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Streszczenie 

 

Wstęp 

Według Światowej Organizacji Zdrowia osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, 

charakteryzującą się niską masą kości i zaburzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej prowadzącą do 

wzmożonej łamliwości kości. Charakteryzuje ją zaburzony metabolizm kości polegający na 

występowaniu przewagi procesów resorpcyjnych nad kościotworzeniem. W konsekwencji prowadzi 

to do podwyższonego ryzyka złamań osteoporotycznych. Obraz beleczek kości cechuje się 

zmniejszeniem ich ilości oraz ich ścieńczeniem, jak również zmianą struktury jej warstwy zbitej. 

Na świecie około 200 milionów kobiet choruje na osteoporozę, a najwyższa liczba zachorowań 

rejestrowana jest w Ameryce Północnej i Europie. W Polsce na osteoporozę choruje około 30% kobiet 

w okresie przed i pomenopauzalnym. Dotychczasowe dane wskazują, że osteoporoza dotyczy 2,4 

milionów polskich kobiet. W Europie rejestruje ponad 3 mln złamań osteoporotycznych w ciągu roku, 

z czego 490 tysięcy dotyczy szyjki kości udowej. 

Prognozuje się, że zagadnienia związane z osteoporozą będą dotykać coraz większej liczby ludności, a 

problem złamań szyjki kości udowej wzrośnie. Ma to związek z faktem, że osteoporoza rozwija się 

bezobjawowo, jest nierozpoznawana ze względu na skąpą symptomatologię, a bardzo często 

pierwszym jej objawem jest pojawienie się tzw. niskoenergetycznego złamania kości długich albo 

kręgów.  



Podstawowym narzędziem stosowanym w diagnostyce osteoporozy jest ocena gęstości mineralnej 

kości (BMD) przy użyciu metody absorpcjometrii podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego 

- DXA. Jest to metoda skomplikowana i kosztowna, dlatego w celu uniknięcia problemów związanych 

z oceną gęstości mineralnej kości oraz zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem badań 

densytometrycznych, Kanis i wsp. zaproponowali specjalny algorytm, który pozwala na wyliczenie 

ryzyka złamań osteoporotycznych – kalkulator FRAX (Fracture Risk Assessment Tool). Algorytm ten 

bada wpływ czynników ryzyka złamań kości bez znajomości wartości BMD, umożliwia również 

oszacowanie ryzyka złamania, gdy znana jest jej wartość. Na jego podstawie możliwe jest 

oszacowanie wystąpienia złamania bliższego końca kości udowej albo innego złamania 

niskoenergetycznego w okresie 10 najbliższych lat. 

Do roku 2016 kalkulator FRAX przystosowano do obliczeń ryzyka złamania  

w 58 krajach oraz podzielono ocenę ryzyka na dwa rodzaje. Wyróżniono 10-letnie ryzyko głównych 

złamań osteoporotycznych (10-year Major Osteoporotic Fracture Probability – MOFP) oraze 10-letnie 

ryzyko złamania kości udowej (10-year Hip Osteoporotic Fracture Probability – HOFP) obejmujące 

kręgosłup, przedramię, biodro lub kość ramienia. W Polsce, wynik interpretuje się  

w nastepujący sposób: o niskim ryzyku mówimy, gdy FRAX wynosi 5%, średnim, gdy FRAX jest w 

przedziale 5-10% i wysokim, gdy wartość FRAX  jest powyżej 10% .  

Coraz większa grupa naukowców zajmuje się badaniem różnych zależności, np. pomiędzy utratą 

zębów czy chorobami przyzębia a osteoporozą. Analiza danych z tego zakresu wskazuje na większą 

skłonność do utraty kości wyrostka zębodołowego u osób z osteoporozą. 

W związku ze stwierdzoną możliwością rozpoznania cech przemawiających za procesem 

osteoporotycznym przy użyciu zdjęcia pantomograficznego, zaczęto podejmować próby 

wprowadzenia wskaźników ilościowych oraz jakościowych, które miałyby znaczenie w wyłonieniu 

pacjentów z grupy ryzyka oraz umożliwiłyby skierowanie ich do odpowiednich poradni w celu dalszej 

diagnostyki.  

Cel pracy 

Celem pracy była analiza porównawcza ryzyka wystąpienia osteoporozy szacowanego za pomocą 

kalkulatora FRAX i stanu kości żuchwy na podstawie zdjęć pantomograficznych oraz próba 

powiązania tych narzędzi w wykrywaniu osteoporozy u kobiet i mężczyzn w grupie wiekowej 40-89 

lat. 

Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono w grupie 422 pacjentów w wieku od 40 do 89 lat (śr. 56,14 lat), 270 kobiet i 

152 mężczyzn. Byli to pacjenci, którzy zgłaszali się na leczenie do Stomatologicznego Centrum 

Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Analiza badań obejmowała liczbę braków zębowych w żuchwie, widoczność ograniczeń kostnych 

kanału nerwu zębodołowego dolnego oraz stadium zaawansowania choroby przyzębia brzeżnego. W 

dalszym etapie analizy wyznaczono parametry i wskaźniki radiomorfometryczne ilościowe: szerokość 

warstwy zbitej (IC), wskaźnik IC (IC index), panoramiczny indeks żuchwy (PMI) wyliczany przez 

podzielenie szerokości warstwy zbitej brzegu dolnego żuchwy (IC) przez odległość pomiędzy dolnym 

ograniczeniem otworu bródkowego (h), współćzynnik żuchwy (MR) wyliczany przez podzielenie 

odległości od dolnego do górnego brzegu trzonu żuchwy (H) przez odległość między dolnym brzegiem 

żuchwy a dolnym ograniczeniem otworu bródkowego (h). Następnie oceniano stadium resorpcji 



blaszki zbitej brzegu dolnego żuchwy przy użyciu wskaźnika jakościowego wg Klemettiego (MCI). Na 

ostatnim etapie przeprowadzono pomiary kątowe (MA) - wartość kąta żuchwy.  

Do obliczeń 10-letniego prawdopodobieństwa złamań głównych i szyjki kości udowej zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego, a następnie wykorzystano polską wersję 3.3 narzędzia FRAX BMI. 

Wyliczając powyższe prawdopodobieństwa, korzystano z narzędzia „calculation tool”, dostępnego na 

stronie internetowej University of Sheffield UK.  

W ankiecie uwzględniono następujące zmienne: wiek, płeć, masa w kg, wzrost  

w cm - do oceny wskaźnika BMI, (BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m2)), przebyte złamanie kości w 

dorosłym życiu, przebyte złamanie biodra u matki lub ojca, palenie papierosów obecnie i w 

przeszłości, spożycie 3 lub więcej jednostek alkoholu dziennie, przyjmowanie glikokortykosteroidów 

obecnie i w przeszłości dłużej niż 3 miesiące, obecność schorzeń lub stanów takich jak: reumatoidalne 

zapalenie stawów, cukrzyca typu I, wrodzona łamliwość kości, nieleczona przez długi czas 

nadczynność tarczycy, hipogonadyzm, przedwczesna menopauza, przewlekłe niedożywienie, zespół 

złego wchłaniania, przewlekła choroba wątroby. 

Uzyskane dane kliniczne i wyniki pomiarów uzyskanych przy użyciu oprogramowania do badań 

pantomograficznych zostały zebrane w tabelach  

i poddane analizie statystycznej. 

Otrzymane wyniki przedstawiono za pomocą podstawowych statystyk opisowych: średniej 

arytmetycznej (M) z odchyleniem standardowym (SD), współczynnika zmienności (V) oraz wartości 

najmniejszej (min), dolnego kwartyla (Q1), mediany (Me), górnego kwartyla (Q3) i wartości 

największej (max).  

W analizie statystycznej wykorzystano również: współczynnik korelacji liniowej Pearsona – r, 

współczynnik determinacji liniowej d=r2, test normalności  

W Shapiro-Wilka, test t-Studenta, test t-Cochrana-Coxa, test F równości wariancji, parametryczny 

test ANOVA, testu F Levene’a, nieparametryczny test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, 

nieparametryczny test porównań wielokrotnych oraz. 

Analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzono przy pomocy programu Statistica ver. 12 

PL. Przyjęto typowy poziom istotności α=0,05, czyli 5% błąd wnioskowania. 

Wyniki 

1. Liczba brakujących zębów w żuchwie jest istotnie skorelowana z wiekiem pacjentów zarówno w 

grupie kobiet jak i mężczyzn. Wraz z wiekiem zwiększają się średnie wartości liczby brakujących 

zębów w żuchwie. 

2. Wartości aktualnej wysokości żuchwy (H) i współczynnik żuchwy (MR) są istotnie skorelowane z 

wiekiem pacjentów w grupie kobiet i mężczyzn. Wraz  

z wiekiem średnie wartości H i MR maleją. 

3. Wartości IC i PMI są istotnie skorelowane z wiekiem pacjentów w grupie kobiet. Wraz z wiekiem 

średnie wartości IC i PMI maleją.  

4. Dziesięcioletnie ryzyko osteoporotycznych złamań głównych i szyjki kości udowej jest istotnie 

skorelowane z wiekiem pacjentów w grupie kobiet  



i mężczyzn. Wraz z wiekiem, średnie wartości 10-letniego ryzyka osteoporotycznych złamań 

głównych i szyjki kości udowej rosną. 

5. Dziesięcioletnie ryzyko osteoporotycznych złamań głównych i szyjki kości udowej jest istotnie 

skorelowane ze średnimi wartościami PMI i IC w grupie kobiet Wraz ze wzrostem średnich wartości 

wskaźnika PMI i IC średnie wartości 10-letniego ryzyka osteoporotycznych złamań głównych i szyjki 

kości udowej maleją.  

6. Dziesięcioletnie ryzyko osteoporotycznych złamań szyjki kości udowej jest istotnie skorelowane z 

liczbą brakujących zębów w żuchwie w grupie kobiet  

i mężczyzn. Wraz ze wzrostem liczby brakujących zębów w żuchwie, średnie wartości 10-letniego 

ryzyka osteoporotycznych złamań szyjki kości udowej rosną.  

7. Dziesięcioletnie ryzyko osteoporotycznych złamań głównych i szyjki kości udowej jest istotne w 

odniesieniu do widoczności ograniczenia kanału nerwu zębodołowego dolnego.  

Dyskusja 

Zdjęcie pantomograficzne jest badaniem rentgenowskim zewnątrzustnym wykonywanym 

powszechnie w stomatologii. Badanie to ma charakter warstwowy to znaczy, że obrazowana warstwa 

tkanek pacjenta jest widoczna wyraźnie, natomiast pozostałe struktury poza warstwą są niewidoczne 

lub rozmazane. W praktyce lekarza stomatologa, projekcję tę charakteryzuje szeroki wachlarz 

wskazań. Na zdjęciu ocenie podlegają między innymi takie struktury jak zęby pacjenta, część szczęki, 

żuchwa, podniebienie twarde oraz stawy skroniowo-żuchwowe.  

W diagnostyce osteoporozy badanie to nie jest narzędziem pierwszego rzutu, ale podejmowane są 

próby wykorzystania tego zdjęcia do oceny kości żuchwy. Wykonane w odpowiednim momencie 

może być pomocne w dalszej diagnostyce i selekcji pacjentów, których należy skierować na badanie 

DXA. 

Związek między osteoporozą a zdrowiem jamy ustnej pozostaje przedmiotem licznych kontrowersji. 

Ważne jest, aby potwierdzić, czy istnieje zależność pomiędzy osteoporozą a utratą masy kostnej w 

obrębie jamie ustnej. Dervis analizując badania z tego zakresu wykazał, że może istnieć taki związek, 

jednak na jego potwierdzenie konieczne są dalsze badania. Również inni autorzy prowadzący badania 

z tego zakresu wskazują, że osteoporoza przyczynia się do utraty struktur przyzębia oraz zębów. 

W badaniach Bałczewskiej odnotowano większą liczbę recesji dziąsłowych  

u pacjentek z mniejszą gęstością mineralną kości. Ponadto autorka badań zaobserwowała większą 

liczbę recesji dziąsłowych w żuchwie niż w szczęce, co może być konsekwencją tego, że w żuchwie 

szybciej manifestują się choroby, które mają podłoże w uogólnionych niedoborach mineralnych kości.  

W badaniach Różyło-Kalinowskiej i wsp. dowiedziono, że występuje istotna zależność we wszystkich 

stadiach choroby przyzębia pomiędzy stanem blaszki zbitej brzegu dolnego żuchwy a destrukcją 

poziomą przyzębia brzeżnego. Pacjenci ze zmianami resorpcyjnymi w blaszce zbitej brzegu dolnego 

żuchwy wykazywali większą osteolizę przyzębia brzeżnego w porównaniu z osobami bez oznak 

resorpcji blaszki zbitej. 

Dyskusje na temat związku między chorobami przyzębia i osteoporozą prowadzone są od dawna. W 

badaniach własnych wykazano, że im bardziej zaawansowana choroba przyzębia tym ryzyko złamań 

niskoenergetycznych będących bezpośrednią konsekwencją osteoporozy jest wyższe. Uzyskane 

wyniki są zgodne z wynikami badań prowadzonych przez innych autorów. 



Wiele publikacji udowodniło przewagę wskaźników jakościowych nad ilościowymi w ocenie ryzyka 

osteoporozy. Jednak nie ma wystarczająco dużo badań na temat powiązania wyniku ryzyka złamań 

osteoporotycznych szacowanego przy użyciu kalkulatora FRAX z obrazem radiologicznym pacjentów. 

W badaniach pilotażowych Bodade i wsp. wykazano że, jakościowy wskaźnik MCI jest użytecznym 

narzędziem do wyłonienia pacjentek po menopauzie cierpiących na osteoporozę. Inni autorzy badań 

również podzielają zdanie na temat przydatności wyżej opisanego wskaźnika do diagnostyki 

pacjentów z osteoporozą. W badaniach na temat skuteczności diagnostyki osteoporozy na podstawie 

wskaźnika MCI wykazano, że pozwala on na różnicowanie zdrowych i cierpiących na osteoporozę 

kobiet. Korelacja wykazana pomiędzy obrazem części zbitej brzegu dolnego żuchwy z pomiarem 

gęstości mineralnej kości badanej przy użyciu metody DXA była wysoka. Wielu klinicystów zwróciło 

uwagę na fakt, że wskaźnik MIC pozwala na identyfikację starszych pacjentów, którzy powinni być 

skierowani na badanie gęstości mineralnej kości. Podobnie Božič i Hern potwierdzają zastosowanie 

wskaźnika MIC jako użytecznego w diagnostyce osteoporozy. Wyniki wspomnianych autorów są 

zgodne z wynikami badań własnych, w których wykazano, że im wyższe stadium resorpcji blaszki 

zbitej brzegu dolnego żuchwy wg Klemettiego (MCI) tym ryzyko osteoporozy jest wyższe. 

Wnioski 

1. Ocena ryzyka osteoporozy szacowanego za pomocą kalkulatora FRAX oraz stanu kości żuchwy 

może posłużyć do identyfikacji osób z grupy ryzyka oraz skłaniać do podjęcia działań profilaktycznych. 

2. Ilościową i jakościową ocenę kości żuchwy na podstawie zdjęcia pantomograficznego można 

wykorzystać kliniczne, ponieważ wskaźniki PMI, IC i MIC mają zastosowanie w wyselekcjonowaniu 

pacjentek z grupy ryzyka złamań osteoporotycznych głównych i szyjki kości udowej.  

3. Z osteoporozą ocenianą na zdjęciach pantomograficznych może być związana większa liczba 

braków zębowych w żuchwie, obecność zaawansowanych postaci choroby przyzębia brzeżnego oraz 

braku widoczności ograniczeń kostnych kanału nerwu zębodołowego dolnego. 

4. Kalkulator FRAX BMI pozwala na wyłonienie pacjentów ze wszystkich grup referencyjnych ryzyka 

wystąpienia osteoporozy. 

5. Wykorzystanie narzędzia FRAX BMI w określaniu indywidualnego ryzyka złamań 

osteoporotycznych, ocena radiologiczna stanu przyzębia brzeżnego oraz stadium resorpcji blaszki 

zbitej w praktyce lekarskiej okazały się przydatne wyłącznie w populacji kobiet i dają nowe 

możliwości wykrywania pacjentek zagrożonych tymi złamaniami, ponieważ im wyższe stadium 

zaawansowania przyzębia brzeżnego lub im wyższe stadium resorpcji blaszki zbitej brzegu dolnego 

żuchwy, tym większe ryzyko złamań osteoporotycznych. 

 

 

 

VIII Streszczenie w języku angielskim 

Introduction 

According to the World Health Organization osteoporosis is defined as “a disease characterized by 

low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, leading to enhanced bone 

fragility and a consequent increase in fracture risk”. Irrespective of osteoporosis type, in all its forms 

we deal with disturbed bone metabolism expressed in the predominance of resorption processes 



over bone formation. Moreover, the characteristic features of this disease include an increased loss 

of bone mass and the disturbance of microdamage reparation process. Consequently, it leads to a 

higher risk of osteoporotic fractures. Its radiological image is characterized by a decreased quantity 

of trabecular bone which becomes thinner. The osteoporotic lesions also concern the cortical part of 

the bone. 

Osteoporosis is a global issue, about 200 million women worldwide suffer from the disease, with the 

highest prevalence in North America and Europe. In Poland about 30% of women in the pre- and 

perimenopausal age are diagnosed with osteoporosis. Current data indicate that osteoporosis affects 

2.4 million Polish women. In Europe, over 3 million osteoporotic fractures are recorded each year, of 

which 490,000 affect the femoral neck. 

It is predicted that more and more people will be affected by osteoporosis in the future and, 

consequently, the rate of hip osteoporotic fracture will increase. It is caused by the fact that initially 

this disease develops without any symptoms, remains undiagnosed due to scarce symptomatology 

and its first manifestation is very often a low-energy fracture of long bones or vertebrae. 

The basic diagnostic tool in osteoporosis is the evaluation of bone mineral density (BMD) with the 

use of Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA). This method is very complex, expensive and not 

available for all patients. Therefore, in 2008 Kanis et al. proposed a unique algorithm which allows to 

calculate fracture probability with the use of the Fracture Risk Assessment tool (FRAX). This algorithm 

allows for an estimate of the osteoporotic fracture probability based on assessing bone fracture risk 

factors with or without bone mineral density value. On its basis, it is possible to assess the 

occurrence of osteoporotic hip fracture or other low-energy bone fracture in the next 10 years. 

By the year 2016 the FRAX calculator has been adapted to calculate the risk of osteoporotic fracture 

in 58 countries, while the risk assessment has been divided into two types. 

The 10-year major osteoporotic fracture probability – (MOFP) including clinical spine, forearm, 

proximal humerus and 10-year hip osteoporotic fracture probability – HOFP were distinguished 

respectively. In Poland, the interpretation of the FRAX result is as follows: low fracture risk for FRAX 

values of or below5%, medium fracture risk for FRAX values between 5% and 10%, and the high 

fracture risk for FRAX values over 10%. 

An increasing number of scientists are focused on examining the correlation between periodontal 

disease and osteoporosis. The data analysis reveals higher tendency to the loss of the alveolar bone 

in patients with osteoporosis. 

Due to the fact that with the use of panoramic radiographs it is possible to recognize the features of 

osteoporotic process, scientists started to introduce quantitative and qualitive indices, which could 

help in selection of patients from risk groups and allow to refer them to an appropriate clinic for 

further diagnosis. 

The aim of the study 

The aim of the study was to conduct a comparative analysis of the osteoporosis occurrence 

estimated with the use of the FRAX BMI tool and the condition of mandible based on panoramic 

examinations, and to combine these tools for the purpose of detecting osteoporosis in women and 

men at the age of 40-89 years. 

Materials and methods 



The study  was conducted in a group of 422 patients aged between 40 and 89 (mean 56.14), 270 

women and 152 men. They applied for the treatment to Clinical Dental Centre of Lublin (Poland).  

The research analysis included the number of missing teeth in the mandible, the visibility of cortical 

borders of the mandibular nerve canal and the severity of chronic periodontitis. Next, 

radiomorfometric parameters and quantitive indices were analysed: inferior cortex width (IC), IC 

index, panoramic mandibular index (PMI) calculated by dividing the width of inferior cortex of 

mandible (IC) by the distance from the inferior border of the mandible to the inferior margin of the 

mental foramen (h). Subsequently, the stage of resorption of the inferior cortex was evaluated with 

the use of qualitive index according to Klemetti (MIC). At the las stage, angular measurements were 

carried out (MA). 

A diagnostic survey was conducted to assess the 10-year major and hip osteoporotic fracture 

probability and then FRAX BMI tool (Polish version 3.3) was used. When calculating the above 

probabilities, the “calculation tool” was used, available on the website of the University of Sheffield, 

UK.  

The following variables obtained as information from patients’ questionnaires were taken into 

account in the evaluation of the osteoporotic fracture probability: in order to calculate BMI (BMI = 

weight (kg) / height (m2) - age, gender, weight in kg, height in cm; cases of bone fractures in mature 

life, hip fractures in patient’s mother or father, smoking at present or in the past, consumption of 3 

or more units of alcohol per day, taking glucocorticoids at present or in the past for more than three 

months, presence of diseases such as rheumatoid arthritis, diabetes type I, osteogenesis imperfecta, 

hyperthyroidism left untreated for a long time, hypogonadism, early menopause (before the age of 

45), chronic malnutrition, malabsorption and chronic liver disease. 

Clinical data obtained and the results of the measurements with the use of panoramic software were 

described in the tables and subjected to statistical analysis. 

The results were presented by means of basic descriptive statistics: arithmetic mean (AM), standard 

deviation (SD), coefficient of variation (CV), minimum value (MV), first quartile (Q1), median (Mdn), 

third quartile (Q3) and maximum value (Vmax).  

The following tests and factors were also used in statistical analysis: Pearson correlation coefficient – 

r (PCC), coefficient of determination (R squared), Student’s t-test, Cochran-Cox t-test, F-test of 

equality of variances, parametric test ANOVA, Levene’s F- test, nonparametric test ANOVA Kruskal-

Wallis test, nonparametric test of multiple comparisons, and test of normality - Shapiro–Wilk. 

The statistical analysis was carried out using Statistica ver. 12 PL software (StatSoft, Poland). The 

significance level was set at ≤0.05, which is error of inference. 

Study results 

1. The number of missing teeth in the mandible is significantly correlated with the age of patients in 

both groups (women and men). The mean values of missing teeth in the mandible increase with age.  

2. The values of the present mandible height (H) and mandibular ratio (MR) are significantly 

correlated with the age of the patients in both groups (women and men). The mean values of the H 

and MR decrease with age. 

3. The values of IC and PMI are significantly correlated with the age of the patients in the group of 

women. The mean values of IC and PMI decrease with age. 



4. The 10-year major and hip osteoporotic fracture probability is significantly correlated with the age 

of the patients in both groups (women and men). The mean values of 10-year major and hip  

osteoporotic fracture probability increase with age. 

5. The 10-year major and hip osteoporotic fracture probability is significantly correlated with the 

mean values of IC and PMI in the group of women. The mean values of the 10-year major and hip 

osteoporotic fracture probability decrease with higher values of IC and PMI. 

6. The 10-year hip osteoporotic fracture probability is significantly correlated with the number of 

missing teeth in the mandible in both groups (women and men). The mean values of the 10-year 

major osteoporotic fracture probability increase with a higher number of missing teeth in the 

mandible.  

7. The 10-year major and hip osteoporotic fracture probability is significantly correlated with the 

visibility of the borders of the mandibular nerve canal. 

Discussion 

Panoramic radiograph, a form of focal plane tomography producing a two-dimensional image, is 

commonly used in dental practice, but this imaging method is not free from disadvantages. The 

image is magnified and only one layer is seen sharply.  

In dental practice, this projection is characterized by a wide range of indications. On its basis it is 

possible to assess the following structures: patient's teeth, part of the jaw, mandible, hard palate and 

temporomandibular joints.  

Although panoramic examination is not the main tool in diagnosing osteoporosis, there are some 

attempts to use it in evaluating hard tissues of the mandible with reference to osteoporosis. 

Scientists claim that this kind of examination could be very useful in diagnosing osteoporosis and 

even in selecting patients who need additional examination such as DXA for confirmation of 

diagnosis. 

The correlation between osteoporosis and the oral health remains a subject of numerous 

controversies. It is important to verify whether there is a relationship between osteoporosis and 

bone loss in the oral cavity.  

Among others, Dervis claimed that osteoporosis contributes to the loss of hard tissues supporting 

teeth and even to the loss of teeth. In her study, Bałczewska reported more recessions in females 

with lower BMD. In addition, the same author noticed more recessions in the mandible, which can be 

caused by earlier manifestation of the disease in the mandible in all diseases which have origin in 

general bone mineral deficiencies.  

In the study of Różyło-Kalinowska et al., it was revealed that in all stages of periodontal disease there 

was a significant correlation between the condition of the inferior cortex of the mandible and the 

horizontal bone loss. Patients with the signs of resorption in inferior cortex (C2 and C3) had more 

advanced periodontal bone loss compared with patients with healthy inferior cortex (C1). 

The discussion on the correlation between periodontal diseases and osteoporosis has a long history. 

In our own research we have demonstrated that the risk of low-energy bone fracture, which is a 

direct result of osteoporosis, increases with the advancing of periodontal disease. The obtained 

results are compatible with those of other authors in this subject. 



Moreover, it was proved by some authors that qualitative indexes are more useful than quantitative 

when evaluating the risk of osteoporosis in panoramic radiographs. However, so far there are not 

sufficient studies into the correlation between the risk calculated based on the FRAX tool with the 

radiological image of the mandible.  

In a pilot study, Bodade et al. presented that the qualitative MCI index is a useful tool for identifying 

postmenopausal patients suffering from osteoporosis. Other authors also confirm the usefulness of 

the above-described indicator for the diagnosis of patients with osteoporosis. They claim that MIC is 

a good index in identifying postmenopausal patients who suffer from osteoporosis, since it allows to 

distinguish between healthy and osteoporotic females and thus it can indicate the group of patients 

who need to be referred for DXA examination. The correlation between the image of the inferior 

cortex of the mandible and bone mineral density measured using the DXA method was high. 

Similarly, Božič and Hren confirmed the usefulness of MIC index in osteoporosis detection. The 

results of the quoted authors are concordant with our own research in which we have revealed that 

the risk of osteoporosis increases with a higher stage of resorption of the mandibular inferior cortex 

according to Klemetti (MIC).  

Conclusions 

1. The evaluation of the osteoporotic fracture probability estimated based on the FRAX BMI tool with 

radiological evaluation of the mandible may be used in dental practice to identify people belonging 

to the high risk group and encourage them to take preventive measures.  

2. The quantitive and qualitive evaluation of the mandible based on panoramic radiographs can 

prove to be clinically useful as the indices PMI, IC and MIC allow to select female patients of high risk 

of major and hip osteoporotic fractures.  

3. An increased number of missing teeth in the mandible, advanced chronic periodontitis, lack of 

visibility of the cortical borders of the mandibular nerve canal can be linked to osteoporosis.  

4. The FRAX BMI calculator allows to identify patients from all risk groups of osteoporosis.  

5. The usefulness of the FRAX BMI tool in determining individual risk of osteoporotic fracture, the 

radiological evaluation of periodontal disease severity and MIC index may be used in dental practice 

but only in females patients, because the higher stage of chronic periodontitis or resorption of the 

mandibular inferior cortex is correlated with the higher 10-year major or hip osteoporotic fracture 

probability. 


