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Santrauka. Osteoporozė, priedančio audinių ligos – tai plačiai paplitusios ligos, būdingos
vidutinio ir brandaus amžiaus pacientėms. Šios ligos turi nemažai bendrų rizikos veiksnių. Jos
abi vystosi pažeisdamos kaulinį audinį. 1960 metais pradėtas tyrinėti ryšys tarp šių ligų. Iškelta
hipotezė, kad pirmieji sisteminiai kaulo  pokyčiai anksčiau gali pasireikšti alveoliniame kaule
nei kituose. Tyrinėti sisteminiai ir vietiniai kaulų tankio pokyčiai, bandyta atsakyti į daug aktualių
klausimų: ar žandikaulio osteopenija yra lokalus bendrosios osteoporozės pasireiškimas su pana-
šia etiologija, rizikos veiksniais, ar tai yra atskiras procesas, priklausantis pirmiausia nuo priedan-
čio audinių ligą sukeliančių veiksnių? Atliktos histomorfometrinės, mikroradiografinės studijos
ir nustatyta, kad, didėjant žandikaulio kaulinės medžiagos porėtumui, sumažėja kaulinė masė.
Kaulų tvirtumą rodo kaulų mineralinis tankis. Tai svarbus osteoporozės diagnostikos kriterijus.
Dažniausiai šis tyrimas atliekamas dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos metodu.

Odontologijoje priedančio audinių ligomis sergančių pacientų ištyrimui atliekamos
ortopantomogramos, kurių duomenimis remiantis, galima taip pat  diagnozuoti osteoporozinius
pokyčius žandikaulyje, atlikti vertikalius linijinius matavimus, apskaičiuoti įvairius indeksus,
kurie yra svarbūs osteoporozinių pokyčių dydžiui įvertinti.

Pacientai, besilankantys odontologo kabinete, būna ištirti radiografiniais tyrimų metodais.
Tai galėtų tapti vienu iš būdų atrenkant osteopenija ir osteoporoze sergančius žmones ir sudarytų
sąlygas siųsti pacientus tolesniam tyrimui, be to, užtikrinti pacientui klinikinę naudą bei gerus
gydymo rezultatus.

Įvadas
Osteoporozė ir periodontitas – dvi atskiros ligos.

Manoma, kad šias ligas sieja tai, kad abi vystosi
pažeisdamos kaulinį audinį, turi bendrų rizikos veiks-
nių, nuo šių ligų dažniausiai kenčia vidutinio ir bran-
daus amžiaus moterys (1), abi ligos plačiai paplitusios.
Nesunku rasti bendrų rizikos veiksnių tarp šių ligų:
rūkantys asmenys greičiau netenka dantų negu nerū-
kantys, nes jiems priedančio audinių ligos vystosi spar-
čiau (2, 3). Rūkymas yra vienas osteoporozės rizikos
veiksnių (2, 4, 5), nes rūkančiųjų organizme susidaro
rūgštys, kurias neutralizuoja iš kaulų pasisavinamas
kalcis. Rūkančioms moterims menopauzė gali prasi-
dėti penkeriais metais anksčiau, nes nikotinas trukdo
gamintis estrogenams, o susikaupęs kadmis ardo kau-
linį audinį (1). Ca ir vitamino D stygius maiste, nevisa-
vertė mityba, alkoholinių gėrimų vartojimas, hormonų
vartojimas, tokios ligos kaip cukrinis diabetas, hiperti-

roidizmas skatina alveolinės ataugos rezorbciją bei
osteoporozės vystymąsi (2, 4–6). Be to, sergant prie-
dančio audinių ligomis, osteoporoze, niekada neatme-
tami paveldimumo veiksniai (7). Taigi osteoporozė ir
periodontitas yra ne tik medicininė, bet ir socialinė
bei ekonominė problema.

1960 metais susidomėta dėl galimo ryšio tarp šių
dviejų kaulinį audinį pažeidžiančių ligų. Histomorfo-
metrinių ir mikroradiografinių studijų duomenimis,
žmonėms, vyresniems nei 50 metų, žymūs kaulinio
audinio pokyčiai vyksta apatinio žandikaulio akytoje
ir tankiojoje kaulinėje medžiagoje, be to, buvo nu-
statyta, jog, didėjant kaulinės medžiagos porėtumui,
sumažėja kaulinė masė (4). E. Manzke (8) iškėlė hi-
potezę, kad sisteminis kaulų rezorbcijos ir depozicijos
procesas gali atsirasti alveoliniame kaule anksčiau nei
kituose kūno kauluose. Atlikta nemažai skirtingų kau-
lų, pvz., stuburo slankstelių ir apatinio žandikaulio,

* The full-length article in English can be found at http://medicina.kmu.lt
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apatinio žandikaulio ir stipinkaulio, riešo, šlaunikaulio
bei kitų skeleto kaulų lyginamųjų studijų (9) ir pasiū-
lyta atkreipti dėmesį į sisteminių veiksnių, atsakingų
už osteoporozinio proceso vystymąsi, įtaką bei jų san-
tykį su vietiniais rizikos veiksniais, didinančiais apa-
tinio žandikaulio alveolinę rezorbciją. Dėl anatominių
ir morfologinių savybių viršutinis žandikaulis kaulinio
audinio pokyčių tyrimams buvo pasirenkamas retai.

Nagrinėjant sisteminius ir apatinio žandikaulio
kaulų tankio pokyčius, tirta ir bandyta atsakyti į daug
aktualių klausimų: ar žandikaulio osteopenija yra loka-
lus bendrosios osteoporozės pasireiškimas, turintis
panašią etiologiją ir rizikos veiksnius, ar tai yra atski-
ras procesas, pirmiausia priklausantis nuo priedančio
audinių ligas sukeliančių rizikos veiksnių? Kokios ty-
rimo metodikos yra tikslios ir informatyvios nustatant
kaulo tankį apatiniame žandikaulyje? Kaip skirtingas
skeleto struktūras pažeidžia osteoporozės procesas?
Gal priedančio audinių ligos yra pirmasis signalas apie
stuburo ir ilgųjų kaulų osteoporozinius pokyčius? J.
J. Groen, F. Duyvensz, J. A. Halsted manė, kad stuburo
slanksteliai ir apatinis žandikaulis turi panašų raumenų
prisitvirtinimą, todėl lygino šių kaulų radiogramas ir
kėlė hipotezę, kad alveolinės ataugos panoraminės ra-
diogramos galėtų būti geras indikatorius sisteminei
osteoporozei nustatyti (10). Šie tyrėjai buvo net pasiūlę
terminą „alveolinė ar paradontalinė osteoporozė“.

P. J. Kribbs 1983 (11), 1989 (12) ir N. von Wowern
(13) 1994, atlikę tyrimus, išvadose teigė, kad apatinio
žandikaulio kaulų masė koreliuoja su bendrąja skeleto
kauline mase. Daugelis atliktų studijų įrodė egzistuo-
jantį ryšį tarp bendrosios skeleto kaulų masės ir estro-
genų kiekio organizme, estrogenų kiekio sumažėjimo
poveikį žandikaulio kaulų tankiui (9). A. R. Beckeris,
atlikęs tyrimus 1997 m., nustatė neigiamą koreliaciją
tarp išlikusių dantų skaičiaus ir menopauzės pradžios
moterims, kurios nevartojo pakaitinės hormonų tera-
pijos (14). R. E. Persson 1998 m. (15) ir J. B. Payne
1999 m. (16) tyrė vyresnio amžiaus moteris, kurios
vartojo pakaitinę hormonų terapiją, ir padarė išvadas,
kad jų priedančio audiniai sveikesni negu nevarto-
jančių hormonų. A. Taguchi 1995 m. ir L. Birkenfeld
1999 m. tyrė vyresnio amžiaus moteris, kurios patyrė
spinalinių lūžių. Dauguma jų sirgo periodontitu ir tu-
rėjo nedaug dantų. Autoriai daro prielaidą, kad tarp
osteoporoze sergančių žmonių gali būti didelis pro-
centas pacientų, sergančių priedančio audinių ligomis
(17, 18). Ne visos studijos patvirtino priedančio audi-
nių ligų ir osteoporozės ryšį, tačiau 1997 metais C. F.
Hildebolt straipsnyje teigė, jog toks ryšys egzistuoja
(4).

1992 m. rugpjūčio mėnesį buvo patvirtintas ryšys

tarp burnos ir skeleto osteoporozės ir priimtas susi-
tarimas dėl radiologinės diagnostikos būtinumo (4).
1992 m. JAV Nacionalinis sveikatos institutas užsakė
specialias studijas ryšiui tarp priedančio audinių ligų,
žandikaulio osteoporozės ir skeleto osteoporozės nu-
statyti. Tarp keliamų uždavinių buvo ir panoraminių
radiogramų testas osteoporoze sergantiems žmonėms,
patvirtinantis periodontito diagnozę. Panoraminių ra-
diogramų panaudojimą kaulo tankio tyrimams studija-
vo 1992 m. K. A. Southard, 1993 m., 1994 m. E.
Klementti, 1995 m. A. Taguchi, 2000 m. A. M. Bollen.

Visų tyrimų tikslas – atrinkti osteopenija bei osteo-
poroze sergančius žmones, kuriuos būtų galima toliau
tirti ir užtikrinti klinikinę naudą, gerus gydymo rezul-
tatus. Kadangi daug pacientų lankosi odontologijos
klinikose, beveik visiems atliekamos ortopantomo-
gramos, yra galimybės ištirti apatinio žandikaulio os-
teoporozinius pakitimus, išanalizuoti radiografinius
ir klinikinius duomenis (7). M. G. Perno 2002 m. teigė,
jog gerai žinoma, kaip gydyti osteoporozę ar priedan-
čio audinių ligas, bet kaip gydyti pacientus, sergančius
abiem ligomis kartu, nežinoma (6). Neatsakyta į klau-
simą, ar vaistai skiriami osteoporozei veiksmingi ir
periodontitui gydyti?

Osteoporozė
Osteoporozė – tai lėtinė progresuojanti kaulo mine-

ralinio kiekio ir kaulinės medžiagos redukcija, dėl ku-
rios sumažėja kaulų masė, pakinta kaulo mikroarchi-
tektūra. Kaulas pasidaro trapus, todėl yra didelis lūžių
pavojus (19). Ši liga dažniausiai apibūdinama kaip
labiausiai pasaulyje paplitusi metabolinė kaulų liga.
Kaulo tvirtumą geriausiai rodo kaulų mineralų tankis
(KMT), todėl jį galima vadinti diagnostikos kriteri-
jumi (5).

T lygmuo – tai tiriamo asmens KMT nuokrypis,
apskaičiuotas standartinių nuokrypių skaičiumi nuo
maksimalaus jaunų sveikų tos pačios lyties asmenų
kaulų tankio vidurkio.

Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduo-
jami diagnostikos kriterijai (1994)

Kaulų masė normali, kai T lygmuo yra tarp +1 ir  –1.
Kai T lygmuo yra tarp –1 ir –2,5, diagnozuojama

osteopenija.
Kai T lygmuo mažesnis nei –2,5, diagnozuojama

osteoporozė.
Sunki osteoporozė, kai T lygmuo mažesnis nei –2,5

ir yra lūžęs vienas ar daugiau kaulų.
Kartu su T lygmeniu nustatomas ir Z lygmuo, kuris

yra KMT nuokrypis, apskaičiuotas standartinių nuo-
krypių skaičiumi nuo to paties amžiaus ir lyties asmenų
KMT vidurkio.
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Rizikos veiksniai
Įrodyta, kad kaulų masę nulemia genetiniai veiks-

niai (7). Kaulų masė didėja nuo gimimo apytiksliai
iki 30-ųjų gyvenimo metų (20, 21). Tai amžius, kai
kaulų masė yra pati didžiausia. Tačiau mažai judan-
tiems žmonėms, taip pat tiems, kurių mityba nesuba-
lansuota, nėra galimybių pasiekti optimalų ir vienodą
skeleto tvirtumą. Nuo 30 metų apie 1 proc. per metus
natūraliai mažėja kaulų masė tiek vyrams, tiek mo-
terims (1, 2). Vyrų kaulų masė mažėja lėčiau, nes
skeleto sandara yra masyvesnė. Moterims būdingas
ypač progresyvus kaulo destrukcijos laikotarpis 5–10
metais po menopauzės, nes, sumažėjus organizme
estrogenų, padidėja osteoklastų aktyvumas – tai va-
dinama pomenopauzine osteoporoze. Estrogenų kie-
kio sumažėjimas menopauzės sulaukusioms moterims
yra fiziologinis procesas. Kiaušidės gamina mažiau
estrogenų, todėl mažėja kaulinio audinio masė. Estro-
genai teigiamai veikia gimdos kaklelį, krūties liaukinį
audinį, palaiko lytinę funkciją, normalią kaulinio audi-
nio apykaitą, lipidų balansą kraujyje. Per pirmuosius
5–7 metus po menopauzės moteris gali netekti iki 20
proc. kaulų masės, t. y. 2–3 proc. akytosios kaulinės
medžiagos ir 1–2 proc. tankiosios kaulinės medžiagos
masės (19). Vėliau procesas vystosi stabiliau, lėčiau.
Aktyviausias kaulų masės mažėjimas vyksta stubure
(22). Apie 54 proc. moterų pomenopauziniu laikotar-
piu diagnozuojama osteopenija, o 30 proc. – osteo-
porozė (1).

Osteoporozės vystymuisi įtakos turi rizikos veiks-
niai, tokie kaip per mažas arba per didelis fizinis ak-
tyvumas (lūžiai ir kritimo rizika priklauso nuo rau-
menų jėgos), rūkymas, alkoholinių gėrimų, kofeino
nesaikingas vartojimas, prasta mityba, Ca (kai jauno
žmogaus mityboje trūksta Ca, kaulų masė gali
sumažėti 5–10 proc.), vitaminų D, C, B grupės ir K
stygius, ilgai vartoti kai kurie vaistiniai preparatai
(gliukokortikoidai, imunodepresantai, vaistai nuo trau-
kulių ir kt.) (1, 4, 5, 23). Nė vieno iš šių veiksnių negali
kompensuoti kitų veiksnių dominavimas (23).

Kai kurie tyrėjai išskiria neišvengiamus rizikos
veiksnius: rasę, ankstyvą menopauzę dėl histerekto-
mijų, oforektomijų, moteriškąją lytį, vyresnį amžių,
prastą sveikatą, silpnaprotystę (2, 3, 6). R. E. Persson
2002 m. teigė, kad yra tik du moksliniais tyrimais pa-
grįsti veiksniai, susiję su osteoporoze – tai moteriškoji
lytis ir rasė (etninė grupė) (24). Juodaodžių kaulų mi-
neralų tankio vidurkis 8–12 proc. didesnis nei balta-
odžių (22).

Epidemiologija
Epidemiologiniai tyrimai rodo, jog šiuo metu os-

teoporoze pasaulyje serga daugiau kaip 325 milijonai

žmonių 65 metų ir vyresni (2). Dėl osteoporozės įvyks-
ta 2,5 mln. kaulų lūžių per metus ir prognozuojama,
jog šie skaičiai didės. Apskaičiuota, kad 1990 metais
pasaulyje šlaunikalio lūžį patyrė 560 tūkst. žmonių
Europoje, 360 tūkst. – Šiaurės Amerikoje, 570 tūkst. –
Azijoje. JAV Nacionalinis artrito ir odos ligų institutas
paskelbė, kad JAV 2000 metais osteoporoze sergan-
čiųjų skaičius siekė 20 milijonų, kasmet įvyksta apie
2 milijonus kaulų lūžių: 20 proc. – šlaunikaulio, 45
proc. – stuburo, 15 proc. – riešo kaulų, 20 proc. – kitų
kaulų lūžių. Tyrimų duomenimis, viena iš dviejų mo-
terų ir vienas iš šešių vyrų iki 90 metų patyrė su osteo-
poroze susijusių kaulų lūžių, tarp kurių atitinkamai –
12 ir 20 proc. letalių komplikacijų (2). Su amžiumi
lūžių skaičius auga labiau moterims nei vyrams. Re-
miantis skaičiavimais, vien Europos Sąjungoje 2020
metais moterys gali patirti iki 1 mln. lūžių per metus
(5). Didžiausias Europoje stuburo slankstelių lūžių
skaičius nustatytas Skandinavijos šalyse (25).

Kaulų mineralinio tankio tyrimas
Kaulų mineralų tankis – tai standartinis tyrimas

osteoporozei diagnozuoti. Kaulų mineralų tankio ty-
rimas vadinamas osteodensitometrija. Šis tyrimas gali
būti daromas keletu skirtingų tyrimo metodų: dvigubos
energijos rentgeno absorbciometrijos (angl. dual-ener-
gy x-ray absorptiometry – DEXA, DXA), kom-
piuterinės tomografijos (angl. quantitative computeri-
zed tomography – QCT), ultragarsinės densitometrijos
būdu, beje, šis būdas daugiausia naudojamas pe-
riferinių kaulų tyrimui (19).

Populiariausias tyrimo metodas yra DEXA. Nau-
dojant šį metodą, kaulų tankis matuojamas gramais
kvadratiniame centimetre. Tyrimas tikslus. Turi pri-
valumų – pacientas gauna nedidelę apšvitos dozę (1–
5 mikrosivertų), greitai atliekamas, trunka 2–4 mi-
nutes. Šis metodas naudojamas dažniausiai po to, kai
jau pakitimų nustatyta ištyrus ultragarsu ar periferinės
densitometrijos metodu.

QCT tyrimai dažniausiai atliekami stubure. Kaulų
tankis matuojamas gramais kubiniame centimetre.
Tyrimo metu pacientas gauna 50–70 mikrosivertų
apšvitos dozę. Tyrimas trunka 15 minučių (5).

Ultragarsinis densitometrinis tyrimas yra pirmojo
pasirinkimo tyrimo metodas tiriamųjų atrankai. Daž-
niausiai ultragarsine densitometrija tiriamas kulna-
kaulis (19). Šiuo metodu nustačius kaulų mineralų tan-
kio pokyčius, rekomenduojama DEXA.

Priedančio audinių ligos
Gingivitas – tai apie dantį esančių minkštųjų audi-

nių uždegimas. Tai tiesioginis imuninis atsakas į mik-
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robinį apnašą, prisitvirtinusį prie danties paviršiaus.
Kliniškai gingivitas pasireiškia dantenų paraudimu,
patinimu, kraujavimu lengvai čiuopiant ar zonduojant.
Priedančio raiščiai ir alveolinis kaulas į procesą neį-
traukiami, todėl vertinamas kaip lengvai kontroliuo-
jamas procesas, nes, pašalinus mikrobinį apnašą,
uždegimas greitai praeina ir dantenos sugyja.

Periodontitas – tai bakterinės kilmės uždegimas,
kuriam vystantis vyksta dantį palaikančių struktūrų –
priedančio raiščių ir alveolinio kaulo – destrukcija.

Priedančio audinių ligos yra infekcinės ligos, nes
jas sukelia bakterinio apnašo susikaupimas dantų pa-
viršiuose bei kitose vietose, tokiose kaip prie blogai
pripoliruotų plombinių medžiagų, prie dantenų atsi-
radusiose ėduonies pažeistuose paviršiuose, šalia ne-
kokybiškų vainikėlių, dantenų kišenėse, esant netai-
syklingai dantų pozicijai dantų lanke. Sveikoje burnos
ertmėje rasta daugiau kaip 500 įvairių rūšių mikroor-
ganizmų (3), tačiau tik nedidelė dalis jų (apie 5 proc.)
sukelia periodontalinę infekciją. Vyrauja nuomonė,
jog mikrobinė flora yra kintanti ir tam įtakos dažniau-
siai turi gydymas antibiotikais. Jeigu burnos higiena
prasta, dantų paviršiuose ir dantenų vagelėse esančios
gramteigiamos aerobinės bakterijos palaipsniui virsta
gramneigiamomis anaerobinėmis. Patogeniška mikro-
flora sukelia uždegimą. Vystosi periodontitas. Jo vys-
tymosi mechanizme vyrauja uždegiminis-imuninis
atsakas, tačiau skirtingai nuo gingivito nestabilizuotas
ir negydytas procesas sąlygoja progresuojančią jungia-
mojo audinio degeneraciją, žandikaulio alveolinės
dalies rezorbciją ir dantų netekimą. Kliniškai dantenos
atrodo uždegiminės, išburkusios, cianotiškos, čiuo-
piant ar zonduojant kraujuoja, periodontaliniu zondu
išmatuojamos įvairaus gylio dantenų kišenės, dantys
esti skirtingo paslankumo laipsnio. Ortopantomogra-
moje matoma nevienodo dydžio alveolinės ataugos
vertikali ar horizontali rezorbcija.

Išskiriama atskira neinfekcinės kilmės priedančio
audinių ligų grupė – tai mechaninių, terminių, che-
minių veiksnių sukelta priedančio audinių patologija.
Šiai grupei priskiriamos virusų (ŽIV infekcija, her-
petinis gingivostomatitas) sukeltos priedančio audinių
ligos, kuriomis sergant dantenų uždegimo priežastis
nustatyti sudėtinga (3).

Ištirtas moteriškųjų hormonų poveikis priedančio
audiniams (26). Lytinių hormonų pokyčiai paauglys-
tės, menstruacijų, nėštumo, menopauzės laikotarpiais
sukelia dantenų uždegimą (9). Premenstruaciniu lai-
kotarpiu, padidėjus progesterono kiekiui, gali pasi-
reikšti gingivitas. Progesteronas plečia kraujagysles,
didina uždegiminį procesą bei sutrikdo kolageno ga-
mybą. Estrogenai skatina ląstelinę proliferaciją, dife-

renciaciją, dantenų epitelio ragėjimą, todėl, esant
estrogenų nepakankamumui, prasideda jungiamojo
audinio kolageno redukcija (26). Menopauzės laiko-
tarpiu burnos ertmėje sumažėja seilėtekis, burnos glei-
vinė išplonėja, jaučiamas deginimas, perštėjimas, pro-
gresuoja dantenų recesija, daugėja dėl ėduonies atsi-
radusių ertmių, vystosi disestezija, sutrinka skonio ju-
timai, progresuoja periodontitas, rezorbuojasi alveo-
linė atauga, vyksta osteoporoziniai pokyčiai kaule
(26). M. Tezal teigia, jog, kintant sisteminiam kaulų
tankiui, kartu atsiranda alveolinio kaulo aukščio bei
tankio pokyčių, pakinta priedančio audinių jungties
aukštis (27).

F. Grodstein, atlikęs tyrimus, nustatė, jog osteopo-
roze sergančioms moterims, kurioms buvo skirta
estrogenų, buvo didesnė tikimybė, kad dantys žan-
dikaulyje išliks. Osteoporoze sergančioms moterims,
negydytoms estrogenais ir nesilaikančioms burnos
ertmės higienos, yra didelė dantų iškritimo rizika. Ši
rizika gali būti sumažinta vartojant hormoninius
preparatus (28).

Reikia pažymėti, kad priedančio audinių ligos –
tai daugelio veiksnių įtaka procesui, kurio pagrindinis
etiologinis veiksnys – mikrobinė plėvelė, tačiau ne-
galima pamiršti kitų lokalių ir sisteminių veiksnių, nuo
kurių priklauso priedančio audinių ligų patogenezė.
Jie turi būti nustatyti, įvertinta jų rizika bei užkirstas
kelias tolesniam destrukcijos plitimui.

Ortopantomografijos reikšmė
Odontologinėje praktikoje tai plačiai naudojamas

tyrimo metodas, atliekamas įvertinti bendrą dantų ir
žandikaulių sistemos būklę, tiriant priedančio audinių
ligomis sergančius pacientus, ruošiantis dantų imp-
lantavimo operacijoms ir t. t. Jis yra patogus, greitas,
pacientas gauna nedidelę apšvitos dozę. Tiriant kaulų
tankį, šis būdas gana informatyvus, nes ortopanto-
mogramose galima atlikti vertikalius linijinius mata-
vimus, apskaičiuoti indeksus (29, 30). Tiriant oste-
porozinius pokyčius, įvairaus amžiaus žmonėms at-
liekami apatinio žandikaulio pamato tankiosios me-
džiagos sluoksnio matavimai (17, 29). Radiografinės
studijos rodo šio sluoksnio redukciją vyresnio amžiaus
moterims. Nereikėtų pamiršti ir natūralios redukcijos
vyksmo, susijusio su amžiumi.

Apatinio žandikaulio foramen mentale srityje nu-
statomas mentalinis indeksas (MI), žandikaulio kampo
srityje – gonialinis indeksas (GI), į priekį nuo žan-
dikaulio kampo – antegonialinis indeksas (AI). Iš šių
trijų indeksų osteoporoziniams kaulo tankio poky-
čiams įvertinti didžiausią reikšmę turi MI (29).

Remiantis vertikaliais linijiniais matavimais, atlik-
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tais ortopantomogramose, galima apskaičiuoti PMI
(angl. panoramic mandibular index), išmatuoti MCW
(angl. mandibular cortical width), nustatyti MIC (angl.
mandibular inferior cortex) morfologinę klasifikaciją,
kurie yra svarbūs tiriant apatinio žandikaulio kaulinį
tankį (29, 30). Taikant specialius kompiuterinius ma-
tavimus, nuskenuotose apatinio žandikaulio ortopanto-
mogramose galima apskaičiuoti optinį kaulo tankį
(31).

E. Klementti (32) yra pasiūlęs morfologinį apati-
nio žandikaulio pamato tankiosios kaulinės medžia-

gos sluoksnio įvertinimą: 1 klasė – vidinis žandikaulio
pamato tankiosios kaulinės medžiagos sluoksnio kraš-
tas yra lygus; 2 klasė – vidiniame žandikaulio pamato
tankiosios kaulinės medžiagos sluoksnio paviršiuje yra
rezorbcija; 3 klasė – tankiosios kaulinės medžiagos
sluoksnyje yra poros.

Radiologinis tyrimas informatyvus diagnozuojant
alveolinės rezorbcijos tipą ir laipsnį, priedančio audi-
nių būklę, dantų skaičių. Šie parametrai – tai vertinga
informacija ieškant duomenų atitikimo bei kore-
liacijos.

The relationship between general osteoporosis of the organism and periodontal diseases

Eglė Jagelavičienė, Ričardas Kubilius1
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Summary. Osteoporosis and periodontitis are very prevalent diseases and are most common in middle-
aged and elderly women. These diseases are related as both damage bone tissue and share common risk
factors. Discussions about the association between these two bone-damaging diseases began in 1960. A hy-
pothesis was raised that systemic imbalance in bone resorption and deposition might manifest itself in the
alveolar bone earlier than in other bones. When analyzing systemic and local changes in bone density, a
number of issues were investigated and attempted to answer the question of whether dental osteopenia is a
local manifestation of osteoporosis having similar etiology and risk factors, or it is an independent process
depending primarily on factors that cause periodontal disease. Histomorphometric and microradiographic
studies showed that increasing porosity of the cortical layer in mandible resulted in the decrease in bone mass.

Bone strength is best expressed through bone mineral density, and it can be called a diagnostic criterion of
osteoporosis. The examination of bone mineral density is called densitometry and may be performed using
dual-energy x-ray absorptiometry.

Orthopantomography is a method that is widely applied in odontological practice and is also informative in
determining the bone density of the mandible. It can be applied when performing orthopantomographic and
vertical linear measurements, as well as in determining indices in the studies of osteoporotic changes.

Since many patients attend odontological clinics, nearly all of them undergo orthopantomography. This is
a good possibility to investigate osteoporotic changes in the mandible, to select individuals for further studies,
and to ensure clinical benefit and good treatment results.
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