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ÖZET 
 
 
Somtürk E. Postmenopozal Osteoporozisin Erken Teşhisinde Dijital Panoramikle Elde 
Edilen  Mental İndeks  ve Mandibular İndekslerin Mineral Kemik Yoğunluğu İndeksleri 
İle Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi AD. Doktora Tezi. İstanbul. 2011. 
 
Osteoporoz; kemik mineral yoğunluğunun azalması nedeniyle, klinik olarak genellikle 
küçük travmalarla kemiklerde kolayca kırık oluşmasına yol açan, morbidite-mortalitesi 
yüksek, tedavisi pahalı olan bir metabolik kemik hastalığıdır.  
 
Bu çalışmanın amacı; dijital panoramik radyografi üzerinde ölçülen mandibular 
radyomorfometrik indeksleri osteoporoz teşhisi açısından değerlendirmektir. Panoramik 
mandibular indeks (PMI), mandibular kortikal indeks (MCI) ve mandibular kortikal 
genişlik (MCW) değerleri 150 postmenopozal ve 150 normal hastada dijital panoramik 
radyografi görüntüleri üzerinde ölçüldü. Postmenopozal ve normal grup arasında bu 
değerler açısından postmenopozal hastalar için negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulundu.  
 
Osteoporoz, dijital panoramik radyografide korteksin incelmesi ve mandibuladaki genel 
radyolüsens ile belirlenebilir. Radyomorfometrik indeksler, osteoporoz teşhisinde “altın 
standart” olarak kullanılamaz. Bununla birlikte, kemik dansitometresi için bir merkeze 
yönlendirilmelerinden en çok fayda sağlayacak yetişkinlerin belirlenmesinde etkili bir 
metod olarak kullanılabilir. Çalışmamıza göre, panoramik radyografilerin osteoporoz 
tanısında yararlı olabileceği ve erken tanıya yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Diş 
hekimleri, hastalarını osteoporozun erken teşhisi, korunması ve tedavisi yönünde 
harekete geçirebilecek çok hassas bir noktada bulunmaktadırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, dijital panoramik radyografi, radyomorfometrik 
indeksler. 
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ABSTRACT 
 
 
Somtürk E. Use of Radiomorphometric Indices Measured on Digital Panoromic 
Radiograps in Early Diagnosis Osteoporosis. İstanbul University, Institute of Health 
Science, Oral and Maxillofacial Radiology Department. Doctorate Thesis. İstanbul. 
2011. 
 
Osteoporosis; is a metabolic bone disease that has a high morbidity-mortality rate and 
requires expensive treatment. The clinical diagnosis of this disease is fractures with 
minor trauma in bones due to a reduction in bone mineral density.  
 
The purpose of this study, radiomorphometric indices of the mandible was measured on 
digital panoramic radiographs for diagnosis of postmenopausal osteoporosis. Panoramic 
mandibular index (PMI), mandibular cortical index (MCI) and mandibular cortical 
width (MCW) values were measured on digital panoramic images in 150 
postmenopausal and 150 normal women. There were statistically significant difference 
(negative for postmenopausal group) between postmenopausal and normal groups for 
these values.  
 
Osteoporosis may become apperent on a digital dental panoramic radiography as 
thinning of the mandibular cordices and a general radiolucency of the mandible, but 
radiomorphometric indices will never be a “gold standard” methods for osteoporosis 
diagnosis. However, this approach may be a useful cost effective method for identifying 
some individuals who would most likely benefit from referral for bone densitometry. 
Panoramic radiographs may be useful in early diagnosis of osteoporosis. Dentists can 
play an important role in early diagnosis, prevention and treatment of osteoporosis in 
patients. 
 
Key Words: Osteoporosis, digital panoramic radiography, radiomorpohometric indices.  
 



1.  GİRİŞ VE AMAÇ 

 
     

  Osteoporoz ilk defa 1829 yılında Jean Georges Lobstein tarafından “porous 

bone” olarak tanımlanmıştır. Osteoporoz; birim hacme düşen kemik kütlesinde azalma, 

kemik dokusunun mikro mimarisinin ve kemik kalitesinin bozulması sonucu 

kırılganlığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır (1, 82). 

Kemikler, yaşam boyunca sürekli değişime uğrayan oldukça dinamik dokulardır. 

Bir taraftan yıkılıp diğer taraftan yeniden yapılarak sürekli değişime uğrarlar. Kemik 

yapımı ve yıkımı hızlarının birbirini dengelemesi halinde kemik kütlesi korunur, ancak 

kemik yıkımında artış olması veya kemik yapımının yavaşlaması kemik kütlesini 

azaltabilir. Bu durum kemiğin yapısının bozulmasına ve zayıflamasına neden olur. 

Kemik kütlesinin azalması ve kemiğin yapısının bozulması osteoporoz olarak 

tanımlanır. Osteoporoz, hem endojen hem de çevresel faktörleri içeren patofizyolojisi 

ile multifaktöriyel, yavaş seyirli ancak sürekli bir olaydır (1, 77, 78, 82). 

Osteoporozun insanlığı yaygın olarak ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu olduğu, 

dünya tıbbı tarafından kabul edilmiş önemli bir gerçektir. Osteoporoz yaşlı bireyler 

arasında sağlık problemi oluşturan yaygın metabolik bir hastalıktır. Bu güne kadar 

osteoporoz pek çok farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Yaş, etyoloji, tutulan kemik yapısı, 

lokalizasyon, cinsiyet bu sınıflamanın yapıldığı kriterlerden bazılarıdır. Dünya sağlık 

örgütü (WHO) ise osteoporozu, kemik mineral yoğunluğu (KMY) veya kemik mineral 

içeriği (KMİ) değerlerine göre tanımlamış ve sınıflandırmıştır (4, 77, 82). 

Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar için pek çok risk faktörü bulunmaktadır. 

Maksimal kemik yoğunluğuna ulaşılamaması, kemik kaybının hızlı ilerlemesi, 

postmenopozal dönemdeki hormonal değişiklikler ve kemik kaybının artması, 

hareketsizlik, yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı, sigara ve alkol kullanımı 

osteoporoz için önemli risk faktörlerindendir (4, 50). 

Osteoporozda ortaya çıkan kemik kaybı iskeletin gücünde azalmaya, bu durum 

da kendiliğinden veya travmayla oluşan kırıklara neden olur. En sık olarak vertebra 

kırıklarına rastlanmaktadır. Kadınların %20-40’ında hayatları boyunca mutlaka bir veya 
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birden fazla vertebra kırığı gözlenmektedir. Hayat boyunca beklenen kalça kırığı riski 

ise %15’dir, hastaların %10-20’sinin kırık nedeni ile ilk 6 ay içinde yaşamını yitireceği, 

%50’sinin ise hayat boyu bağımlı ve özürlü kalabileceği bildirilmektedir (61). 

2050 yılında sadece bir yılda 4,5 milyondan fazla kişide osteoporoza bağlı 

kemik kırığı meydana geleceği tahmin edilmektedir. Kırık riski taşıyanların önceden 

belirlenmesi ve koruyucu önlemler alınmasıyla proksimal femur kırıklarında %20, 

vertebralardaki kompresyon kırıklarında %12 ve diğer tüm kırıklarda %25 oranında 

azalma olabileceği bildirilmektedir (9, 56, 82). 

Osteoporoz; kemik yoğunluğunun azalması ile oluşan bir hastalık olduğundan, 

tanı için kemik kütlesindeki azalmayı belirlemek gerekmektedir. Risk grubundaki 

kişiler erken belirlenirse olabilecek kırıkların önüne geçilebilecektir. Bu nedenle, 

osteoporozun erken tanısı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle omurga ve 

kalçada kırık oluşma riski yüzdesinin belirlenmesiyle önleyici stratejilerin geliştirilmesi 

ve ölüm oranının azaltılması günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır (77). 

Sistemik osteoporoz ile oral kemik kayıpları ve diş kayıpları arasındaki ilişkiye 

olan ilgi giderek artmaktadır. Yaşlanma ile alveolar kemik kayıpları artmakta ve bu 

durumun özellikle osteoporoz ve osteopeniye yatkın hastalardaki sistemik durumlarla 

ilişkisi olabileceği düşünülmektedir(1, 4, 9). 

Diş hekimleri, osteoporoz ile alveolar kemik kaybı, periodontal hastalık ve 

rezidüel kret rezorbsiyonlarının arasındaki ilişkiyi bilmelidirler. Osteoporozun 

karakteristik özelliği olan genel kemik kaybı, ilk olarak alveoler kemik kaybı şeklinde 

görülebilir. Bu durumu, vertebralardaki kayıp ve uzun kemiklerdeki kayıp izler. Son 10 

yılda kemik mineral yoğunluğunun ölçümüne yönelik yapılan epidemiyolojik 

çalışmalar, vücutta total kemik kütlesindeki azalmanın mandibular kemik kütlesindeki 

azalmaya parelel olduğunu ortaya koymaktadır (1, 4, 8, 9). 

Osteoporozun tanısı, azalmış KMY’nin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. 

Kemik yoğunluğunun ölçülmesinde radyografik absorbsiyometri, kantitatif bilgisayarlı 

tomografi, kantitatif ultrason, dual enerji X-ray absorbsiyometri (DEXA) gibi değişik 

yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde osteoporoz tanısında en sık başvurulan yöntem 

ise DEXA’dır (8, 9, 59). 
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     Osteoporoz ve oral kemik kaybı arasındaki ilişki ilk olarak 1960’larda ortaya 

atılmıştır. Diğer tanı yöntemlerinin basit, ucuz ve standart olmaması araştırıcıları ucuz 

ve rutin olarak kullanılması nedeniyle dental radyografilerle tanı koymaya 

yönlendirmiştir. Osteoporozun mandibular kemiğin mineral yoğunluğunda azalmaya 

neden olduğu bilinmektedir (1, 4, 44, 48). 

Osteoporozlu hastalarda spongioz kemik alanlarındaki trabekül sayılarında ve 

kalınlığında azalma vardır. Maksilla ve mandibula ile bütün çene yapısının görülebildiği 

panoramik radyografilere bakılarak korteks kalınlığı ve trabeküler yapı hakkında bir 

sonuç çıkarmak mümkündür (20, 32, 41, 42, 44). 

Diş hekimliği alanına yakın bir geçmişte girmiş olan CAD (Computer Aided 

Diagnosis) sistemleri ile dental panoramik radyografiler dijitalize edilip işlenmektedir. 

Bu sayede diş hekimlerinin osteoporozun erken teşhisindeki rolü de giderek artmaktadır 

(4, 54, 82). 

Panoramik radyografi, hastaların dental problemlerinin teşhis ve tedavisinde 

rutin olarak kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Özellikle dijital panoramik 

görüntüleme sisteminin osteoporozda görülen mineralize doku değişikliklerinin çene 

kemiklerinde de belirlenmesinde yeterli derecede hassas olduğunun tesbiti osteoporoz 

teşhisine çok önemli bir katkı sağlayacaktır (17, 29, 54). 

Günümüzde egzersizden uzak yaşam biçiminin olumsuz etkileri ile osteoporoz 

ve komplikasyonlarından etkilenen hasta sayısında artış olmuştur. Osteoporoza bağlı 

kırıkların neden olduğu iş gücü ve ekonomik kayıp, ülkeleri bu hastalık ve 

komplikasyonları için önlemler almaya zorlamıştır (1, 4, 9). 

Osteoporoz tedavisinin maliyetinin yüksek olması ve kullanılan bazı ilaçların 

etkinliğinin tam olarak bilinmemesi nedeniyle osteoporozdan korunmanın ve erken 

teşhisin önemi gittikçe artmaktadır. Ancak tanı yöntemleri basit, ucuz ve standart 

değildir. Hastaların, ilk kırıkları oluşmadan doktorlarına yönlendirilmeleri çok 

önemlidir. Bu sebeple, dişhekimleri çok hassas bir noktada yer almaktadırlar ve 

özellikle kadın hastalarını osteoporoz açısından da değerlendirmelidirler (4, 54).  

 Bu çalışmanın amacı, osteoporozun pek çok açıdan diş hekimliğindeki önemini 

vurgulamak, dişhekimlerinin osteoporozun erken teşhisinde etkin bir rol alabileceklerini 

göstermek, postmenopozal dönemde başlayan ve ilerleyen dönemde osteoporoza neden 
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olan osteopeninin mandibuladaki etkilerini inceleyerek, mandibulanın dijital panoramik 

radyografik görüntülerindeki kemik mineral yoğunluğu değişikliklerinin ve mandibular 

radyomorfometrik indekslerin osteoporozu belirlemede etkinliğini değerlendirmektir.  

Dişhekimlerinin sıklıkla başvurdukları panoramik ve periapikal radyografilerin dijitalize 

hale gelmesiyle birlikte osteoporoz teşhisinde tıp hekimlerine yardımcı olabilme 

imkanları doğmuştur. Bu mekanizma sayesinde, hastanın ilk kırığı oluşmadan önce 

hasta doktoruna gönderilmiş olacak, dişhekiminin hastalarına sunabileceği hizmet 

kalitesi de artacaktır. Diş hekimleri hem hastalarını bilgilendirip uyarabilecek hem de 

tedavi planlamaları sırasında gerekli önlemleri alabileceklerdir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Kemik Dokusu 

       Kemik, hareket için mekanik bütünlüğün sağlanması ve mineral dengesi gibi iki 

majör fonksiyonu olan, kemik iliğini içeren, ekstrasellüler matriksin mineralleşme 

süreci sonunda kalsiyum ve fosfat tuzlarıyla satüre olduğu bir bağ dokusudur. Ayrıca 

kemik hematopoezin primer yapım alanıdır ve immun sistemin de önemli bir bileşenidir 

(61). 

Kemik, kıkırdakla beraber iskeleti oluşturan özel bağ dokusudur. Üç fonksiyonu 

ile de organizmanın en önemli dokularındandır. Bu fonksiyonlar; 

• Mekanik: Destek ve kasların yapışması sonucu vücudun normal pozisyonu 

ve hareketini sağlar. 

• Koruyucu: Hayati organları ve hemopoetik dokuları korur. 

• Metabolik: Kalsiyum, fosfat ve magnezyum başta olmak üzere çeşitli 

iyonlara depo görevi sağlar (36, 61). 

İnsan yaşamı boyunca,  kemik dokusu sürekli değişim içindedir, zaman içerisinde 

eski kemik dokusu yerini yeni kemik dokusuna bırakır (36). Büyüme döneminde kemik 

yapımı kemik yıkımından fazladır. Kemik hem hacimsel hem de dayanıklılık yönünden 

gelişerek, 30’lu yaşların ortalarında maksimum değere ulaşır. Maksimum kemik 

kütlesine ulaştıktan sonra kemik kaybı kadınlarda 35-45, erkeklerde 45-65 yaşlarında 

başlar ve 85-90 yaşlarına kadar devam eder. Yaşam boyunca kaybedilen kemik kütlesi 

erkeklerde %20-30, kadınlarda ise %45-50 olarak bildirilmektedir (1, 61). 

İskelet, kortikal ve trabeküler olmak üzere iki tip kemikten oluşur. Kortikal kemik 

total kemik kütlesinin %80’ini oluşturur. Omurganın kemiği olan trabeküler kemik ise 

total kemik kütlesinin %20’sini oluşturur. Kortikal ve trabeküler kemik aynı hücre ve 

matriks elemanlarından oluşur, ancak yapı ve fonksiyonları farklıdır. Kortikal kemiğin 

%80-90’ı, trabeküler kemiğin ise %15-25’i kalsifiyedir. Trabeküler kemiğin diğer 

kısımları damarlar, bağ dokusu ve kemik iliği tarafından oluşturulur. Kortikal kemiğin; 

mekanik ve koruyucu, trabeküler kemiğin ise metabolik görevleri vardır (4, 9). 
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Kemiğin yaklaşık %70’i inorganik yani mineral kitlesi, %5-8’i su, geri kalanı ise 

ekstraselüler matriks ya da organik bölümden oluşur. Mineral kitlenin %95’i 

hidroksiapatit kristalleridir. Organik bölümün %98’i tip I kollajen ve kollajen dışı 

proteinlerden, %2’si hücrelerden oluşur. Kemik matriksinin %95’i tip I kollajendir. Tip 

I kollajen her biri yaklaşık 1000 aminoasitlik 3 polipeptit zincirinin oluşturduğu, 

çözünürlüğü oldukça az olan bir proteindir. Kollajen dışı proteinler ise %3’lük bölümü 

oluşturur. Bunlardan osteokalsin ya da kemik Gla proteini kemiğin kollajen dışı 

proteinleri içinde en fazla olanıdır. Bu küçük protein, K vitaminine bağlı olarak 3 

glutamik asit atığının karboksillenmesiyle oluşur. Kemik dönüşüm hızını ve daha çok 

kemik yapım hızını yansıtır. Kemiğin diğer non kollajen proteinleri osteonektin, 

osteopontin, kemik siyaloproteini, kemik proteoglikanları, fosfoprotein ve 

fosfolipitlerdir (4, 9, 56). 

Kemiğin hücreleri osteoblast, osteoklast ve osteositlerdir. Osteoblastların genel 

olarak kemik yapımını sağladığı ve kemik metabolizmasını yönettiği kabul edilir. 

Osteoid sentezler, aynı zamanda çeşitli nötral proteazlar yoluyla kemik rezorbsiyonunu 

da başlatırlar. Osteositler kemik matriksinde bol miktarda bulunur, osteoblastlarla aynı 

mezenkimal kök hücrelerden oluşmuşlardır. Fonksiyonları tam bilinmemekle birlikte, 

mekanik sinyalleri alıp bu uyarıları kemikteki diğer hücrelere ilettikleri ileri 

sürülmektedir. Osteoklastlar, kemik rezorbsiyonundaki aktif hücrelerdir. Kemik 

yüzeyine bağlanarak asit ve lizozomal enzimler salgılayarak rezorbsiyonu 

gerçekleştirirler (4, 9, 56). 

Tüm bağ dokusunda olduğu gibi kemik dokusunu da hücreler ve ekstrasellüler 

matriks oluşturur. Kemik matriksi, kollajen lifler ve kollajen dışı çeşitli proteinler içerir. 

Kemik matriksinin en önemli özelliği kalsifikasyon yeteneğidir (24, 36). 
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2.1.1 Kemik Morfolojisi ve Makroyapısal Bileşenleri 

2.1.1.1 Primer Kemik Dokusu (Woven Kemik) 

Primer kemik, embriyolojik gelişim sürecinde kırık ve diğer nedenlerle ilişkili 

durumlarda ilk ortaya çıkan kemik türüdür. Embriyojenik iskeleti oluşturur ve geçicidir. 

Yetişkinlerde, kafadaki yassı kemik eklemleri, diş alveolleri ve tendonların kemiğe 

tutunduğu yerler gibi birkaç yer dışında yerini sekonder kemiğe bırakır (1, 4). 

Endokondral ve intramembranöz kemikleşme ile oluşan kansellöz woven kemik, 

kaba kollajen fibril ağ yapısında düzensiz osteositler içeren zayıf organize ve lameller 

kemiğe oranla daha kısa ömürlü bir kemiktir. Bu tip kemik, gelişmekte olan 

embriyonun tüm kemik dokusunu oluşturur. Ayrıca; kırık iyileşmesi, ektopik 

kemikleşme ve osteosarkom gibi fetus sonrası dönem osteogenezi ile oluşan kemikler 

de woven tiptedir (4, 9). 

2.1.1.2  Sekonder Kemik Dokusu (Lameller kemik) 

       Lameller kemik dokusu genellikle yetişkinlerde bulunur. Her bir tabakası 3-7 

µm kalınlığında birbirine paralel ya da vasküler bir kanal etrafında dairesel olarak 

yerleşmiş lameller şeklindedir. Tüm liflerin aynı yönde sıralandığı kemiktir. Sinirleri, 

gevşek bağ dokusunu ve kan damarlarını içeren bir kanal etrafını saran, dairesel 

lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. Osteositleri 

içeren lakünalar, lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur (1, 4). 

Kortikal kemik; kompakt kemik olarak da adlandırılan, sadece mikroskobik 

düzeyde kanalcıklar içeren sert ve yoğun bir kitledir, iskelet sisteminin %80’ini 

oluşturur. Kemiklerin iç ve dış tabakalarını meydana getirir. Kortikal kemik vital 

organları korur, biyofonksiyonel kuvvetlere direnç gösterir, harekete olanak verir ve iç 

denge için uygun bir kaynak oluşturur. Lamel adı verilen ve ancak mikroskobik olarak 

görülebilen matriks tabakaları içerir. İç içe geçmiş halkalar biçiminde konumlanan bu 

lameller, kemiğin uzun ekseni boyunca parelel olarak dizilen yaklaşık 50 µm çapındaki 

kanallar olan havers kanallarının etrafında bulunurlar. Bu kanalların içinde damarlar ya 

da sinir iplikleri bulunur. Havers sistemleri, dış dairesel lameller, iç dairesel lameller ve 

interstisyel lamellerden ibaret tipik bir düzenleme gösterirler. Endost ile örtülü her kanal 

içinde kan damarları, sinirler ve gevşek bağ dokusu bulunur. Havers kanalları, yatay ya 

da oblik seyreden volkmann kanalları aracılığı ile kemik iliği boşlukları, periosteum ve 

kendi aralarında iletişim kurmaktadırlar (1, 61). 
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Kansellöz kemik, iki kortikal kemik arasında bulunan aynı zamanda spongios 

kemik olarak da adlandırılan süngerimsi kemiktir. Vücut kemiklerinin hacimsel olarak 

%20’sini oluşturur. Baskı kuvvetleri ve mekanik yüklere karşı direnç gösterebilen üç 

boyutlu trabeküler kafes bu yapının temelini oluşturur. Trabeküllerin uzaysal 

yönlenmesi düzensizdir. Makroskobik olarak gözlenebilen, trabekül adı verilen plaklar 

ve gözeneklerden oluşur. Bunların içinde kan damarları ve kemik iliği bulunur. 

Trabeküler kemik lamelleri, kortikal kemikten farklı olarak Havers sistemi 

oluşturmazlar. Trabeküllerin yerleşimi fonksiyona ve dış etkenlere bağlı olarak 

değişebilir. Trabeküler kemik yüklemeye göre gelişmese de fizyolojik uyaranlara çok 

çabuk yanıt verir. Bunun sebebi de kansellöz kemikteki yüzey alanının 20 kat fazla 

olması ve birim alandaki hücre yoğunluğundandır. Yaşam boyu trabeküler kemikteki 

yeniden şekillenme oranı kortikal kemikten daha fazladır. Her yıl trabeküler kemiğin 

yaklaşık %26’sı rezorbe olur ve yenilenir (36, 61). 

Osteoporotik kemikte kortikal kabuk ve trabekül incelir. Sonunda trabeküler 

kemik mimarisi kaybolur ve trabeküller devamlılıklarını yitirirler ve hatta gözden 

kaybolurlar. Benzer şekilde, kortikal kemikteki elastik yapılar da yaşla birlikte yok 

olurlar, bu nedenle kemik gittikçe artan bir şekilde kırılganlaşır ve daha az bir kuvvetle 

kırılabilir hale gelir. Kadınlarda, yaşlanmayla beraber artan toplam kemik kaybının 

%35’ini kortikal kemikteki, %50’sini de trabeküler kemikteki azalma oluşturur. 

Erkeklerde bu oran sırasıyla %25 ve %35’tir, 35 ile 70 yaşları arasında kortikal kemiğin 

bükülme direnci %15-20 azalırken, trabeküler kemiğin de baskı direnci %50 oranında 

azalmaktadır (18, 61, 77). 

2.1.2  Kemiğin Kimyasal Yapısı 

       Kemik; %66 oranında inorganik yapı, %33 oranında ise organik matriks olmak 

üzere iki ana bileşenden meydana gelir, geri kalanı da hücreler ve sudan oluşur (61). 

2.1.2.1  İnorganik Yapı 

      Kemiğin en önemli bileşeni hidroksiapatittir. Hidroksiapatit kristalleri kollajen 

lif segmentlerine sıkıca bağlıdır. Bu yakın bağlanma kemikte yırtılmayı önler; kristal ve 

kollajenin yerlerinden ayrılması engellenir ve kemik yapısı gerilme ve sıkışmaya direnç 

kazanır (61). 
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2.1.2.2  Organik Matriks 

       Organik kemik matriksi, %90 oranında kollajen lifleri, %10 oranında da kollajen 

olmayan proteinleri içerir. Kollajen, dokuların şeklini korumasını sağlayan fibröz bir 

proteindir ve kemiğin lifli yapısını meydana getirir. Kemikteki kollajen lifler arasına 

yerleşmiş olan hidroksiapatit kristalleri kemiğe sertlik verir (61). 

Kemik matriksinde dört önemli non-kollajen protein grubu vardır: 

• Proteoglikanlar (kondroidin sülfat, keratan sülfat, hyalüronik asit) 

• Glikoproteinler (osteonektin, fibronektin, vitronektin, fibrilin, osteopontin, 

kemik sialoproteini vb.) 

• Kemiğe özgü K vitamini bağımlı proteinler (osteokalsin, matriks Gla-

protein, Protein S) 

• Büyüme faktörleri ve sitokinler: İnsülin-benzeri büyüme faktörü (IGF), 

tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α), tümör nekrozis faktör beta (TNF-β), 

trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), kemik morfojenik proteinleri 

(BMP), interlökinler ( IL-1, IL-6) gibi küçük regulator proteinlerdir (1, 4, 9, 

24, 61). 

2.1.3 Kemik Hücreleri 

Kemik, bilindiği üzere bir çok spesifik fonksiyonu olan özel bir dokudur. Kemik 

dokusu vücudun esas kalsiyum deposudur, gereken durumlarda kalsiyum ihtiyacını 

destekler. Kemik dokusu, 

• Osteoblastlar  

• Osteoklastlar 

• Osteositler 

• Kemik yüzeyini döşeyen hücreler 

• Kemik iliğine ait hücreler 

• Kemiğin büyüme ve tamirini düzenleyen bağışıklık sistemine ait hücrelerden 

oluşur (1, 4, 61). 

  Osteoblastlar, osteoitler ve kemik yüzeyini döşeyen hücreler tek bir hücre tipinin 

farklı gelişim evrelerini temsil ederler. Osteoklastlar ise dolaşımda bulunan bütün 

hücreleri içine alan kanı oluşturan hücre ailesine aittirler. Her iki hücre de kısa 

ömürlüdür. Olgunlaşmış osteoblastlar ve osteoklastlar uzak bölgelere göç edemezler 
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ancak ön hücreleri buralara göç ederek gerekli görevleri yerine getirebilirler. Kemik 

yapısı üç ana hücreden oluşur. Bunlar; osteoblastlar, osteoklastlar ve osteositlerdir. 

Bununla beraber, çevresinde kemiğin yeniden yapılanmasında ve osteositlerin 

oluşumunda önemli rol oynayan başka hücreler de vardır (1, 4). 

2.1.3.1  Osteoprogenitör Hücreler 

            Osteoprogenitör hücreler çoğalma ve farklılaşma kapasitesine sahiptirler. 

Erişkin hayatında kemik iç reorganizasyonu, kırık iyileşmesi veya farklı tipteki 

yaralanma durumlarında da aktive olarak, osteoblast veya osteoklast gibi diğer tip 

kemik hücrelerine de dönüşebilirler ve kemiği döşeyen hücreler olarak postnatal yaşam 

boyunca kalırlar (61). 

2.1.3.2  Osteoblastlar 

          Osteoblastlar; 20-30 µm çapında, kübik, büyük-oval çekirdekli ve çok sayıda 

çekirdek içeren hücrelerdir. Osteoblastlar, embriyonel yaşamda mezenkim 

hücrelerinden, daha sonraları ise bağ dokusunu oluşturan fibroblastlardan farklılaşan, 

organik matriksin sentezi ve mineralizasyonu gibi kemiğin metabolik işlevlerinden 

sorumlu olan hücrelerdir. Mineralizasyon, osteoblastik alkalin fosfotazın varlığını 

gerektirir. Osteoblastlar, kemik proteinlerinin %90’ını oluşturan Tip I kollajeni, kemik 

matriks proteinlerini ve büyüme faktörlerini salgılarlar. Salgılanan büyüme faktörlerinin 

kemik yapımını belirgin bir şekilde hızlandırdığı ve farklılaşma sağladığı görülmüştür. 

Tüm canlı kemiklerde sürekli devam eden hafif bir osteoblastik aktivite görülür; 

böylece kemik yapımı kesintisiz olarak devam eder, ayrıca osteoklastlarla beraber 

kemik rezorbsiyonunun düzenlenmesinde de etkilidirler. Osteoblastların aktif yaşam 

ömrü bir ila on haftadır. Bir kısmı kemik yüzeyini döşeyen hücrelere dönüşürken, bir 

kısmı da osteositlere dönüşmektedir (1, 4, 9). 
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2.1.3.3  Osteoklastlar 

         Kemik rezorbsiyonundan sorumlu hücreler olan osteoklastlar, kemik iliğindeki 

monosit ya da monosit benzeri hücrelerden kaynaklanan, rezorpsiyon kaviteleri veya 

“Howship lakünleri” adı verilen yüzeysel çukurların içine yerleşmiş, çok çekirdekli, dev 

hücrelerdir. Osteoklastlar ve osteoblastlar beraberce kemiğin yeniden şekillenmesinde 

rol oynarlar (9). 

        Osteoklastlar hormonal uyaranlara karşı oldukça duyarlı hücrelerdir. Özellikle 

parathormon (PTH) hücrede RNA sentezini arttırmada etkili olurken, kalsitonin bunun 

tersine bir etki yapar. Osteoklastların kemik yıkım yeteneği; kalsitonin ve PTH başta 

olmak üzere çeşitli sistemik hormonlar ve lokal faktörlerin denetimi altındadır (9, 70, 

71,). 

2.1.3.4   Osteositler 

       Kemik yapımı sırasında osteoid madde içinde kalan osteoblastlar, organellerin 

çoğunu kaybederek osteositlere dönüşür. Osteositler, kemik rezorbsiyonu sırasında 

osteoklastlar yardımı ile kemik matriksinden serbestlenirler. Osteositler kemiğin 

ekstrasellüler matriksinin varlığını sürdüren, osteoblast soyunun farklılaşmış en olgun 

hücreleridir. Bu hücrelerin yaşam süresi birkaç yıldır ve yenilenemezler. Kemik 

canlılığı ve iç denge için önemli olan osteositler, osteoblastlara göre inaktif hücrelerdir. 

Osteosite dönüşebilen osteoblastların sayısı kemik oluşum hızına bağlıdır. Oluşum hızı 

arttıkça hapsolan osteosit sayısı da artar. Bütün kemik yapıda, bir osteositten diğer bir 

osteosite uzun ince çıkıntılar uzanmakta ve bu çıkıntılar, yüzeydeki osteosit ve 

osteoblastları birleştirmektedir. “Osteositik membran sistemi” denilen bu yapı, 

kemikten kana kalsiyum geçişinde, kalsiyumun vücut sıvılarındaki yoğunluğunun 

dengelenmesinde ve yeniden şekillenme evresinde etkilidir. Bu kapasite ile kemik 

üzerine gelen fiziksel baskılara karşı kemiği güçlendirir (1, 9). 

2.1.3.5 Monositler ve Makrofajlar 

Osteoklastların öncüsü sayılan bu hücrelerin en önemli fonksiyonları; TNF-α, IL 

1, IL 1 α, IL 1 β ve lokal IL 1 üretimini gerçekleştirmeleridir (26). 
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2.1.3.6 Lenfositler 

      Kemikteki lenfositler de kemik rezorpsiyonunu uyarırlar ve TNF-β faktörü ile 

gama interferon üretirler (26). 

2.1.4 Kemik Oluşumu ve Gelişimi 

        Kemik yapımının oluşabilmesi için birçok faktöre gerek duyulur. Bu faktörlerin 

en önemlileri kanlanma ve mekanik destektir. Kemik oluşumu endokondral ve 

intramembranöz olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Yeni kemik oluşumundan 

sorumlu olan osteoblast hücreleri, kan damarlarının çok yakınlarında işlev görmek 

zorundadırlar. Kanın taşıdığı oksijenin azaldığı durumlarda, osteoblastların gen 

yazılımları fibröz doku ve kıkırdak dokusu oluşturma şeklinde değişmektedir (9, 17, 

18). 

2.1.4.1  İntramembranöz Kemik Gelişimi 

         İntramembranöz kemik oluşumu kıkırdak aşamasını içermez. Mezenkim kökenli 

yoğun embriyonel bağ dokusunun içinde gerçekleşir. Mezenkimal hücreler kemik 

oluşturmak üzere mineralize olan, osteoid üretecek osteoblastlara farklılaşırlar. Bunu 

osteoid maddenin mineralizasyonu izler. Osteoid madde mineralize oldukça lakünalar 

içinde hapis kalan osteoblastlar osteoklastlara dönüşürler ve incelen sitoplazmik 

uzantıları ile kemiğin kanalları içinde birbirleriyle bağlantılar kurarlar. Bu şekilde 

gerçekleşen devamlı kemik birikimi ışınsal yayılım göstererek birbirlerine komşu olan 

kemikleşme merkezlerini birleştirir ve yeni kemik oluşumunu sağlar. Bu tür 

kemikleşme; mandibula, klavikula, bir çok yüz kemiği ve kalvaryumda oluşur (36). 

2.1.4.2 Endokondral Kemik Gelişimi 

          Endokondral kemik oluşumu uzun kemiklerdeki epifizyal plaklarda ve 

mandibuladaki kondil başında oluşur ve gelişimde uzunlamasına büyüme sağlar. 

Endokondral kemik oluşumunda bir kıkırdak modele gerek duyulur. Endokondral 

kemikleşmenin en önemli özelliği iskelet sisteminin gelişimi sırasında dış etkenlere 

karşı koyabilmesidir. Uzun kemiklerin gelişiminde, önce bu kemiğin mezenkim 

dokudan hyalin kıkırdak yapıda küçük bir taslağı oluşur.  Daha sonra, bu kıkırdak taslak 

apozisyonel büyüme yoluyla daha uzun bir şekil alır. Perikondriyumla sarılı olan diafiz 

ve epifizler oluşur. Kıkırdak modelin ortasında yer alan kondrositler büyüyerek onları 
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çevreleyen kıkırdağı rezorbe ederler ve geride trabeküllü bir kıkırdak matriks kalır. 

Daha sonra, bu kıkırdak matriks kalsifiye olur (1, 36, 71).  

2.1.5 Kemik Büyüme ve Gelişimi 

2.1.5.1 Kemik Büyümesi 

           Kemiğin büyümesi genetik faktörlere bağlı olduğu kadar fiziksel etkenlere de 

bağlıdır. Kemiklerin boylarının uzaması, kıkırdak taslağının yeni kemik dokusuyla 

düzenli olarak yer değiştirdiği endokondral kemikleşme sayesinde meydana gelir. 

Kemiğin enine büyümesi ya da genişlemesi ise, yüzeyini saran periost tabakasından 

oluşan osteoblastlar sayesinde gerçekleşir (1). 

2.1.5.2 Kemiğin Şekillenmesi 

           Kemiğin büyümesi ve şekillenmesi birbirini takip eden olaylar zinciri şeklinde 

gerçekleşir. Şekillenme, geniş kemik yüzeylerinde kemik yapım ya da yıkım olaylarını 

içine alır. Büyüme sırasında ise periostal kemik yapımı, endosteal kemik yıkımından 

daha belirgin olarak gerçekleşir. Şekillenme genel olarak rezorpsiyon, yeni kemik 

oluşumu mekanizması sayesinde kemik yüzeylerine daha fazla kemik dokusu eklenmesi 

veya varolan kemik dokusunun azalması şeklinde tanımlanabilir. Doğumdan 

olgunlaşma dönemine uzanan süreçte kemikleri etkileyen kuvvetler 20 kat artarken 

şekillenme sayesinde kemikler sürekli güçlenir ve hasarlardan korunur. Erişkinlik 

dönemi ile birlikte etkinliğini yitirir (1, 4, 8, 9).  

2.1.5.3 Kemiğin Yeniden Şekillenmesi 

     Kemik şekillenme ve yeniden şekillenme adı verilen iki işlem sonucu sürekli 

döngü durumundadır. Şekillenme, çocukluk döneminin bir özelliğidir ve yıkımın olduğu 

yerin dışındaki farklı bir anatomik bölgede gelişir, sonuç olarak iskelet büyür ve 

şekillenir. Büyüme döneminde kemiğin yapımı ve yıkımı hızlıdır. Olgun erişkinde bir 

yılda trabeküler kemiğin %25,2’si, kortikal kemiğin ise %3’ü yenilenmektedir. Yeniden 

şekillenme, bireyin hayatı boyunca devam eder. Erişkin bir bireye ait kortikal kemiğin 

kendini yenileme hızı yirmi yıl, kansellöz kemiğin ise bir-dört yıldır. Yeniden 

şekillenme mikro hasarların giderilmesinde, ölü veya aşırı mineralleşmiş kemiğin 

yenilenmesinde ve yerel baskılar karşısında kemiğin mikromimari yapısının 

düzenlenmesinde de etkin rol oynar. Bu süreçte muhtelif evreler tanımlanmıştır. İskelet, 
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katmanlar halinde yeniden yapılanır. Bu süreçte matriksin bir kısmı uzaklaştırılır ve 

yerine kemik yeniden şekillenme üniteleri yerleşir. İkinci evre aktivasyondur. Bu evrede 

kemik sathı özel mono nükleer hücreler tarafından sarılır. Bunların füzyonu ile 

osteoblastlar oluşur. Üçüncü evre rezorpsiyon periyodudur, bu evrede osteoblastlar 

kemiğin mineral fraksiyonunu eriterek organik matriksi hidrolize tabi tutarlar. 

Rezorpsiyon kavitelerinde preosteoblastlar birikir ve bu evrede formasyon rezorpsiyon 

ile eşleşir (Coupling). Bu fraksiyonda ILGF-II ve transformasyon büyüme faktörünün 

rolü olabilir. Yapıştırıcı birleşikler yeni kemik ile eskisini birleştirirler. Yeniden 

şekillenmenin son evresi formasyondur. Osteoblastlar osteonları oluşturmak için 

mineralize olmayan organik matriksi meydana getirirler. 25 gün sonra trabeküler kemik, 

35 gün sonra da kortikal kemik mineralizasyona tabi tutulur (1, 36, 61).  

Trabeküler kemik yapımı ikinci dekatta maksimuma varır, daha sonra yaş 

ilerledikçe her iki cinste de kemik kaybı başlar. Kortikal kemiklerde de kemik kaybı 

ortaya çıkar. Kadında menopozdan sonra kayıp hızlanır (1, 4, 9). 

Kemiğin yeniden şekillenmesini önleyen en önemli faktörler; östrojen, 

kalsitonin, bifosfonatlar ve anabolik ajanlardır (72, 77). 

2.2 Osteoporoz  

2.2.1. Tanım 

Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikroyapısının bozulması 

sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir 

hastalıktır. 1829’da ilk kez Jean Georges Lobstein tarafından “porous bone” olarak 

tanımlanan osteoporoz, patolojik anlamda birim hacimde kemik kütlesinin azalmasıdır 

(78, 82). 

Son yıllarda WHO’nun yaptığı KMY veya KMİ ölçümlerine dayandırılan 

tanımlar giderek kabul görmektedir. DEXA yöntemi kullanılarak elde edilen KMY veya 

KMİ değerlerine ve kırık varlığına göre yapılan bu tanımlar şunlardır: 

  Normal: Genç erişkine göre KMY’nin 1 standart sapmasının (SS) altında olması. 

Osteopeni: KMY’nin genç erişkine göre -1,0 SS ile -2,5 SS arasında olması. 

Osteoporoz: KMY’nin genç erişkine göre  -2,5 SS’den fazla olması. 
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Yerleşmiş osteoporoz: KMY’nin -2,5 SS’nin üstünde olması ve ek olarak bir 

veya daha fazla kırık olması (9, 77). 

       WHO’ya göre; 50 yaş üzeri kadınların KMY değeri, genç populasyon 

ortalamasının -1 SS’ye kadar olanları normal, -1 ile -2,5 SS arasındakiler osteopenik,   

-2,5 SS altındakiler  ise osteoporotik olarak tanımlanırlar (9, 77). 

2.2.2 Sınıflama 

Osteoporoz için yaş, etyoloji, lokalizasyon, tutulan kemik yapısı veya histolojik 

görünüm gibi farklı açılardan yaklaşılarak birçok sınıflama geliştirilmiştir (Tablo 2-1). 

Albright sınıflamasına göre osteoporoz 3 gruba ayrılır: 

1. 65 yaşa kadar kadınlarda görülen postmenopozal osteoporoz 

2. 65 yaş üzerinde her iki cinste görülen senil osteoporoz 

3. Menopoz, yaşlanma veya herhangi bir başka nedenin ortaya koyulamadığı 

idiyopatik osteoporoz (1, 4, 77). 

Tablo 2-1: Farklı açılardan yapılan osteoporoz sınıflaması 
                         

Yaşa göre Juvenil 
Erişkin 
Senil 

Etyolojiye göre Primer 
Sekonder 

Lokalizasyona göre Genel 
Bölgesel 

Tutulan kemik yapıya göre Trabeküler 
Kortikal 

Histolojiye göre Hızlı yapım-yıkım döngülü 
Yavaş yapım-yıkım döngülü 

 
                                                      

          Daha sonraki yıllarda postmenopozal osteoporoz için Tip I osteoporoz, senil 

osteoporoz için ise Tip II osteoporoz terimleri ortaya atılmıştır. Buna göre Tip I 

osteoporoz 75 yaşın altında oluşur; Tip II osteoporoz ise 75 yaşın üzerinde görülür ve 

kalça kırığı ile karekterizedir (Tablo 2-2). TipI osteoporoz, menopozal östrojen 

yoksunluğunun bir sonucudur ve 50 ile 65 yaşları arasındaki postmenopozal kadınlarda 

görülür. Tip I osteoporozda hızlı trabeküler kemik kaybı ve artmış kemik 

rezorbsiyonuna bağlı olarak el bileği ve vertebra kırıkları ön plandadır (77). 
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Tablo: 2-2  Tip I ve Tip II Osteoporozun karşılaştırılması 

 Tip-I  Postmenopozal  
           Osteoporoz 

Tip-II Senil  
           Osteoporoz 

Yaş 50-75 >75 

Patogenez Artmış osteoklastik aktivite 

Artmış kemik rezorbsiyonu 

Azalmış osteoklastik aktivite 

Azalmış kemik formasyonu 

Tutulan kemik Trabeküler Kortikal+Trabeküler 

Kırık lokalizasyonu Vertebra, el bileği Proksimal femur, humerus üst uç 

Kemik kayıp hızı Hızlı kısa sürede Yavaş uzun sürede 

Esas neden Menopoz Yaşlanma 

Tip II osteoporoz, 70 yaş üstü kadınların yarısında ve erkeklerin dörtte birinde 

görülmektedir. Buradaki kemik kaybı, yaşa bağlı azalan osteoblast faaliyetlerinden ve 

artan kemik rezorbsiyonundan kaynaklanmaktadır. Osteoklastlar tarafından rezorbe 

edilen kemiğin tamamı osteoblastlar tarafından yerine konulamamaktadır. Bozulan 

kalsiyum emilim etkinliği de Tip II osteoporozda rol oynayabilir. Genel osteoporoz, 

etkilenen kemik yapısına göre trabeküler ve kortikal osteoporoz olarak da 

sınıflandırılabilmektedir (38, 81). 

 

Tablo 2-3: Osteoporozda Etyolojik Sınıflama  

Primer İdiyopatik ( Juvenil-Erişkin) 

Sekonder  

            Endokrin Nedenler 

Hipogonadizm 
Over Agenezi 
Hipertiroidi 
Hiperparatiroidi 
Cushing Hastalığı 
Diabetes Mellitus 

            Gastrointestinal Nedenler 

Subtotal Gastrektomi 
Malabsorbsiyon 
Kronik Obstrüktif Sarılık 
Ağır Malnütrisyon 
Primer Bilier Siroz 

             Bağ Dokusu Hastalıkları 

Romatoid Artrit 
Ehler Danlos Sendromu 
Osteogenesis İmperfekta 
Homosistinüri  
Marfan Sendromu 
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          Osteoporoz, kemiğin histolojik görünümüne göre de sınıflandırılabilmektedir. 

İliak kristadan alınan biyopsiye dayanarak hızlı yapım-yıkım döngülü veya yavaş 

yapım-yıkım döngülü osteoporozdan söz edilebilmektedir. Yüksek döngülü osteoporoz, 

osteoid ve yıkım yüzeylerinin çokluğu ile karekterizedir. Yavaş döngülü osteoporozda 

ise küçük osteoidler görülür (9, 77, 78). 

            Etyolojik nedene göre osteoporoz, primer ve sekonder osteoporoz olarak ikiye 

ayrılır (Tablo 2-3). Primer osteoporozda neden olabilecek, bilinen bir hastalık yoktur. 

Primer osteoporoz postmenopozal, senil ve idiyopatik olarak üçe ayrılır. İdiyopatik 

osteoporozda menopoz ve yaşlılık sözkonusu değildir. İdiyopatik osteoporozun juvenil 

tipi çok seyrek görülür. Genellikle puberte öncesi büyüme hızı fazla olan çocuklarda 

rastlanmaktadır. Erişkin idiyopatik osteoporozu nadir görülür (77, 82).  

Osteoporoz lokalizasyona göre de, genel ve bölgesel osteoporoz olarak 

sınıflandırılabilir. Bölgesel osteoporoz genellikle immobilizasyon olmak üzere altta 

yatan bir nedene bağlı olarak ortaya çıkar. İmmobilizasyon dışında; kırıklar, romatoid 

artrit, osteomyelit, tümörler, refleks sempatik distrofi gibi nedenlere bağlı olarak 

bölgesel osteoporoz ortaya çıkabilir (38, 77, 82). 

2.2.3 Epidemiyoloji 

    Ortalama yaşam süresinin giderek artmasına bağlı olarak osteoporoza bağlı 

kırıklar çok önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Osteoporoz, bireyleri minimal 

travmatik kırıklara yatkın hale getirir. Osteoporoza bağlı kırıklar en çok omurlarda, el 

bileğinde ve kalçada görülmektedir, ancak KMY’nin çok azaldığı durumlarda tüm 

bölgeler (humerus, leğen kemiği, ayak bileği) risk altındadır. Vertebralarda ve el 

bileğinde oluşan kırıklar morbidite açısından önem taşırken %15-20 oranında ölümle 

sonuçlanabilen kalça kırığı özellikle yaşlılarda çok önemlidir (9, 21, 26). 

         Osteoporoza ilişkin epidemiyolojik bilgiler tanı kriterlerinin olmaması ve kemik 

yoğunluğu ölçümlerinde tam bir standardizasyon sağlanamaması gibi nedenlere bağlı 

olarak oldukça kısıtlıdır. Epidemiyolojik çalışmalar çoğunlukla hastalığın en önemli 

objektif bulgusu olan kırıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Kalça kırıkları diğer 

osteoporotik kırıklara oranla daha fazla ekonomik yük, sakatlık ve ölüme neden 

olmaktadır. Osteoporoza yönelik epidemiyolojik çalışmalar ilk olarak kalça kırıkları ile 

başlatılmıştır. Kalça kırığı riski yaşla birlikte artmaktadır. 80 yaşında kalça kırığı 
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prevalansı %6’dır. Tüm kalça kırıklarının %98’i 35 yaşın üzerindeki kişilerde, %8’i de 

kadınlarda görülmektedir. Vakaların %20’sinde osteoporoza bağlı kalça kırıkları ölümle 

sonlanmaktadır. Yaş ve cinse göre kalça kırığı hızı, siyah ırka ve asya toplumlarına 

oranla beyaz ırkta daha yüksektir. Kalça kırıkları kış aylarında daha fazla görülmekte ve 

bir bölümü ev içi düşmeler sonucu oluşmaktadır. Bu konuda yapılmış pek çok 

çalışmaya göre, kentlerde yaşayanlarda kalça kırığı kırsal kesimlerde yaşayanlara oranla 

daha fazla gözlenmektedir. El bileği kırıkları 80 yaş altı kadınlarda görülen en yaygın 

kırıklardandır (26, 77).  

        Osteoporoza bağlı vertebra kırıklarına ait epidemiyolojik bilgiler kalça 

kırıklarında olduğu kadar yeterli ve kesin değildir, bunun en önemli nedeni, vertebra 

kırıklarının çoğu kez asemptomatik olması ve bazen tesadüfen saptanmasıdır. Vertebra 

kırıklarının yalnızca üçte biri klinik olarak saptanabilmektedir. Radyolojik olarak tanısı 

konulan kırıkların yaklaşık yarısı klinik belirti vermemektedir, buna ek olarak vertebra 

kırıkları için farklı tanımların yapılması ve standart bir ölçüm yönteminin olmaması da 

bu konudaki bilgilerimizi sınırlamaktadır. Ülkemizde vertebral deformite prevalansı 

değişik yöntemlerle %40,5- %45,3 arasında bulunmuştur (26, 77, 82). 

2.2.4 Risk Faktörleri 

       Osteoporoz tanısı kemik yoğunluğunun klinik olarak değerlendirilmesine, eşlik 

eden risk faktörlerine ve radyolojik ölçümlere dayanmaktadır. Tanının konmasından 

sonra hastaların seçimi, tedaviye uyum ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi 

biyokimyasal göstergeler ile yapılmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar için risk 

faktörlerinin tanımlanması ile yüksek risk altındaki bireyler belirlenebilir ve 

değiştirilebilen risk faktörleri modifiye edilerek kırık oluşumu önlenebilir (71, 72).  

2.2.4.1 Maksimal Kemik Yoğunluğu 

       Maksimum kemik yoğunluğu, bireyin kemik kaybı başlamadan önce sahip 

olduğu maksimum kemik miktarıdır. Hızlı kemik yapımı çocukluk çağı boyunca oluşur, 

hızlı büyüme atakları yaparak ergenlikte zirveye ulaşır. Hayatın ikinci veya üçüncü 

dekatında maksimum kemik yoğunluğuna ulaşılır. İskeletsel kütle için önceden 

belirlenmiş genetik bir potansiyel olsa bile maksimum kemik yoğunluğunun 

kazanılması maksimum erişkin boyuna ulaşma ile paralellik gösterir. Esas kazanılan 

maksimum kemik yoğunluğu, beslenme gibi çevresel değişkenlerden, fiziksel aktivite 
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ve kas gücü gibi mekanik faktörlerden ve hormon fonksiyonlarından etkilenmektedir 

(38, 70, 71). 

2.2.4.2 Kemik Kaybının Hızı 

         Menopozdan sonra sekiz yıl süren hızlı kemik kaybı periyodu vardır, daha sonraki 

yıllarda kayıp hızı azalarak hayat boyu devam eder. 75 yaşında, kadınlar maksimum 

kemik yoğunluğunun %50’sini kaybederken, erkekler %25’ini kaybederler.  Kemik için 

bir eşik değer (eşik kemik yoğunluğu) vardır ve bu eşik değerin altında minör bir 

travma kırığa neden olabilir (57, 70, 71, 72). 

2.2.4.3  Yaş ve Cinsiyet 

          Ergenlik dönemi boyunca erkekler ve kadınlar benzer kemik yoğunluğuna 

sahiptirler, ancak iskeletsel olgunlaşmayla beraber kemik mineral içeriği erkeklerde 

%20 daha fazla artar. Bu gözlenen değişiklik, erkeklerle kadınlar arasındaki boyutsal 

farklılıkla ilişkilendirilmiştir. Puberte döneminden sonra, erkekler daha büyük oranda 

kortikal kalınlığı olan kemiklere sahip olurlar. Cinsiyetler arası bu farklılığın temel 

nedeni, erkeklerdeki kemik olgunlaşma periyodunun daha uzun sürmesidir (57, 71, 72). 

         İskeletsel olgunlaşmayı takiben, ilerleyen kemik kaybı sonraki dönemlerde hem 

erkeklerde hem de kadınlarda genellikle maksimal kemik yoğunluğundaki %0,25-1 

azalma ile kendini gösterir. Bu yaşa bağlı kemik kaybı; böbrek fonksiyonlarındaki 

azalmanın, D vitamini eksikliğinin, artmış paratiroid hormon seviyesinin, düşük serum 

seks hormonlarının (östrojen ve testosteron) ve/veya düşük kalsiyum alımının ve 

emiliminin bir sonucu olabilir. 65 yaşından sonra KMY, erkek ve kadınlarda benzer 

hızlarla azalmaya devam eder. Yaşlı bireylerde KMY’deki azalma oranları cinsiyetler 

arasında benzerlik gösterse de gençlerde görülen azalma yüzdeleri, kadınlardaki düşük 

maksimal kemik yoğunluğu ve menopozdaki hızlı kemik kaybına bağlı olarak daha 

yüksektir (72, 73, 77, 79). 

2.2.4.4  Hormon Eksikliği 

       Serbest androjen seviyesindeki düşmeye bağlı olarak 50 yaşından sonra 

erkeklerdeki kemik kaybının hızlandığı görülmektedir, ancak yine de menopoz 

dönemindeki kadınlardaki kadar büyük oranda değildir. Erkeklerdeki kemik kaybı her 

on yıl başına yaklaşık %3-5 civarındadır. Postmenopozal kadınlardaki kemik kaybı iki 
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ayrı fazda gerçekleşir. İlk faz, menstrual döngüdeki düzensizlikle başlar ve beş yıl 

içinde giderek azalır. Postmenopozal kadınlar bu faz boyunca KMY’nin maksimum 

%3,1’ini kaybederler ki toplamdaki kemik kaybı %15,3 kadardır. Kemik kaybının ikinci 

fazı, ilk fazın bitmesinden birkaç yıl sonra başlar ve 10 yıldan fazla süredir menopozda 

olan kadınlarda daha belirgin olarak görülür, bu olay östrojene bağlı kemik kaybı 

sürecinden östrojenden bağımsız kemik kaybı sürecine bir geçiş olarak görülebilir ki bu 

da iki tip osteoporozun varlığı hipotezine uymaktadır, bunlar postmenopozal osteoporoz 

ve senil osteoporozdur (61). 

Büyük bir etyolojik faktör olan östrojen eksikliği ve buna ilaveten artmış 

osteoklastik rezorbsiyon kapasitesi ile beraber her iki tip osteoporoz da direkt ve 

indirekt olarak bağırsak ve böbrekten kalsiyum emilim etkinliğini düşürmektedir, bu 

nedenle hormon replasman tedavisi postmenopozal osteoporozda bir tedavi seçeneği 

olarak görülür. Androjen eksikliğinin de aynı şekilde erkek osteoporozunda önemli bir 

rol oynadığı düşünülmektedir (55, 61, 72, 73).  

2.2.4.5   İmmobilizasyon 

İskeletin yük taşıması, kemik hücreleri için mekanik bir uyaran oluşturur. Bunun 

ortadan kalktığı durumlarda (spinal cord yaralanması, yer çekimi yokluğu, sedanter 

yaşam gibi) osteoporoz gelişebilir. Kanada Osteoporoz Derneği (The Osteoporosis 

Society of Canada–OSC) fiziksel aktivitenin; dengeyi, kas gücünü, hareket kabiliyetini, 

dayanıklılığı ve postürü geliştireceğini, ağrıları azaltacağını ve bu yolla osteoporotik 

bireylerde yaşam kalitesinin artacağını iddia etmektedir (9). 

2.2.4.6  Vücut Ağırlığı 

      Düşük vücut ağırlığı düşük mineral yoğunluğu için en büyük risk faktörlerinden 

biridir, ancak etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Hem mekanik güçlerin 

hem de hormonal faktörlerin şişman bireylerde daha büyük iskeletsel yoğunluğa neden 

olduğu düşünülmektedir. Obezlerde artmış renal tubuler kalsiyum reabsorbsiyonuna 

bağlı olarak vitamin D endokrin sisteminde bir takım değişiklikler tespit edilmiştir. 

Obez kadınlar; postmenopozal östrojen yoksunluğuna bağlı olarak gelişen osteoporoza 

daha az yakalanma riskine sahiptirler, bunun nedeni yağlı dokulardaki adrenal 

androjenlerden östrojen üretilmesidir. Kalça fraktürleri, düşük ağırlığı olanlar arasında 
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daha yaygındır. Bunun nedeni de yağ dokusunun adeta bir yastık görevi yapmasıdır (1, 

77). 

2.2.4.7  Diyet ve Kalsiyum Alımı 

  Diyet ve beslenme, osteoporoz gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bizi en çok 

ilgilendiren yeterli kalsiyum ve D vitamini alımıdır. Bir yetişkin iskeleti, total vücut 

kalsiyumunun %99’unu içinde barındırır. Geri kalan %1’lik kısım ise kan dolaşımına 

verilir. Bu ekstrasellüler kalsiyum iyonları kas kasılmalarının düzenlenmesinde, sinir 

iletiminde, hormon sekresyonunda ve enzimatik reaksiyonların aktivasyonunda rol 

oynamaktadır. Kemik, genellikle kan kalsiyum seviyesini sabit tutar. Gerektiğinde 

kemikten ekstrasellüler sıvıya kalsiyum bırakır, gerektiğinde de kalsiyumu iskelet 

yapıya depolar. Kalsiyum hemostatik sistemin iki önemli hormonu, paratiroid hormon 

(PTH) ve D vitamininin aktif formudur. OSC, osteoporoza karşı etkili bir önlem olarak 

optimum kalsiyum alımını desteklemektedir. 19 yaş ve üstü yetişkinlerin günde en az 

1000 mg kalsiyum tüketmelerini önermektedir, buna ek olarak optimal kalsiyum 

absorbsiyonu için yeterli miktarda D vitamini gerekli olduğundan OSC yaşlı insanların 

ve uzun süre güneş ışığından korunanların günlük 400-800 IU vitamin D almalarını 

önermektedir. Genellikle güneş ışığından ve diyetten alınan vitamin D, deride vitamin D 

üretimini indüklemektedir (1, 4, 8, 9, 26). 

2.2.4.8  Sigara ve Alkol Kullanımı 

         Aşırı alkol tüketimi ve sigara kullanımı osteoporoz gelişimi için birer risk 

faktörüdür. Alkolün vitamin D metabolizması üzerindeki etkisi ve kemik hücreleri 

üzerine direkt toksifikasyonu sonucu kemik yapımında azalma ve zayıf mineralizasyon 

ortaya çıkar. Sigaranın, kadın ve erkeklerdeki kemik kütlesi üzerinde sağlığa zararlı 

etkileri vardır. Sigara içmek en az şu dört nedenden ötürü risk teşkil etmektedir: 

• Sigara içen kadınlar daha zayıf olmaktadır. 

• Erken yaşta menopoza girmektedirler. 

• Yüksek eksojen östrojen katabolizmaları vardır. 

• Alkol gibi sigara da kendi içinde osteoblastik aktiviteyi inhibe etmektedir (1, 

71, 72, 82). 
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Tablo 2-4: Osteoporozda risk faktörleri 

Yapısal ve genetik faktörler 

 Yaşlanma 
 Düşük kemik kütlesi 
 Dişi cinsiyet  
 Beyaz ırk  
 Annede osteoporoz varlığı 
 Erken menopoz 
İnce vücut yapısı 

Yaşam biçimi ve/veya beslenme 

 İnaktif ve sedanter yaşam 
 Kalsiyum ve D vitamininden fakir diyet 
 Alkol kullanımı 

Sigara 

Tıbbi durumlar  Kullanılan ilaçlar (kortizon, metotreksat gibi) 
İmmobilizasyon 

Düşmeye yönelik kişisel ve çevresel 
risk faktörleri 

 Denge ve normal yürümenin bozulması 
 Sedatif kullanımı 
 Kas zayıflığı 

Kognitif bozuklukları 
 

2.2.5 Teşhis 

2.2.5.1  Biyokimyasal Göstergeler 

        Osteoporoz tanısı; kemik yoğunluğunun klinik olarak değerlendirilmesine, eşlik 

eden risk faktörlerine ve radyolojik ölçümlere dayanmaktadır. Tanının konmasından 

sonra hastaların seçimi, tedaviye uyum ve cevabın değerlendirilmesi biyokimyasal 

göstergeler ile yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile kıyaslandığında, 

biyokimyasal parametreler kemik dönüşümünü daha hızlı yansıtmaktadırlar. Örneğin, 

tedavinin etkisi biyokimyasal parametreler ile dört haftada saptanmaya başlarken, 

kemik yoğunluğu ölçümü ile bu süre 6-12 aya kadar uzayabilmektedir (57, 70, 71, 72). 

       Son on yılda, kemiğin yeniden yapılanma sürecini inceleyen bilimsel 

araştırmaların artması, osteoporozun tanı ve tedavisinde yeni yardımcı araçların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu araçlar ölçülen biyokimyasal 

parametrelerdir ve epidemiyolojik ve terapötik araştırmalarda çok etkili oldukları 

gösterilmiştir. Uzun süreli klinik çalışmalarda, biyokimyasal parametreler ile beraber 

kemik dansitesi ölçümünün kemik kaybının göstergesi olarak en yüksek öngörülebilir 

değer taşıyan yöntem olduğu ileri sürülmüştür (70, 71, 72). 

       Kemik yıkımı, osteoklastlar tarafından kemik yüzeyinin bölgesel olarak 

asiditesinin arttırılması ve proteinazların salınması ile yürütülmektedir. Kemik 
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yıkımında bir yandan kalsiyum ve fosfor açığa çıkarken bir yandan da osteoklastlar 

kemik tip 1 kollajenini parçalarlar. Kollajenin parçalanması ile açığa çıkan peptid 

dizileri serum ve idrarda ölçülerek tüm iskelet sisteminin kemik yıkım hızı tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Yeni kemik yapımı sırasında kollajen sentezi artmakta ve 

osteoblastik aktivite ile oluşan kemik matriks proteinleri açığa çıkmaktadır (82). 

      Kemik döngüsünün biyokimyasal göstergeleri idrarda ve serumda 

ölçülebilmektedir. Osteoklastlar kemik yıkımında, osteoblastlar ise yeni kemik 

oluşumunda görev almakta, bu sırada bir takım son ürünler serbestleşmektedir. Bu son 

ürünler kemik yapım ve yıkım göstergeleri olmak üzere iki ana grup altında 

incelenmektedirler (71). 

2.2.5.1.1 Kemik Yapım Göstergeleri 

       Kemik yapımını belirleyen dört gösterge vardır ve genellikle düzeyleri serumda 

ölçülmektedir. Bunlar: 

• Tip I kollajen karboksiterminal propeptid (PICP) 

• Tip I kollajen aminoterminal propeptid (PINP) 

• Osteokalsin (OC) 

• Kemik spesifik alkalen fosfotaz (BSAP)  

PICP ve PINP, kollajen sentezinin yan ürünleridir. OC, kemik matriks proteini 

olup, BSAP ise osteoblastlara ait bir enzimdir. Bu yan ürünlerin serum düzeyleri 

osteoblastik aktiviteyi göstermekte, böylelikle kemik yapımının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Tüm kemik yapım gösterge düzeyleri serum ve plazmada ölçülmekte ve 

yıkım testlerine göre üstünlük sağlamaktadır. Yeniden yapılanma döngüsünde kemik 

sentezi süreci yıkımdan sonra gerçekleştiğinden, yapım göstergeleri ancak 12-16 hafta 

sonra artış göstermektedir (1, 9, 10). 

2.2.5.1.2 Kemik Yıkım Göstergeleri 

    Kemik yıkımını belirleyen altı gösterge kullanılmaktadır. Bunlar: 

• Hidroksiprolin 
• Piridinolin  
• Deoksipiridinolin 
• Karboksi-terminal telopeptidler 
• Amino-terminal telopeptidler 
• Tartara dirençli asit fosfatazdır. 
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İlk üçü kollajen yıkım ürünleri iken telopeptidler tip I kollajenin çapraz bağlı 

telopeptidleridir. Tartara dirençli asit fosfataz ise osteoklastlara özgü bir enzimdir. 

Hidroksipirolin düzeyi idrarda, tartara dirençli asit fosfataz serumda ölçülebilirken, 

diğer göstergeler hem serumda hem de idrarda ölçülebilmektedir. Kemik yıkımının 

biyokimyasal göstergelerinin ölçümü, osteoporoz ve metabolik kemik hastalığı olan 

kişilerin değerlendirilmesinde yararlıdır. Kemik yıkım göstergeleri, osteoporoz 

hastalarının tanısında kemik dansitometri ölçümlerinin yerini alamazlar ancak kemik 

yıkım göstergeleri tedaviye yanıtı belirlemede kemik dansitometrisine göre daha erken 

etkilenmektedir (1, 9, 17). 

Yüksek riskli hastaların veya çoklu kırığı olan olguların tedavi başlangıcından 

sonra yıkım göstergeleri ile izlenmesi, tedavi protokolünün takibi açısından değerlidir. 

Kemik yıkımını belirleyen testlerin düzeylerinde tedaviden üç ile dört hafta sonra %40-

50 oranında düşüş gözlenmekte, kemik dansitometrik ölçümleri ise tedavinin başarısı 

hakkında ancak bir yıl sonra bilgi verebilmektedir (71, 72). 

Kemik döngüsünün biyokimyasal göstergeleri Tablo 2-5’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2-5: Kemik döngüsünün biyokimyasal göstergeleri 

Kemik Yapımı Göstergeleri   
Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz (BSAP) Osteoblast 
Osteokalsin (OC) Osteoblast 
Tip I kollajen amino-terminal propeptidi (PINP) Kollajen 
Tip I kollajen karboksi-terminal propeptidi (PICP) Kollajen 
Kemik Yıkım Göstergeleri   
Tip I kollajen N-telopeptid çapraz bağları (NTx) Kollajen 
Tip I kollajen C-telopeptid çapraz bağları (CTx) Kollajen 
Tartara dirençli asit fosfataz (TRAP) Osteoklast 
Hidroksipirolin ve Hidroksiliz (Hyp, Hyl) Kollajen 
Serbest ve total Piridinolin (Pyr) Kollajen 
Serbest ve total Deoksipiridinolin (DPD) Kollajen 
 

2.2.5.1.3 Biyokimyasal Göstergeleri Etkileyen Faktörler 

Yaş ve Renal Fonksiyon: Biyokimyasal göstergelerin düzeyleri çocuklarda, 

özellikle puberte döneminde iki ila on kat daha yüksektir. Bu artış puberteden sonra 

başlar ve dördüncü dekattan sonra normal seviyelere düşer. Erkeklerde yaş ile 

değişkenlik, takip eden yıllarda pek gözlenmez. Kadınlarda ise, menopozla birlikte ciddi 

bir artış gözlenir. Kadınlarda premenopozal dönemde kemik döngüsünün değişip 
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değişmediği şüphelidir, ancak menopozla birlikte göstergeler yükselir ve yaşla birlikte 

değişiklik gözlenmez. İleri dekadlarda renal fonksiyonun bozulmasına bağlı olarak 

özellikle osteokalsin seviyelerinde ve piridinolin gibi böbrekten atılan göstergelerde 

artış görülür ve kreatinin klirensi 30 mL/dk’nın altına düştüğünde bu durum göz önünde 

bulundurulmalıdır (61, 71, 72, 73). 

Cinsiyet: Göstergeler genel olarak üçüncü ve dördüncü dekattaki erkeklerde, 

kadınlara oranla yüksek seyreder, fakat yaşlı erkeklerde postmenopozal kadınlara göre 

daha düşüktür (56, 57). 

Kırıklar: Kırığın ilk dört haftasında kemik yapım ve yıkım ürünleri %20-50 

oranında artar ve altı ay ile bir yıl yüksek kalır, bu nedenle hastalar değerlendirilirken 

son bir yıl içinde kırığı olup olmadığı sorgulanmalı ve fark edilemeyen vertebra kırıkları 

açısından değerlendirilmelidirler (56, 57). 

          Gebelik ve Laktasyon: Gebelik ve laktasyon sırasında anne iskeleti, gelişen fetüs 

veya infanta kalsiyum sağlayabilmek için büyük bir yük altındadır. Onaltıncı haftadan 

sonra kemik yıkım ürünlerinde kademeli bir artış meydana gelir, ilerleyen zaman içinde 

kemik yapımında artış olur. Laktasyonun ilk aylarında, hem kemik yıkım göstergeleri 

hem de kemik yapım göstergeleri artar. Laktasyon bittiğinde göstergeler premenopozal 

seviyelerine geri döner (9, 56). 

İlaçlar: Osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıklarında uygulanan hormon 

replasman tedavisi, bifosfonatlar, östrojen reseptör modülatörleri gibi kemik yıkımını 

önleyen tedaviler kemik döngü göstergelerini %70’e kadar düşürür. Kortikosteroid 

tedavisi, serum OC seviyelerini anlamlı derecede düşürür, ancak diğer göstergeleri 

etkilemez (1, 4, 70). 

Bu bilgiler ışığında osteoporoz teşhisi için hastadan istenmesi gereken tetkikler 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 2-6). 
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Tablo 2-6: Osteoporozda kullanılanTetkikler 

Tam kan değerleri ve lökosit formülü 
Kreatinin 
Eritrosit sedimantasyon hızı 
Açlık kan şekeri 
İdrar analizi 
Serumda kalsiyum ve fosfor 
Karaciğer enzimleri ALP Albumin Protein elektroforezi 
24 saatlik idrarda kalsiyum ve fosfor 
Tiroid ve paratiroid hormon düzeyleri 
Kalsitonin ve D vitamini düzeyleri 
LH, FSH, Prolaktin düzeyleri 

 

2.2.6 Osteoporozda Tedavi Yöntemleri ve Kullanılan İlaçlar 

          Günümüzde osteoporoz tedavisi için nonfarmakolojik ve farmakolojik 

yaklaşımlar sunulmaktadır. Dengeli bir diyet uygulanması, egzersiz yapılması, sigara ve 

alkolden mümkün olduğunca uzak durulması nonfarmakolojik tedavi seçeneklerinin 

başında gelmektedir. Farmakolojik tedavide ise antirezorptif ve anabolik ajanlar 

kullanılmaktadır (1, 4, 9). 

Amerika Ulusal Osteoporoz Vakfı (NOF) osteoporoz ile ilgili olarak aşağıdaki 

önerilerde bulunmuştur: 

• Post-menopozal her kadın osteoporoz konusunda bilgilendirilmelidir. 

• 65 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar ile 65 yaş altı ancak bir ya da daha fazla 

risk faktörü olanlar için KMY ölçümü yapılmalıdır.  

• Herkese günde en az 1200 mg kalsiyum ve vitamin D (400-800 ünite) 

almaları, sigara ve alkolden uzak durmaları önerilmelidir. 

• Vertebra ya da kalça kırığı ile gelen tüm postmenopozal kadınlar tedavi 

edilmeli, osteoporoz açısından KMY ölçümü ile değerlendirilmelidir. 

• Kırık riskini azaltmak için aşağıdaki hastalara tedavi verilmelidir: 

- KMY: T skoru <-2 ve başka risk faktörü yoksa 

   - KMY: T skoru<-1,5 ve bir yada daha fazla risk faktörü varsa (4, 9, 56). 
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2.2.6.1 Kalsiyum ve Vitamin D   

            Yeterli kalsiyum alımı büyüme sırasında kemik oluşumunu, yaşlı popülasyonda 

yaşa bağlı kemik kaybının yavaşlamasını ve kırıkların azalmasını sağlar.  Kalsiyum ve 

süt ürünlerinin alımının arttırılması ulaşılan tepe kemik kütlesinde artışa yol açar. 

Kemik kütlesinin gelişme çağında artması; sadece yaşlı dönemde kırığa karşı koruma 

sağlamaz, aynı zamanda gençlikteki kırıkları da önleyici özelliktedir. Vitamin D ve 

kalsiyum orta yaşlarda azaldığından, her ikisinin birlikte kullanımı önemlidir. Kalsiyum 

yaşam boyunca kemik döngüsünün formasyon fazında gerekli bir elementtir. Kalsiyum 

dengesi iskelet için hayati bir önem taşımaktadır. Vücuttaki kalsiyumun %99’unun 

kemiklerde bulunduğu göz önüne alınırsa negatif kalsiyum dengesinin kemik kaybıyla 

eş anlamlı olduğu ortaya çıkacaktır (9, 56). 

          Genellikle, yetişkinler için günde 800 mg kalsiyum alımı eşik değer, 1200 mg ise 

kemiklerde bir kazanım oluşturabilecek pozitif dengeyi sağlayan miktar olarak kabul 

edilir (1, 4, 9).  

           Düşük kalsiyum alımı, özellikle ileri yaşlarda kırık riskini arttıran önemli bir 

faktördür ve 70 yaşın üzerinde düşük KMY ile paraleldir. Negatif kalsiyum dengesi 

yaşla birlikte artmaktadır. Kalsiyum desteği, kemik rezorbsiyonunu azaltır, kalsiyum 

alımıyla kalça kırığı riski de azalmaktadır. Özellikle ileri yaş gruplarında yapılan 

çalışmalar kalsiyum desteğinin kemik kaybını yılda %2-4 oranında azalttığını ortaya 

koymaktadır (24, 56). 

Yeterli kalsiyum alımıyla, osteoporoz büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. 

Kalsiyum alımının arttırılması her iki cins için de osteoporozun önlenmesinde birinci 

hedef olmalıdır (9, 24, 71). 

Yaşlılarda, düşük D vitamini düzeyi omurlar ve ön koldan çok, özellikle 

proksimal femur-KMY ile ve dolayısıyla femur kırıkları ile ilişkili bulunmuştur. D 

vitamini eksikliği sıklıkla sekonder hiperparatiroidizme neden olur. Bu durum, özellikle 

yeterli güneş ışığı alamayan ve iyi beslenemeyen veya eve bağımlı yaşlılar arasında 

yaygındır (24, 56, 71).  

           D vitamini; intestinal kalsiyum emiliminde artış, PTH salınımında azalma, kemik 

formasyonunda artış, kemik rezorbsiyonunda azalma sağlamaktadır. Osteoporozun en 

önemli komplikasyonu olan kırık oluşumunda D vitamininin, kas kuvvetinin 
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arttırılması, nöromüsküler koordinasyonun arttırılması ve düşme eğilimini azaltarak 

kalça kırığı insidansının azaltılması yönünde etkileri vardır (77, 82). 

2.2.6.2  Paratiroid Hormon ( PTH ) 

      Son yıllarda, osteoporoz tedavisinde kemik yapımını arttıran ajanlar ağırlık 

kazanmaya başlamıştır. Bunlar arasında özellikle PTH öne çıkmaktadır. Paratiroid 

hormonun kullanımı sonucu kemik oluşumu rezorpsiyon miktarını aşar. Kemik kütlesi 

ve mekanik kuvveti artış gösterir (1, 4, 9). 

      Paratiroid hormon kalsiyum homeostazisinin en önemli düzenleyicisidir. 

Kalsiyum düzeyinin azalması ile PTH salınımı artar ve kemik yıkımı başlar. PTH’ın 

paratiroid bezinden salınımı dinamiktir ve ekstrasellüler kalsiyum düzeyine bağlıdır. 

Süt, yoğurt, kalsiyum sitrattan zenginleştirilmiş süt tozu, kalsiyum karbonat içeren 

tablet veya soya sütü tüketilmesinden bir ila dört saat sonrasına kadar serum iyonize 

kalsiyum düzeyi artar ve serum (inorganik) iPTH düzeyi azalır. En belirgin iPTH 

baskılanması kalsiyum sitrat içeren süt tozu ile sağlanmıştır (4, 77).  

Paratiroid hormonun etkileri: 

• Kemik rezorpsiyonu artar. 

• Böbrekte 1a hidroksilaz aktivitesi artar ve 1,25 (OH)2 D vitamini düzeyi 

artar. 

• Barsaktan kalsiyum emilimi artar. 

• Böbrek distal tubulusunda kalsiyum geri emilimi artar. 

            PTH düzeyi, sürekli olarak yüksek olduğunda kemik rezorpsiyonunun güçlü bir 

uyarıcısıdır. PTH, aralıklı enjeksiyonlar halinde uyarıldığında ise kemik formasyonunun 

güçlü bir uyarıcısıdır. Yüksek PTH düzeylerinin özellikle kortikal kemikte katabolik 

etkisi olduğu ve KMY’yi azalttığı bilinmektedir. Aralıklı uygulama ise KMY’yi arttırır. 

Aralıklı uygulanan PTH tedavisi trabeküler kalınlığı arttırırken trabeküler sayıyı 

arttırmaz ve KMY ve kemik kuvveti artar. Kemikte trabeküler, endosteal ve periostal 

appozisyon oluşur. Hücre düzeyinde PTH preosteoblast yapımını ve olgunlaşmasını 

sağlar ve kollajen sentezi artar. PTH osteoblastik sitokinleri aktive ederek (IL-6 gibi) 

osteoklastları da uyarır, bunun sonucunda, kemik rezorpsiyonu ile birlikte formasyon 

döngüsüne izin verir ancak formasyon yanıtı daha erken ve güçlüdür ve bu sayede 

aralıklı PTH anabolik etki yapar  (56, 72, 73, 77). 
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2.2.6.3 Büyüme Faktörleri 

Kemik bir çok büyüme faktörünün deposudur. Bunlar: 

• İnsülin-like growth faktör I, II 

• Platelet growth faktör 

• Heparin binding growth faktör (Asidik ve bazik FGF) 

• Transforming growth faktör β (TGF β) 

• Kemik morfogenetik proteinleridir. 

     Büyüme faktörleri ailesinden son zamanlarda sistemik ilaç olarak kullanıma 

uygun fibroblast growth faktörler (FGFs) üretilmiştir. FGF, normal iskelet gelişimi için 

gerekli bir büyüme faktörüdür. Lokal ve sistemik olarak kemik formasyonu üzerinde 

güçlü etkisi vardır. Overektomi yapılmış sıçanlarda sistemik kullanıldığında kemik 

kaybını önlediği gibi mikro yapısı bozulmuş kemikte, trabeküler bağlantıyı arttırdığı 

gösterilmiştir. Bu sonuçlar, osteoporoz tedavisinde kullanılabileceğini ortaya 

koymaktadır (1, 4).  

2.2.6.4 Östrojen Replasman Tedavisi 

        Çeşitli faktörlerin yanı sıra, kadınlarda kemik kütle kaybına da etkili olan en 

önemli nedenlerin başında menopozdaki ani östrojen düşüşü gelmekte ve menopoz 

sonrasında süratle kemik mineral kaybı başlamaktadır. Özellikle, post menopozal ilk 

15-20 yıl içerisinde total vücut kemik kütlesi yaklaşık %30 oranında azalır, bu kaybın 

%75 kadarı yaşlanmadan ziyade östrojen eksikliğine bağlıdır. Postmenopozal erken 

dönemlerde yıllık ortalama kayıp hızı %1-1,5 arasında değişirken, daha sonraları 

yavaşlayarak devam eder (57, 61, 72, 73). 

        İlk etkilenen ve östrojen değişimlerine en hassas kemik türü, trabeküler 

kemiklerdir, bu nedenle, ilk kayıp ve spontan kırıklar büyük oranda trabeküler yapı 

içeren vertebralarda ortaya çıkar. Oysa, uzun kemiklerin %90-95’ini oluşturan kortikal 

kemik yapısı, bu değişimlerden daha yavaş ve geç etkilenir, bunun nedeni birim alana 

düşen yüzey miktarı trabeküler kemiklerde daha fazladır (9, 57).  

Östrojenin kemik dokuya etkisi dolaylı veya direkt yollardan gerçekleşir. 

Öncelikle böbreklerde doğrudan 1-alfa hidroksilasyon aşamasında etki ederek vitamin 

D sentezini hızlandırır. Barsak epitelinin villus sayısı ve emilim yüzeyi artar, kalsiyum 
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iletiminde görevli proteinlerin sentezi hızlanır ve dolayısıyla barsaktan kalsiyum 

emilimi artar. Kemik dokuda PTH’a karşı kısmi direnç oluşturur ve dolaylı yoldan 

serum PT düzeylerini arttırır. Artan PTH, böbrekten kalsiyum geri emilimini azaltır ve 

aynı zamanda 1-alfa hidroksilasyon aşamasında etki ederek vitamin D biyosentezini 

hızlandırır. Böylece kalsiyumun barsaktan emilimi bir diğer yolla da artış göstermiş 

olur. Nitekim, östrojen verildiği zaman tespit edilen ve PTH aktivitesini gösteren idrar 

kalsiyum miktarındaki azalma ve buna karşın fosfat atılımındaki belirgin artış, bu 

mekanizmayı doğrulayan ve destekleyen bulgulardır (57, 61). 

Östrojenin kemik metabolizmasındaki etkisi, kalsiyum dengesi üzerinden olduğu 

kadar kemik dokusu üzerinden de gerçekleşmektedir. Burada dolaylı veya doğrudan 

etkileri söz konusudur. Başlıcaları şunlardır: 

• Prostoglandin sentezinin inhibisyonu 

• Sitokinlerin sentezinde yavaşlama 

• Büyüme faktörlerinin sentezinde artış 

• Kalsitonin üzerinde olumlu etki 

Postmenopozal osteoporozun etkin önleme ve tedavi modelinde ilk seçenek, 

östrojen ya da östrojen ile birlikte progesteron replasman tedavisi olmalıdır, ancak 

uygulanan replasman tedavisi, öncelikle önlemeye yönelik olmalıdır. Fizyopatoloji 

başladığı andan itibaren diğer sistemlerdeki önleyici etkisi ile birlikte kemik kütle 

kaybını da önlemeyi amaçlamalıdır. Yine de replasmana başlamak için belirli bir limit 

yaş yoktur, çünkü östrojen aynı zamanda osteoporoz tedavisinde de 

kullanılabilmektedir. Bilinen tüm östrojen ve progesteron formları, kemik üzerinde 

olumlu etkiye sahiptir. Östrojen replasmanı ile sağlanan kemik dokuya yönelik olumlu 

gelişmeler şunlardır: 

• Barsaktan kalsiyum absorpsiyonu artar.  

• Böbrekten kalsiyum atılımı azalır. 

• Kemik formasyonu artar. 

• Kemik rezorpsiyonu azalır. 

• Kemik döngüsü yavaşlar. 

      Postmenopozal ilk beş yıl, tedaviye ideal başlama zamanı olarak kabul edilir, bu 

dönem içinde başlanan ve en az on yıl süreli kullanımlarda östrojene karşı alınan yanıtın 
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en yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir, elde edilen verilere bakıldığında, kemik 

dokuya yönelik faydaları için östrojen replasmanına başlama yaşı yoktur. Herhangi bir 

yaşta başlanabileceği söylenmektedir. Tedaviye sürekli olarak devam edilmeli ya da en 

az on yıl süreli kullanılmalıdır. Aksi halde, kullanılırken bırakıldığında kayıp 

hızlanmaktadır (61, 70, 71, 72). 

2.2.6.5 Bifosfonatlar 

            Bifosfonatlar ilk olarak 1800’lü yıllarda sentez edilmişlerdir, fakat tıpta 

kullanıma girmeleri 1960’larda olmuştur. Etidronat, Paget hastalığının tedavisinde 

kullanılan ilk bifosfonattır ve 100 yıl kadar önce sentez edilmiştir. Bifosfonatlar, 

günümüz tıbbında malign hastalıklarda (Multipl Myeloma’da görülen kemik 

lezyonlarında, metastatik kemik hastalıklarında) direkt kemik rezorpsiyonunun 

inhibisyonunda rol oynayan, ayrıca hiperkalsemi tedavisinde antineoplastik kemoterapi 

ajanları olarak, prostat kanseri, osteopeni, osteopetrozis, postmenopozal osteoporoz ve 

pediatrik osteogenezis imperfecta’nın tedavisi amacıyla kullanılan yeni sınıf 

antirezorbtif ajanlardır (70, 71, 72). 

          Bifosfonatlar, fosfor-karbon-fosfor strüktürü ile karekterize bileşiklerdir. Bunlar, 

kemik mineralizasyonunun fizyolojik bir inhibitörü olan pirofosfatların karbon 

analoglarıdır. Pirofosfat ile yapılan öncü çalışmalar, kalsiyum fosfata büyük oranda 

bağlandığını göstermiştir. Kalsiyum fosfata bağlandıktan sonra onun kristalizasyonunu 

bozmakta ve çözünürlüğünü azaltmaktadır. Bifosfonatlar; hidrolitik bozulmaya 

dirençlidirler, bu yüzden uzun yarılanma ömrüne sahiptirler ve kemik matriksinde 

birikim yaparlar. Bifosfonatın içeriğindeki karbonla nitrojen içeren yan zincirlerin yer 

değiştirmesi kırılganlığı ve toksisiteyi de arttırır. Şimdiye kadar sadece nitrojen içeren 

bifosfonatların çene kemiklerinde osteonekroza neden olduğu bildirilmiştir (70, 71, 72). 

          Bifosfonatların etki mekanizması “osteoklastlara etki ederek kemik 

rezorpsiyonunun azaltılması” olarak özetlenebilir. Bu bileşikler, kemik yüzeylerindeki 

mineral yapıya yüksek afinite gösterir, bu nedenle de vücuda alındıklarında kemik 

yüzeylerine tutunurlar, tekrarlanan dozlarda da kemik yüzeylerinde tabakalar halinde 

birikirler. Kemik rezorpsiyonunda rol alan hücrelerin başında gelen osteoklastlar da 

kemik yüzeyine tutunduktan sonra kemiği rezorbe ederken orada bulunan bifosfonat 

moleküllerini hücre içine alırlar. Hücre içine alınan bifosfonat bileşiği, bir dizi 

enzimatik reaksiyon sonucunda aktif osteoklastın yüzeyindeki girintili çıkıntılı yapıyı 
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bozarak kemik yüzeyine tutunmuş olan aktif osteoklastın buradan kopmasına ve sonuçta 

hücrenin fonksiyon görememesine yol açar. Kemik yüzeyinden ayrılan osteoklastlar 

zamanla apoptoza uğrar ve kemik rezorpsiyonu engellenmiş olur (50, 61). 

          Bifosfonatlar, osteoklastların etkinliğinin azalmasının yanında sayıca azalmaya 

da neden olurlar, ayrıca osteoblastların salgıladıkları osteoklastları rezorpsiyon 

bölgesine çeken faktörlerin salgılanmasını da önlerler. Yüksek dozda kullanıldıklarında; 

kalsifiye olmuş olan kemik, kıkırdak, dentin, mine ve ektopik dokunun 

mineralizasyonunu bozarlar. Bu nedenle; aşırı doz alımında raşitizm, osteomalazi ve 

kırık kaynamasında gecikmeye neden olabilirler (70, 71, 72). 

        Kemikte rezorpsiyonu inhibe ederek etki gösteren bifosfonatların aynı zamanda 

antianjiojenik ve antineoplastik etkileri de bildirilmiştir (61). 

         Postmenopozal osteoporozda; bifosfonatlar osteoklastik aktiviteyi yavaşlatarak 

sadece kemik kaybını durdurmamakta, aynı zamanda kemik mineral dansitesinde artış 

oluşturmaktadırlar. Tüm bifosfonatların temel biyolojik etkisi, kemik rezorpsiyonunun 

inhibisyonu ve serum kalsiyum seviyesinin indirilmesiyle kemik yapılanması ve 

kemiğin yeniden şekillenmesi yönündedir, bu anti-osteoklastik veya antirezorbtif 

etkinin sebebi osteoklastların inhibisyonu ve/veya dönüşümsüz hücre ölümüdür. 

Bifosfonatlar, osteoklastik kemik rezorpsiyonunu dört farklı şekilde engeller: 

• Osteoklastların kemik yüzeyinde toplanmasını engelleyerek, 

• Kemik yüzeyinde osteoklast aktivitesini inhibe ederek, 

• Osteoklastların yaşam sürelerini kısaltarak, 

• Kemik mineralinin çözünüm hızını azaltarak. Bu etki, direkt veya indirekt 

yollarla oluşturulabilir (61, 70, 71). 

         Bifosfonatlar, kemikte kalsiyum-fosfor kristallerine bağlanır ve minerallerin 

fazla çözünmesini engelleyerek kemik rezorpsiyonunu inhibe eder. Bu etkiyi: 

• Osteoklastların farklılaştığı kök hücrelerin dağılım ve osteoklast gelişimi 

yönünde farklılaşmalarını baskılayarak, 

• Osteoklastların olgunlaşmasını baskılayarak, 

• Osteoklastların fonksiyonunu engelleyerek yaparlar (61). 
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2.2.7  Görüntüleme Yöntemleri 

2.2.7.1 Genel Osteoporozun Görüntülenmesi 

        Osteoporozun erken teşhisi zordur, bununla birlikte, kemik yoğunluğu ölçüm 

teknikleri riskli hastaların ortaya çıkarılmasına yardım etmektedir. Günümüzde, 

iskeletin değişik bölgelerinde, kemik kütlesinin ve kemik mineral içeriğinin saptanması 

için çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Kemiğin yoğunluğu, kemiğin fizyolojik ve 

patofizyolojik durumunun önemli bir göstergesidir, bu nedenle KMY, kişilerin kırık 

riskini ortaya koyan en temel ölçümlerden biri olarak kabul edilmektedir. KMY 

ölçümü; klinikte, pratikte ve araştırmaların yürütülmesinde önemli bir adım olmuş ve 

osteoporoz tanısına, osteoporotik kırık riskinin tahminine ve tedavinin izlenmesine yeni 

bir boyut kazandırmıştır (9, 81). 

            Periferik, merkezi veya tüm iskelette, trabeküler ve kortikal kemik kılıflarında, 

kemik yoğunluğu ölçümlerini değerlendirmek için kullanılan teknikler şunlardır: 

• Konvansiyonel Radyografi 

• Radyografik Absorbsiyometri (RA) 

• Tek Foton Absorsiyometri (SPA) 

• Çift Foton Absorbsiyometri (DPA) 

• Tek Enerji X- Ray Absorbsiyometri (SXA) 

• Çift Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DEXA) 

• Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (QCT) 

• Periferal Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (pQCT) 

• Kantitatif Ultrasonografi (QUS) 

• Kemik Sintigrafisi 

    Yöntemlerin faydalı olması için; doğru, tutarlı, hızlı, güvenilir, ekonomik ve 

hastaları en az radyasyonla karşı karşıya bırakacak şekilde tasarlanmış olmaları ve 

ayrıca çalışılan hastalara ait referans verilerinin kullanılması şarttır. Günümüzde en çok, 

SPA, DPA, SXA, DEXA, QCT gibi dansitometri yöntemleri kullanılmaktadır. Tek veya 

çift X ışınlı teknikler daha fazla tercih edilmektedir. Kemik dışı; deri, kas ve organ gibi 

yumuşak dokuların az bulunduğu yerlerde kemik yoğunluğunu belirlemek için, tek 

enerji kaynaklı yöntemler; böyle dokuların görüntüye fazlaca karıştığı vertebra, femur 
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gibi kemiklerde ise yoğunluk ölçümünde çift enerji kaynaklı yöntemler kullanılmaktadır 

(17, 22, 53, 70). 

         Spinal radyografilerde azalmış kemik yoğunluğunun belirgin olması için  

%50’ye kadar kemik kaybı olması gerekmektedir. SPA sisteminde kemik-yumuşak 

doku ayrımı sağlıklı bir şekilde yapılamaz, bunun sonucu olarak, osteoporozun ilk 

oluştuğu vertebrada değil de, yumuşak doku miktarının minimal olduğu, ön kol gibi 

perifer bölgelerden ölçüm yapılabilmektedir. SPA’ya benzer olarak Radyografik 

Absorbsiyometri (RA) de el analizi ile sınırlı kalmıştır. Bu teknikler taşınabilir ve 

nispeten daha ucuz olmalarına rağmen ne RA ne de SPA/SXA klinik olarak daha fazla 

öneme sahip olan kalça ya da omurga KMY’sini ölçmede kullanılamazlar (4, 71, 72).    

      DPA sisteminde düşük enerjili fotonlar sadece kemiği çevreleyen yumuşak 

dokuları geçerken, yüksek enerjili fotonlar hem kemiği hem de yumuşak dokuları 

geçebilir. Böylelikle kemik-yumuşak doku sınırları daha net bir şekilde belirlenir, bu 

nedenle DPA ile, omurga ve femur gibi bol miktarda yumuşak doku ile çevrili 

bölgelerden ölçüm yapılabilirken aynı zamanda trabeküler ve kortikal kemik ölçümleri 

de yapılabilmektedir (53, 70). 

      SXA, kemik yoğunluğu ölçümünde X ışını kaynağı kullanan bir sistemdir. SPA 

cihazları gibi bu sistemde de, yumuşak dokunun yanılgıya yol açan etkisi 

giderilememektedir, bu nedenle SXA cihazları da ancak yumuşak doku miktarının 

minimal olduğu ön kol gibi periferik bölgelerden ölçüm yapabilmektedir. Özellikle son 

birkaç yıldır yaygın olarak kullanım alanına giren, en gelişmiş kemik dansitometri 

yöntemi DEXA’dır. DEXA, düşük kemik yoğunluğu olan bireylerin teşhis edilmesinde 

yüksek güvenilirliğe sahip olması ve düşük radyasyon dozu uygulaması nedeniyle tüm 

dünya tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır (26). 

       DEXA ile çeşitli anatomik bölgelerdeki KMY, trabeküler ve kortikal olarak 

ölçülebilmektedir. Ölçüm için sıklıkla kullanılan bölgeler, bel omurları ve femurdur. 

DEXA, erken trabeküler kemik kaybının kontrolü için, QCT kadar duyarlı değildir, 

bununla birlikte, daha büyük hassasiyet, düşük radyasyon dozu, hızlı çekim zamanı (3-

10 dk), yüksek çözünürlükteki görüntüsü, doğruluğu, kalibrasyonundaki stabilitesi ve 

düşük ücreti nedeniyle QCT’ye tercih edilmektedir. DEXA, osteoporoz tanısında bir 

standart olarak belirlenmiştir (9, 26).  
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    Enerji absorbsiyometriden farklı olarak QCT, omurgadaki trabeküler ve kortikal 

kemiği ayırt edebilmektedir, bu da erken kemik kaybını değerlendirmedeki geçerliliğini 

ve uygulanabilirliğini arttırmaktadır. QCT femoral boyundaki KMY değerini 

ölçememektedir, buna ek olarak pahalı olması, düşük hassasiyet göstermesi ve yüksek 

radyasyon dozundan dolayı hasta takibi için kullanılması da dezavantajları olarak 

sayılabilir (4, 9).  

    QUS, kemik dansitesini ölçen bir yöntem olmakla beraber, özellikle son birkaç 

yıldır bir tarama yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Radyasyon alımının 

olmaması, ekonomik olması ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle yaygın kullanıma 

imkan veren diagnostik bir metottur. Ultrason, kırık riskini önceden belirleyebilir yine 

de güncel kemik yoğunluğu ölçümlerinin yerini tutup tutamayacağı tartışmalıdır (4, 17, 

53). 

Kişilerin KMY değeri ortalama değerlerle bağlantılı olarak bir standart sapma 

(SS) ile ifade edilir. Bu değerler T skoru ve Z skoru olarak adlandırılırlar. Buna göre;  

T skoru: Kemik kütlesinin genç erişkin referans populasyonun ortalama doruk 

kemik kütlesi ile kıyaslanmasının standart sapma olarak tanımlamasıdır. 

            Z skoru: Ölçüm bölgesinin kemik yoğunluğu ile aynı yaş ve cinsteki normal 

populasyonun kemik yoğunluğu ortalama değerlerinin standart sapma cinsinden farkını 

gösterir.  

           Tanı koymak amacıyla WHO’nun baz aldığı iki eşik değer vardır. Buna göre: 

• T-skoru < -2,5 SS olanlar osteoporotiktirler ve yüksek derecede kırık riski 

taşırlar. 

• -1 SS < T skoru < -2,5 SS olanlar ise osteopeni hastalarıdır ve orta derecede 

kırık riskine sahiptirler (1, 9, 73, 77). 

2.2.7.2 Çenelerde Görülen Osteoporozun Görüntülenmesi 

        Radyografik olarak iskelet kemiklerinde trabeküllerin belirsizleşmesi ve kortikal 

kısmın incelmesine neden olan osteoporozun, çene kemiklerinde de benzer etkileri 

olduğu bildirilmektedir. Senil veya postmenopozal osteoporozda lamina duranın 

inceldiği, maksillada kemiğin incelmesine bağlı olarak paranazal sinüslerin 

büyüklüğünün arttığı bildirilmektedir. Çenelerde görülen osteoporozun tanısını koymak, 

KMİ ve KMY’yi değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış tarayıcıları kullanmayı 



 36

gerektirir. Genel olarak KMİ/KMY ölçümlerinin, osteoporoz teşhisi, değerlendirilmesi 

ve osteoporozlu bireylerin izlenmesi için bir araç olduğu kabul edilmektedir. 

Günümüzde KMY/KMİ ölçme metodu olarak  DPA ve DEXA kullanılmaktadır, bunlar 

yumuşak doku kalınlığındaki birey içi ve bireylerarası farklılıkların etkisini minimuma 

indirirler. DPA ve DEXA’da radyasyon dozu, KMİ/KMY ölçümlerinin değişik 

iskeletsel bölgelerde yapılabilmesi ve longitudinal çalışmalarda tekrar edilebilmesi 

amacıyla oldukça düşüktür (4, 54, 78, 80, 81, 82). 

       Dental radyografiler nispeten daha ucuzdur ve zaten yetişkin populasyonunun 

büyük bir bölümünde rutin olarak yapılmaktadır, bu nedenle, dental radyografiler 

osteoporozu görüntüleme aracı olarak büyük bir imkan sunarlar (10, 11, 12, 24). 

        Yarım asırdan bu yana kullanılmakta olan dental panoramik radyografiler, 

mevcut olan dentisyonun, temporomandibular eklemin, çene kemiklerinin ve bu 

birimler ile ilişkili yapıların incelenmesinde kullanılmaktadırlar (76, 79).  

           Panoramik radyografiler vasıtasıyla tespit edilen periodontal kemik kayıpları ile 

klinik olarak ölçülmüş olan periodontal değerler arasında yakın ilişki bulunmuş ve 

panoramik radyografinin periodontal hastalıkların teşhisinde ve bunlara bağlı oluşan 

alveolar kemik kaybının anlaşılmasında önemli bir yere sahip olduğu bildirilmiştir (69, 

74, 75, 79). 

        Osteoporoz ve oral kemik kaybı arasındaki ilişki ilk olarak 1960’larda ortaya 

atılmıştır. Yapılan çalışmalarda, mandibulada kortikal porozitenin yaşla arttığı, 

mandibula içinde kortikal porozitede değişiklikler olduğu, kemik rezorbsiyon ve 

depozisyonunun mandibula gövdesine zıt olarak alveolar proseste daha aktif olduğu 

bulunmuştur. Alveolar prosesin kemik turn-over oranı, uzun kemiklere oranla daha 

yüksek olduğundan rezorpsiyon ve depozisyon arasındaki sistemik dengesizliğin 

(osteoporoz) vücudun diğer kısımlarına oranla alveolar kemiklerde daha erken bulgu 

vereceği söylenmiştir (43, 58, 64). 

   Diğer iskelet bölgelerinde olduğu gibi çenelerdeki osteoporozun teşhisinde de, 

KMİ/KMY için normal bir referans değerlerinin geliştirilmesi ve kemik mineral içeriği 

değişikliklerinin bölgeye özgü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Farklı iskelet 

bölgeleri ve çene kemiğinin KMİ/KMY değerleri arasındaki ilişki, çenelerdeki 

değişiklikleri belirlemede yetersiz kalabilmektedir. Çenelerde incelenebilecek en 

standart bölge (anatomik boyut, şekil, kemik yapısı ve fonksiyonu açısından bireyde ve 
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bireyler arasında en az değişkenlik gösteren) mandibulada mental foramenden 

posteriora doğru olan bazal kısımdır. Yapılan çalışmalar bu bölgenin standart bir bölge 

olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir (5). 

   Panoramik Radyografi: Günümüzde kullanılan modern görüntüleme 

yöntemlerinin temelini oluşturan X-ışınları, 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen 

tarafından keşfedilmiş ve özellikleri bilinmediğinden “X-ışınları” olarak 

adlandırılmıştır. X-ışını, maddelere nüfuz edebilecek ve fotoğrafik filmde görüntüler 

oluşturabilecek, elektromanyetik tipte bir enerji demetidir. Obje ya da cisimlerden 

geçen X-ışını demetinin film üzerinde oluşturduğu fotoğrafik görüntü, radyografi olarak 

adlandırılmaktadır (29). 

 Harorlı (29) ve arkadaşlarının belirttikleri üzere, dental arkların tümünü tek bir 

film üzerinde gösterme fikri 1904 yılında Bouchacourt tarafından ortaya atılmıştır. 

Bouchacourt x-ışınını ağız içerisinden vererek, arkların görüntüsünü ağız dışında 

bulunan bir filme kaydetmeyi düşünmüştür. Panoramik radyografi ilk olarak Dr. H. 

Numata tarafından, 1933 yılında önerilmiş ve 1934 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 

1946 yılında Dr. Yrjö Veli Paatero, Numata’nın metoduna benzer bir metod önermiş ve 

bu konuda çalışmalar yaparak panoramik radyografi tekniğini geliştirmiş ve bu tekniği 

“parabolografi” olarak adlandırmıştır. 1949 yılında Paatero, filmi ekstraoral olarak 

konumlandırarak, parabolografik teknik ile panoramik radyografiler elde etmiştir. Bu 

metotta film ve hasta tek bir vertikal eksende aynı hızda dönerken, X-ışını kaynağı sabit 

tutulmuştur. 1950 yılında Paatero bu tekniği, panoramik ve tomografi kelimelerini 

birleştirerek, “pantomografi” olarak adlandırmıştır (29, 54). 

 Panoramik cihazların çalışması tomografi prensibine dayanır. Ancak panagrafi 

tekniği klasik röntgen işlemlerine benzer. Panagrafi tekniğinde ışın kaynağı, obje ve 

film sabittir. Panoramik radyografi cihazları konusunda devamlı çalışmalar yapılarak 

çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Diş hekimliğinde daha önceleri kullanılmış olan 

panoramik radyografi cihazları; tek rotasyon merkezli, iki rotasyon merkezli, üç 

rotasyon merkezli ve devamlı rotasyon merkezli olarak farklı çalışma prensiplerini 

temel almıştır (23, 29, 54). 

  Üç rotasyon merkezli cihazlarda ikisi sağ ve sol, birisi de ön bölgeye ait üç 

rotasyon merkezi bulunur. Diş kavisleri parabol şeklinde bir eğri oluşturduklarından, üç 

rotasyon merkezli cihazlarda çenelerin görüntüsü, diğer iki yönteme göre daha iyidir. 
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Üç rotasyon merkezli cihazlarda özel bir sefalostat vardır. Hastanın başı burada tespit 

edilir. Işın kaynağı ve kaset hastanın başı etrafında aynı hızla fakat ters yönde döner. 

Kaset ayrıca kendi etrafında da döner. Cihaz çalışmaya başladığında tüp hastanın sağ 

veya solunda, kaset diğer tarafındadır. Görüntü kaydı hastanın sağ veya sol tarafından 

başlar ve orta çizgiye doğru devam eder. Merkezi ışın aynı taraftaki kanine ulaştığında 

rotasyon merkezi değişir. İkinci rotasyon merkezi iki kanin ortasındaki bir noktadır. 

Kanin-kanin arası bölge bu merkez etrafındaki dönme esnasında film üzerine kaydedilir. 

Merkezi ışın diğer kanin bölgesine ulaştığında üçüncü rotasyon merkezine geçilir. Bu 

rotasyon merkezinde de aynı taraftaki kaninden, aynı taraftaki temporomandibular 

eklemin üst tarafına kadar olan kısmın görüntüsü elde edilir (17, 19, 29, 54). 

 Dental arklardaki boyut farklılıkları ve ırksal özelliklere bağlı magnifikasyon ve 

distorsiyonları minimale indirmek için çok rotasyon merkezli cihazlar geliştirilmiştir 

(29, 54). 

 Panoramik radyografi terimi, panorama teriminden türetilmiş olup, bölgenin her 

yönden görünümünü ifade etmektedir. Panoramik radyografi intraoral yöntemlere 

kıyasla, çok daha geniş bir bölgeyi tek bir film üzerinde görüntüleyen ekstraoral bir 

yöntemdir (19, 23, 29). 

 Panoramik radyografi diş hekimliğinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Avantajları ve yeni cihazlarda görüntü kalitesinin artmış olması nedeniyle de, diş 

hekimlerince tercih edilme oranı gün geçtikçe artmaktadır (29, 40, 51). 

 Panoramik radyografilerin endikasyonları şu şekilde sayılabilir: 

• Travma vakalarının değerlendirilmesinde 

• Üçüncü molarların pozisyonlarının saptanmasında 

• Karma dentisyonda diş gelişiminin değerlendirilmesinde 

• Tüm çene kemiklerini etkileyen yaygın anomalilerin tanısında 

• Dişsiz hastalarda gömülü dişler ve kalmış köklerin saptanmasında 

• Sabit veya hareketli protez öncesi dayanak dişlerin paralelliğinin 

saptanmasında 

• Gelişimsel anomalisi olan hastalarda 

• Trismus veya aşırı bulantı gibi nedenlerle intraoral yöntemlerle radyografi 

elde edilemeyen hastalarda 
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• Ortodontik tedavi öncesinde hastanın değerlendirilmesinde 

• Cerrahi öncesi ve sonrası hasta takibinde 

• İmplant hastalarında kemik yüksekliğinin değerlendirilmesinde. 

Amerikan Dental Radyoloji Akademisi Radyasyondan Korunma Komitesi 

tarafından Dental Materyal ve Cihazlar Konseyi için hazırlanmış olan raporda 

panoramik radyografilerin avantajları ve dezavantajları aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir (29, 54, 76). 

 
Avantajlar: 

• Uygulaması kolaydır. 

• Hasta için rahat bir işlemdir. 

• Bulantı refleksi olan hastalarda da rahatlıkla uygulanabilmektedir. 

• Az zaman gerektiren bir işlemdir. 

• Makinenin odak açıklığı içindeki maksilla ve mandibula bölgeleri tek bir 

filmde görüntülenebilmektedir. 

• Hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu oldukça düşüktür ancak önemsiz 

değildir. 

• Diagnostik amaçlarla alınan panoramik radyografiler hasta ve diş hekimliği 

fakültelerinde öğrenci eğitiminde görsel bir yardımcı olarak da yararlı 

olabilmektedir. 

Dezavantajları: 

• Odak açıklığı dışındaki bölgeler iyi görüntülenemeyebilir veya hiç 

görünmezler. 

• Panoramik radyografiler belirgin bir magnifikasyon, geometrik distorsiyon 

ve detay kaybı gösterirler. 

• Antrerior dişler belirgin bir eğime sahip olduklarında netlik kaybı olur. 

• Columna spinales radyografisinde görüntülenmesi istenen bölgeler üzerine 

superpoze olabilir. 

• Vertikal ve horizontal distorsiyon miktarı radyografinin bir bölgesinden 

diğer bölgesine değişebilir. 

• Artefaktlar kolaylıkla yanlış yorumlanabilir. 
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• Panoramik radyografinin kolaylıkla elde edilebilmesi, hastanın özel 

radyografik gereksinimlerinin dikkatle değerlendirilmeyip, göz ardı 

edilmesine neden olabilir. 

• Panoramik radyografi cihazlarının göreceli olarak pahalı olması da bir diğer 

dezavantajı olarak değerlendirilebilir (29). 

Dijital Panoramik Radyografi: Panoramik görüntüleme, diş hekimliğine çok 

fayda sağlayan bir görüntüleme sistemidir. Oral ve maksilofasiyal radyoloji; film bazlı 

sistemlerden fosfor depolama reseptörleri ve CCD teknolojisini kullanan dijital 

görüntüleme sistemlerine doğru ilerleme göstermektedir. Dijital görüntüleme intraoral 

radyografiye büyük avantajlar sağlamıştır. Dijital teknoloji, panoramik radyografiye de 

benzer yararlar sunmuştur. Filmin banyo işlemleri ile ilgili pek çok kalite güvenilirliği 

sorunu ortadan kaldırılmıştır (17, 19, 29, 54). 

 Direkt dijital radyografik görüntüleme konvansiyonel film bazlı sistemlere göre 

şu avantajları sağlamıştır. Dijital sistemler kimyasal işlemleri içeren film banyo işlemini 

ortadan kaldırır. Böylece karanlık oda gereksinimi, birinci ve ikinci banyo solüsyonu, su 

ihtiyacı, banyo tankı ve otomatik banyo makinesi gibi ekipmanlara ihtiyaç olmaz. 

Filmin banyosu ile ilgili zahmetli işlemler gerekmez ve film banyosunun neden olduğu 

yaygın hatalar önlenmiş olur (19, 29, 54).  

Banyo aşaması dansite ve kontrastı, dolayısıyla radyografinin kalitesini etkileyen 

önemli bir faktördür. Bunlara ek olarak, banyo işlemlerinin çevreye olan kimyasal 

etkileri de ortadan kalkar. Film banyo işlemi gerektirmediği için radyografik 

görüntünün hemen izlenmesi mümkündür. Görüntünün dijital formatta olması, görüntü 

işleme tekniklerinin görüntüyü geliştirme ve görüntü bilgilerini analiz etmede 

kullanılmasını sağlar. Dijital görüntünün geliştirilmesi filmin diagnostik performansını 

da artırmaktadır. Dijital görüntülerin saklanması ve yeniden elde edilmesi için gereken 

zaman ve para büyük ölçüde azalmaktadır. Dijital panoramik radyografi; görüntü 

oluşması için daha düşük doz X-ışını gerektirdiği için hastanın maruz kaldığı radyasyon 

miktarını azaltmaktadır (19, 29, 54). 
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2.2.7.3  Görüntü Oluşumu 

2.2.7.3.1 Konvansiyonel Radyografi Görüntüleme Prensipleri 

 Filme dayalı görüntüleme X-ışınlarıyla filmde bulunan elektronların etkileşimi, 

latent bir görüntünün oluşumu ve bu latent görüntünün görünür hale geldiği bir 

kimyasal evreden oluşur. Böyle bir uygulamada radyografik film diagnostik bilginin 

kaydedildiği, gösterildiği ve depolandığı bir ortam sunar. Filme dayalı görüntüleme 

analog görüntüler olarak açıklanır. Analog görüntüler, siyah ve beyaz uç noktaları 

arasında grinin tonlarının devamlılığı ile karakterizedir. Grinin her tonu spesifik 

bölgedeki görüntünün içinden geçen ışık miktarlarına göre optik bir yoğunluğa 

(koyuluk) sahiptir (23, 29, 79). 

Konvansiyonel İntraoral Radyografik Görüntüleme: Konvansiyonel intraoral 

radyografik filmler jelatin bir matriks içerisindeki gümüş halojen taneciklerinden 

oluşurlar. Bu film X-ışınına maruz kaldığında gümüş halojen kristaller uyarılırlar ve 

banyo işlemi sırasında siyah renge dönüşürler. Film hem radyasyon dedektörü hem de 

görüntü gösterici olarak davranmaktadır (19, 29, 76, 79). 

Konvansiyonel Ekstraoral Radyografik Görüntüleme: Ekstraoral filmlerde 

indirekt hareket reseptörleri sayesinde görüntü kaydedilir. Bu tip film komşu 

yoğunlaştırıcı perdelerden saçılan ışık fotonlarına karşı hassastırlar. Film gümüş halojen 

kristallerden yapılmasına rağmen bunlar öncelikli olarak X-ışınları yerine ışığa karşı 

hassastırlar. Yoğunlaştırıcı perdelerin kullanımı, dozun azaltılmasını sağlar ve ince 

detay gerekmeyen durumlarda işe yarar. Görüntünün işlenmesi için kristaller gerekir ve 

sıklıkla hataların ve tekrarlamaların kaynağı budur. Sonuçta elde edilen görüntü sabittir 

ve manipüle edilmesi zordur (17, 29, 82). 

2.2.7.3.2  Dijital Radyografi Görüntüleme Prensipleri 

Dijital görüntüleme, X-ışınlarının elektronik sensör piksellerindeki (resim 

elemanları) elektronlarla etkileşmesi, analog verinin dijital veriye dönüştürülmesi, 

bilgisayarın işlemesi ve görüntünün bilgisayar ekranında görülmesinin sonucudur. 

Gümüş halojen tanecikler yerine görüntü piksellerinin ya da küçük, ışığa duyarlı 

elemanların kullanılması ile elde edilir. Bu pikseller ışımaya bağlı olarak grinin tonları 

halinde olabilir ve sensör üzerinde sıra ve sütunlar halinde ayarlanırlar ve standart 

filmdeki kristallerin rastgele dağılımından farklıdırlar, ancak filmin tersine, sensörler 
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sadece radyasyon dedektörüdür ve görüntü bir monitör aracılığıyla gösterilir (19, 29, 

54). 

Sensör tarafından algılanan veri, bilgisayara analog formda aktarılır. 

Bilgisayarlar 0 ve 1 rakamlarının kullanıldığı ikili sayma düzeninde çalışırlar. Bu iki 

karaktere “bit” denir ve bunların 8 tanesinin bir araya gelmesiyle “byte” denilen 

kelimeler oluşur. 8-bit dilinde oluşabilecek muhtemel byte’ların toplam sayısı 26=256 

dır. Analog-dijital dönüştürücü, analog veriyi ikilik sistemde numerik bir veriye çevirir. 

Verilen sinyalden elde edilen çıktı ölçülür ve 0 (siyah)’dan 256 (beyaz)’ya kadar 

değişen bir numara verilir ve voltajın yoğunluğuna göre belirlenir. Bu numerik veriler 

grinin 256 değişik tonu olarak algılanır. İnsan gözü yaklaşık olarak 32 değişik gri 

tonunu algılayabilir. Bazı dijital sistemler ham veriyi 10-bit veya 12-bit değerlerinde 

256’dan fazla bir çözünürlükte değerlendirir. Büyük sayıdaki gri tonları 256 tona 

indirgenir ve az veya fazla ışımanın kontrol edilmesi gibi bir avantajı vardır. Gri 

seviyelerinin sayısı kontrast çözünürlüğünü ve piksellerin boyutları da boyutsal 

çözünürlüğü gösterir ve beraberce görüntünün tüm çözünürlüğünü belirlerler. 

Çözünürlük, ayrıca milimetreye düşen çizgi çiftleri halinde de ifade edilebilir (17, 19, 

29, 54). 

Direkt dijital görüntüleme sistemleri anında gösterme, görüntü üzerinde oynama, 

depolama, tekrarlama ve görüntüyü aktarmaya izin veren dinamik bir görüntü üretirler. 

Dijital sensörler filmden daha hassastırlar ve belirgin bir şekilde daha düşük radyasyon 

gerektirirler (19, 54, 79, 82). 

Dijital Görüntünün Elde Edilmesi: Dijital bir görüntü elde etmenin iki yolu 

vardır: 

1- İndirekt Yöntem: Dijital bir görüntü konvansiyonel bir radyografinin yatay 

bir tarayıcı kullanımıyla taranması ve transparanlık adaptörü kullanımıyla veya bunun 

yerine CCD bir kamera kullanımıyla elde edilir. Bu görüntü, daha sonra bir yazılım 

paketiyle işlenebilir ya da bir modem aracılığıyla ikinci bir yere aktarılabilir (2, 17, 29, 

82). 

2- Direkt Yöntem: İki sistem vardır; birincisi, ışıma sonrası görüntünün anında 

monitör üzerinde elde edilmesidir ve direkt görüntüleme denir. İkincisi ise, bir ara faza 

sahiptir ve görüntü lazer taraması sonrası ekranda oluşturulur. Bu da yarı direkt 

görüntüleme olarak bilinir (17, 29, 54, 82). 
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● Yarı direkt görüntü plaka sistemi: Görüntü plaka metodu fosfor depolu 

plaka (PSP)’nin kullanımı ile olur. Bu plaka radyasyon etkisinde kaldıktan sonra enerji 

depolar ve lazer ile tarandığında ışık saçar. Tarayıcı fosfor plakayı stimüle eder ve tespit 

ettiği ışık foton sayısını kaydeder (2, 17, 29, 82). 

● Direkt sensör sistemleri: Radyasyon görüntü sensörü genellikle Charge-

Coupled Device (CCD)’tır. Silikon kristallerden oluşur ve ışık enerjisini elektronik 

sinyallere dönüştürür. Bu teknoloji genellikle video kameralarda kullanılır. Sensör bilgi 

depolayamaz ve fiberoptik bir kablo veya kablosuz ileti sistemi ile işlemciye 

bağlanması gerekir. Bu da sensörün hacimli olmasına ve kullanımının zor olmasına 

sebep olur (17, 29, 82). 

Ekstraoral Dijital Görüntüleme: Ekstraoral dijital görüntülemede her iki 

sistem de vardır. Bununla beraber daha büyük CCD sensörleri çok pahalıdır ve 

genellikle yeni X-ışını cihazlarının alınmasını gerektirir. Fosfor depo plaka metodunda 

kullanılan dijital panoramik görüntüleme, konvansiyonel film tekniğiyle çok benzerdir. 

Sadece fosfor depo plakayı içeren panoramik sensörün alınmasıyla mevcut panoramik 

cihazın kullanımına olanak sağlar. CCD ve PSP dedektörlerinin kullanım ömürleri şu 

şekildedir; 

− CCD: Silindikten sonra tekrar kullanımlıdır, sayı tamamen bilinmemektedir. 

− PSP: Tekrar kullanımlıdır (29, 82). 

2.2.7.4  Dental Uygulamalar İçin Görüntü İşleme (Image Processing) 

Konvansiyonel radyografilerde radyasyon dozunun azaltılması ve görüntü 

kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli gelişmeler olmuşsa da, görüntülerin yaratıcı 

kullanımı sınırlı kalmıştır. Dijital radyografilerin elde edilmeleri ile bu durum 

değişmiştir. Dijital radyografik teknik ile görüntüler üzerinde bir takım değişiklikler 

yapılabilmektedir. Görüntünün iyileştirilmesini, düzeltilmesini, analiz edilmesini 

sağlayan her işlem görüntü işleminin bir çeşididir. Görüntü işleminin amaçları, insanın 

görsel algılamasına daha uyumlu görüntüler elde ederek, varolan bilgiyi daha belirgin 

hale getirmek veya görüntü içeriğini analiz ederek veri toplamaktır. Ana amaç; 

görüntüdeki bilgiyi daha etkin kullanarak tanısal doğruluğunu geliştirmektir (29). 

 



 44

2.2.7.5  Mandibular Radyomorfometrik İndeksler 

Osteoporozun ortaya konması için yapılan noninvaziv diagnostik modellemeler 

ağırlıklı olarak radyografik tekniklere dayanır. En temel tekniklerden bir tanesi kemik 

morfolojisindeki antropolojik indekslerin radyografilere uygulanması olan 

radyomorfometridir. Vertebral indeks ve metakarpal indeks radyomorfometriye 

verilebilecek örneklerdendir. Metakarpal indeks; niceliksel olarak tübüler bir kemiğin 

kortikal kalınlığını gösterir ve osteoporozun o bölgedeki lokal etkilerini ortaya koyar. 

Radyomorfometrik indeksler predominant olarak kortikal kemiğin ölçümlerine dayanır, 

bunun nedeni radyografik filmlerde kortikal kemiğin trabeküler kemikten daha kolay 

görüntülenebilmesidir (19, 29, 30). 

Yaşlanma ile birlikte mandibulada hem kortikal hem de trabeküler kemik 

kayıpları çeşitli  çalışmalarla ortaya konulmuştur. Çalışmaların çoğunda standart 

inceleme bölgesi mandibulanın mental bölgesidir. Bunun nedeni, ana çiğneme 

kaslarının bağlama bölgeleri ile ilgisinin bulunmamasıdır. Mental foremen ile 

mandibulanın alt sınırı arasındaki mesafenin, üstünde kalan alveolar kemikteki 

rezorbsiyona ve kayba rağmen, yetişkin hayat boyunca sabit kaldığı ileri sürülmektedir  

( 19, 30, 52, 53, 54). 

Mandibular radiyomorfometrik indeksler şunlardır: 

a- Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 

b- Mandibular Kortikal İndeks (MCI) 

c- Mental foramenin altındaki kortikal kalınlık (Mental indeks-MI) 

d- Antegonial İndeks (AI) 

e- Gonial İndeks (GI) (3, 6, 7, 8, 14, 39, 79). 

2.2.7.5.1  Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 

PMI; mental bölgede, inferior mandibular korteks kalınlığının, mandibula alt 

kenarı ile mental foramenin inferior ya da superior sınırı arasındaki mesafeye oranıdır. 

PMI; iki şekilde ifade edilebilir; 

• Mental foramenin inferior sınırı ile ilişkili ölçüleri temel alan inferior PMI 

• Mental foramenin superior sınırı ile ilişkili ölçüleri temel alan superior PMI 

Aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. (3, 13, 14, 30, 33, 35, 37). 
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Şekil 2-1: PMI’nın hesaplanması.  
A: Mandibula alt kenarından  foramen mentalenin superior kenarına olan uzaklık 
B: Mandibula alt  kenarından foramen mentalenin inferior kenarına olan uzaklık. 
C: Kortikal kalınlık,   

 

 Korteks kalınlığı 
 

Panoramik mandibular index = 
(inferior) 

 

 Foramen mentalenin inferior sınırının, 
mandibulanın inferior kenarına olan uzaklığı 

 
 
 

  
Korteks kalınlığı 

 
Panoramik mandibular index = 

(superior) 

 

 Foramen mentalenin superior sınırının, 
mandibulanın inferior kenarına olan uzaklığı 

 

 Klemetti ve ark. (40) residual sırt rezorbsiyonu ile foramen mentalenin inferior 

sınırı altındaki mandibular yükseklik arasındaki ilişki hakkında en iyi teorinin Wical ve 

Swoope tarafından ortaya atılan ve foramenin üst kısmındaki alveolar rezorbsiyona 

rağmen, foramen mentaleden mandibulanın alt sınırına kadar olan mesafenin yaşam 

boyunca değişmediğini öngören teori olduğunu belirtmişlerdir. Bu teoriye göre; rezorbe 

PMI(superior) = 
A

C
 

PMI(inferior) = 
B

C
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olmamış bir mandibulada foramen mentalenin altındaki yükseklik o bölgedeki toplam 

yüksekliğin üçte biri kadardır. 1991 yılının mart ayında Benson ve ark. (3) Wical 

Swoope’nin metodunu kısmen temel alan, PMI olarak adlandırdıkları yeni bir indeks 

sunmuşlardır. Bu çalışmalarında 353 yetişkin hastanın cinsiyet, yaş ve ırksal 

özelliklerini değerlendirmişlerdir. PMI değerleri, belirlenen gruplar arasındaki önceden 

bilinen farklarla uyumludur. Metakarpal indeksle benzer özellikler gösteren PMI, 

mandibular boyut için normalize edilmiş bir kortikal kalınlık ölçümü sağlar ve bu da 

lokal kemik kaybının net bir göstergesi olarak kullanılabilir (3, 40). 

2.2.7.5.2  Mandibular Kortikal İndeks (MCI) 

MCI; mandibular kortikal morfolojinin basit nitelikli bir indeksidir. Panoramik 

radyografiler üzerindeki foramen mentalenin distalindeki alt mandibular kortikal sınırın 

porozite derecesi 3 farklı skorla değerlendirilir (7, 8, 11). 

Klemetti’nin (40) metoduna göre MCI skorlarını belirlerken kullanılan kriterler 

şu şekildedir: 

C1: Korteksin endosteal kenarı, mandibulanın her iki tarafında düz, tek düze ve 

keskin. 

C2: Endosteal kenar, yarımay defektleri (rezorbsiyon kaviteleri) göstermektedir 

ya da 1-3 katman arası endosteal kortikal kalıntılar halinde görülmektedir. 

C3: Korteks şiddetli endosteal kalıntılar gösterir ve açık olarak porozlu 

yapıdadır. Bu kriterleri destekleyen başka çalışmalar da mevcuttur (6, 11, 15, 16, 30, 45, 

83). 

 
Şekil 2-2: Panoramik radyografi üzerinde endosteal inferior korteksin  
                 C1, C2, C3 skorlamalarının gösterilmesi. 
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2.2.7 5.3 Foramen Mentalenin Altındaki Kortikal Kalınlık-MCW                            

               (Mental indeks-MI) 

 Foramen mentalenin altındaki mandibular korteksin kalınlığıdır. Dental 

panoramik radyografiler üzerinde, mandibula alt kenarından geçen teğete dik olarak 

foramen mentaleden geçen doğru üzerinde ölçülür. Klinikte, oral hastalıkların tanısı için 

birçok panoramik radyografi çekilmektedir, aynı zamanda bu radyografilerdeki kortikal 

kalınlık ölçümleri düşük iskelet kemik kütlesinin değerlendirilmesi ile de önemli ölçüde 

bağlantılıdır. Mandibular kortikal kalınlık ölçümleri, mandibular kemik mineral 

yoğunluğu ve iskelet kemik kütlesi ile kuvvetle ilişkilidir. MCW değerinin 

popülasyonlardaki farklılıklarının etnik orijinlerle ilişkili olabileceği de ileri 

sürülmektedir (30, 46, 47, 60, 65, 66). 

 Foramen mentale bölgesindeki kortikal kalınlık kas ataşmanlarının lokal 

etkisinden bağımsızdır. Böylece MCW ölçümleri bundan etkilenmez. MCW’ın 

mandibular inferior korteks üzerinde yaşla ilgili değişiklikleri yansıttığı 

düşünülmektedir (19, 22, 25, 27, 35, 39, 45, 51). 

 
 

 
 
Şekil 2-3: Mandibular kortikal genişlik (MCW) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Hasta Seçimi 

  Çalışmamıza, İ.Ü. Diş Hekimliği fakültesine rutin dental şikayetleri için 

başvurmuş olan ve İ.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden 

osteoporoz teşhisi bulunan, kontrol altında ve BMDL, BMDN, T-Lomber ve T-Femur 

boyun ölçümleri kayıtlı bulunan yaş aralığı 48-66 (ortalama: 57,94±4,69)  olan 

postmenopozal 150 kadın hastaya ait panoramik radyografiler dahil edildi. Ayrıca, yine 

rutin diş şikayetleri için fakültemize başvurmuş, yaş aralığı 43-50 (ortalama: 

46.77±2,21) olan premenopozal 150 kadın hastaya ait panoramik radyografilerden 

oluşan bir de kontrol grubu oluşturuldu. Kontrol grubu, özellikle İ.Ü. Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde kontrol altında ve BMDL, BMDN, T-

Lomber ve T-Femur değerleri kayıtlı bulunan hastalardan seçildi. Hastaların tüm 

bilgileri kayıtlardan elde edildi. 

   Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan kişiler tam olarak sağlıklı bireylerden 

seçildi. Hastaların herhangi bir sistemik hastalıkları,  metabolik kemik hastalıkları 

(hiperparatiroid, hipoparatiroid, Paget hastalığı, osteomalasiya, renal osteodistrofi veya 

osteogenezis imperfekta), kemik metastazlı kanser, diyabet, tiroid hastalığı gibi 

hastalıkları yoktu. Kontrol grubundaki hastalar, östrojen gibi kemik metabolizması 

üzerine etkili bir ilaç kullanmamışlardı. Hastaların hiçbiri histerektomi operasyonu 

geçirmemiştir. Hastaların hiçbirinin mandibulada kemik yıkımına sebep olacak herhangi 

bir lezyon (malign tümör veya osteomiyelit gibi…) hikayeleri bulunmamaktadır. 

Hastaların hiçbirinin, kalça vs. kemik kırığı hikayeleri yoktur.   
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Tablo 3-1: Çalışma grubu verileri 

 

49 

 



 
50  

 
50 
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51 
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   Kullanılan ilaçlar sadece osteoporoz ilaçlarıdır. Kontrol grubunda ilaç kullanan hasta yoktur. 
   BMDL     : Bel bölgesi-Kemik Mineral Yoğunluğu 
   BMDN     : Femur Boyun-Kemik Mineral Yoğunluğu 
   Erken Menapoz  grubundaki hastalar  “*” ile belirtilmiştir.  
   MCI          :  Mandibular Kortikal Erozyon Durumu 
                          C1=1   C2 = 2   C3 = 3  
   Dişsel Durum  : Dişli (Mandibular molarlar mevcut)  = 1 
                               Parsiyel Dişli (Mandibular molarlar yok)  = 2 
       Tam Dişsiz     = 3  
   PMI        : Panoramik Mandibular İndeks 
   MCW        : Panoramik Mandibular Genişlik 
   T-Lomber : Bel Bölgesi T-Skoru 
   T-Femur  : Femur Boyun T-Skoru 
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Tablo 3-2: Kontrol grubu verileri 

 

 

53 
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   BMDL     : Bel bölgesi-Kemik Mineral Yoğunluğu 
   BMDN     : Femur Boyun-Kemik Mineral Yoğunluğu 
   MCI          :  Mandibular Kortikal Erozyon Durumu 
                          C1=1   C2 = 2   C3 = 3  
   Dişsel Durum  : Dişli (Mandibular molarlar mevcut)  = 1 
                               Parsiyel Dişli (Mandibular molarlar yok)  = 2 
       Tam Dişsiz     = 3  
   PMI        : Panoramik Mandibular İndeks 
   MCW        : Panoramik Mandibular Genişlik 
   T-Lomber : Bel Bölgesi T-Skoru 
   T-Femur  : Femur-Boyun T-Skoru 

 

55 
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3.2  Radyografik Ölçümler 

       Hastaların klinik muayeneleri sonrasında istenmiş olan rutin dijital panoramik 

filmlerinin aynı makinada  (Kodak® 8000 Rochester, New York, US - 8 mA, 13.9 s ve 

65 kv) (Şekil: 3-1) ve aynı röntgen teknisyeni tarafından çekilmiş olmasına özen 

gösterildi. Çekilmiş olan görüntüler ölçümlerin yapılabileceği görüntü kalitesi açısından 

değerlendirildi. Görüntüler üzerinde inferior mandibular korteks ile her iki mental 

foramenin gözlenebilecek durumda olmasına dikkat edildi.     

 

Şekil 3-1: Kodak® 8000 (Rochester, New York, US) panoramik radyografi cihazı 

 Dijital panoramik radyografi üzerinden yapılan ölçümler makinanın kendi 

yazılım programı içindeki ölçüm seçeneği kullanılarak yapılmıştır.  

      Dijital panoramik filmlerin incelenmesi sırasında, alt korteks mandibulanın her 

iki tarafında da mental foramenin distalinde tesbit edildi. Mental bölgedeki mandibular 

kortikal genişlik (MCW), panoramik mandibular indeks (PMI) ve mandibular korteksin 

morfolojik olarak sınıflanması (MCI) dijital panoramik film üzerinde aynı gözlemci 

tarafından değerlendirildi. 
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3.2.1 Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) – Mental İndeks  

Mental foramen bölgesindeki kortikal genişlik (MCW), Ledgerton (45) ve 

arkadaşları tarafından tanımlanmış tekniğe göre tespit edildi. Buna göre; mandibulanın 

uzun eksenine parelel olacak şekilde mandibulanın uzun ekseni boyunca bir teğet 

çizildi. Bu teğete dik bir çizgi, mental foramenin alt sınırını kesecek şekilde çizildi ve 

mandibular kortikal genişlik ölçüldü. Çok net izlenemeyen veya ayırt edilemeyen 

foramen mentalelerin belirlenmesinde görüntüler zoom modu ile dört defa büyütülerek 

tekrar değerlendirildi (Şekil 3-2). 

 

Şekil 3-2: Zoom yapılmış foramen mentale görüntüsü 

Kortikal genişlik değeri (MCW), daha önceki çalışmalar temel alınarak bilateral 

kortikal genişlik ölçülerek ve ortalamaları alınarak elde edildi (47, 49) (Şekil 3-3). 

 

Şekil 3-3: Mandibular kortikal genişlik 
 
Ledgerton ve arkadaşlarına göre kadınlarda ortalama MCW değeri 3,70 dir (45). 
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3.2.2 Mandibular Kortikal İndeks (MCI) 

MCI değeri, mental foramenin distal kısmındaki morfolojiye göre, Klemetti’nin 

(40) metoduna uygun olarak üç farklı MCI derecesi ile skorlandırıldı. 

       C1: Korteksin endosteal kenarının her iki tarafta keskin olduğu durum.  

   C2: Endosteal kenarın bir yada her iki tarafta semilunar defektler içerdiği veya 

endosteal kortikal artıkların oluştuğunun gözlendiği durum. 

        C3: Kortikal katmanın ağır endosteal kortikal artıklar ve açıkça porözite içerdiği 

durum (Şekil 3-4). 

  

 
 

Şekil 3-4: Mandibular kortikal erozyon durumu  
(1) normal korteks (2) orta derecede eroziv (3) ciddi erozyon 

 
 
 Şekil 3-5’te ok işareti ile gösterilen bölgede C1, C2, C3 skorlamalarından uygun 

olanı değerlendirildi. 

 

(1) (2) 

(3) 
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Şekil 3-5: Mandibular kortikal indeks  

 
3.2.3  Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 

     Panoramik mandibular indeks (PMI), Benson ve arkadaşlarının (3) tarif ettikleri 

şekilde yine ölçüm seçeneği kullanılarak hesaplandı. Buna göre PMI’nın sağ ve sol üst 

sınırı; kortikal genişlik (C) mandibulanın alt sınırı mental foramenin üst kenarı 

arasındaki mesafeye (A) bölünerek hesaplandı. Sağ ve sol alt sınır ise; kortikal genişlik, 

mandibulanın alt sınırı ve mental foramenin alt kenarı arasındaki mesafeye (B) 

bölünerek bulundu (Şekil 3-6).  

           Çalışmamızda PMI inferior baz olarak alınmıştır. PMI ölçümünde yazılım 

programının kendi özellikleri kullanılarak mouse yardımıyla mental foramenden geçen 

doğru üzerinde hem sağ hem de sol için ayrı ayrı olarak ölçüm yapıldı ve ortalamaları 

alındı (Şekil 3-7).  

 Ledgerton ve arkadaşları sağlıklı kadınların ortlama PMI değerini 0,32 olarak 

belirtmişlerdir (45). 
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Şekil 3-6: PMI ölçümü 
 
 

 
Şekil 3-7: Radyografi üzerinde PMI ölçümü 

     Hastalar dişsel durumlarına göre üç gruba ayrıldı: 

1. Dişli:  Mandibular molarlar mevcut. 

2. Parsiyel Dişli: Mandibular molarlar yok. 

3. Dişsiz 

PMI (üst sınır) = 
A

C
 

PMI (alt sınır) = 
B

C
 

 



 61

     Çalışma grubundaki 150 hastanın 39’u total dişsiz  (%26), 26’sı dişli (%17,33) 

ve 85’i de parsiyel dişli (%56,66) olarak tespit edildi.  

      Hastaların menopoz süreleri kayıtlardan tespit edilerek, erken menopoza girmiş 

olan hastalar belirlendi.  

          Hastaların tamamı İ.Ü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde kontrol 

altındaki hastalar olup BMDL, BMDN ölçümleri ve T-skor değerleri kayıtlardan elde 

edildi. Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre, lomber veya femur T-skoru -2,5 veya 

daha az olan bireyler osteoporotik olarak kabul edilmektedir.  Bu değerin -2,0 veya daha 

az olması (cut-off  noktası) risk faktörü olarak kabul edilmiştir (7, 30).  

     Tüm ölçümlerin güvenilirliğinin kontrolü açısından, aynı gözlemci tarafından, 

gelişigüzel seçilmiş 50 radyografi üzerinde ölçümler tekrarlanmış ve MCW ve PMI için 

güvenilirlik oranı %94, MCI için %98 olarak bulunmuştur (28, 49, 62, 73, 74). 
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4. BULGULAR 
 
 
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar tablolarda gösterilmiştir.  
 

İstatistiksel Değerlendirme: Çalışmamızda, istatistiksel analizler NCSS 2007 

paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra PMI, MCW ve kemik dansitometresi 

sonuçlarını karşılaştırmada ANCOVA testi kullanılmış, gruplar arası karşılaştırmalarda 

tek yönlü varyans analizi testi alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma 

testi, ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel verilerin 

karşılaştırmalarında ki-kare testi, değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede 

Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 4-1: Kontrol ve çalışma gruplarının yaş karşılaştırması 

 Kontrol Grubu Çalışma Grubu t p 

Yaş 46,77±2,21 57,94±4,69 -26,30 0,0001 

 

Çalışma grubunun yaş ortalaması kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Tablo 4-2: Yaş ile osteoporoz indekslerinin ilişkisi 

   Yaş 
Panoramik  
Mandibular İndeks  

r -0,688 
p 0,0001 

Mandibular  
Kortikal Genişlik  

r -0,818 
p 0,0001 

Lomber Bölge  
Kemik Yoğunluğu  

r -0,688 
p 0,0001 

Femoral Boyun  
Kemik Yoğunluğu  

r -0,684 
p 0,0001 

T Skoru-Lomber 
r -0,810 
p 0,0001 

T Skoru-Femur boyun 
r -0,813 
p 0,0001 
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Yaş ile Panoramik Mandibular İndeks, Mandibular Kortikal Genişlik arasında 

negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r = -0,688 p=0,0001,               

r = -0,818   p = 0,0001). 

Yaş ile Lomber bölge ve Femoral-boyun kemik yoğunluğu arasında negatif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r = -0,688 p = 0,0001, r = -0,684   

p = 0,0001). 

Yaş ile T Skoru-Lomber ve T Skoru-Femur boyun arasında negatif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r = -0,810 p = 0,0001, r = -0,813 p = 

0,0001). 

Çalışma ve kontrol gruplarının yaş farkı ve kemik yoğunluğunun yaş ile negatif 

korelasyonu göz önüne alınarak İndeks karşılaştırmalarında yaş değişkeni kovariyet 

faktör olarak kullanılarak ANCOVA (One-Way Analysis of Covariance) analizi 

uygulanmıştır. 

 
Tablo 4-3: Kontrol ve çalışma gruplarının PMI ve MCW indeks karşılaştırması 

 
Kontrol 
Grubu 

Çalışma 
Grubu F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,37±0,07 0,22±0,03 554,85 0,0001 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 3,72±0,07 2,49±0,21 4677,93 0,0001 

 

Tablo 4-4: Kovariyet analiz sonucunda yaşın panoramik mandibular indeks üzerine etkisi  

PMI 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 1,531 2 0,765 277,64 0,0001  

Gruplar arası 1,53 1 1,53 554,85 0,0001  

Yaş 0,001 1 0,001 0,43 0,513  

Hata  0,813 295 0,003    

Toplam 28,289 298     

 R2= 0,653 (Düzeltilmiş R2 = 0,651)  

 
 
Kovariyet analiz sonucunda yaşın Panoramik Mandibular İndeks üzerine etkisi 

gözlenmemiştir (p = 0,513). Çalışma grubunun Panoramik Mandibular İndeks 
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ortalamaları kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p=0,0001).  

Tablo 4-5: Kovariyet analiz sonucunda yaşın mandibular kortikal genişlik üzerine etkisi 

MCW 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 113,75 2 56,875 2339,29 0,0001  
Gruplar arası 113,734 1 113,734 4677,93 0,0001  
Yaş 0,016 1 0,016 0,66 0,418  
Hata  7,172 295 0,024    
Toplam 2990,782 298     
 R2= 0,941 (Düzeltilmiş R2 = 0,940)  

 
 
Kovariyet analiz sonucunda yaşın Mandibular Kortikal Genişlik üzerine etkisi 

gözlenmemiş (p=0,418), Çalışma grubunun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001).  

 

Tablo 4-6: Kontrol ve çalışma gruplarının osteoporoz indeks karşılaştırması 

 
Kontrol 
Grubu 

Çalışma 
Grubu F p 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,93±0,04 0,79±0,05 645,14 0,0001 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,94±0,04 0,8±0,05 670,05 0,0001 

T Skoru-Lomber -1,93±0,18 -3,15±0,32 1719,35 0,0001 

T Skoru-Femur boyun -1,93±0,17 -3,18±0,22 55,31 0,0001 

 

Tablo 4-7: Kovariyet analiz sonucunda yaşın lomber bölge kemik yoğunluğu üzerine etkisi 

BMDL 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 1,343 2 0,671 322,616 0,0001  

Gruplar arası 1,343 1 1,343 645,136 0,0001  

Yaş 0 1 0 0,096 0,757  

Hata  0,614 295 0,002    

Toplam 222,428 298     

 R2= 0,686 (Düzeltilmiş R2 = 0,684)  
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Kovariyet analiz sonucunda yaşın Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu üzerine 

etkisi gözlenmemiş (p = 0,757), Çalışma grubunun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu 

ortalamaları kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p = 0,0001).  

 
Tablo 4-8: Kovariyet analiz sonucunda yaşın femoral boyun kemik yoğunluğu üzerine  
                   etkisi 
 

BMDN 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 1,469 2 0,734 335,286 0,0001  

Gruplar arası 1,468 1 1,468 670,05 0,0001  

Yaş 0,001 1 0,001 0,522 0,471  

Hata  0,646 295 0,002    

Toplam 228,089 298     

 R2= 0,694 (Düzeltilmiş R2 = 0,692)  

 
 

Kovariyet analiz sonucunda yaşın Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu üzerine 

etkisi gözlenmemiş (p = 0,471), Çalışma grubunun Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu 

ortalamaları kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p = 0,0001).  

Tablo 4-9 Kovariyet analiz sonucunda yaşın T skoru-Lomber üzerine etkisi 

T Skoru-Lomber 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 
112,105 2 56,053 864,84 0,0001  

Gruplar arası 
111,435 1 111,435 1719,35 0,0001  

Yaş 
0,67 1 0,67 3,332 0,171  

Hata  
19,12 295 0,065    

Toplam 
2053,141 298     

 
R2= 0,854 (Düzeltilmiş R2 = 0,853)  

 
 
Kovariyet analiz sonucunda yaşın T Skoru-Lomber üzerine etkisi gözlenmemiş 

(p = 0,171), Çalışma grubunun T Skoru-Lomber ortalamaları kontrol grubundan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001).  
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Tablo 4-10: Kovariyet analiz sonucunda yaşın T skoru-Femur Boyun üzerine etkisi 

T Skoru-Femur 
Kareler 
Toplamı 

S.d. Kareler 
Ortalaması 

F p 
 

Düzeltilmiş Model 
116,44 2 58,22 1536,991 0,0001  

Gruplar arası 
116,356 1 116,356 3071,769 0,0001  

Yaş 
0,084 1 0,084 2,212 0,138  

Hata  
11,174 295 0,038    

Toplam 
2077,977 298     

 
R2= 0,854 (Düzeltilmiş R2 = 0,853)  

 
 

Kovariyet analiz sonucunda yaşın T Skoru-Femur boyun üzerine etkisi 

gözlenmemiş (p = 0,138), Çalışma grubunun T Skoru-Femur boyun ortalamaları kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001).  

 

Tablo 4-11: Kontrol ve çalışma gruplarının demografik özellik karşılaştırması 

    Kontrol Grubu Çalışma Grubu  

Medeni Hal 
Evli 131 87,20% 138 91,90% χ²:1,76 

Bekar 19 12,80% 12 8,10% p=0,184 

Kullanılan İlaç 
İlaç Kullanımı (+) 0 0,00% 29 19,50% χ²:32,13 

İlaç Kullanımı (-) 150 100,00% 121 80,50% p=0,0001 

Sigara 
Sigara Kullanımı (+) 101 67,10% 26 17,40% χ²:75,3 

Sigara Kullanımı (-) 49 32,90% 124 82,60% p=0,0001 

 
 

Kontrol ve çalışma gruplarının medeni hal dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,184). 

Çalışma grubunda ilaç kullanımı 29 (%19,5) kontrol grubundan 0 (%0) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Çalışma grubunda sigara kullanımı 26 (%17,4) kontrol grubundan 101 (%67,1) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). 
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Tablo 4-12: Kontrol ve çalışma gruplarının dişsel durum ve MCI dağılım karşılaştırması 

    Kontrol Grubu Çalışma Grubu  

Mandibular Kortikal 
Erozyon (MCI) 

C1 114 75,80% 36 24,20%  

C2 34 22,80% 66 43,60% χ²:91,82 

C3 2 1,30% 48 32,20% p=0,0001 

Hastanın Dişsel Durumu 

Dişli 78 51,70% 26 17,40%  

Parsiyel Dişli 68 45,60% 85 57,00% χ²:54,67 

Tam Dişsiz 4 2,70% 39 25,50% p=0,0001 

 

Çalışma grubunda Mandibular Kortikal Erozyon C2 ve C3  113 (%75,8) kontrol 

grubundan 36 (%24,1) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Çalışma grubunda tam dişsizlik 39 (%25,5) kontrol grubundan 4 (%2,7) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Tablo 4-13: Kontrol ve çalışma gruplarının PMI ve MCW dağılım karşılaştırması 

    Kontrol Grubu 
Çalışma 
Grubu  

PMI 
Patolojik 49 32,20% 141 94,00% χ²:121,97 

Normal 101 67,80% 9 6,00% p=0,0001 

MCW 
Patolojik 59 39,60% 150 100,00% χ²:128,94 

Normal 91 60,40% 0 0,00% p=0,0001 

T-Lomber 

Osteoporoz 0 0,00% 150 100,00%  

Osteopeni 45 30,20% 0 0,00% χ²:298 

Normal 105 69,80% 0 0,00% p=0,0001 

T-Femur 

Osteoporoz 0 0,00% 150 100,00%  

Osteopeni 49 32,90% 0 0,00% χ²:298 

Normal 101 67,10% 0 0,00% p=0,0001 

 

Çalışma grubunda PMI patolojisi kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Çalışma grubunda MCW patolojisi kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 
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Çalışma grubunda T-Lomber değerlerine bağlı olarak gelişen patolojik durum, 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Çalışma grubunda T-Femur değerlerine bağlı olarak gelişen patolojik durum 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

Tablo 4-14: Dişli, parsiyel dişli ve tam dişsiz gruplarının osteoporoz özellik karşılaştırması 

Tüm grup Dişli Parsiyel Dişli 
Tam 

Dişsiz 
F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,34±0,09 0,28±0,08 0,23±0,06 33,96 0,0001 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 3,4±0,55 3,05±0,63 2,56±0,44 32,68 0,0001 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,89±0,08 0,85±0,08 0,81±0,07 14,12 0,0001 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,9±0,08 0,86±0,09 0,82±0,05 16,86 0,0001 

T Skoru-Lomber -2,21±0,58 -2,62±0,66 -3,06±0,43 32,27 0,0001 

T Skoru-Femur boyun -2,24±0,61 -2,64±0,64 -3,06±0,38 30,83 0,0001 

 

Tablo 4-15: Dişsel duruma göre indeksler ve BMD değerleri karşılaştırması 

Tukey Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

PMI MCW BMDL BMDN 
T Skoru- 
Lomber 

T Skoru- 
Femur 

Dişli / Parsiyel Dişli 0,0001 0,0001 0,003 0,0001 0,0001 0,0001 

Dişli / Tam Dişsiz 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Parsiyel Dişli / Tam Dişsiz 0,001 0,0001 0,009 0,023 0,0001 0,0001 

 

Tüm grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli grubun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları 

parsiyel dişli ve dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş 

(p=0,0001), Parsiyel dişli grubun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları dişsiz 

gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,001). 

Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Mandibular Kortikal Genişlik 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli 

grubun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları parsiyel dişli ve dişsiz gruptan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,0001), Parsiyel dişli grubun 

Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 



 69

Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli 

grubun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu oratalamaları parsiyel dişli ve dişsiz gruptan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,003, p=0,0001), Parsiyel 

dişli grubun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu ortalamaları dişsiz gruptan istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,009). 

Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli 

grubun Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu ortalamaları parsiyel dişli ve dişsiz gruptan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,0001), Parsiyel dişli grubun 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu ortalamaları dişsiz gruptan istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,023). 

Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Lomber ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli grubun T 

Skoru-Lomber ortalamaları parsiyel dişli ve dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuş (p=0,0001), Parsiyel dişli grubun T Skoru-Lomber  

ortalamaları dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Femur boyun ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Dişli grubun T 

Skoru-Femur boyun ortalamaları parsiyel dişli ve dişsiz gruptan istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,0001), Parsiyel dişli grubun T Skoru-Femur 

boyun ortalamaları, dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001). 
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Tablo 4-16: Dişli, parsiyel dişli ve tam dişsiz gruplarının demografik özellik 
                     karşılaştırması 
 

   Dişli 
Parsiyel 

Dişli 
Tam 

Dişsiz  

Medeni Hal 
Evli 90 86,40% 141 91,50% 38 90,50% χ²:1,76 

Bekar 14 13,60% 13 8,50% 4 9,50% p=0,416 

Kullanılan İlaç 
İlaç Kullanımı (+) 6 5,80% 18 11,80% 5 11,90% χ²:2,74 

İlaç Kullanımı (-) 98 94,20% 136 88,20% 37 88,10% p=0,255 

Sigara 
Sigara Kullanımı (+) 55 52,40% 63 41,20% 9 21,40% χ²:11,91 

Sigara Kullanımı (-) 50 47,60% 90 58,80% 33 78,60% p=0,003 

Mandibular 

Kortikal 

Erozyon (MCI) 

C1 71 68,00% 76 49,70% 3 7,10%  

C2 26 25,20% 55 35,30% 19 45,20% χ²:56,28 

C3 7 6,80% 23 15,00% 20 47,60% p=0,0001 

 

Tüm grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının medeni hal 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,416).  

Tüm grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının kullanılan ilaç 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,255).  

Tüm grubunda Dişli grubunun 55 (%52,4) ve Parsiyel Dişli 63 (%42) 

gruplarında sigara varlığı Tam Dişsiz 9 (%21,4) grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,003).  

Tüm grubunda Dişli grubunun C1 varlığı 71 (%68), Parsiyel Dişli 76 (%49,7), 

Tam Dişsiz 3 (%7,1) gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

 
Tablo 4-17: Kontrol grubu dişli, parsiyel dişli ve tam dişsiz gruplarının osteoporoz indeks  
                     karşılaştırması 
 

Kontrol grubu Dişli Parsiyel Dişli Tam Dişsiz F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,38±0,07 0,35±0,06 0,39±0,11 2,45 0,09 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 3,71±0,05 3,73±0,09 3,76±0,1 3,30 0,04 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,92±0,04 0,93±0,04 0,96±0,05 1,74 0,180 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,94±0,04 0,94±0,05 0,92±0,02 0,50 0,611 

T Skoru-Lomber -1,89±0,17 -1,96±0,17 -2,08±0,27 3,93 0,022 

T Skoru-Femur boyun -1,9±0,18 -1,96±0,15 -2,07±0,2 3,88 0,023 
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Tablo 4-18: Dişsel duruma göre MCW indeksi ve T skorları karşılaştırması 

Tukey Çoklu Karşılaştırma 

Testi  MCW 

T Skoru- 

Lomber 

T Skoru- 

Femur 

Dişli / Parsiyel Dişli 0,045 0,082 0,045 

Dişli / Tam Dişsiz 0,271 0,044 0,110 

Parsiyel Dişli / Tam Dişsiz 0,695 0,348 0,393 

 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,09). 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Mandibular 

Kortikal Genişlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir 

(p=0,04). Dişli grubun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları parsiyel dişsiz 

gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,045), diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Lomber Bölge 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,180). 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Femoral Boyun 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,611). 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Lomber 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,022). Dişli 

grubun T Skoru-Lomber ortalamaları tam dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuş (p=0,044), diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Femur 

boyun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,023). 

Dişli grubun T Skoru-Femur boyun ortalamaları parsiyel dişsiz gruptan istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,045), diğer gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 4-19: Kontrol grubu dişli, parsiyel dişli ve tam dişsiz gruplarının demografik özellik  
                     karşılaştırması 

Kontrol Grubu   Dişli 
Parsiyel 

Dişli 
Tam  

Dişsiz 

Medeni Hal 
Evli 66 84,40% 62 91,20% 3 75,00% χ²:2,04 

Bekar 12 15,60% 6 8,80% 1 25,00% p=0,361 

Kullanılan İlaç İlaç Kullanımı (-) 78 100,00% 68 100,00% 4 100,00%  

Sigara 
Sigara Kullanımı (+) 53 67,50% 46 67,60% 2 50,00% χ²:0,55 

Sigara Kullanımı (-) 25 32,50% 22 32,40% 2 50,00% p=0,761 

Mandibular Kortikal 
Erozyon (MCI) 

C1 58 74,00% 53 77,90% 3 75,00%  

C2 19 24,70% 14 20,60% 1 25,00% χ²:0,41 

C3 1 1,30% 1 1,50% 0 0,00% p=0,982 

 

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının medeni hal 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,361).  

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının sigara varlığı 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,761).  

Kontrol grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının MCI grup 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,982).  

Tablo 4-20: Çalışma grubu dişsel durum ve PMI, MCW, BMD değerleri karşılaştırması 

Çalışma grubu Dişli Parsiyel Dişli Tam Dişsiz F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,24±0,03 0,22±0,03 0,21±0,03 5,58 0,005 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 2,48±0,23 2,51±0,2 2,43±0,2 2,05 0,133 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,78±0,06 0,79±0,05 0,8±0,05 0,77 0,464 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,79±0,05 0,8±0,05 0,81±0,05 2,01 0,137 

T Skoru-Lomber -3,14±0,31 -3,15±0,34 -3,16±0,29 0,04 0,960 

T Skoru-Femur boyun -3,23±0,19 -3,18±0,23 -3,16±0,21 0,91 0,406 

 

Tablo 4-21: Dişsel duruma göre PMI  

Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi  PMI 

Dişli / Parsiyel Dişli 0,054 

Dişli / Tam Dişsiz 0,003 

Parsiyel Dişli / Tam Dişsiz 0,219 
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Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,005). Dişli grubun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları tam 

dişsiz gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,003), diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Mandibular 

Kortikal Genişlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,133). Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz 

gruplarının Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,464). 

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının Femoral Boyun 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,137). 

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Lomber 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,960).  

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının T Skoru-Femur 

boyun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir 

(p=0,406).  

Tablo 4-22: Dişsel durum, mandibular erozyon demografik değerler karşılaştırması 

Çalışma 
Grubu   Dişli 

Parsiyel 
Dişli Tam Dişsiz  

Medeni Hal 
Evli 24 92,30% 79 91,80% 35 92,10% χ²:0,01 

Bekar 2 7,70% 7 8,20% 3 7,90% p=0,995 

Kullanılan İlaç 
İlaç Kullanımı (+) 6 23,10% 18 21,20% 5 13,20% χ²:1,34 

İlaç Kullanımı (-) 20 76,90% 68 78,80% 33 86,80% p=0,512 

Sigara 
Sigara Kullanımı (+) 2 7,70% 17 20,00% 7 18,40% χ²:2,13 

Sigara Kullanımı (-) 24 92,30% 69 80,00% 31 81,60% p=0,345 

Mandibular  
Kortikal  
Erozyon (MCI) 

C1 13 50,00% 23 27,10% 0 0,00%  

C2 7 26,90% 41 47,10% 18 47,40% χ²:25,33 
C3 6 23,10% 22 25,90% 20 52,60% p=0,0001 

 

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının medeni hal 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,995).  

Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının kullanılan ilaç 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,512).  
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Çalışma grubunda Dişli, Parsiyel Dişli, Tam Dişsiz gruplarının sigara varlığı 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,345).  

Çalışma grubunda Dişli grubunun C1 varlığı 13 (%50), Parsiyel Dişli 23 

(%27,1), Tam Dişsiz 0 (%0) gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Tablo 4-23: Kontrol grubu MCI gruplarının osteoporoz indeks karşılaştırması 

Kontrol Grubu C1 C2 C3 F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,37±0,07 0,37±0,07 0,39±0,08 0,17 0,844 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 3,73±0,07 3,7±0,03 3,85±0,2 5,70 0,004 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,93±0,04 0,92±0,04 0,94±0,02 1,78 0,173 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,94±0,04 0,93±0,06 0,96±0,05 1,04 0,355 

T Skoru-Lomber -1,94±0,18 -1,88±0,17 -1,88±0,14 1,93 0,149 

T Skoru-Femur boyun -1,94±0,16 -1,91±0,19 -1,93±0,05 0,63 0,537 

 

Tablo 4-24: Tukey çoklu karşılaştırma testinde MCI değerleri 

Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi Mandibular Kortikal Genişlik  

C1 / C2 0,113 

C1 / C3 0,029 

C2 / C3 0,007 

 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p = 0,844). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Mandibular Kortikal 

Genişlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir                  

(p = 0,004). C3 grubunun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları C1 ve C2’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p = 0,029, p = 0,007), diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p > 0,05).  

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Lomber Bölge 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p = 0,173). 
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Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Femoral Boyun 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p = 0,355). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Lomber 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p = 0,149). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Femur boyun 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,537). 

Tablo 4-25: Kontrol, çalışma ve tüm grubun PMI, MCW değerleri ile osteoporoz indeks  
                     ilişkisi 
 

  Kontrol Grubu Çalışma Grubu Tüm Grubu 

    PMI MCW PMI MCW PMI MCW 

BMDL 

r -0,148 0,063 0,358 0,450 0,678 0,849 

p 0,072 0,444 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 BMDN 

r -0,088 -0,073 0,192 0,342 0,676 0,839 

p 0,286 0,378 0,019 0,0001 0,0001 0,0001 

T Skoru-Lomber 

r -0,048 -0,288 0,356 0,305 0,770 0,913 

p 0,557 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

T Skoru-Femur boyun 

r -0,02 -0,246 0,176 0,310 0,78 0,939 

p 0,808 0,002 0,032 0,0001 0,0001 0,0001 

 
 

Kontrol grubunda PMI değerleri ile BMDL ,BMDN, T Skoru-Lomber ve T 

Skoru-Femur boyun değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir 

(p>0,05). 

Kontrol grubunda MCW değerleri ile BMDL ,BMDN, değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). Kontrol grubunda MCW 

değerleri ile T Skoru-Lomber ve T Skoru-Femur boyun değerleri arasında negatif 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r=-0,288 p= 0,0001, r=-0,246 p= 0,002). 

Çalışma grubunda PMI değerleri ile BMDL ,BMDN, T Skoru-Lomber ve T 

Skoru-Femur boyun değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

gözlenmiştir (r=0,358 p= 0,0001, r=0,192 p= 0,019, r=0,356 p= 0,0001, r=0,176 p= 

0,032). 
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Çalışma grubunda MCW değerleri ile BMDL ,BMDN, T Skoru-Lomber ve T 

Skoru-Femur boyun değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

gözlenmiştir (r=0,450 p= 0,0001, r=0,342 p= 0,0001, r=0,305 p= 0,0001, r=0,310 p= 

0,032). 

Tüm grupta PMI değerleri ile BMDL ,BMDN, T Skoru-Lomber ve T Skoru-

Femur boyun değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

gözlenmiştir (r=0,678 p= 0,0001, r=0,676 p= 0,0001, r=0,770 p= 0,0001, r=0,780 p= 

0,0001). 

Tüm grupta MCW değerleri ile BMDL ,BMDN, T Skoru-Lomber ve T Skoru-

Femur boyun değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

gözlenmiştir (r=0,849 p= 0,0001, r=0,839 p= 0,0001, r=0,913 p= 0,0001, r=0,3939 p= 

0,0001). 

Tablo 4-26: Çalışma grubunun MCI dağılımı ile osteoporoz indeks karşılaştırması 

Çalışma Grubu C1 C2 C3 F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,25±0,03 0,22±0,03 0,2±0,02 30,02 0,0001 

Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 2,6±0,15 2,5±0,21 2,38±0,2 13,72 0,0001 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,81±0,04 0,8±0,05 0,78±0,05 5,08 0,007 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,81±0,04 0,8±0,05 0,79±0,06 1,00 0,372 

T Skoru-Lomber -3,03±0,35 -3,16±0,29 -3,23±0,3 4,38 0,014 

T Skoru-Femur boyun -3,15±0,2 -3,17±0,23 -3,22±0,22 1,27 0,283 

 
 

Tablo 4-27: Çoklu karşılaştırmada kortikal erozyona göre PMI, MCW, T- Skorları 

Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi 

Panoramik  
Mandibular  
İndeks  

Mandibular  
Kortikal  
Genişlik  

Lomber  
Bölge Kemik  
Yoğunluğu  

T 
Skoru-
Lomber 

C1 / C2 0,0001 0,046 0,353 0,086 

C1 / C3 0,0001 0,0001 0,006 0,011 

C2 / C3 0,0001 0,003 0,092 0,542 

 

 



 77

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p = 0,0001). C3 grubunun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları C1 

ve C2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p = 0,0001), C2 

grubunun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları C1’den istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Mandibular Kortikal 

Genişlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir                 

(p = 0,0001). C3 grubunun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları C1 ve C2’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p = 0,046, p = 0,0001), C2 

grubunun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları C1’den istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur (p = 0,003). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Lomber Bölge 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p = 0,007). C3 grubunun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu ortalamaları 

C1 ‘den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p =0,006), diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p > 0,05).  

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Femoral Boyun 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p = 0,372). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Lomber 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p = 0,014). C3 

grubunun T Skoru-Lomber ortalamaları C1 ‘den istatistiksel olarak anlamlı derecede 

düşük bulunmuş (p = 0,011), diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p > 0,05).  

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Femur 

boyun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir                

(p = 0,283). 
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Tablo 4-28: Tüm grubun MCI dağılımı ile osteoporoz indeks karşılaştırması 

Tüm Grup C1 C2 C3 F p 

Panoramik Mandibular İndeks (PMI) 0,34±0,08 0,27±0,08 0,21±0,04 58,09 0,0001 
Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) 3,45±0,49 2,91±0,6 2,44±0,35 84,32 0,0001 
Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu (BMDL) 0,9±0,07 0,84±0,07 0,78±0,06 65,02 0,0001 
Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu (BMDN) 0,91±0,07 0,85±0,08 0,8±0,07 51,02 0,0001 
T Skoru-Lomber -2,21±0,52 -2,72±0,67 -3,17±0,4 64,70 0,0001 
T Skoru-Femur boyun -2,23±0,55 -2,74±0,64 -3,17±0,34 61,40 0,0001 

 

Tablo 4-29: Çoklu karşılaştırmada kortikal erozyona göre indeksler, BMD değerleri ve  
                   T-skorları karşılaştırması 
 

Tukey Çoklu 
Karşılaştırma Testi PMI  MCW  BMDL  BMDN  T Skoru-L T Skoru-F 
C1 / C2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
C1 / C3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
C2 / C3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p = 0,0001). C3 grubunun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları C1 

ve C2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p = 0,0001), C2 

grubunun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları C1’den istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Mandibular Kortikal 

Genişlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir                  

(p = 0,0001). C3 grubunun Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları C1 ve C2’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p = 0,0001), C2 grubunun 

Mandibular Kortikal Genişlik ortalamaları C1’den istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p = 0,0001). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Lomber Bölge 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p = 0,0001). C3 grubunun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu ortalamaları 

C1 ve C2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p = 0,0001), C2 

grubunun Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu ortalamaları C1’den istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001). 
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Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının Femoral Boyun 

Kemik Yoğunluğu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p = 0,0001). C3 grubunun Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu ortalamaları 

C1 ve C2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p = 0,0001), C2 

grubunun Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu ortalamaları C1’den istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Lomber 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p = 0,0001). C3 

grubunun T Skoru-Lomber ortalamaları C1 ve C2’den istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük bulunmuş (p = 0,0001), C2 grubunun T Skoru-Lomber ortalamaları 

C1’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p = 0,0001). 

Kontrol grubunun mandibular kortikal erozyon gruplarının T Skoru-Femur 

boyun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir                     

(p = 0,0001). C3 grubunun T Skoru-Femur boyun ortalamaları C1 ve C2’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,0001), C2 grubunun T 

Skoru-Femur boyun ortalamaları C1’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur (p = 0,0001). 
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Şekil 4-1: PMI değişkeninin kontrol ve çalışma grupları için ROC eğrisi 
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Tablo 4-30: PMI değişkeninin kontrol ve çalışma grupları için ROC eğrisi altında kalan  
                    alan ve kestirim noktasının belirlenmesi 
  
   

 ROC eğrisi altında kalan alan (AUC)  
PMI 0,992 (0,974-0,999) 
   
   

Criterion Duyarlılık Özgüllük PKD NKD +LR -LR 
<=0,18 14,09 100,00 100,0 53,8  0,86 

<=0,21 40,94 100,00 100,0 62,9  0,59 

<=0,22 57,05 100,00 100,0 70,0  0,43 

<=0,25 82,55 100,00 100,0 85,1  0,17 

<=0,26 86,58 99,33 99,2 88,1 129,00 0,14 

<=0,27 * 93,96 95,97 95,9 94,1 23,33 0,063 
<=0,28 97,32 89,26 90,1 97,1 9,06 0,03 

<=0,3 99,33 85,23 87,1 99,2 6,73 0,0079 

<=0,36 100,00 41,61 63,1 100,0 1,71 0,00 

<=0,4 100,00 29,53 58,7 100,0 1,42 0,00 
<=0,45 100,00 10,07 52,7 100,0 1,11 0,00 

<=0,51 100,00 2,68 50,7 100,0 1,03 0,00 

<=0,55 100,00 0,00 50,0  1,00  

 
 

Çalışma ve kontrol gruplarını ayırmada PMI için kestirim noktası 0,27 

bulunmuştur. Bu noktada duyarlılık 93,96, özgüllük 95,97, pozitif kestirim değeri 95,9, 

negatif kestirim değeri 94,1, en çok olabilirlik oranı (Likelihood Ratio) 23,33 

bulunmuştur. Yani <0,27 altında bir kişide osteoporoz olma olasılığı >0,27 olan bir 

kişiden 23,33 kat fazladır.  
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Şekil 4-2: MCW değişkeninin kontrol ve çalışma grupları için ROC eğrisi 

 
Tablo 4-31: MCW değişkeninin kontrol ve çalışma grupları için ROC eğrisi altında kalan  
                     alan ve kestirim noktasının belirlenmesi 
 

 ROC eğrisi altında kalan alan (AUC)  
MCW 1,00 (0,988-1,00) 
 

   

Criterion Duyarlılık Özgüllük PKD NKD +LR -LR 
<=2,11 0,67 100,00 100,0 50,2  0,99 
<=2,15 8,05 100,00 100,0 52,1  0,92 
<=2,19 12,08 100,00 100,0 53,2  0,88 
<=2,25 20,81 100,00 100,0 55,8  0,79 
<=2,31 24,83 100,00 100,0 57,1  0,75 
<=2,36 32,21 100,00 100,0 59,6  0,68 
<=2,41 35,57 100,00 100,0 60,8  0,64 
<=2,49 46,31 100,00 100,0 65,1  0,54 
<=2,55 57,72 100,00 100,0 70,3  0,42 
<=2,6 67,79 100,00 100,0 75,6  0,32 

<=2,71 83,89 100,00 100,0 86,1  0,16 
<=2,8 96,64 100,00 100,0 96,8  0,034 

<=2,86 97,99 100,00 100,0 98,0  0,02 
<=2,87 99,33 100,00 100,0 99,3  0,0067 
<=2,88 100,00 100,00 100,0 100,0  0,00 

<=2,95 * 100,00 98,66 98,7 100,0 74,50 0,00 
<=3,63 100,00 98,26 98,51 100,0 72,60 0,00 
<=3,64 100,00 97,32 97,4 100,0 37,25 0,00 
<=3,7 100,00 60,40 71,6 100,0 2,53 0,00 

<=3,86 100,00 6,71 51,7 100,0 1,07 0,00 
<=3,92 100,00 3,36 50,9 100,0 1,03 0,00 
<=3,93 100,00 2,68 50,7 100,0 1,03 0,00 
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Çalışma ve kontrol gruplarını ayırmada MCW için kestirim noktası 2,95 

bulunmuştur. Bu noktada duyarlılık 100, özgüllük 98,66, pozitif kestirim değeri 98,7, 

negatif kestirim değeri 100, en çok olabilirlik oranı (Likelihood Ratio) 74,5 

bulunmuştur. Yani <2,95 altında bir kişide osteoporoz olma olasılığı >2,95 olan bir 

kişiden 74,5 kat fazladır.  
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Şekil 4-3: MCW, PMI, BMD değerleri T-Skorları için ROC eğrisi 

 

ROC eğrisi altında kalan alan (AUC ) (çalışma ve kontrol grubu ayırıcı 

tanısında) 
 

Tablo 4-32: ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) (çalışma ve kontrol grubu ayırıcı  
                     tanısında) 
 

 AUC SE 95% CI 

MCW 1,000 0,000 0,988 - 1,000 

PMI 0,992 0,00518 0,974 - 0,999 

BMDN 0,983 0,00771 0,960 - 0,994 

BMDL 0,983 0,00753 0,961 - 0,995 

T-Skoru Femur 1,000 0,000 0,988 - 1,000 

T-Skoru Lomber 1,000 0,000 0,988 - 1,000 
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Tablo 4-33: ROC eğrisi altında kalan alan karşılaştırması 

MCW / PMI P = 0,126 

MCW / BMDN P = 0,023 
MCW / BMDL P = 0,027 
MCW / T-Skoru Femur P = 1,000 

MCW / T-Skoru Lomber P = 1,000 

PMI / BMDN P = 0,292 

PMI / BMDL P = 0,310 

PMI / T-Skoru Femur P = 0,126 

PMI / T-Skoru Lomber P = 0,126 

BMDN / BMDL P = 0,924 

BMDN / T-Skoru Femur P = 0,023 
BMDN / T-Skoru Lomber P = 0,023 
BMDL / T-Skoru Femur P = 0,027 
BMDL / T-Skoru Lomber P = 0,027 
T-Skoru Femur / T-Skoru Lomber P = 1,000 

 
 
Çalışma ve kontrol gruplarında ayırıcı tanıda  MCW ROC eğrisi altında kalan 

alan BMDN ve BMDL’den anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,023, p=0,027). 

(erken tanıda MCW uyarıcı olabilir). 

 

Tablo 4-34: Menopoz sürelerine göre indeksler, BMD değerleri ve T-Skorları karşılaştırması 

Menopoz Süresi 
Geç  

Menopoz 
Erken  

Menopoz t p 
Panoramik Mandibular İndeks  0,24±0,03 0,2±0,03 7,52 0,0001 

Mandibular Kortikal Genişlik 2,59±0,17 2,29±0,12 10,97 0,0001 

Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu 0,81±0,04 0,76±0,03 8,33 0,0001 

Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu 0,82±0,04 0,77±0,04 6,61 0,0001 

T Skoru-Lomber -3,08±0,33 -3,29±0,26 3,96 0,0001 

T Skoru-Femur boyun -3,17±0,23 -3,24±0,2 1,98 0,041 

 
 

Erken Menopoz grubunun Panoramik Mandibular İndeks ortalamaları geç 

menopoz grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p=0,0001). 
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Erken Menopoz grubunun “Mandibular Kortikal Genişlik” ortalamaları geç 

menopoz grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Erken Menopoz grubunun “Lomber Bölge Kemik Yoğunluğu” ortalamaları geç 

menopoz grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Erken Menopoz grubunun “Femoral Boyun Kemik Yoğunluğu” ortalamaları geç 

menopoz grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p=0,0001). 

Erken Menopoz grubunun “T-Skoru Lomber” ortalamaları geç menopoz 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). 

Erken Menopoz grubunun “T-Skoru Femur boyun” ortalamaları geç menopoz 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,041). 

Tablo 4-35: Menopoz sürelerine göre kortikal erozyon durumu 

Menopoz Süresi Geç Menopoz Erken Menopoz  

 MCI 

C1 30 30,60% 6 11,80%  

C2 48 48,00% 18 35,30% χ²:16,50 

C3 21 21,40% 27 52,90% p=0,0001 

 
Erken Menopoz grubunda MCI C3 varlığı 27 (%52,9) geç menopoz grubundan 

21 (%21,4) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 
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5. TARTIŞMA 

 

         Osteoporozun mandibular kemiğin mineral yoğunluğunda azalmaya neden 

olduğu bilinmektedir (31). Osteoporozun nedeni ne olursa olsun  (artan yaş veya 

hastalık), osteoporozlu hastalarda spongioz kemik alanlarındaki trabekül sayılarında ve 

kalınlığında azalma vardır (81). 

        Metabolik kemik hastalığının mandibuladaki etkilerinden biri olduğu düşünülen 

goniondaki kortikal kalınlığın azalması, çeşitli çalışmalarda incelenmiştir (6, 42). 

        Bollen ve ark. (6) 2004’teki bir çalışmalarında, gonion bölgesinde 1 mm’den az 

olan kortikal kalınlığı metabolik kemik hastalığının belirtisi olarak kabul etmişlerdir. 

Bollen ve ark. (6) çalışmalarında, 60 yaşın üstündeki hastaların panoramik 

radyografilerini alarak mandibular angular korteks kalınlığını ölçmüşler, yaşla beraber 

istatistiksel olarak anlamlı bir miktar kemik kaybı olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 

çalışmaya göre, postmenopozal kadınlarda metabolik kemik hastalığının tayininde yaş, 

önemli bir kriter olup goniondaki kortikal kalınlık yine önemli bir parametre olarak 

gözönünde bulundurulmalıdır. 

         Yaş faktörü; KMY’nin önemli bir belirleyici kriteri olduğu, radyasyon alımı 

gerektirmediği ve kolay elde edilebilen bir bilgi olduğu için total kalça ve spina KMY 

değeri tahminlerinde ve konuyla ilgili araştırmalarda ilk olarak tercih edilen faktördür 

(82).  

Kribbs ve ark. (42) 1990 yılında, yaşları 20 ile 90 arasında değişen 50 normal 

kadın hastada mandibular kemik yoğunluğunu ve gonion bölgesindeki kortikal kalınlığı 

incelemişler, mandibular kortikal yoğunluğun yaş faktöründen etkilenmediği, fakat 

mandibular kemik yoğunluğu ve iskeletsel kemik yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu ve gonion bölgesindeki kortikal kalınlığın yaş ile azaldığı sonucuna 

varmışlardır. 

Kribbs ve ark. (42)’nın elde ettikleri sonuçlar bizim çalışmamızın sonuçlarıyla 

kısmen uyuşmaktadır. Çalışmamızda, Kribbs ve ark. (42)’larının elde ettikleri sonuçlara 

benzer şekilde, yaş faktörü ile mandibular kortikal genişlik arasında negatif bir 
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korelasyon mevcuttur, ancak Kribss ve ark. (42)’larının aksine bizim çalışmamızın 

sonuçlarına göre, mandibular kemik yoğunluğu ve iskeletsel kemik yoğunluğu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Benson ve ark. (3) 1991’de yaşları 30 ile 79 arasında değişen 353 hastanın 

panoramik radyografileri üzerinde yaptıkları araştırmalarında, mental foramenin alt 

sınırından mandibulanın alt kenarına kadar olan mesafeyi ölçmüş, elde edilen sonuçlara 

göre yaşın önemli bir kriter olduğu sonucuna varmışlardır. Bu araştırmanın sonuçlarına 

göre, yaş arttıkça PMI ölçüm değeri anlamlı derecede azalmaktadır.  

           Bizim çalışmamızda da bu çalışmalara benzer şekilde, yaş faktörü ile Panoramik 

Mandibular İndeks ve Mandibular Kortikal Genişlik arasında negatif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı (r = -0,688 p = 0,0001, r = -0,818 p=0,0001) bir ilişki gözlenmiştir. 

Kemik yoğunluğu açısından, yaş ile Lomber bölge ve Femoral boyun bölgesi kemik 

yoğunluğu arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r = -

0,688 p =0,0001, r = -0,684 p=0,0001). 

          Yaş ile Lomber bölge T-skoru ve Femur boyun bölgesi T-skoru arasında negatif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r = -0,810 p = 0,0001, r = -0,813 

p=0,0001). 

Elde ettiğimiz bu sonuçlar Benson ve ark. (3)’nın sonuçları ile uyumludur. 

        Lee ve ark. (46) 2005 yılında yaptıkları araştırmalarında yaşları 50 ile 84 

arasında değişen 100 postmenopozal kadın hastanın bel bölgesi omurga ve femoral-

boyun BMD değerlerini, hastalardan alınan panoramik radyografilerde ölçülen 

mandibular inferior korteks kalınlıklarıyla karşılaştırmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, düşük BMD değerine sahip olan postmenopozal kadın hastalarda  inferior korteks 

kalınlığı ölçümünün önemli bir kriter olduğu ve bu hastalar için yol gösterici olabileceği 

sonucuna varmışlardır.  

           Devlin ve ark. (15) 2002 yılındaki bir çalışmalarında, yaşları 43-79 arasında 

değişen 74 kadın hasta üzerinde DXA ile yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerini ve 

panoramik radyografi üzerinde ölçtükleri mandibular kortikal kalınlık değerini 

karşılaştırmışlardır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; BMD ölçüm değerleri ve T-

skorları düşük olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kortikal kalınlık değeri de 

düşmektedir.  
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           Devlin ve ark. (15)’nın bu çalışmalarının sonuçları, bizim çalışmamızın 

sonuçlarıyla uyumludur. Çalışmamızın sonuçlarına göre; MCW değeri, BMD ölçüm 

değerleri ve T-skoru değerleri ile pozitif bir korelasyon göstermektedir. 

           Devlin ve ark. (16) 2007 yılındaki bir başka çalışmalarında ise, yaşları 45-70 

arasında değişen 671 kadın hastada bel bölgesinde DXA ile kemik yoğunluğunu 

saptamışlar, ayrıca hastalardan panoramik radyografi de alarak mandibular kortikal 

genişlik (MCW) ölçümünü değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında ayrıca, mandibulada  

mental foramen bölgesinde kemiğin porozite derecesini de tesbit etmişlerdir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre kortikal porozite, mandibular kortikal genişliğe göre 

osteoporozis için zayıf bir göstergedir ve kortikal genişlik ölçümü < 3mm ise 

osteoporoz belirtisi olup hastalar mutlaka uyarılmalıdırlar. 

            Devlin ve ark. (16)’nın bu çalışmalarının mandibular kortikal poroziteyle ilgili 

sonuçları bizim çalışmamızın sonuçları ile uyumlu değildir. Çalışmamızın sonuçlarına 

göre, mandibular kortikal erozyon durumu ve kemik ölçüm değerleri karşılaştırıldığında 

çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır, bu durumda mandibular 

kortikal erozyon durumu osteoporozda önemli bir kriterdir. Çalışmamızın sonuçlarına 

göre,  mandibular kortikal genişlik osteoporozlu grup ve kontrol grubu arasında anlamlı 

derecede farklılık göstermektedir ve MCW < 2,95 ise hasta uyarılmalıdır, bu değer 

önemli bir kestirim noktasıdır. Elde ettiğimiz bu sonuç, Devlin ve ark. (16)’nın 

sonuçları ile uyumludur. 

            Karayianni ve ark. (39), 2007 yılında 653 kadın hasta üzerinde yaptıkları 

araştırmalarında, kemik ölçüm değerlerindeki düşüşle mandibular kortikal kalınlık 

değerindeki düşüş arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söylemişlerdir. 

Karayianni ve ark. (39)’nın elde ettikleri bu sonuç çalışmamızın sonuçları ile 

uyumludur. 

           White ve Rudolph (81) 1999 yılında yaptıkları bir çalışmada, NIH Image 

Software kullanarak dijital radyografilerde trabeküler yapının morfolojik özelliklerini 

ölçen bir bilgisayar programı kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre, 

osteoporozlu hastaların alveol kemik trabeküllerinin, kontrol bireylerininkinden daha 

kalın ve kaba olduğu bulunmuştur. Kontrol bireyleriyle karşılaştırıldığında, 

osteoporozlu hastaların trabekül alanlarında ve ilgilenilen bölgede trabeküler kemiğin 
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periferi uzunluğunda azalma görülmüştür. Maksillanın ön bölümünün, trabekül 

yapısındaki değişiklikleri yansıtan en hassas bölge olduğunu tesbit sonucuna varılmıştır. 

            Bozic ve ark. (8) 2005 yılındaki çalışmalarında, osteoporozlu 36 ve osteoporozlu 

olmayan 20 kadın hastaya ait dental panoramik tomografi üzerinde mandibular 

anatomik indeksleri karşılaştırmış, iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucuna varmışlardır. 

        Bozic ve ark. (8)’nın bu çalışmalarını destekleyen farklı çalışmalarda da 

osteoporoz erken teşhisinde diş hekimliğinde rutin olarak kullanılan periapikal ve 

panoramik radyografilerin katkıları incelenmiştir. Bu çalışmalara göre, dijitalize edilmiş 

dental radyografilerle osteoporozun erken belirtilerinin tespit edilebileceği, maksilla ve 

mandibuladaki trabeküler değişikliklerin fark edilebileceği ve maksillanın ön 

bölümünün osteoporoz özelliklerini en iyi yansıtan bölge olduğu ifade edilmiştir (4, 24, 

82). 

          Çalışmamızda, osteoporozlu grupta Mandibular Kortikal Erozyon oranı (C2 ve 

C3-112 -%75,8) kontrol grubundan (36-%24,1) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

      Çalışmamızda PMI patolojisi, MCW patolojisi, femur ve lomber bölge             

T-skorları osteoporoz grubunda kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p = 0,0001). Çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki; 

mandibulaya ait farklı kemik kalınlığı ölçümleri ve indeksleri, hastanın osteoporoz 

durumu ve genel vücut kemik yoğunluğu göstergeleri açısından uyarıcı özelliktedir. 

            Beşparmak (4) 1996’daki doktora tez çalışmasında, 39 hasta üzerinde kemik 

ölçüm değerlerini karşılaştırmış, çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu sonucuna varmıştır. 

            Çalışmamızda da benzer şekilde, çalışma ve kontrol gruplarının BMD ölçüm 

sonuçları ve T-skorları karşılaştırıldığında osteoporoz grubunun ölçüm değerleri anlamlı 

derecede düşük bulunmuş ve BMD ölçüm sonuçları ve T-skorları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı pozitif bir korelasyon saptanmıştır. 

 Klemetti ve ark. (40), panoramik radyografiler üzerinde inceledikleri 

mandibuladaki kortikal kemik değişikliklerini, femur boynu ve vertebralarda DEXA ile 

saptadıkları yoğunluk ölçümleri ile karşılaştırmışlardır. Yaptıkları bu çalışma 
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sonucunda, osteoporozun şiddeti ile kortikal değişiklikler arasında farklılık 

gözlenmesine rağmen, osteoporoz teşhisinde panoramik radyografilerin yeterli bilgi 

vermediğini, ancak çok sayıda örnek kullanıldığında, istatistiksel olarak iskeletteki 

kemik kaybı ile mandibula korteksindeki kemik kaybı arasında anlamlı bir ilişki 

kurulabileceğini belirtmişlerdir. 

            Klemetti ve ark. (40)’nın elde ettikleri sonuçlar, çalışmamızın sonuçlarıyla 

çelişmektedir. Çalışmamızda, osteoporozlu grupta PMI ve MCW değerleri ile BMDL, 

BMDN, T Skoru-Lomber ve T Skoru-Femur boyun değerleri arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (r=0,358 p= 0,0001, r=0,192 p= 0,019, 

r=0,356 p= 0,0001, r=0,176 p= 0,032).  

            Osteoporozlu grubumuzda, genel vücut kemik yoğunluğu skorları ve mandibular 

erozyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir (p=0,0001). 

        Elde ettiğimiz bu sonuçlar bize; osteoporozun şiddeti ve kortikal değişiklikler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve panoramik radyografilerin iskeletteki kemik 

kaybı ve mandibula korteksindeki kemik kaybı arasında anlamlı bir ilişki kurmamıza 

yardımcı olabileceğini göstermektedir. 

        Geraets ve ark. (22) 2007 yılındaki bir çalışmalarında DEXA ile uyluk, kalça ve 

omurgadaki KMY değerlerini ölçmüşler, aynı zamanda hastalarından bir panoramik iki 

tane de intraoral radyografi almışlardır. Panoramik radyografide; özellikle sağ 

mandibuladaki iki bölge incelenmek için seçilmiştir, bunlardan biri molar ve premolar 

arasındaki bölgenin alt kısmı diğeri de ramus bölgesidir. İntraoral radyografide ise, 

premolar ve molarların kökleri arasındaki bölge incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, 

osteoporozu olan hastaların kontrol bireyleriyle kıyaslandığında çenelerindeki 

trabeküler yapılarının değiştiği hipotezini desteklemektedir. 

Geraets ve ark.’nın (22) vardığı bu sonuçlar, çalışmamızın sonuçlarıyla da 

uyumludur. Çalışmamızda da benzer şekilde; BMDN, BMDL değerleri ve T-skorları ile 

panoramik radyografi ile yapılan mandibular radyomorfometrik indeks ölçümleri 

karşılaştırıldığında indeksler ve kemik ölçüm değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır. Osteoporotik hastalarda kemik değerlerindeki azalma ile 

mandibular indekslerde de bir azalma olmaktadır. Kontrol grubu ile yapılan 

karşılaştırma sonucu elde edilen farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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          Geraets ve ark. (22) araştırmalarına ikincil olarak, en az radyasyon dozu 

kullanılarak alındığı için alt çene intraoral radyografilerini de dahil etmişlerdir. 

Araştırmanın sonucunda, katılımcıların %20’sinde sol kalça ya da omurgada osteoporoz 

olduğu bulunmuştur. Yaş faktörü tek başına, kalça KMY’sinde %10’luk ve omurgada 

ise  %14’lük değişimi açıklayabilmiştir. Mandibuladan alınan intraoral radyografiler ise, 

KMY değerinde yaklaşık %6 daha fazla bir değişim tespit edildiğini göstermiştir. Üst 

çeneden alınan radyografilerde de KMY değerinin mandibuladakinden %2-3 kat daha 

fazla değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Panoramik radyografide de aynı şekilde %2-3 

kat daha fazla değişim tespit edilmiştir. İki intraoral ve bir panoramik radyografi yaş 

faktörü ile birlikte değerlendirildiğinde KMY değerlerinde toplamda kalçada %22’lik, 

omurgada da %23’lük bir değişim tespit edilmiştir (22). 

     Sonuç olarak; yaş aracılığıyla kalça ve omurga KMY’lerini öngören çalışma 

referans olarak alındığında, dental radyografi kullanılması durumunda öngörülen 

değerlerin geçerliliği yaklaşık iki kat artmaktadır, bu araştırmanın bir başka sonucu da, 

intraoral radyografilere göre kemikteki en fazla değişikliğin mandibulada ön bölgede, 

maksillada ise arka bölgede gerçekleştiğidir. İki intraoral ve bir panoramik radyografi 

kendi içinde değerlendirildiğinde, KMY tahminlerinde üst çene intraoral 

radyografilerinin en az bilgi verdiği, en fazla bilginin ise panoramik radyografilerden  

elde edildiği sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, bu konuda daha sonra 

yapılacak çalışmalarda mutlaka panoramik radyografiye ağırlık verilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (22). 

            Bu sonuç, çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçları ve mandibulada 

radyomorfometrik indekslerin ölçümünde panoramik radyografinin önemli ve doğru bir 

teşhis aracı olduğu fikrimizi destekler niteliktedir 

            İnferior mandibular korteks kalınlığı ölçülerek yapılan bir başka çalışmada ise, 

osteoporozlu hastalar ile normal bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı bulunmuştur (82). 

      Elde edilen bu sonuç, bizim çalışmamızın sonuçlarıyla çelişki göstermektedir. 

     Taguchi ve ark. (67) panoramik radyografiler üzerinde ölçtükleri mental indeks 

ile bayanlardaki diş kayıpları arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bu 

çalışmanın sonuçlarına göre, mandibular kortikal genişlik ve mandibular erozyon ile 

hastanın yaşı, cinsiyeti ve diş sayısı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. Yaştaki 
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artmayla beraber mandibular erozyon miktarı da artmakta, diş sayısı ve mandibular 

kortikal genişlik ise azalmaktadır. 

Bu bulgular, çalışmamızın sonuçlarıyla da uyum göstermektedir. Çalışmamızda 

da, hastaların dişsel durumlarına göre indeks değerleri anlamlı derecede farklılık 

göstermektedir. Postmenopozal osteoporozlu hasta grubunda; dişli, parsiyel dişli ve tam 

dişsiz grupların PMI, MCW indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gözlenmiştir (p = 0,0001). 

Mandibular erozyon açısından hastaların dişsel durumu ele alındığında ise, dişli 

grubunun C1 varlığı 13 (%50), parsiyel dişli 23 (%27,1), tam dişsiz 0 (%0) gruplarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Tam dişsiz-20 

(%52,60) hasta grubunda ise C3 varlığı dişli-6 (%23,10) ve parsiyel dişli-22 (%25,90) 

hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,0001). Bu sonuçlar da bize; 

osteoporozlu hasta grubunda, diş eksikliği ve mandibular erozyon arasındaki 

korelasyonu göstermektedir.  

Persson ve ark. (58), 2003 yılında yaşları 60 ile 75 arasında değişen 1084 birey 

üzerinde yaptıkları bir araştırmada, mandibular kortikal indeks ile ileri periodontal 

yıkım arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. 

Erdoğan ve ark. (19) da, 2009 yılında postmenopozal osteoporozlu hastalar 

üzerinde yaptıkları bir çalışmalarında; ağızda kalan diş sayısı, periodontal dokular ve 

radyografik bulgular açısından anlamlı derecede farklılık tesbit etmişler ve ağızda kalan 

diş sayısının BMD ile direkt bağlantılı olduğunu vurgulamışlardır. 

Pek çok çalışmada, dişsel durum (diş kaybı) ve osteoporotik durum ilişkisi 

incelenmiştir (54, 67, 82). 

Bodur (5) 2004’teki bir çalışmasında; sistemik osteoporoz, oral kemik kaybı, diş 

kaybı ve bunlara ait risk faktörleri arasındaki ilişkilere dikkat çekmiştir.  

Inagaki ve ark. (34) 2005 yılında, 356 japon kadın üzerinde yaptıkları 

çalışmalarıyla; ağzında 20’den az sayıda dişi olan postmenopozal kadınların, 20’den 

fazla dişi olanlara göre 1,6 kez daha az metakarpal BMD değerine sahip oldukları 

sonucuna varmışlardır. 
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           Yoshihara ve ark. (83)’da 2005 yılındaki bir araştırmalarından elde ettikleri 

sonuçlara göre, ağızda kalan diş sayısı ve BMD değeri arasında anlamlı bir ilişki  

olduğunu belirtmişlerdir.  

          Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar da, dişsel durum ve mandibular erozyon 

ilişkisi, mandibular kortikal indeks ve periodontal yıkım arasındaki korelasyonu 

kanıtlamaktadır. 

      Kontrol grubunda dişli, parsiyel dişli, tam dişsiz gruplarının Panoramik 

Mandibular İndeks ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p=0,09), bu durum bize dişsizliğe rağmen indeksin ancak osteoporoz 

varlığında hızlı bir şekilde negatife döndüğünü kanıtlayan bir sonuçtur. 

            Kontrol grubumuzda,  BMDL ve BMDN değerleri ve T-skorlarıyla mandibular 

kortikal erozyon arasındaki ilişki, istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur 

(p=0,0001). 

    C3 grubunun BMD ve T-skoru ortalamaları, C1 ve C2’den istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur. C2 grubunun kemik ölçüm değerleri ise, C1’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

           Klemetti ve ark. (40), Taguchi ve ark. (70) ve Bollen ve ark. (6, 7) yaptıkları 

çeşitli çalışmalarında, mandibular kortikal indeksin iskeletsel BMD’nin 

belirlenebilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtmiş, bu indeks kullanılarak 

menopoz sonrası dönemde olan bayanların kemik yapım-yıkım durumlarının 

belirlenebileceğini veya osteoporotik kırık oluşma riski olan bireylerde 

kullanılabileceğini göstermişlerdir. 

      Klemetti ve ark. (40)’nın elde ettikleri bu sonuçlar, bizim çalışmamızın 

sonuçlarıyla da uyumlu bir sonuçtur. 

           Taguchi ve ark. (64) 2006 yılındaki bir çalışmalarında; yaşları 46-64 arasında 

değişen, düşük BMD değerine sahip veya osteoporozlu 158 postmenopozal Japon kadın 

hasta üzerinde yaptıkları araştırmalarında; mandibulada kortikal genişlik (MCW) ve 

mandibular erozyon miktarını incelemişler ve kortikal genişlik miktarını anlamlı 

derecede yüksek bulmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre, panoramik film üzerinde 

yapılan ölçümlerin, özellikle kortikal genişliğin, 65 yaşın altındaki düşük BMD’li veya 

osteoporozlu kadınlarda yol gösterici olabileceğini vurgulamışlardır. 
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      Syrjaren ve Lampainen (63), böbrek yetmezliğinin son evresinde olan hastalar 

ve sağlıklı kontrol grubu arasında yaptıkları karşılaştırmada, mandibular korteks 

kalınlığını ölçmüşler ve şekil ve kalınlık olarak anlamlı bir farklılık bulmuşlardır. 

      Mo-Hajery ve ark. (51) bir araştırmalarında; mandibula köşesi, sinüs tabanı ve 

lamina dura bölgesinde inceleme yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre, sağlıklı 

kadınlar ve osteoporozun erken belirtilerini gösteren kadınlar arasında anlamlı bir 

farklılık bulamamışlardır. 

            Mo-Hajery ve ark. (51)’nın elde ettikleri bu sonuç, çalışmamızın sonuçları ile 

çelişki göstermektedir. 

      Çalışmamızda, osteoporoz ve kontrol gruplarını ayırmada PMI için kestirim 

noktası 0,27 bulunmuştur. Bu noktada, duyarlılık 93,96, özgüllük 95,97, pozitif kestirim 

değeri 95,9, negatif kestirim değeri 94,1, en çok olabilirlik oranı (Likelihood Ratio) 

23,33 olarak tesbit edilmiştir. PMI<27 olan bir kişide osteoporoz olma olasılığı PMI > 

0,27 olan kişiden 23,33 kat daha fazladır.  

     Çalışma ve kontrol gruplarını ayırmada MCW için kestirim noktası ise 2,95 

olarak bulunmuştur. Bu noktada, duyarlılık 100, özgüllük 98,66, pozitif kestirim değeri 

98,7, negatif kestirim değeri 100, en çok olabilirlik oranı (Likelihood Ratio) 74,5 olarak 

tesbit edilmiştir. MCW<2,95 olan bir kişide osteoporoz olma olasılığı MCW>2,95 olan 

bir kişiden 74,5 kat daha fazladır.  

     Çalışma ve kontrol grupları arasındaki ayırıcı tanıda, MCW-ROC eğrisi altında 

kalan alan BMD femur ve lomberden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,023, 

p=0,027). Erken tanıda MCW değeri uyarıcı nitelikte olabilir. Bu değerler göz önüne 

alındığında, sınır değerlerde hastalarımızın uyarılıp yönlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. 

            Wowern (78) 2000 yılında yaptığı bir araştırmasında; sigara, alkol, fiziksel 

aktivitelerin azlığı, düşük kalsiyumlu diyet ve güneş ışınlarından uzak kalmak gibi 

çevresel faktörlerin osteoporoz üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etmiştir.  

            Çalışmamızda, hastaların sigara kullanım durumlarına bakılmış, Wowern’in 

tersine osteoporoz grubunda sigara kullanımı kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

düşük bulunmuştur. 
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      Konuyla ilgili diğer çalışmalardan farklı olarak bizim çalışmamızda, 

postmenopozal osteoporozlu çalışma grubumuzda erken ve geç menopoza giren hastalar 

ayrılarak PMI, MCW ve MCI ölçümleri karşılaştırıldığında, indeks değerleri erken 

menopoz grubunda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı oranda düşük bulunmuştur 

(p = 0,0001). Erken Menopoz grubunda MCI C3 varlığı da 27 (%52,9), geç menopoz 

grubundan 21 (%21,4) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur                 

(p = 0,0001). Elde edilen bu sonuç da bize erken menopozun kemik yapısı ve yıkımı 

üzerindeki olumsuz etkisini kanıtlamaktadır. 

        Radyologların; dental panoramik radyografileri inceleyerek osteoporozlu 

postmenopozal kadınlarda kortikal erozyon tanısı koyması, %80-90 sensitivite ve %60-

70 spesifite gösterir. CAD sistemiyle ise sensitivite %94,4, spesifite ise %43,8 olarak 

bulunmuştur (54). 

Sonuç olarak; osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azalması nedeniyle, 

klinik olarak genellikle küçük travmalarla kemiklerde kolayca kırık oluşmasına yol açan 

morbidite ve mortalitesi yüksek, tedavisi pahalı olan bir metabolik kemik hastalığı 

olduğundan tanının kırık oluşmadan önce konması son derece önemlidir.  

Çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki, panoramik radyografiler osteoporotik 

hastaların diş hekimleri tarafından tesbit edilerek değerlendirilmesinde çok önemli bir 

yere sahiptirler.  

            Çalışmamızda, diğer çalışmalardan farklı olarak Panoramik Mandibular İndeks 

(PMI), Mandibular Kortikal Genişlik (MCW) ve Mandibular Kortikal Erozyon Durumu 

(MCI) ölçüm değerleri, bir arada değerlendirilip, tüm bu indeksler bel ve boyun kemik 

yoğunluğu değerleri ve femur ve bel T-skorlarıyla karşılaştırılmıştır.  

Çalışmamızda, mandibulaya ait farklı kemik kalınlığı ölçümleri ve indekslerinin 

hastanın osteoporoz durumu ve genel vücut kemik yoğunluğu göstergeleri açısından 

uyarıcı özellikle olduğu açıkça görülmektedir. Çalışmamıza göre, osteoporozun şiddeti 

ve kortikal değişiklikler arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki 

mevcut olup, ve panoramik radyografiler iskeletteki kemik kaybı ve mandibula 

korteksindeki kemik kaybı arasında anlamlı bir ilişki kurmak için önemli bir ilk 

adımdır.  
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Çalışmamızdan elde ettiğimiz en önemli farklılıklardan biri de; kontrol 

grubumuzda dişli, parsiyel dişli, tam dişsiz gruplarının PMI ortalamaları arasında 

gözlenen anlamlı farklılıktır. Elde ettiğimiz bu sonuç bize, dişsizliğe rağmen indeksin 

ancak osteoporoz varlığında hızlı bir şekilde negatife döndüğünü gösterir.  

Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgulara göre, PMI (0,27) ve MCW 

(2,95) değerleri için önemli iki kestirim noktası tesbit edilmiştir. Bu değerler, erken 

tanıda önemli bir uyarıcı niteliğinde olup, bu değerlere sahip hastalar (PMI = 0,27 ve 

MCW = 2,95) acilen uyarılmalı ve erken tanı için yönlendirilmelidirler.  

            Çalışmamızda, diğer çalışmalardan tamamen farklı olarak erken menopoza 

dikkat çekilmiş, özellikle kortikal erozyonun erken menopozla anlamlı ilgisi ve kemik 

yıkımı üzerindeki etkisi mandibula için de kanıtlanmıştır.  

Çalışmamızda, hasta açısından tamamen noninvazif bir yöntemle, rutin diş 

muayenesi sırasında hastanın osteoporoz açısından erken teşhisi ve yönlendirilmesinin 

mümkün olabileceğinin altı çizilmiştir.  

Osteoporozla ilgilenen hekimlerin; hastalarını, çene kemiklerinde osteoporoz 

nedeniyle oluşabilecek muhtemel değişiklikler konusunda bilgilendirerek, koruyucu 

dental uygulamalar açısından dişhekimlerine yönlendirmeleri de faydalı olacaktır. 

           Diş hekimine başvuran bireylerden alınan panoramik radyografiler, mevcut 

dentisyonun değerlendirilmesinin yanı sıra, mandibular alt kortikal kemik morfolojisi ve 

kalınlığının da değerlendirilmesini sağlayabilmektedir, bu sayede osteoporotik kırık 

oluşma riskine sahip bireylerin panoramik radyografi ile belirlenebilmesi ve bu tip 

hastaların tıp hekimlerine yönlendirilmesi mümkün olacaktır. 

           Diş hekimlerinin, hastalarını osteoporozun erken teşhisi, korunması ve tedavisi 

yönünde harekete geçirebilecek çok hassas bir noktada bulundukları ve buna göre, 

hastalarını yönlendirmelerini gerekliliği özellikle her ortamda vurgulanmalıdır.  
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