
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Ewelina Krasicka 

Modyfikacja metody Cameriere’a radiologicznej oceny wieku zębowego z wykorzystaniem tomografii 

stożkowej (CBCT) – streszczenie rozprawy doktorskiej 

Promotor 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska 

 

 

STRESZCZENIE 

10.1 Streszczenie w języku polskim 

Wiek zębowy uznano za jeden z najbardziej wiarygodnych czynników pozwalających ustalić wiek 

chronologiczny. Metody szacowania wieku zębowego oparte zostały na czasie wyrzynania się 

określonych grup zębów oraz mineralizacji zawiązków zębowych. Na analizie stanu mineralizacji 

zębów bazują metody oceny radiologicznej, w których szacuje się stopień wysycenia zawiązków 

solami mineralnymi na podstawie cieniowania na zdjęciach rentgenowskich. 

Istnieje szereg metod jakościowych oceny wieku zębowego wg m.in. Pinneya oraz Carlsona, Glaeisera 

i Hunta, Nolli, Moorreesa, Fanninga i Hunta Jr, Liliequista i Lundberga, Demirjiana, Goldsteina i 

Tannera, Haavikko, Gustafsona i Kocha czy Beckera. W proces oceny wieku zębowego w trakcie 

rozwoju wpisuje się metoda Cameriere’a. Jest to metoda ilościowa, bazująca na pomiarach 

szerokości wierzchołków i długości zębów z niezakończonym rozwojem oraz liczbie zębów o 

zakończonym rozwoju. 

W ostatniej dekadzie coraz szersze zastosowanie w stomatologii i laryngologii znajduje tomografia 

komputerowa z promieniowaniem stożkowym, zwana też tomografią stożkową, tomografią 

wolumetryczną, a z języka angielskiego CBCT – akronim nazwy Cone-Beam Computed Tomography. 

Daje ona możliwość ukazania badanych struktur w trzech płaszczyznach i rekonstrukcjach 

przestrzennych. Tomografia stożkowa umożliwia interpretację otrzymanego obrazu na ekranie 

komputera w przekrojach czołowych, strzałkowych i osiowych oraz uzyskanie przekrojów stycznych i 

transsektalnych, jak też generowania rekonstrukcji trójwymiarowych. W praktyce daje możliwość 

wykrycia większej ilości zmian patologicznych w obrębie części twarzowej czaszki. Liczne zalety 
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mentowane wskazania w praktyce klinicznej, również w stomatologii wieku rozwojowego, 

przemawiają za tym, że w przyszłości CBCT może znaleźć zastosowanie także w szacowaniu wieku 

zębowego. Z kolei zastosowanie metody Cameriere’a w populacji polskiej wydaje się obiecujące ze 

względu na jej ilościowy, a tym samym bardziej obiektywny charakter niż innych metod 

radiologicznych oceny wieku zębowego. 

Celem pracy była modyfikacja metody Cameriere’a radiologicznej oceny wieku zębowego poprzez 

zastosowanie badań tomografii stożkowej (CBCT). 

Cele szczegółowe obejmowały: 



1. Wyznaczenie wieku zębowego metodą Cameriere’a na podstawie wyników badań tomografii 

stożkowej i porównanie wieku zębowego wyznaczonego metodą Cameriere’a z wiekiem 

chronologicznym pacjentów. 

2. Zbadanie korelacji pomiędzy wiekiem chronologicznym pacjentów a wiekiem zębowym 

wyznaczonym metodą Cameriere’a. 

3. Wyznaczenie niepewności średnich pomiarowych poszczególnych zmiennych z wzoru Cameriere’a 

ocenianych w badaniu tomografii stożkowej. 

Materiał stanowiły badania tomografii stożkowej CBCT wykonane aparatem New NewTome5G XL. 

Szczytowe napięcie prądu lampy rentgenowskiej wynosiło 110 kV, a natężenie wahało się w 

granicach od 1 do 20 mA, zaś czas akwizycji wynosił od 18 do 36 s. Wszystkie badania wykorzystane w 

rozprawie zostały wykonane ze wskazań klinicznych (w większości ortodontycznych), a nie na 

potrzeby niniejszej pracy. Na badania uzyskano zgodę lokalnej Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie numer 0254/136/2016. Do analizy zakwalifikowano 121 badań tomografii 

stożkowej wykonanych u pacjentów w wieku od 5 do 13 lat, w tym 
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61 dziewcząt i 60 chłopców. Kryterium włączenia do badania była obecność wszystkich zębów stałych 

w III kwadrancie, za wyjątkiem trzecich zębów trzonowych, gdyż te zęby nie są uwzględnione w 

zastosowanej w badaniach własnych metodzie radiologicznej oceny wieku zębowego. Z badań 

wyłączono pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi mogącymi mieć wpływ na rozwój uzębienia 

oraz miejscowymi zmianami patologicznymi, takimi jak zmiany okołowierzchołkowe przy zębach w 

żuchwie po stronie lewej, guzy czy torbiele. Wykorzystano wyłącznie badania, które były dobre 

technicznie, a więc m.in. nie wykazywały artefaktów ruchowych i pasmowych generowanych przez 

stałe aparaty ortodontyczne. 

Ocenę badań tomografii stożkowej przeprowadzono w oprogramowaniu NNT wersja 5.3.2 na 

monitorze spełniającym standardy monitorów medycznych, w powiększeniu 400%. Wszystkie 

badania analizował ten sam lekarz (E.K.). 

Dane demograficzne pacjentów (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, data wykonania badania) oraz 

wyniki pomiarów zapisano w arkuszu kalkulacyjnym Excel firmy Microsoft. 

W pierwszej kolejności wyliczono wiek chronologicznym pacjenta w chwili badania jako różnicę 

pomiędzy datą urodzenia pacjenta a datą wykonania badania tomografii stożkowej. 

Następnie szacowano wiek zębowy pacjentów korzystając z metody Cameriere’a, która polega na 

wykonaniu pomiarów szerokości otwartych wierzchołków zębów z niezakończonym rozwojem oraz 

wysokości tych zębów. W oryginalnej metodzie do tego celu służy zdjęcie pantomograficzne, 

natomiast w badaniach własnych metodę zmodyfikowano poprzez zastosowanie tomografii 

stożkowej. 
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Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów i wyliczeniu stosunku szerokości wierzchołków do długości 

zęba, zsumowano wartości proporcji x dla wszystkich badanych zębów otrzymując wartość s. Formuła 

Cameriere’a zawiera także zmienną N0, która określa liczbę zębów z zakończonym wierzchołkiem 

korzenia zęba oraz wartość g, która wynosi 0 dla dziewczynek i 1 dla chłopców. 

Wzór Cameriere’a ma następującą postać: 



Wiek zębowy = 8,971 + 0,375g + 1,631x5 + 0,674N0 - 1,034s - 0,176sN0 

Dla każdego pacjenta obliczono następnie różnicę między wiekiem zębowym a wiekiem 

chronologicznym. 

Z badanej grupy wylosowano następnie 10 pacjentów, u których dwukrotnie w odstępie dwóch 

tygodni przeprowadzono pomiary szerokości wierzchołków i długości zębów, i wyliczono wiek 

zębowy. Te pomiary posłużyły do wyznaczenia niepewności pomiarowej średnich. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przeprowadzonej przy użyciu pakietu 

statystycznego Statistica for Windows. Wykorzystano następujące narzędzia statystyczne: metody 

statystyki opisowej, test Shapiro-Wilka, test t-studenta, test F (Fishera), współczynnik korelacji 

Pearsona, błąd pomiaru i niepewność pomiaru. Poziom istotności był typowy i wynosił α=0,05. 

Wyniki oceny wieku zębowego metodą Cameriere’a przy użyciu tomografii stożkowej nie różniły się 

istotnie od wieku chronologicznego pacjentów. Korelacje między szacowanym wiekiem zębowym a 

wiekiem chronologicznym były bardzo wysokie, w granicach od 0,8 dla mężczyzn do 0,82 dla kobiet. 

Niepewność pomiarowa średniej wieku zębowego była znamiennie większa od zera, dlatego 

zbadano, które ze składowych wzoru 
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Cameriere’a miały największy na to wpływ, a więc same były istotnie statystycznie wyższe od zera. 

Były to zmienne L2, A3, x3, A4, L4, x4, L5, A6 i x6 oraz L7 i x7. Jak widać, niepewność pomiarowa 

dotyczyła najczęściej zębów przedtrzonowych i trzonowych, a zwłaszcza zmiennej L, czyli długości 

tych zębów, co może w praktyce wiązać się z trudnością w jej wyznaczaniu w zębach 

wieloguzkowych. 

Na podstawie wyników badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Możliwe jest zastosowanie badań tomografii stożkowej (CBCT) zamiast zdjęć pantomograficznych 

jako modyfikacji metody Cameriere’a radiologicznej oceny wieku zębowego. 

2. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy średnim wiekiem chronologicznym a 

średnim wiekiem zębowym szacowanym za pomocą metody Cameriere’a w całej badanej grupie, jak 

też z uwzględnieniem płci badanych (p>0,05). 

3. Wiek zębowy wyznaczony metodą Cameriere’a na podstawie wyników badań tomografii stożkowej 

korelował z wiekiem chronologicznym, a współczynniki korelacji były bardzo wysokie (r≥0,8). 

4. Największa niepewność średnich pomiarowych dotyczyła długości zębów przedtrzonowych i 

trzonowych, co może wiązać się z trudnością w jej wyznaczaniu metodą Cameriere’a w zębach 

wieloguzkowych. 
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10.2 Streszczenie w języku angielskim 

Summary 

The dental age was considered one of the most credible factors determining the chronological age. 

Methods used for estimating dental age are based on the time when certain groups of teeth use to 

erupt and the mineralization of tooth germs occurs. Radiological evaluation bases on dental 

mineralization analysis, estimation of the degree of mineral salts’ saturation by radioopacity. 

Qualitative assessment of dental age can be done using a number of methods by Pinney and Carlson, 



Glaeiser and Hunt, Nolla, Moorrees, Fanning and Hunt Jr., Liliequist, Lundberg, Demirjian, Goldstein 

and Tanner, Haavikko, Gustafson and Koch or Becker. Cameriere’s method is used in the evaluation 

of dental age in the process of organism development. This quantitative method is based on the 

measurement of open apices of roots and tooth length with incomplete development and the 

number of teeth with completed development. In the last decade, Cone-Beam Computed 

Tomography (CBCT) has been increasingly used in dentistry and ENT surgery. It gives the unique 

opportunity to visualize examined structures in three planes and spatial reconstructions. CBCT allows 

to interpret the image visible on the computer screen in frontal, sagittal and axial cross-sections, as 

well as to obtain tangential and transverse sections and three-dimensional reconstructions. In 

practice, it makes it possible to detect more pathological lesions within maxillofacial area. Due to 

numerous advantages of CBCT and documented clinical practice, also in paedodontics it is possible 

that in future CBCT will be used in dental age estimation, as well. On the other hand, the application 

of the Cameriere’s method amongst the Polish population seems promising because of its 

quantitative and therefore more objective nature than other methods of radiological assessment of 

dental age. 
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The aim of the study was to modify the Cameriere’s method of radiological dental age estimation by 

means of CBCT. 

Specific objectives included: 

1. Determining dental age using Cameriere’s method, basing on the results of cone beam 

tomography, and comparison of dental age with patients’ chronological age. 

2. Investigating the correlation between patients’ chronological age of and the dental age. 

3. Determining the measurement uncertainty of the individual Cameriere’s variables measured in 

CBCT scans. 

The material used in research included CBCT volumes obtained using the New NewTome 5G XL. The 

peak voltage of the X-ray tube was 110 kV, the tube current ranged from 1 to 20 mA, and the 

acquisition time varied from 18 to 36 seconds. All studies used in the trial were prescribed due to 

clinical indications (mostly orthodontic) rather than the needs of hereinbelow. The research was 

approved by the local Bioethics Committee at the Medical University of Lublin, number 

0254/136/2016. The study included 121 CBCT scans of patients aged from 5 to 13, including 61 

women and 60 men. The inclusion criteria were the presence of all permanent teeth in the third 

quadrant, except third molars, since these teeth are not included in the radiological assessment of 

dental age. Patients with systemic diseases that may affect the development of dentition and local 

pathological changes, such as periapical lesions on the left jaw, tumours or cysts, were excluded from 

the study. Only CBCT volumes that were technically good were used. They did not show any motion 

and band artefacts generated by fixed orthodontic devices. 
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CBCT images were evaluated in NNT software version 5.3.2 on a monitor meeting standard of 

medical monitors at a magnification of 400%. All the images were analysed by the same observer 

(E.K.). 

Patient demographics (first and last name, sex, date of birth, examination date) and measurement 

results were recorded in Microsoft Excel spreadsheet. 



At first, the patient’s chronological age was calculated as the difference between the patient’s birth 

date and the date of the CBCT scan. 

Patients’ dental age was then estimated using the Cameriere’s method, which consists of measuring 

the width of the open apices with incomplete development and the length of the teeth. In the 

original method for this purpose panoramic images are used, but in the own studies the method was 

modified by using cone beam computed tomography. 

After measurement of the widths of apices (A) and tooth lengths (L) the ratio of the parameters was 

calculated (x) and added (s). The Cameriere’s formula also contains the variable (N0), which 

determines the number of teeth with the closed apices and the variable (g) which equals 0 for girls 

and 1 for boys. 

Cameriere’s formula has the following form: 

Dental age = 8.971 + 0.375g + 1.631x5 + 0.674N0 - 1.034s - 0.176sN0 

Then for each patient the difference between the dental age and the chronological age was 

calculated. 

Ten patients were randomly selected from the study group in whom the measurements of open 

apices and tooth length were repeated twice in 2-week 
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intervals and dental age was re-estimated. These measurements have been used to determine mean 

measurement uncertainty. 

The results obtained were subject to a statistical analysis performed using statistical package 

Statistica for Windows. The following statistical tools were used: descriptive statistics, Shapiro-Wilk’s 

test, t-student’s test, Fisher’s F test, Pearson’s correlation coefficient, measurement error, and 

measurement uncertainty. The significance level was typical, α = 0.05. 

The results of dental age assessment using CBCT were not significantly different from the 

chronological age of patients. Correlations between the estimated dental age and chronological age 

were very high, ranging from 0.8 for men to 0.82 for women. The measurement uncertainty of the 

mean age of the teeth was significantly higher than zero, so it was examined which of the 

components of Cameriere’s formula had the greatest influence on them, and therefore were 

themselves statistically higher than zero. They were L2, A3, x3, A4, L4, x4, L5, A6 and x6, and L7 and 

x7. As it can be seen the measurement uncertainty was most often associated with premolar and 

molar teeth, especially the L variable, i.e. the length of these teeth, which may, in practice, involve 

the difficulty of determining it in teeth with multiple cusps. 

Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: 

1. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) may be used instead of pantomographic images as a 

modification of Cameriere’s radiological method of dental age estimation. 

2. There were no statistically significant differences between mean chronological age and mean 

dental age estimated by Cameriere’s method in the whole study group as well as regarding gender 

(p> 0.05). 
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3. The Cameriere’s age based on CBCT results correlated with chronological age, and the correlation 

coefficients were very high (r≥0.8). 

4. The highest measurement uncertainty was related to the length of premolars and molar teeth, 

which may be difficult to determine by Cameriere’s method in in teethe with multiple cusps. 

 

 


