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STRESZCZENIE  

 1. Streszczenie w języku polskim  

  

Rozwój jest zjawiskiem o bardzo zróżnicowanym i zindywidualizowanym charakterze. Nie ma 

ustalonej ogólnej miary dojrzałości, są jedynie pewne normy, które mogą służyć jako pomoc do jej 

oceny. Znanych jest kilka kryteriów, które są stosowane do oceny wieku rozwojowego. Zaliczmy do 

nich między innymi wiek biologiczny oraz morfologiczny. Za miarodajne metody oceny rozwoju 

osobniczego uznawane są także: wiek zębowy, który jest warunkowany przez wyrzynanie się oraz 

rozwój zębów i wiek szkieletowy, który zależny jest od rozwoju kośćca.  

Rozwój zębów jest procesem skomplikowanym. Jako pierwsze mineralizację rozpoczynają pierwsze 

zęby trzonowe jeszcze pod koniec życia płodowego w czasie okołoporodowym. Zakończenie ich 

rozwoju, czyli koniec formowania się korzenia następuje natomiast dopiero w wieku 10 lat. 

Mineralizacja pozostałych zębów stałych następuje już po porodzie, rozpoczynając się około 3.-4. 

miesiąca w przypadku zębów siecznych. Zębami, które rozwijają się najdłużej są trzecie zęby 

trzonowe.  

Mineralizacja górnych zębów mądrości zwykle rozpoczyna się w 8. roku życia a dolnych w 9. roku 

życia, jednak może się rozpocząć już koło 5. roku życia. Rozwój korony tych zębów najczęściej kończy 

się dopiero około 14 roku życia, a ich wyrzynanie następuje między 17. a 21. rokiem życia, jednak 

najczęściej występuje to u osób 20-letnich. Od momentu rozpoczęcia wyrzynania się zębów do 

zakończenia rozwoju korzeni mija 2-3 lata, co oznacza, że czas zakończenia rozwoju trzecich zębów 

trzonowych przypada na około 22. rok życia.    

Ocena wieku zębowego ma znaczenie nie tylko w określeniu stopnia rozwoju osoby badanej, ale 

także w różnych dziedzinach medycyny, tj. w endokrynologii dziecięcej, medycynie sądowej, czy w 

antropologii.   

Wiek zębowy można ocenić na podstawie badania klinicznego  



i radiologicznego. Ocena stadium rozwoju na podstawie badania fizykalnego jest jednak znacznie 

ograniczona i powinna być uzupełniona badaniem radiologicznym, które daje pełniejszą informację o 

stadium dynamicznych procesów rozwoju zębów. Badania radiologiczne dają możliwość kontroli nie 

tylko erupcji zębów, ale także ich formowania od początku mineralizacji w obrębie krypt, do 

zakończenia rozwoju.   

Diagnostyka radiologiczna może opierać się na niemal większości znanych konwencjonalnych badań 

radiologicznych. Przydatnym badaniem jest zdjęcie zębowe, jednak pozwala na zobrazowanie 2-4 

zębów, co w ocenie wieku zębowego może być niewystarczające. Obecnie badaniem polecanym jako 

"złoty standard” do oceny prawidłowości wymiany uzębienia i wstępnej oceny ewentualnych 

nieprawidłowości jest zdjęcie pantomograficzne. W przypadku zaburzeń wyrzynania się zębów 

pomocne może być także badanie tomografii stożkowej CBCT.  

Do metod, które opierają się na ocenie stopnia mineralizacji zawiązków zębów, które są 

przeprowadzane na podstawie analizy zdjęć radiologicznych zaliczamy metody: Demirjiana, Willemsa, 

Nolli, Gustafsona i Kocha, Haavikko, Liliequista i Lundberga, Mooreesa.  

Aktualnie są poszukiwane metody, które umożliwiają identyfikację osób młodocianych i dorosłych. 

Odgrywa to ważną rolę w sprawach karnych, gdy  

w większości krajów odpowiedzialność za ewentualne przewinienia jest inna dla osób poniżej 18 roku 

życia niż dla osób pełnoletnich.   

W roku 2008 Cameriere opublikował metodę oceny wieku zębowego, która opiera się na ocenie 

trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Są to jedyne zęby, których rozwój nie jest jeszcze zakończony 

u osób w wieku około 18 lat, więc mogłaby być wykorzystywana jako sposób oceny wieku 

odpowiedzialności karnej.  

W tej metodzie wyznaczany jest indeks dojrzałości trzecich zębów trzonowych, który jest wyliczany 

na podstawie dokonanych pomiarów długości zęba mądrości oraz szerokości jego otwartych 

otworów wierzchołkowych. Wartość graniczna indeksu wynosi 0,08 i została sprawdzona już na 

populacjach licznych krajów, np. w Albanii, Australii, Botswanie, Brazylii, Czarnogórze, południowych 

Indiach, Libii, Peru, Serbii, Turcji, Włoszech.  

Celem pracy jest sprawdzenie, czy indeks dojrzałości trzecich zębów trzonowych (I3M) wyznaczany 

wg metody Cameriere’a na podstawie analizy zdjęć pantomograficznych może być zastosowany do 

oceny wieku pełnoletności w polskiej populacji.  

Materiał stanowiły zdjęcia pantomograficzne wykonane w Zakładzie Rentgenodiagnostyki 

Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie aparatem VistaPano 

S firmy Dürr Dental (Minto, Niemcy) z technologią S-Pan. Wszystkie badania, wykorzystane w pracy 

zostały wykonane wyłącznie ze wskazań klinicznych, zwykle u pacjentów leczonych ortodontycznie 

i chirurgicznie. Badana grupa odzwierciedla strukturę pacjentów, korzystających z usług w.w. 

Zakładu. Na prowadzenie badań uzyskano zgodę lokalnej Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie o numerze  

KE-0254/94/2018.   

Do badania zakwalifikowano 808 zdjęć pantomograficznych pacjentów  

w grupie wiekowej od 15. do 24. roku życia. W trakcie analizy zdjęć odrzucono 119 badań, z powodu 

niespełnienia kryteriów założonych w badaniu. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 689 badań 

pantomograficznych. Liczba kobiet  

w badanej grupie wynosiła 435, a mężczyzn 254. Wiek chronologiczny pacjentów był wyznaczany na 

podstawie różnicy pomiędzy znaną datą wykonania badania a datą urodzenia zapisaną w programie.   

Po zakwalifikowaniu zdjęcia do badania wykonywano pomiary,  



na których podstawie dla każdego pacjenta wyliczony został indeks dojrzałości trzecich zębów 

trzonowych (I3M) dla zęba 48, co miało na celu oszacowanie wieku zębowego pacjenta.  

Są dwa wzory na obliczenie wartości indeksu dojrzałości trzecich zębów trzonowych. Jeden dotyczący 

zębów jednokorzeniowych, drugi zębów wielokorzeniowych. Oba wzory odnoszą się do zębów o 

niezakończonym rozwoju wierzchołków.   

W pierwszym przypadku, gdy trzeci ząb trzonowy ma jeden korzeń  

i kanał, indeks jest równy ilorazowi odległości między wewnętrznymi powierzchniami niezamkniętego 

otworu wierzchołkowego oraz długości zęba. Gdy ząb jest wielokorzeniowy indeks jest uzyskiwany 

poprzez wyliczenie ilorazu sumy szerokości otworów wierzchołkowych (także mierzone były ich 

wewnętrzne wymiary) i długości zęba. Jeśli po analizie zdjęcia pantomograficznego stwierdzono 

zakończony rozwój zęba 48, wartość indeksu była ustalana jako 0 (zero).  

Do analizy uzyskanych wyników uznano zgodnie z piśmiennictwem,  

że wartość graniczna indeksu wynosi 0,08. Oznacza to, że jeśli indeks jest mniejszy niż 0,08, to 

pacjent ma co najmniej 18 lat. Wartość indeksu większa niż  

0,08 oznacza natomiast, że pacjent jest jeszcze niepełnoletni.  

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica for Windows.  

Odsetek prawidłowo sklasyfikowanych osób jako pełnoletnie lub niepełnoletnie wg metody 

Cameriere’a wyniósł 86,6 % (dla kobiet 85,3 %, a dla mężczyzn 89 %). Czułość badania wyniosła 85,43 

%, w tym dla kobiet 82,55 %,  

a dla mężczyzn 90,56%. Specyficzność dla kobiet wyniosła 92,98 % a dla mężczyzn 85,14 %.   

Dla uzyskanych wyników wyznaczono wykres krzywej ROC, z którego wynikał proponowany punkt 

odcięcia I3M na poziomie 0,07. Przy wykorzystaniu nowej wartości granicznej odsetek prawidłowo 

sklasyfikowanych osób jako pełnoletnie lub niepełnoletnie wynosiła 86,21 %, w tym dla kobiet 84,37 

%, a dla mężczyzn 89,37%. Czułość badania wyniosła 83,43 % (dla kobiet 80,69 % a dla mężczyzn 

88,33 %). Specyficzność była na poziomie 93, 62% (dla kobiet 94,74 %  

a dla mężczyzn 91,89 %).  

Liczne publikacje potwierdzają, że zastosowanie rozwoju trzecich zębów trzonowych może być 

przewidywalną metodą oceny wieku pełnoletności, mimo obaw, że zindywidualizowany schemat 

rozwoju zębów mądrości będzie miał negatywny wpływ na skuteczność metody.   

Badania przeprowadzone w polskiej populacji przedstawione w niniejszej pracy okazały się 

skorelowane z wcześniej opublikowanymi, a wyniki  

są porównywalne lub lepsze od części prac. Wszystkie dotychczasowe grupy badawcze skupiły się 

głównie na ocenie, czy wartość I3M na poziomie 0,08 może być stosowana jako graniczna w ocenie 

pełnoletności. W polskiej populacji niemal równie skuteczna jak wartość I3M 0,08 okazała się nieco 

niższa wartość 0,07.  

  

 Wnioski:  

1. Trzecie zęby trzonowe, których jako jedynych rozwój nie jest zakończony około 18. roku życia, 

mogą być stosowane do oceny pełnoletności przy użyciu zdjęcia pantomograficznego, a wiek zębowy 

pacjentów wyznaczony  

z użyciem indeksu dojrzałości trzecich zębów trzonowych korelował  

z wiekiem chronologicznym w badanej populacji.  

  



2. Wartość graniczna indeksu na poziomie 0,08 może być wykorzystywana  

w polskiej populacji do oceny pełnoletności w Polsce. W badanej populacji może być stosowana także 

wartość 0,07 jako graniczna dla indeksu I3M .  

  

3. Wyniki badań przeprowadzonych w polskiej populacji przedstawione w tej pracy są zgodne z 

wcześniej opublikowanymi na temat indeksu dojrzałości trzecich zębów trzonowych.  

  

4. Powtarzalność metody Cameriere’a w badanej populacji była satysfakcjonująca.  

 

  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 1.   

 2. Streszczenie w języku angielskim  

  

Development is a very diverse and individualized phenomenon. There is no fixed general measure of 

maturity, there are only certain norms that can aid in its assessment. Several criteria are usually used 

to estimate the developmental age. These include, among others, biological and morphological age. 

Other reliable methods used for the assessment of individual development also include dental age, 

which is determined by eruption and development of teeth, as well as bone age, which depends on 

the development of the skeleton.  

Dental development is a complicated process. The first molars are the first teeth to start the 

mineralization process at the end of foetal life, during perinatal period. However, their development, 

i.e. the end of root formation, is not completed until the age of 10. The mineralization of the 

remaining permanent teeth occurs after the birth, starting after about 3-4 months in the case of 

incisors. Teeth that develop the longest are third molars.  

The mineralization of the maxillary wisdom teeth usually starts at the age of 8 and the mandibular 

ones at the age of 9, however, it can start even as early as around the age of 5. The development of 

the crown of these teeth usually is completed only around the age of 14, and they erupt between the 

age of 17 and 21, but most frequently this occurs in 20-year-olds. For the third molars it takes 2-3 

years from the beginning of tooth eruption until the end of root development, which means that the 

development of third molars finishes approximately at the age of 22.  

Dental age assessment is important not only in determining the degree of development of a given 

person, but also in various fields of medicine, i.e. in paediatric endocrinology, forensic medicine or 

anthropology.  

Dental age can be estimated on the basis of clinical and radiological examination. However, the 

assessment of the developmental stage based on physical examination is considerably limited and 

should be complemented by radiological examination which gives more complete information about 



the stage of dynamic tooth developmental processes. Radiological examination allows for controlling 

not only teeth eruption, but also their formation from the beginning of mineralization within the 

crypts until the end of their development.  

Radiological diagnosis can be based on most known conventional radiological examinations. A dental 

radiograph is a useful examination, but it allows to visualize only 2-4 at the same time teeth, which 

may be insufficient for the assessment of dental age. At present, the examination recommended as 

the “golden standard” in assessing the correctness of the exchange of dentition and the preliminary 

assessment of any abnormalities is the panoramic radiograph. In the case of tooth eruption 

disorders, CBCT can also prove helpful.  

The methods that assess the degree of mineralization of tooth buds, which is based on radiographic 

analysis, include those proposed by Demirjian, Willems, Nolla, Gustafson and Koch, Haavikko, 

Liliequist and Lundberg, Moorees.  

Currently, methods are being sought that make it possible to identify minors and adults. This plays an 

important role in criminal cases, where in most countries the liability for possible offenses is different 

for adults and minors (persons under 18 years of age).  

In 2008, Cameriere proposed a method for estimating dental age which is based on the assessment 

of mandibular third molars. These are the only teeth whose development is not yet completed in 

persons aged 18, and thus the method could be used as a way of estimating the age of criminal 

responsibility.  

This method consists in determining the third molar maturity index, which is calculated on the basis 

of the measurements of the wisdom tooth length and the width of its open apical foramina. The 

index threshold is 0.08 and it has already been tested on populations of numerous countries, e.g. in 

Albania, Australia, Botswana, Brazil, Libya, Italy, Montenegro, Peru, Serbia, South India and Turkey.  

The aim of this study is to examine whether the third molar maturity index (I3M) determined 

according to Cameriere’s method, based on the analysis of panoramic radiographs, can be used to 

estimate the age of majority in the Polish population.  

The research material were panoramic radiographs taken at the Department of Dental and 

Maxillofacial Radiodiagnostics of the Medical University of Lublin, using VistaPano S device with S-

Pan technology produced by Dürr Dental (Minto, Germany). All examinations used in this work were 

performed for clinical indications only, usually in patients treated orthodontically and surgically. The 

study group reflects the structure of patients using the services of this department. The research 

obtained the approval of the local Bioethics Commission at the Medical University in Lublin, no. KE-

0254/94/2018.  

The study included 808 panoramic radiographs of patients between 15 and 24 years of age. In the 

course of the analysis, 119 radiographs were rejected due to the failure to meet the inclusion criteria. 

Eventually, 689 panoramic radiographs were qualified for the study. The study group involved 435 

female and 254 male patients. The chronological age of the patients was determined on the basis of 

the difference between the known date of the radiographic examination and the date of birth 

recorded in the digital database.  

After the qualification of the radiograph for the study measurements were taken on the basis of 

which the third molar maturity index (I3M) for tooth 48 was calculated for each patient, in order to 

estimate the patient’s dental age.  

There are two formulas for calculating the value of the third molar maturity index - one for single-

rooted and the other for multi-rooted teeth. Both formulas refer to teeth with incomplete apical 

development.  

In the first case, when the third molar has one root and one canal, the index is equal to the ration of 

the distance between the inner surfaces of the open apical foramen and the tooth length. When the 

tooth has more than one root, the index is calculated as the ration of the sum of the diameter of 



apical foramina (their internal dimensions were also measured) and the tooth length. If the 

panoramic radiograph showed the complete development of tooth 48, the index value was defined 

as 0 (zero).  

For the analysis of the obtained results, it was assumed, in accordance with the literature of the 

subject, that the index threshold value is 0.08. This means that if an index value is less than 0.08, the 

patient is at least 18 years old. An index value greater than 0.08 means that the patient is still a 

minor.  

The obtained results were subjected to statistical analysis using Statistica for Windows software.  

The percentage of persons correctly classified as adult or under-age according to Cameriere’s 

method was 86.6% (85.3% for females and 89% for males). The study sensitivity was 85.43% (82.55% 

for females and 90.56% for males, respectively). The specificity value for females was 92.98% and 

85.14% for males.  

The ROC curve was determined for the obtained results. It resulted from the graph that the proposed 

I3M cut-off value was 0.07. Using the new threshold value, the percentage of patients correctly 

classified as adult or minor was 86.21% (84.37% for females and 89.37% for males, respectively). The 

study sensitivity was 83.43% (80.69% for females and 88.33% for males, respectively). The specificity 

was 93,62% (94.74% for females and 91.89% for males, respectively).  

Numerous publications confirm that the use of third molar development can be a predictable 

method of estimating the age of majority, despite some concerns that an individualized character of 

wisdom teeth will have a negative impact on the effectiveness of the method.  

The research carried out in the Polish population presented in this doctoral thesis has been 

correlated with previously published studies and the obtained results are comparable or better than 

in some of those. All previous research groups focused mainly on the assessment of whether the I3M 

value of 0.08 can be used as a threshold in estimating the age of majority. In the Polish population, 

the slightly lower I3M value of 0.07 turned out to be almost as effective as that of 0.08.  

Conclusions:  

● Third molars, which as the only teeth are not completely developed by the age of 18, can be used 

to estimate the age of majority using  

a panoramic radiograph, while the dental age of patients, determined using the third molar maturity 

index, correlated with the chronological age in the examined population.  

● The index threshold value of 0.08 can be used in the Polish population to estimate the age of 

majority in Poland. In the Polish population it is also possible to use the value of 0.07 as the threshold 

for I3M index.  

● The results of the research conducted on the Polish population presented in this thesis correlate 

with previously published works on the third molar maturity index.  

● The reproducibility of Cameriere’s method in the examined population was satisfactory. 


