födelsevikt. Behov av mer sådan forskning finns. Ökad kunskap om detta 

samband rekommenderas till blivande mödrar och olika vårdgivare samt att information 

och munhygieninstruktioner bör ingå i mödrahälsovården. 
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1. INTRODUKTION 

Tyngdpunkten i tandhygienistens arbete är att motivera och engagera patienter till att 

upprätthålla en god munhälsa. Tandhygienistens kunskap och rekommendationer är en 

viktig del i arbetet med prevention och behandling av karies och parodontit men det 

som är avgörande är patientens kunskap och egenvård. En graviditet påverkar moderns 

hälsa på olika sätt och det är därför även viktigt att belysa hur den orala hälsan påverkas 

under en graviditet. 

 

1:1. Orala vävnadens uppbyggnad 

Tandens stödjevävnad beskrevs av Lindhe et al. (2009a) och består av alveolarben, 

rothinna, rotcement och gingiva. Tillsammans bildar de tandens upphängningsapparat, 

parodontiet, och har till huvudsaklig uppgift att hålla fast tanden. Rothinnan, det 

parodontala ligamentet mellan rotcementet och käkbenet, består av lager av kollagen 

bindväv som omger tandens rot och binder rotcementet med det alveolära benet. De 

kollagena fibrerna i det parodontala ligamentet möjliggör tanden rörelse och ger 

motstånd vid tryck från exempelvis tuggning. Rotcementet som täcker och skyddar 

tandens underliggande hårdvävnad består av ett tunt lager benliknande substans.  

 

Tandens omgivande mjukvävnad benämns gingivan och består av två lager vävnad, 

epitelvävnad som är keratiniserad och underliggande bindväv med fibröst kollagen. I 

normalt/friskt tillstånd är gingivan närmast tanden ljust rosa till färgen med småknottrig 

yta och sluter tätt mot tandhalsen (Lindhe et al. 2009b).  

 

1:2. Orala mikroorganismer 

Holmstrup (2009) beskrev den naturliga orala mikrofloran som består av en mängd 

olika mikroorganismer såsom bakterier, virus, svampar och protozoner. Strepptoccus, 

Actomyces och Lactobacillus är vanliga bakteriearter som tillhör den naturliga 

mikrofloran. Oral biofilm är en samling av mikroorganismer på tandytan och på 

vävnader intill tanden såsom gingivan. När de primära kolonisatörerna, grampositiva 

streptokocker, har koloniserat tandytan och börjat föröka sig kan andra arter, så som 

gramnegativa kocker etablera sig i biofilmen. I en mogen biofilm har gramnegativa 

bakterier en central roll, då de har förmåga att integrera med ett stort antal andra arter. 

Fusiobacterium nucleatum är en bakterie som har en nyckelroll vid kolonisationen. En 

tjock beläggning, så kallat plack, bildas så småningom med en komplex 

sammansättning av mikroorganismer.  

 

Wade (2010) visade att biofilmen har en central betydelse för gingivitens uppkomst och 

i det supragingivala placket är grampositiva kocker som dominerar såsom Streptococcus 

mutans och Streptococcus sanguis. I det subgingivala placket, där miljön är syrefattig, 

är det däremot gramnegativa bakterierna som dominerar. Prevotella intermedia, 

Porphyromonas Gingivalis och Fusiobacterium nucleatum är exempel på kolonisatörer i 

det subgingivala placket. 
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1:3. Gingivit 

Löe (1967) påvisade att om plack, biofilm, får sitta kvar på tandytan uppstår gingivit 

med en bakteriell förändring. Typiska kliniska tecken på gingivit är rodnad, svullnad 

och blödning i tandköttet vid sondering. Kinane et al. (2009) definierade gingivit som 

en tandköttsinflammation, det vill säga tandköttets försvarsreaktion mot infektion. När 

det samlas bakteriebeläggningar på tandytan och i tandköttsfickor på grund av bristfällig 

munhygien och egenvård kan det leda till att tandköttet blir svullet och rött, detsamma 

gäller andra retentionsställen som är svåråtkomliga vid rengöringen. Svullnaden leder 

då till fördjupade fickor, så kallade pseudofickor. Gingivit är begränsat till tandköttet 

och innebär inte att tanden har förlorat fäste i benet. I inflammationsprocessen frisätts 

proteinspjälkande enzymer, proteaser, som bryter ned omgivande vävnad och kollagena 

fibrer. Nedbrytningen av de kollagena fibrerna gör att gingivan förlorar sin spänst och 

ytstruktur. I epitelet närmast tandytan, kontaktepitelet, och den gingivala bindväven 

finns då ett inflammatoriskt infiltrat av vita blodkroppar (PMN-celler), makrofager, 

lymfocyter och plasmaceller, vilka utgör vävnadens försvar (Kinane et al. 2009). 

 

Vid gingivit föreligger en balans som innebär att det inflammatoriska svaret är 

tillräckligt för att hindra bakterier att gå djupare ner till den parodontala vävnaden och 

vävnadsförändringen är reversibel, vilket innebär att gingivit kan gå tillbaka till 

normalt/friskt tillstånd igen. I vissa fall finns inte denna balans i 

inflammationsreaktionen och bakterier kan tränga vidare och djupare in i den 

parodontala vävnaden och det påbörjas en bennedbrytning, parodontit (Kinane et al. 

2009). Sambandet mellan gingivit, subgingival tandsten och parodontit studerades av 

Albandar et al. (1998). Studien visade att gingivit i kombination med subgingival 

tandsten resulterade i ett starkare samband med utveckling av parodontit. 

 

En studie av Kistler et al. (2013) visade vad som händer i gingivan om biofilm får sitta 

kvar på tandytan i anslutning till gingivan. Efter två veckor hade alla friska patienter 

som deltog i studien utvecklat gingivit. Det skedde en signifikant ökning av både 

gingivalvätska och blödning vid sondering (BOP). Gingivalvätska är den vätska som 

kommer ifrån inflammerat tandkött och som utgör näring för bakterier. Under tiden som 

gingiviten utvecklades hos de friska patienterna ökade även gramnegativa och anaeroba 

bakterier i antal och i proportion. De gramnegativa och anaeroba bakterierna har även 

förmåga att motstå värdens försvar och var de mest förekommande bakterierna hos 

patienterna med senare uppkommen parodontit.  

 

Tillståndet gingivit kan mätas med ett gingivalindex som benämner graden av 

sjukdomstillståndet i gingivan runt tanden. Redan år 1963 utvecklade Löe & Silness en 

metod med en gradering mellan 0-3. 

0= Frisk gingiva, 1= Svullen gingiva och ingen blödning vid sondering förekommer, 2= 

Inflammerad gingiva med färgförändring och blödning vid sondering förekommer samt 

3= Svårt inflammerad gingiva med volymökning och tendens till spontan blödning.  

Slutligen för att få fram ett gingivalindex för hela bettet, som redovisas i procent, 

adderas indexvärdena och divideras med antal ytor som undersöktes (Löe & Silness 

1963).  
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Definitionen av vad som är gingivit och vad som är friskt skiljer sig endel åt. Machtei et 

al. (1992) definierar gingivit som BOP >5% och friskt som BOP <5% medan Persson et 

al. (2009) definierar gingivit som BOP > eller = 20% och friskt som BOP <20%.   

 

1:4. Graviditet 

En kvinnas graviditet är normalt nio månader lång och graviditetens månader delas in i 

tre perioder som kallas trimestrar. En trimester är en period på tre månader (National 

Library of Medicine 1999).  

En graviditet är för de flesta kvinnor en tid av stor lycka och tillfredställelse men en 

graviditet innebär också stora hälsorisker för både mamman och barnet. Av denna 

anledning är det viktigt att graviditeten bör övervakas av vårdgivare (WHO 2016).  

 

Söderberg (2010) beskrev hur det vid en graviditet är mängder med hormoner i omlopp 

hos kvinnan. Östrogen och progesteron är kvinnans nyckelhormoner och dessa ökar vid 

en graviditet till nivåer som är flera hundra gånger högre än vad de normalt är. Dessa 

hormoner reglerar graviditetens fortskridande och förhindrar en för tidig förlossning. 

Progesteronhalten ökar under hela graviditeten för att direkt efter förlossning, precis 

som östrogenhalten, återgå till det normala igen.  

 

1:5. Graviditet, gingivit och munhygien 

I vilket utsträckning gingivit förekommer hos gravida studerades av Löe & Silness 

(1963). Studien visade att gingivit är vanligt förekommande under en graviditet och 

prevalensen i olika studier sträcker sig från allt mellan 36% och 100 %. Gingivit är den 

vanligaste formen av parodontal sjukdom vid en graviditet. Detta studerades också av 

Rakchanok et al. (2010) och resultatet visade att 86 % av de 94 gravida kvinnorna i 

denna studie hade gingivit. När de jämförde de gravida kvinnorna med en grupp icke-

gravida kvinnor framkom att gravida löpte omkring två gånger större risk att drabbas av 

gingivit jämfört med de icke-gravida kvinnorna. Detta kunde kopplas till bristfälliga 

munhygienvanor hos de gravida kvinnorna. 

 

Geisinger et al. (2013) studerade munhygienåtgärder som minskar gingivit under en 

graviditet. Denna pilotstudie visade att rutinmässiga munhygienvanor och utbildning i 

oral hälsa med terapisamtal minskade gingivit hos gravida kvinnor.  

 

Villa et al. (2013) studerade också oral hälsa och munhygienvanor hos italienska 

kvinnor i direkt anslutning till att de fött barn. Vid den kliniska undersökningen mättes 

gingivala retraktioner, fickdjup, BOP, klinisk fästeförlust och decay missing filled tooth 

(DMFT). Resultaten visade att de allra flesta kvinnorna i studien borstade sina tänder 

varje dag, 63 % gjorde det tre gånger per dag och 37 % gjorde det ingen upp till två 

gånger per dag. I genomsnitt var det 16 % av kvinnorna som hade blödande tandkött vid 

sondering och när den kliniska fästeförlusten undersöktes  låg kvinnornas medianvärde 

på 2,1 mm. Detta värde innebär att de parodontala vävnaderna har brytits ner och 

tandens fäste i käkbenet blivit sämre. Gingivit har då övergått till parodontit. När det 

gällde tandvårdsbesöken visade studien att nästan hälften av kvinnorna som deltog 

endast besökte tandvården vid smärta (Villa et al. 2013). 
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Keirse & Plutzer (2010) studerade gravida kvinnor i södra Australien. De undersökte 

kvinnornas uppfattning om oral hälsa och deras relation till munhygien och tandvård. 

Kvinnorna i studien upplevde att deras allmänna hälsa var bättre än den orala hälsan och 

de menade också att det var viktigare för dem att deras barn hade friska tänder än dem 

själva. Studien visade att 35 % av kvinnorna inte hade besökt tandvården på två år och 

27 % medgav att kostnaden var en anledning till detta. Dessutom hade 18 % upplevt att 

gingivan var lättblödande före graviditeten och denna siffra ökade till 41 % under 

graviditeten. Trettioåtta procent av de kvinnor som upplevt gingivit under graviditeten 

besökte tandvården. Av kvinnorna i studien som borstade sina tänder minst två gånger 

per dag hade 35 % gingival blödning under graviditeten.  

 

Tilakaratne et al. (2000) undersökte gravida kvinnors parodontala status i Sri Lanka. 

Under varje trimester ökade de gravida kvinnornas gingivalindex och var som högst vid 

den tredje trimestern för att sedan minska igen tre månader efter förlossning. I studien 

mättes också fästeförlust och den mätningen visade ingen signifikant skillnad under 

graviditeten.  

 

George et al. (2013) tillfrågade gravida kvinnor i sydvästra Sydney i Australien om oral 

hälsa och tandvård samt ställde frågor om upplevda orala symtom, tandvårdsbesök, 

munhygienvanor och kunskaper om oral hälsa. Majoriteten av kvinnorna uppgav att 

deras orala hälsa var medel till god. Av kvinnorna i studien påtalade 54 % att de hade 

upplevt minst ett oralt symtom under graviditeten, det vanligaste var lättblödande 

tandkött, men 55 % av dem konsulterade inte tandvården för problemet. En av 

anledningarna till detta uppgavs vara oron för tandvårdsbehandling under en graviditet. 

Studien visade också att 68 % av kvinnorna borstade sina tänder två gånger per dag med 

fluortandkräm, 41 % använde munskölj och 43 % tandtråd. Endast 10 % av kvinnorna i 

studien uppgav att de fått information om oral hälsa och mynhygien under sin 

graviditet.  

 

1:6. Kunskap om gingivit och graviditet hos vårdgivare 

En studie gjord av Tin et al. (2015) visade att förlossningsläkare i Indien hade 

kunskaper om samband mellan parodontal hälsa och graviditet och hur tandvård och 

munhygien borde se ut under en kvinnas graviditet. Trots denna kunskap fanns det 

brister i det praktiska arbetet med gravida kvinnor. Endast 40 % av de 

förlossningsläkare som ingick i studien rekommenderade sina patienter att besöka 

tandvården under graviditeten och endast 47 % rekommenderade dem att vara nogranna 

med munhygienen och egenvården under graviditeten. Beträffande kunskaper om 

graviditet och munhälsa och hur detta påverkar varandra verkar det finnas brister kring. 

George et al. (2012) studerade kunskaper, attityder och beteenden hos tandläkare, 

allmänläkare, barnmorskor och gynekologer när det gäller oral hälsa och munhygien 

under graviditet. Resultatet visade bland annat att allmänläkare och barnmorskor var 

dåligt informerade om att en dålig oral hälsa kan påverka en graviditet negativt.  

 

En annan studie gjord av George et al. (2014) baserades på tidigare forskning som 

visade hur barnmorskor i Australien hade begränsad kunskap när det gällde den orala 

hälsan hos gravida och att det fanns ett behov av vidareutbildning. Studiens syfte var att 

föra ett utbildningsprogram inom oral hälsa för barnmorskor i Australien samt att 
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identifiera eventuella brister i dess innehåll. Studien visade att barnmorskorna som 

deltog i programmet upplevde det mycket lärorikt och att de efteråt kände sig säkrare på 

att främja gravida kvinnors munhälsa.  

 

Al-Habashneh et al. (2008) studerade vilka kunskaper som fanns hos allmänläkare om 

samband mellan graviditet och gingivit. Hälften av läkarna som ingick i studien rådde 

sina patienter till tandvårdsbesök under graviditeten. Lika många läkare trodde att 

gingivit kunde påverka en graviditet. Åttioåtta procent gav däremot sina patienter rådet 

att vänta med tandvårdsbesök tills efter födseln. Den bristande kunskapen bland 

vårdgivare påvisades också i en studie som gjordes på verksamma gynekologer där 

endast hälften av dem uppgav att de visste att gingivit är mer vanligt hos gravida och 

ännu färre uppgav att de visste att parodontal sjukdom kan ha en effekt på graviditet och 

födsel (Nutalapati et al. 2011).     

 

För att vården ska kunna ge patienter en god omvårdnad krävs mer kunskap och 

interprofessionellt samarbete mellan legitimerad tandvårdspersonal och till exempel 

barnmorskor. Då det saknas kunskap om sambandet mellan gingivit och graviditet, både 

hos blivande mödrar och vårdgivare, vill författarna till denna litteraturstudie belysa hur 

dessa tillstånd interagerar. 

 

2. SYFTE  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva orsaker till gingivit hos gravida kvinnor 

samt hur tillståndet kan påverka det ofödda barnets hälsa. 

 

3. METOD 

Litteraturstudie 

3:1. Definition av begrepp 

Oral hälsa:  

Oral health is essential to general health and quality of life. It is a state 

of being free from mouth and facial pain, oral and throat cancer, oral 

infection and sores, periodontal (gum) disease, tooth decay, tooth loss 

and other diseases and disorders that limit an individual´s capacity in 

biting, chewing, smiling, speaking, and psychosocial wellbeing. (World 

health organization [WHO] 2012). 

 

Prematur födsel: Innebär barn som föds levande före graviditetsvecka 37. 

Låg födelsevikt: Innebär ett barn som väger under 2500 gram (WHO 2015).  

3:2. Databaser  

Litteratursökning utfördes med definierade sökord i databaserna PubMed och CINAHL. 

Databasen PubMed innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och 

odontologi. Tidskriftsartiklar i CINAHL är inriktade på omvårdnadsforskning (Forsberg 

& Wengström 2013).  
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3:3. Sökord 

I PubMed söktes artiklar med MESH-termer och i CINAHL  med Headings.  

 

De sökord som användes vid sökning av artiklar till resultatdelen var birth weight, 

gingivitis, hormones, pregnancy, pregnancy complications, premature birth, oral health 

och risk factors. 

 

3:4. Urval 

Litteraturstudiens sökningar begränsades till artiklar skrivna på engelska och genom att 

kombinera sökorden med den Booleska sökfunktionen AND. För att inte missa 

värdefulla och relevanta artiklar till resultatdelen utökades sökningen till artiklar 

publicerade de senaste tio åren i de sökkombinationer som bedömdes vara mest 

relevanta för studiens syfte. I både PubMed och CINAHL kombinerades sökorden på 

samma sätt. I sökningarna användes filtren 10 years, 5 years samt i CINAHL exclude 

Medline för att inte få dubletter. Urvalsprocessens alla steg presenteras i tabell 1.  

  

Urval 1 

I första urvalet valdes artiklar efter relevanta titlar. Efter urval 1 återstod 115 artiklar. 

 

Urval 2 

I det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt vilka ger mer tydlig information om 

artiklarnas innehåll. Artiklar med abstrakt relevant för studiens syfte och 

frågeställningar inkluderades. Efter detta urval återstod 51 artiklar. 

 

Urval 3 

Slutligen lästes hela artiklar i fulltext. Artiklar som var relevanta inkluderades för att 

utgöra underlag för studiens resultat. Till slut återstod 15 artiklar efter urval 3. 

 

3:5. Kvalitetsbedömning 

Efter urval 3 omfattade resultatdelen 15 vetenskapliga artiklar och för att uppnå bästa 

möjliga kvalité granskades dessa kritiskt med hjälp av bedömningsmallar av Forsberg 

och Wengström (2008) (Bilaga 1 & 2). En procentsats räknades ut utifrån svaren på 

frågorna i mallen och studien höll god kvalité om procentsatsen var mellan 80-100 %, 

medelgod kvalité mellan 70-90 % och dålig kvalité om procentsatsen var under 69 %. 

Artiklar med bedömningen medelgod och god kvalité inkluderades i studien. Samtliga 

artiklar från urval 3 uppnådde medelgod eller god kvalité och inkluderades i studiens 

resultatdel. 
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Tabell 1. Söktabell 
Databas 

Datum 

Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval 1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstakt) 

Urval 3 

(Hela 

artiklar) 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

160313 

1. Pregnancy   780473     

 2. Gingivitis  10497     

 3. Risk factors  619955     

 4. Hormones 1129901     

 5. Premature birth 8181     

 6. Birth weight 35467     

 7. Pregnancy complications 366837     

 8. Oral health 11651     

 1 AND 2 (10 år) 82 41 15  8 8 

 1 AND 2 AND 3 (10 år) 11  4 (3)a) 1 0 0 

 1 AND 2 AND 4 (5år) 8  6 (2) 5 1 1 

 1 AND 2 AND 5 (10 år) 17 12 (2) 8 1 1 

 1 AND 2 AND 7 (5 år) 40 22 (5) 10 1 1 

 1 AND 7 AND 8 (10 år) 81 20 (1) 4 3 3 

 2 AND 6 4 1 (1) 1 1 1 

Totalt   115 51 15 15 

CINAHL 

160313 

1.Pregnancy  108662     

 2.Gingivitis 1059     

 3. Risk factors 40630     

 4. Hormones 4883     

 5. Premature birth 979     

 6. Birth weight 14427     

 7. Pregnancy complications 22971     

 8. Oral health 15365     

 1 AND 2 exkl. MEDLINE 

records 

28 3 1 0 0 

 1 AND 2 AND 3 16 1 1 0 0 

 1 AND 2 AND 4 0 0 0 0 0 

 1 AND 2 AND 5 1 0 0 0 0 

 1 AND 2 AND 7 19 5 (3) 2 0 0 

 1 AND 7 AND 8 48 6 (3) 2 0 0 

 2 AND 6 3 0 0 0 0 
a)

Siffror inom parantes () innebär dubbletter. 

 

3:6. Etiskt förhållningssätt 

De artiklar som inkluderades i studiens resultat var vetenskapliga artiklar publicerade i 

tidskrifter och som godkänts av en etisk kommitté. Litteraturen bearbetades på ett etiskt 

försvarbart sätt genom att resultatet presenterades utan tolkningar och författarnas 

värderingar. 

 

4. RESULTAT 

De utvalda artiklarna till studiens resultatdel kommer att redovisas i form av två teman 

som svarar på frågeställningarna, orsaker till gingivit vid graviditet och hur moderns 

gingivit kan påverka det ofödda barnets hälsa. Fem artiklar svarar på orsaker till gingivit 

vid graviditet och tio artiklar svarar på hur moderns gingivit kan påverka det ofödda 

barnets hälsa. 
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4:1. Orsaker till gingivit vid graviditet 

4.1.1. Plack och bakterier 

Carillo-de-Albornoz et al. (2011) påvisade att plack var den största riskfaktorn för att 

utveckla graviditetsgingivit. Carillo-de-Albornoz et al. (2011) & Gursoy et al. (2010) 

visade att plackindex var signikant högre i den andra trimestern hos gravida kvinnor 

jämfört med under andra delar av graviditeten. 

Resultatet i studien av Carillo-de-Albornoz et al. (2011) visade att det inte bara var 

mängden plack som påverkade den gingivala inflammationen utan också plackets 

kvalitet spelade en betydande roll. Studien fann en ökad närvaro av bakterien 

Porphyromonas Gingivalis under den andra och tredje trimestern av kvinnornas 

graviditet och menar att denna bakterie bidrog till en försämring av den gingivala 

inflammationen hos de gravida kvinnorna.  

 

Bieri et al. (2013) undersökte subgingivala bakterier och cytokinnivåer i 

gingivalvätskan hos kvinnor i graviditetsvecka tolv samt 4-6 veckor efter födsel. Alla 

kvinnor som ingick i studien fick diagnosen gingivit (BOP>20%). Hos dessa kvinnor 

varierade både bakterieantalet och cytokinnivån i gingivalvätskan. Studien påvisade en 

signifikant ökning av bakterierna Eubacterium saburreum, Parvimonas micra, 

Selenomonas noxia och Staphylococcus aureus vid graviditetsvecka tolv jämfört med 

vid besöket efter födseln. 

4.1.2. Immunförsvaret 

Den ökade känsligheten för att utveckla gingivit under graviditetens andra trimester kan 

enligt Gursoy et al. (2010) vara ett kombinerat resultat av ökat antal gramnegativa 

bakterier i subgingivalt plack och en minskad neutrofil funktion, det vill säga ett 

minskat försvar mot bakterier som berodde på låga nivåer av metalloproteinaser (MMP) 

i gingivalvätskan. MMP som är en del av den neutrofila funktionen tillhör människans 

immunförsvar vilket innebär att man är mer mottaglig för infektioner när nivåer av 

MMP är låga. I studien var MMP-nivåerna låga under graviditetens andra trimester men 

återgick till normala värden strax efter förlossningen. Författarna påstod att det är 

förklaringen till varför graviditetsgingivit är begränsad under graviditeten och inte 

utvecklas till parodontit.  

4.1.3. Hormoner 

Gursoy et al. (2014) påvisade också att hormonet östradiol, som är en östrogen, är med 

och påverkar den inflammatoriska reaktionen då den hämmar neutrofila enzymer som 

MMP-8. Studiens resultat visade att östradiolnivåerna ökade för varje trimester och 

minskade sedan signifikant efter födseln och BOP var som högst vid andra trimestern 

och sjönk sedan efter födseln.  

 

Vidare i en annan studie studerade Gursoy et al. (2013)  hur det kvinnliga könshormonet 

östrogen tillsammans med plackmängden påverkar den gingivala inflammationen vid en 

graviditet. Östrogen har förmåga att reglera cellfunktioner i flera vävnader som kan 

störa värdens försvar mot bakterier. Resultatet visade att högst plackindex förekom vid 

första trimestern medan östrogennivåerna i saliven var som högst hos de gravida 

kvinnorna under den andra och tredje trimestern och minskade sedan till normal nivå 

efter födseln. BOP var som högst under den andra trimestern. Studien påvisade att 
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individer med hög östrogennivå i saliven tillsammans med högt plackindex vid andra 

och tredje trimestrarna också var de som hade högst procent BOP och gingivit.  

 

4:2. Hur moderns gingivit kan påverka det ofödda barnets hälsa 

4.2.1. Låg födelsevikt 

Wang et al. (2013) studerade sambandet mellan parodontal hälsa hos kvinnor och för 

tidig födsel samt låg födelsevikt. Studien fann framförallt ett samband mellan låg 

födelsevikt och gravida kvinnor med parodontit men också kvinnor med gingivit (BOP 

>5%) visade en högre frekvens av låg födelsevikt på barnet jämfört med friska gravida 

kvinnor (BOP <5%). Av kvinnorna med gingivit förlöste 7% barn som vägde under 

2500 gram jämfört med 3% av de friska kvinnorna. I denna studie undersöktes totalt 

211 kvinnor i åldern 22-40 år med en medelålder på 31,4 år. Kvinnornas medellängd låg 

på 159,4 cm. Mer är 50 % av kvinnorna i studien hade besökt tandvården året före 

graviditeten. Studiens resultat visade ett lägre plackindex hos den friska gruppen 

(24,4%) jämfört med gingivitgruppen som hade ett plackindex på 64,2%. Medelvärdet 

på spädbarnsvikten vid födsel var 3084, 9 gram.  

Sambandet mellan gingivit hos gravida och en lägre medelvikt hos barnen vid födseln 

påvisade också Marin et al. (2005) då signifikanta skillnader i födselvikt hittades bland 

de nyfödda barnen i denna studie. Studien bestod av 152 deltagare i åldern 14-39 år med 

en medelålder på 23,3 år. Även denna studie delade in sina deltagare i tre grupper, friska 

(BOP <5%), gingivit (BOP >5%) och parodontit. Kvinnornas medellängd låg på 160 

cm. Medelvikten bland de nyfödda i den friska gruppen var 3588, 3 gram men var lägre 

hos de kvinnor med gingivit och ännu lägre hos de med parodontit. Av kvinnorna med 

gingivit förlöste 4,6 % barn med låg födselvikt. På kvinnorna som deltog i studien 

mättes också plackindex, fickdjup, BOP samt fästeförlust och resultatet visade att BOP 

var signifikant högre hos de kvinnor som födde barn under 2500 gram jämfört med de 

som födde barn med en vikt över 2500 gram. 

4.2.2. För tidig födsel 

 

Lopez et al. (2005) undersökte sambandet mellan gravida kvinnor med gingivit och för 

tidig födsel. De påvisade att frekvensen av för tidig födsel var lägre hos den grupp 

gravida kvinnor som fått parodontal behandling för gingivit under sin graviditet jämfört 

med den grupp som inte fått behandling förrän efter förlossningen. En koppling mellan 

gingivit och för tidig födsel fann också Ryalat et al. (2011) då de undersökte olika orala 

tillstånd och deras association med för tidig födsel. Studien visade att i gruppen kvinnor 

som födde för tidigt hade 97 kvinnor gingivit och endast tre kvinnor hade inte det. I 

kontrollgruppen som födde vid fullgången graviditet hade 75 kvinnor gingivit och 25 

kvinnor hade det inte. Ännu större koppling påvisades mellan parodontit och för tidig 

födsel. Sambandet mellan gingivit och för tidig födsel fann också Zadeh-Modarres et al. 

(2007) då resultatet av deras studie visade att kvinnor som födde sina barn för tidigt 

påvisade ett högre blödningsindex än kvinnor med fullgången graviditet.  
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Tateshi et al. (2012) undersökte förekomsten av den orala bakterien Fusobacterium 

nucleatum hos gravida kvinnor och dess samband med tidig födsel. Detta är en bakterie 

som påverkar inflammationen vid parodontal sjukdom. I studien togs prover från den 

orala vävnaden och från korionisk vävnad som är en del av moderkakans vävnad. F. 

nucleatum hittades inte i den korioniska vävnaden hos kvinnor med en normal graviditet 

men hos de kvinnor som genomgick en högriskabel graviditet, alltså de som kan 

drabbas av komplikationer så som för tidig förlossning. I de orala vävnadsproverna 

hittades F. nucleatum både hos kvinnor med normal graviditet och hos de med 

högriskabel graviditet. Denna orala bakterie studerades också i en fallstudie av Han et 

al. (2010) där en kvinna med graviditetsgingivit drabbades av en infektion i övre 

luftvägarna och fem dagar senare dog det ofödda barnet. Bakterien F. Nucleatum 

återfanns i kvinnans moderkaka och hos det dödfödda barnet samt i kvinnans 

subgingivala plack. Författarna menade att F. Nucleatum kan ha tagit sig från munnen 

till livmodern när kvinnans immunförsvar var nedsatt vid infektionen, och detta 

orsakade då det ofödda barnets död.  

 

Studien Ryu et al. (2010) fann däremot inte något signifikant samband mellan orala 

tillstånd, varken gingivit och parodontit, och för tidig födsel. Heimonen et al. (2008) 

kunde heller inte påvisa en koppling till för tidig födsel när de studerade parametrar 

inom oral hälsa såsom gingivit, ökat fickdjup och parodontala patogener vid graviditet. 

Studiens resultat visade ingen skillnad mellan de gravida kvinnor som födde sina barn 

för tidigt jämfört kvinnor med fullgången graviditet när det gäller den parodontala 

hälsan. 

 

En studie av Acharya et al. (2013) undersökte samband mellan bristfällig oral hälsa, 

undvikande av tandvård och negativa födselutfall så som låg födelsevikt och för tidig 

födsel hos 316 indiska kvinnor. Studiens resultat hittade precis som Ryu et al. (2010) 

och Heimonen et al. (2008) inget starkt samband mellan dålig oral hälsa och negativa 

födselutfall. Det som denna studie däremot visade var att det fanns associationer mellan 

undvikande av tandvård och negativa födselutfall. Det observerades även andra faktorer 

som kan ha påverkan på negativa födselutfall som låg födelsevikt och för tidig födsel 

men författarna menade att att det behövs ytterligare forskning för att utvärdera 

betydelsen.  

 

5. DISKUSSION 

Med tanke på att gravida kvinnor får bristfällig information om sambandet mellan 

graviditet och gingivit på grund av bristande kunskaper hos olika vårdgivare var syftet 

med denna studie att undersöka och belysa vad som orsakar gingivit vid graviditet. 

Litteraturstudien undersökte också om gingivit vid graviditet kan påverka det ofödda 

barnets hälsa. Denna litteraturstudies resultat visar att förekomsten av plack och en ökad 

ansamling av bakterier har betydelse vid graviditetsgingivit men också att det finns en 

koppling till höga hormonnivåer. Resultatet påvisar också att det möjligen kan finnas ett 

samband mellan gingivit och att barn föds för tidigt eller med låg födelsevikt.   
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5:1. Resultatdiskussion 
Föreliggande litteraturstudie har visat att bakterien Phorphyromonas gingivalis orsakar 

graviditetsgingivit men Muramatsu & Takaesu (1994) hittade också ett samband med en 

annan bakterie, Prevontella intermedia, vilket inte denna litteraturstudie har bekräftat.   

Muramatsu & Takaesu (1994) visade ett samband mellan ökade hormonnivåer och en 

ökad närvaro av bakterien P. Intermedia. En ökning av P. Intermedia kunde i sin tur 

också kopplas till ett ökat antal ytor som påvisade blödning vid sondering. Att även P. 

Intermedia är med och orsakar graviditetsgingivit styrks också av Emmatty et al. (2013) 

som fann att närvaron av denna bakterie var som högst under graviditetens andra och 

tredje trimestrar. Kvinnornas gingivala inflammation ökade också under denna fas av 

graviditeten. I flera studier kunde också ett högt plackindex ses som en orsak till att en 

kvinna drabbas av gingivit under graviditeten och detta då tillsammans med en ökning 

av subgingivala bakterier (Bieri et al. 2013; Carillo-de-Albornoz et al. 2011; Gursoy et 

al. 2010). Flertalet studier påvisade även ett signifikant högre plackindex i den andra 

trimestern än vid andra undersökningstillfällen under en graviditet.  

 

När det gäller BOP och när det värdet är som högst under en graviditet skiljde sig 

litteraturstudiens resultat åt. Bieri et al. (2013) påvisade att BOP var som högst i slutet 

av den första trimestern medan Carillo-de-Albornoz et al. (2011) och Gursoy et al. 

(2010) påvisade högst BOP under den andra trimestern. Att resultaten skiljer sig något 

åt skulle kunna bero på när och hur ofta deltagarna i dessa studier undersöktes då 

studierna inte genomfördes på samma sätt. Bieri et al.(2013) undersökte deltagarna vid 

två besök, i tolfte veckan och 4-6 veckor efter förlossningen medan Carillo-de-Albornoz 

et al. (2011) samlade in data vid fyra besök, en gång per trimester samt tre månader 

efter förlossningen. Gursoy et al. (2010) undersökte också de gravida kvinnorna i 

studien en gång per trimester men vid två tillfällen efter förlossningen. Resultaten i de 

studier där mätningar gjorts vid flera tillfällen under och efter en graviditet anses mer 

trovärdiga än i den studie där mätningar enbart gjorts vid två tillfällen.  

 

Metoderna som användes vid mätning av BOP i de olika studierna skiljde sig också åt. 

Studierna har även använt sig av olika mått som definition på gingivit. Detta kan ha 

påverkat denna litteraturstudies resultat, och som därmed bör beaktas med försiktighet. 

Vid mätning av BOP använde Bieri et al. (2013) Florida probe system (Florida Probe 

Corporation, Gainesville, FL, USA), detta med ett standardiserat tryck av 0,15N. Sex 

ytor per tand undersöktes och fickdjup större än 4 mm registrerades. Carillo-de-

Albornoz et al. (2012) registrerade gingivalindex (GI) enligt Silness & Löe (1963) med 

CPC-12 periodontal sond på fyra ytor per tand. Plackindex (PI) registrerades också 

enligt Silness & Löe. Vid mätning av BOP och synligt plackindex använde Gursoy et al. 

(2010) sig av en skala 0-1, där 0 var frånvaro av plack samt blödning och 1 var närvaro 

av synligt plack samt blödning vid sondering. Fickdjup större än 4 mm registrerades. 

Bieri et al. (2013) använde sig av samma examinator som utförde mätningarna på alla 

deltagare i studien men i studierna av Carillo-de-Albornoz et al. (2012)  och Gursoy et 

al. (2010) framkommer det inte om det var samma examinator som utförde 

mätningarna. Detta är något som kan påverka studiernas resultat då registreringar av 

BOP kan variera beroende på hur hårt trycket är vid fickdjupsmätningen. Resultatet har 

hög validitet i de studier med ett standardiserat tryck och där samma examinator har 

bedömt BOP hos deltagarna.   
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Litteraturstudiens resultat visar också att östrogen påverkar den orala hälsan under en 

graviditet. Detta styrks av Muramatsu och Takaesu (1994) som undersökte den orala 

hälsan i förhållande till den subgingivala mikrofloran och koncentrationer av hormoner i 

saliven under en graviditet. Resultatet visade bland annat att nivåerna av östradiol, som 

är en östrogen, ökade hos gravida kvinnor och var som högst under graviditetens nionde 

månad för att sedan minska strax därefter.   

 

Utifrån denna litteraturstudies resultat konstaterar författarna att de sista sex månaderna 

av en graviditet är mest kritiska när det gäller kvinnans orala hälsa. Det är då 

hormonnivåerna och plackindex är som högst, vilket resulterar i graviditetsgingivit. 

Hormonnivåerna under en graviditet är inte påverkningsbara men det är munhälsan. 

Genom att upprätthålla en god munhälsa med nogrann egenvård i ett tidigt skede och 

sen under hela graviditeten kan troligen graviditetsgingivit förebyggas. Detta bekräftas 

också av Geisinger et al. (2013) som påvisade att goda munhygienvanor och 

terapisamtal minskade kvinnors gingivit under en graviditet.   

 

Ett sambandet mellan graviditetsgingivit och för tidig födsel påvisades i flertalet studier 

(Lopez et al. 2005; Ryalat et al. 2011; Zadeh-Modarres et al. 2007). Alla tre studier har 

tagit hänsyn till de riskfaktorer som förknippas med för tidig födsel såsom rökning, 

alkohol, låg socioekonomisk status, högt blodtryck och diabetes. I dessa tre studier 

framkom det att de som födde sina barn för tidigt, födde före graviditetsvecka 37. 

Denna litteraturstudies resultat visar att gingivit vid graviditet möjligen skulle kunna 

leda till för tidig födsel och i och med det skulle gingivit också kunna påverka det 

ofödda barnets hälsa. Detta styrks av Socialstyrelsen (2013) som beskriver att en födsel 

före graviditetsvecka 37 ger en ökad risk för komplikationer hos både barnet och 

mamman och detta kan då påverka barnets hälsa.  

 

Det finns dock motsättningar i huruvida olika orala tillstånd vid en graviditet kan 

påverka det ofödda barnets hälsa och det styrks av tre artiklar i studiens resultat där 

ingen av dem kunde påvisa något samband mellan en sämre oral hälsa och negativa 

födselutfall såsom låg födelsevikt och för tidig födsel (Acharya et al. 2013; Heimonen 

et al. 2008; Ryu et al.2010). Acharya et al. (2013) kunde däremot påvisa en koppling 

mellan ett undvikande av tandvård och negativa födselutfall. 

 

I de studier som undersökt huruvida moderns gingivit kan påverka barnets födelsevikt 

har det använts olika inklusions- och exklusionskriterier vid val av deltagare. Wang et 

al. (2013) uteslöt deltagare med färre än 20 tänder. Också HIV-positiva och kvinnor med 

diabetes uteslöts, men graviditetsdiabetes accepterades. De exkluderade också individer 

med medfödd hjärtsjukdom, de som använt medel för viktminskning, de som genomgår 

parodontal behandling eller kronisk behandling med acetylsalicylsyra. I denna studie 

inkluderades endast förstföderskor. De gravida kvinnorna som deltog i studien 

konsumerade inte tobak, alkohol eller droger under graviditeten. 

Marin et al. (2005) exkluderade också individer med färre än 20 tänder. Andra 

exklutionskriterier i denna studie var graviditetsdiabetes, högt blodtryck, föreliggande 

moderkaka och systematisk sjukdom. I denna studie var det inte enbart förstföderskor 

som inkluderades. I denna studie hade 6,6 % av kvinnorna tidigare förlöst spädbarn 

under 2500 gram och före graviditetsvecka 36. Endast 21,7 % av deltagarna i studien 

hade högre utbildning och mer än 50 % av kvinnorna hade inte besökt tandvården under 
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det senaste året. I denna studie konsumerade 9,8 % av kvinnorna tobak, däremot var det 

ingen av deltagarna som konsumerade alkohol eller droger.  

 

Studier där deltagarna inte konsumerar tobak visar ett mer trovärdigt resultat då tobak i 

sig är något som påverkar både den orala hälsan och det ofödda barnet. Plotka et al. 

(2014) konstaterade att användning av beroendeframkallande ämnen under en graviditet 

är ett allvarligt hälsoproblem. Det har effekter på både mammans och barnets hälsa. 

Enligt Lavezzi et al. (2012) ökar tobaksbruk under en graviditet risken för medfödda 

missbildningar hos barn och komponenter från moderns cigarettrök kan påverka fostrets 

nervceller. Det skulle även vara intressant att veta hur många deltagare som är passiva 

rökare och om det skulle kunna påverka resultatet.  

 

5:2. Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturstudie har arbetat i ett nära samarbete och studiens alla 

delar har granskats noga av båda författarna vilket kan ses som en styrka för studien. 

 

I sökningar av artiklar till litteraturstudiens resultat valdes till en början artiklar som var 

publicerade under de senaste fem åren, men för att inte missa värdefull information 

utökades sökningen till att också inkludera artiklar som publicerats de senaste tio åren i 

de sökkombinationer som av författarna ansågs mest relevanta för studiens syfte. En 

svaghet för studien kan vara att sökningen av artiklar till studiens resultat inte var 

heltäckande då den utökade sökningen inte gjordes i samtliga sökkombinationer. I 

sökningen av artiklar till studiens resultat hade författarna också kunnat söka efter 

relaterade artiklar samt sökt i funna artiklars referenslistor. Detta gjordes i en sökning 

inför resultatdiskussionen och då fann författarna ytterligare värdefull information till 

studiens resultat.  

 

Resultatet i studien kan också ha påverkats av ett bortfall på minst tre artiklar som var 

relevanta i abstrakt men som inte fanns tillgängliga i fulltext och av konstnadsmässiga 

skäl då valdes bort, möjligen kan detta vara en svaghet för studien då inte all relevant 

information har inkluderats. 

 

Efter kvalitetsgranskningen av artiklar inkluderades endast de med medelgod och god 

kvalité vilket kan ses som en styrka i studiens metod.  

 

Det finns kunskap i ämnet parodontit och graviditet då det har forskats mer kring detta, 

däremot behövs mer kunskap och forskning om hur tillståndet gingivit påverkar det 

ofödda barnet. Denna litteraturstudies resultat är av betydelse för att öka kunskapen om 

graviditetsgingivit och hur detta tillstånd kan påverka barnets hälsa. Då gingivit är ett 

reversibelt tillstånd som kan återgå till friskt tillstånd, till skillnad från parodontit, kan 

tandvården och främst då tandhygienisten vara med och förebygga gingivit vid en 

graviditet genom information och munhygieninstruktioner till den gravida kvinnan.   
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6. KONKLUSION 

 

En kombination av förekomst av plack, ökad ansamling av specifika bakterier och höga 

nivåer av könshormoner har en väsentlig roll vid förekomsten av gingivit hos gravida 

kvinnor. Enligt studiens resultat kan det möjligen finnas ett samband mellan 

graviditetsgingivit och en ökad risk för att föda barn med låg födelsevikt samt risk för 

prematur födsel. Behov av mer sådan forskning finns. Ökad kunskap om sambandet 

mellan gingivit och graviditet rekommenderas till blivande mödrar och olika vårdgivare. 

Information samt munhygieninstruktioner bör ingå i mödrahälsovården.  
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Bilaga 3.  

 

Titel, år, 

kvalitetsgrad 

Syfte Urval Metod Resultat 

Acharya et al. 

(2013). 

 90% 

Observera om 

misskötsel av den 

orala hälsan kan vara 
en orsak till negativa 

födelseutfall.  

 

316 indiska 

kvinnor med barn 

med normal eller 
över nor- 

mal födelsevikt.  

Tvärsnittstudie 

Orala undersökningar gjordes 

på samtliga deltagare. 
Frågeformulär erhölls också 

genom en intervjumetod med 

information om bland annat 
socioekonomisk status, antal 

tidigare 

graviditeter, födelsevikt och 
graviditetsveckor.  

Inget starkt samband hittades 

mellan dålig oral hälsa och 

negativa födelseutfall. 
Däremot var negativa 

tandvårds tankar högre bland 

de kvinnor med negativa 
förlossningar jämfört med de 

med normala förlossningar. 

 

Bieri et al. 

(2013)  
83,3% 

Att undersöka 

subgingivala 
bakterier, 

gingivalvätska samt 

parodontalt tillstånd 
under en graviditet 

fram till efter födseln. 

Studien bestod av 

19 gravida 
kvinnor. 

Medelåldern på 

kvinnorna var 32 
år. 

 

Prospektiv fallstudie. Man 

följde kvinnorna i v.12 samt 
4-6 veckor efter födseln. Det 

gjordes en  klinisk us 

(BOP,fickdjup)   
Bakterieprover togs också. 

 

 
 

Alla kvinnor fick diagnosen 

gingivit men ingen hade 
parodontit 

BOP var i v.12 41,2% och 4-

6 veckor efter födseln 26,6%. 
Signifikant ökning av antalet 

E.saburreum, 

P.micra,S.noxia,S.aureus vid  
v.12 än vid besöket efter 

födseln. 

Carillo-de-
Albornoz et al. 

(2011) 75% 

 

Att undersöka vad 
som är med och 

påverkar och  

förvärrar gingival 
inflammation vid 

graviditet 

48 gravida och 28 
icke-gravida utan 

parodontit var 

inkluderade i 
studien 

Kohortstudie med parallell 
design. De gravida 

undersöktes vid fyra tillfällen 

och de ickegravida 
undersöktes två gånger med 6 

månader emellan. 

GI ökade signifikant från 
första till andra trimestern. 

Plack är största prediktorn för 

gingivit under hela 
graviditeten, tillsammans 

med höga östrogennivå.  

Gursoy et al. 
(2010)  

75% 

Att se på relationen 
mellan neurofila 

enzymer i 
gingivalvätska och 

parodontalt tillstånd 

under och efter en 

graviditet 

Gravida gruppen 
bestod av 30 st 

friska, ickerökare 
på 24-35 år. 

Kontrollgruppen 

bestod av 24 st 

ickegravida på 25-

36 år. 

Fall-kontrollstudie.  
Gravida undersöktes vid 5 

tillfällen och de ickegravida 
vid tre besök.  

 

Gingivit ökade vid andra 
trimestern. Från tredje 

trimestern minskade BOP och 
fickdjup signifikant för varje 

besök.  

Metallproteinaser-nivåerna 

var låga under graviditeten 

men ökade signifikant direkt 

efter förlossningen, nivåerna 
var som högst efter 

amningen. 

Gursoy et al. 

(2013) 
83,3% 

Att studera hur 

östrogen tillsammas 
med plackmängden 

påverkar den 

gingivala 
inflammationen  vid 

en graviditet.   

30 gravida 

kvinnor 24-35 år, 
24 ickegravida 25-

36 år. Friska både 

generellt och 
parodontalt. 

Fall-kontroll studie. Saliven 

prov togs och man mätte PI, 
BOP vid varje besök. 

BOP var högst i andra 

trimestern för att sedan avta.  
Östrogennivån var högst 

under andra och tredje 

trimestern. Hög östrogennivå 
och högt plackindex hade 

högre BOP än de som hade 

lågt värde av båda.  

Gursoy et al. 

(2014)  

83,3% 

Att titta på samspelet 

mellan 

inflammatoriska 
proteiner och 

östradiol. 

30 friska gravida 

kvinnor. 

Ickerökare i ålder 
24-35 år.  

In silico= studera processer 

med hjälp av dator. Man mätte 

också BOP och tog salivprov 
vid 5 besök.  

Man kunde se att östradiol är 

med och påverkar den 

inflammatoriska reaktionen 
då den hämmar neutrofila 

enzymer, t ex. MMP-8. 

Han et al. 

(2010) 

75% 

Att titta på orsaken 

till en dödsfödsel hos 

en gravid kvinna med 
gingivit. 

1 gravid kvinna 

med gingivit 

under graviditeten. 

Fallstudie Den orala bakterien F. 

Nucleatum hittades i 

modekakan, hos barnet och i 
kvinnans subgingival plack. 

Tros ha tagit sig från munnen 
till livmodern i samband med 

nedsatt immunförsvar. 
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Heimonen et al. 

(2008)  
75% 

Studera olika orala 

parametrar såsom 
karies, BOP, fickdjup 

och parodontala 

patogener och dess 
kopplingar till 

förtidig födsel. 

328 gravida 

kvinnor. 

Man jämförde dental data med 

med födselnoteringar. 

Kliniskt och mikrobiologiskt 

visade parodontal hälsa inga 
skillnader mellan de som 

födde förtidigt och de som 

födde vid full tid.  

Marin et al. 

(2005)  
75% 

Studera samband 

mellan parodontal 
hälsa och låg 

födselvikt bland 

spädbarn. 

152 gravida 

kvinnor i åldrarna 
 14-39 år  

Kvinnorna som ingick i 

studien var inskriva vid 
mottagning för mödrarvård. 

Plack, sondering djup, 

blödning vid sondering och 
klinisk fästenivå registrerades 

och tre grupper gjordes: 

friska, gingivit och parodontit.  

Medelvikten var lägre hos de 

med gingivit och ännu lägre 
vid de med parodontit jämfört 

med den friska gruppen. 

Lopez et al. 
(2005)  

75% 

Undersöka om 
parodontal terapi kan 

minska risken för 

prematur förlossning 

och låg födsel vikt 

hos spädbarn hos 

kvinnor med 
graviditets gingivit. 

870 gravida 
kvinnor med 

graviditets 

gingivit 

580 gravida kvinnor fick 
parodntala bendlingar före 

graviditetsvecka 28. 

Resterande 290 kvinnor 

ingick i kontroll gruppen och 

fick parodontal terapi efter 

förlossningen. 

2 % av de kvinnor i 
behandlingsgruppen och 7% 

av de kvinnor i 

kontrollgruppen förlöste för 

tidigt spädbarn med låg 

födsel vik. 

Ryalat et al. 

(2011) 
83,3% 

Att studera 

associationen mellan 
PTB och orala 

sjukdomar vid 

graviditet. 

100 gravida 

kvinnor med 
förtidig födsel och 

likastor 

kontrollgrupp som 
födde vid 

fullgången tid. 

Prospektiv studie.  En koppling kunde påvisas 

mellan gingivit boch förtidig 
födsel och även till parodontit 

och högre plackindex, DMFT 

index. 

Ryu et al. 

(2010) 
83,3% 

Att studera om olika 

parodontala tillstånd 
och 

tandvårdsbeteenden 
är riskfaktorer för 

förtidig födsel  

172 gravida 

kvinnor deltog i 
studien.   

Fallkontrollstudie som 

studerade 59 kvinnor som 
födde förtidigt kontra 113 

kvinnor som var 
kontrollgrupp.  

Tillstånden parodontit och 

gingivit visade ingen 
signifikant koppling till 

förtidig födsel. 

Tateshi et al. 
(2012)  

83,3% 

Att undersöka 
förekomsten av 

Fusobacterium 

nucleatum i 

korioniska vävnader 

hos gravida kvinnor 
samt dess effekter. 

24 gravida 
kvinnor med 

högrisk graviditet 

och 15 gravida 

med normal 

graviditet. 

Orala och korioniska 
vävnadsprover samlades in 

från deltagarna av studien. 

Hos de kvinnorna med 
högriskgraviditet upptäcktes 

F. nucleatum i sju korioniska 

prov.  Hos de kvinnorna med 

normal graviditet fanns ingen 

närvaro av F.nucleatum i dem 
korioniska 

proverna. F. nucleatum 

upptäcktes i alla alla orala 
prov.  

Wang et al. 
(2013)  

83,3% 

Syftet med denna 
studie var att 

undersöka sambandet 

av moderns 
parodontit med låg 

födelsevikt och 

prematur födsel. 

211 gravida 
kvinnor i åldern 

22-40. En frisk 

grupp, en med 
gingivit och en 

med parodontit. 

Klinisk undersökning och 
intervju. 

3 % av de med gingivit födde 
spädbarn med låg födselvikt 

och 14,5% av de med 

parodontit födde spädbarn 
med låg födelsevikt. 

Zadeh-

Modarres et al. 

(2007) 
83,3% 

Att studera 

sambandet mellan 

parodontal hälsa och 
förtidig födsel hos 

Iranska kvinnor. 

201 gravida 

kvinnor utan 

sjukdom eller 
andra riskfaktorer 

för förtidig födsel. 

Fallkontrollstudie.  

Man gjorde klinisk us på 

sjukhustandvården då man 
tittade på fickdjup, 

blödningsindex och 

plackindex. 

Man fann en signifikant 

skillnad mellan de båda 

grupperna när det gäller såväl 
blödningsindex som 

plackindex och fickdjup. 

 

 

 

 

 

 


