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STRESZCZENIE 

 Ocena wieku rozwojowego odgrywa istotną rolę w diagnostyce i planowaniu 

leczenia w różnych dziedzinach medycyny. Ponadto znajduje zastosowanie w medycynie 

sądowej oraz archeologii. Występowanie różnic między wiekiem chronologicznym a wiekiem 

rozwojowym u danego osobnika stwarza konieczność badania różnych wskaźników 

oceniających dojrzałość fizjologiczną. Najlepiej poznane metody oceny wieku rozwojowego 

oparte są na kryterium wieku kostnego, wieku zębowego, wieku morfologicznego oraz wieku 

wtórnych cech płciowych. 

             W kontekście problemów społeczno-politycznych z jakimi borykają się kraje 

współczesnej Europy oraz świata, związanych z falą nielegalnych imigracji, wojen, katastrof 

oraz aktów terroryzmu, zasadna wydaje się potrzeba badania metod pozwalających na 

najbardziej precyzyjne określenie wieku. 

             Ocena wieku nie nastręcza trudności w okresie intensywnego wzrostu, kiedy 

dynamiczny przebieg procesów rozwojowych jest łatwy do oceny, klasyfikacji oraz 

porównania z opisanymi w piśmiennictwie kryteriami. W przypadkach, gdy dojrzałość 

różnych systemów tkankowych jest niemal w pełni osiągnięta, pojawiają się trudności ze 

znalezieniem wiarygodnych metod szacowania wieku. Problem ten w największym stopniu 

dotyczy osób w wieku powyżej 16 roku życia. W aspekcie oceny wieku istotna wydaje się 

również możliwość precyzyjnego określenia pełnoletniości badanych osób. 

             Wychodząc naprzeciw przedstawionym problemom, zasadne wydaje się 

wykorzystanie metod oceny wieku na podstawie stopnia rozwoju trzeciego zęba trzonowego, 

ponieważ jego rozwój pozostaje niezakończony do około 23 roku życia. Ponadto za badaniem 

zębów w celu oceny wieku przemawia fakt, iż ich rozwój jest odporny na działanie 

czynników chorobowych, hormonalnych, środowiskowych czy żywieniowych, a podlega 

głównie kontroli genetycznej. 

 Istnieje wiele metod wykorzystywanych do oceny wieku zębowego. Metoda według 

Nolli oceny stadium rozwoju zębów uznana została przez wielu badaczy za jedną 

z najdokładniejszych w szerokim przedziale czasu dojrzewania uzębienia. W procesie 

rozwoju zębów obserwuje się zmniejszanie światła miazgi komorowej i korzeniowej 

spowodowane odkładaniem fizjologicznej zębiny pierwotnej i wtórnej. Wykonanie pomiarów 

pola powierzchni oraz pomiarów liniowych w obrębie miazgi zębów na zdjęciach 

pantomograficznych umożliwia ocenę ilościową odkładającej się zębiny wraz z wiekiem. 

Kolejną metodą oceny wieku jest metoda opisana przez Cameriere’a. W aspekcie oceny 
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pełnoletniości badanych osób na uwagę zasługuje określenie indeksu dojrzałości trzeciego 

zęba trzonowego według Cameriere’a oraz określenie wartości odcięcia tego indeksu dla 

badanej populacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie istnieje jedna niezawodna metoda 

szacowania wieku zębowego, w niniejszej pracy postanowiono ocenić przydatność kilku 

wybranych.  

 Materiał badawczy stanowiła dokumentacja medyczna oraz zdjęcia 

pantomograficzne w wersji cyfrowej 190 pacjentów w wieku od 16 do 23 lat, 96 kobiet i 94 

mężczyzn, leczonych ortodontycznie i chirurgicznie w Przychodni Stomatologicznej w Warce 

w latach 2015-2018. Do badania włączono zdjęcia pantomograficzne pacjentów ogólnie 

zdrowych, bez wad wrodzonych. Miejscowymi czynnikami wykluczającymi z badania były: 

brak zębów trzonowych w żuchwie, zabiegi chirurgiczne mogące mieć wpływ na rozwój 

żuchwy i zębów w badanej okolicy, rozległe ubytki próchnicowe oraz leczenie 

endodontyczne w trzecich zębach trzonowych żuchwy. 

             Zdjęcia pantomograficzne wykonane były aparatem cyfrowym PAX-i 2500 (Vatech, 

Korea), czas ekspozycji 13,5 sekundy, jednorazowa dawka ekspozycyjna 7,12 µSv, 

współczynnik powiększenia obrazu 1,1. 

 Na wstępie oceniono wiek chronologiczny pacjentów, a następnie zdjęcia poddano 

analizie oceniając stadium rozwoju dolnych lewych lub prawych trzecich zębów trzonowych 

według Nolli. 

 Następnie w programie Adobe Photoshop 20.0.0 ( Adobe Inc., Stany Zjednoczone) 

z wykorzystaniem tabletu graficznego Wacom Intuos Draw S (Wacom Co., Japonia) 

wykonano pomiary liniowe w obrębie korony trzeciego zęba trzonowego i części korzeni do 

granicy furkacji korzeni, określając wartości określonych odległości: R (odległość między 

sklepieniem komory miazgi i najwyższym punktem furkacji korzenia), L (odległość między 

punktem początkowym bruzdy językowej korony zęba i najwyższym punktem furkacji 

korzenia), D (odległość między sklepieniem i dnem komory miazgi) i F (odległość między 

dnem komory zęba i najwyższym punktem furkacji korzenia), dzięki którym możliwe było 

obliczenie wskaźników R/L (wskaźnik wysokości sklepienia komory miazgi), D/L (wskaźnik 

głębokości komory miazgi) oraz F/L (wskaźnik wysokości dna komory miazgi). 

             W kolejnym kroku wykonano pomiary pola powierzchni dolnego trzeciego zęba 

trzonowego oraz miazgi, które wykorzystano do obliczenia wskaźnika PM/PZ (wskaźnik 

powierzchni miazga-ząb) oraz pomiary pola powierzchni zęba i miazgi do granicy furkacji 

korzeni, które wykorzystano do określenia PMM/PMZ (zmodyfikowany wskaźnik 

powierzchni miazga-ząb). 
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 W ostatnim etapie określono indeks dojrzałości trzeciego zęba trzonowego według 

Cameriere’a (I3M). 

             Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu pakietu IBM SPSS 

Statistics 23 (IBM Corporation, Stany Zjednoczone). W ramach opisowej części statystyki 

wykonano serię analiz korelacji rangowych ρ Spearmana w celu określenia, czy istnieje 

związek między wiekiem a analizowanymi zmiennymi. Odnotowano istotne statystycznie 

korelacje dla większości badanych związków. Bardzo duża siła korelacji obserwowana była 

dla stadium rozwoju trzeciego zęba trzonowego według Nolli (0,732), wskaźnika powierzchni 

miazga-ząb (-0,707) oraz indeksu dojrzałości trzeciego zęba trzonowego według Cameriere’a 

(-0,781), natomiast duża siła korelacji występowała dla wskaźnika wysokości dna komory 

miazgi (0,624), wskaźnika głębokości komory miazgi (-0,636) oraz zmodyfikowanego 

wskaźnika powierzchni miazga-ząb (-0,568). Analiza przy użyciu testu U Manna-Whitney’a 

oceniająca, czy osoby pełnoletnie różnią się od osób niepełnoletnich stadium rozwoju zęba 

według Nolli, indeksem dojrzałości trzeciego zęba trzonowego według Cameriere’a, 

wskaźnikiem powierzchni miazga-ząb, zmodyfikowanym wskaźnikiem powierzchni miazga- 

ząb, wskaźnikiem wysokości sklepienia komory miazgi, wskaźnikiem głębokości komory 

miazgi oraz wskaźnikiem wysokości dna komory miazgi wykazała istotne statystycznie 

różnice między porównywanymi grupami w zakresie badanych zmiennych, z wyjątkiem 

wskaźnika wysokości sklepienia komory miazgi, dla którego nie odnotowano różnicy nawet 

na poziomie tendencji statystycznej. Analiza przy użyciu dokładnego testu Fishera oraz 

ilorazu wiarygodności (likelihood ratio) dla stadium rozwoju według Nolli wykazała silny 

związek pełnoletniości z poziomem stadium rozwoju zęba według Nolli. Do analizy regresji 

logistycznej metodą selekcji postępującej Walda oceniającej, za pomocą których zmiennych 

z powyżej wymienionych można w najlepszy sposób wnioskować o pełnoletniości badanych 

osób, włączono jedynie zmienną I3M potwierdzając, iż na podstawie jej wartości można 

najdokładniej ocenić pełnoletniość badanych osób. W kolejnym kroku przy użyciu testy χ2 

oraz ilorazu wiarygodności (likelihood ratio) oceniono, iż wartością odcięcia dla indeksu 

dojrzałości trzeciego zęba trzonowego według Cameriere’a, na podstawie której w najlepszy 

sposób można wnioskować o pełnoletniości badanych osób, jest wartość graniczna 0,08. 

Ostatni etap analizy statystycznej oceniał, czy zachodzą związki pomiędzy płcią badanych 

osób a określonymi zmiennymi. Wyniki pokazały, iż dojrzewanie oraz odkładanie pierwotnej 

i wtórnej zębiny w dolnych trzecich zębach trzonowych zachodzi wcześniej u mężczyzn. 

Jedynie dla zmiennych zmodyfikowany wskaźnik powierzchni miazga-ząb oraz wskaźnik 

wysokości sklepienia komory miazgi nie odnotowano różnic zależnie od płci. 
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 Na podstawie wyników badań własnych oraz ich dyskusji wyciągnięto następujące 

wnioski: 

1. W badanej populacji województwa mazowieckiego istnieje związek między wiekiem 

chronologicznym badanych osób a rozwojem dolnego trzeciego zęba trzonowego. 

2. Stadium rozwoju zęba według Nolli oraz wskaźnik wysokości dna komory miazgi 

koreluje dodatnio z wiekiem chronologicznym, natomiast indeks dojrzałości trzeciego 

zęba trzonowego, wskaźnik głębokości komory miazgi, wskaźnik powierzchni 

miazga-ząb oraz zmodyfikowany wskaźnik powierzchni miazga-ząb ujemnie. Siła 

korelacji między wiekiem a stadium rozwoju trzeciego zęba trzonowego według Nolli, 

wskaźnikiem powierzchni miazga-ząb oraz indeksem dojrzałości trzeciego zęba 

trzonowego jest bardzo duża, natomiast siła korelacji między wiekiem a wskaźnikami 

wysokości dna komory miazgi, głębokości komory miazgi oraz zmodyfikowanym 

wskaźnikiem powierzchni miazga-ząb duża. Jedynie związek między wiekiem 

a wskaźnikiem wysokości sklepienia komory miazgi jest nieistotny statystycznie.  

3. Zmienną, za pomocą której w najlepszy sposób można wnioskować o pełnoletniości 

badanych osób, jest indeks dojrzałości trzeciego zęba trzonowego według 

Cameriere’a. Wartością odcięcia indeksu trzeciego zęba trzonowego według 

Cameriere’a, na podstawie której najdokładniej można wnioskować o pełnoletniości 

badanych osób, jest wartość 0,08. 

4. Mężczyźni wcześniej osiągają dane stadium rozwoju według Nolli oraz osiągają 

niższe wartości indeksu trzeciego zęba trzonowego niż kobiety, co pozwala 

wnioskować o wcześniejszym dojrzewaniu trzeciego dolnego zęba trzonowego 

u mężczyzn. Ponadto wyższe wartości wskaźnika wysokości dna komory miazgi oraz 

niższe wartości wskaźnika głębokości komory miazgi i wskaźnika powierzchni 

miazga-ząb dowodzą wcześniejszego odkładania pierwotnej i wtórnej zębiny 

w komorze i kanałach korzeniowych trzeciego dolnego zęba trzonowego u mężczyzn. 
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SUMMARY 

             The evaluation of developmental age plays an important role in diagnostics and 

treatment planning in various areas of medicine. Moreover it is also used in forensic medicine 

and archeology. The occurrence of differences between chronological age and developmental 

age in a given individual creates the need to study various indicators assessing physiological 

maturity. The best-known methods for assessing developmental age are based on the criterion 

of bone age, dental age, morphological age and the age of secondary sex characteristics.  

             In the context of the socio-political problems which the countries of modern Europe 

and the world struggle with, connected to the wave of illegal immigration, wars, disasters and 

acts of terrorism, it seems reasonable to explore the methods of age determination which are 

most precise.  

              Age assessment is not very demanding during a period of intense growth when the 

dynamic course of development processes is easy to assess, classify and compare with the 

criteria described in literature. In cases where the maturity of different tissue systems is 

almost fully achieved, there are difficulties in finding reliable methods of age estimation. This 

problem mostly affects people over 16 years of age. In terms of age assessment, it also seems 

important to be able to precisely determine the majority of the study subjects. 

 In addressing the problems presented above, it seems reasonable to use age 

estimation methods based on the degree of development of the third molar, since its 

development remains unfinished until approximately 23 years of age. Moreover, the 

examination of teeth for the purpose of age evaluation is supported by the fact that their 

development is resistant to disease, hormonal, environmental or nutritional factors, and is 

mainly subject to genetic control.  

              Numerous methods are used to evaluate dental age. Nolla’s method of estimation of 

teeth development stage was acknowledged by many researchers to be one of the most 

accurate in the wide period of dental maturation. In the process of tooth development, 

a reduction in the lumen of the ventricular and root pulp caused by the deposition of 

physiological primary and secondary dentin is observed. Performing surface area 

measurements and linear measurements within the pulp of the teeth enables the quantitative 

evaluation of the dentine being build up with age. Another method of age estimation is the 

method described by Cameriere. In the aspect of the evaluation of the majority of study 

subjects, it is worth noting the determination of the maturity index of the third molar 

according to Cameriere, and the determination of the cut-off value of this index for the 
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examined population. Given that there is no single reliable method for estimating dental age, 

in this work, it was decided to assess the usefulness of several selected methods.  

  The research material was medical documentation and digital pantomographic 

images of 190 patients aged 16 to 23 years, 96 women and 94 men, treated orthodontically 

and surgically at the Dental Clinic in Warka in 2015-2018. Pantomographic images of 

generally healthy patients with no birth defects were included in the study. Local factors 

excluding from the examination were: no molars in the inferior maxillary bone, surgery that 

could affect the development of the lower jaw and teeth in the examined area, extensive 

carious defects, and endodontic treatment of third molars in the lower jaw.  

             Pantomographic images were taken with a PAX-i 2500 (Vatech, Korea) digital 

camera, exposure time 13.5 seconds, a single exposure dose of 7.12 µSv and zoom factor 1.1.  

             At the begining, the chronological age of patients was assessed and then the images 

were analysed evaluating the Nolla’s stage of development of the lower left or right third 

molars.  

              Then, in Adobe Photoshop 20.0.0 (Adobe Inc., United States) with use of Wacom 

Intuos Draw S graphic tablet (Wacom Co., Japan), linear measurements were made within the 

crown of the third molar and part of the roots to the border of root furcation, following indices 

were calculated: R (distance between the pulp chamber roof and the highest root furcation 

point), L (distance between the starting point of the lingua grove in tooth crown and the 

highest point of root furcation), D (distance between the roof and floor of the pulp chamber) 

and F (distance between the floor of the pulp chamber and the highest point on the root 

furcation), thanks to which it was possible to calculate the R/L (pulp chamber roof height 

ratio), D/L (pulp chamber depth ratio) and F/L (pulp chamber floor height ratio).  

              In the next step, measurements of the surface area of the lower third molar and pulp 

were made, which were used to calculate the PM/PZ ratio (pulp-tooth surface ratio) and 

measurements of the tooth and pulp surface to the root furcation limit, which was used to 

determine PMM/PMZ (modified pulp-tooth surface ratio).  

             In the final stage, the maturity index of the third molar according to Cameriere (I3M) 

was determined.  

             The results were statistically analyzed using IBM SPSS Statistics 23 (IBM 

Corporation, United States). The descriptive part of the statistics carried out a series of 

analyses of Spearman's rank correlation to determine whether there is a link between age and 

the analysed variables. Statistically significant correlations have been reported for most of the 

studied compounds. A very high correlation strength was observed for the Nolla’s stage of 
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development of the third molar (0.732), the pulp-tooth surface index (- 0.707) and the 

maturity index of the third molar according to Cameriere (-0.781), while the high correlation 

strength occurred for the pulp chamber floor height ratio (0.624), pulp chamber depth ratio (-

0.636) and modified pulp-tooth surface ratio (-0.568). Analysis based on the U 

MannWhitney’s test assessing whether adults differ from minors in terms of the Nolla’s stage 

of tooth development, the maturity index of the third molar according to Cameriere, the pulp-

tooth ratio, the modified pulp-tooth ratio, the pulp chamber roof height indicator, the pulp 

chamber depth indicator and the pulp chamber floor height indicator showed statistically 

significant differences between the compared groups in the tested variables except for the 

pulp chamber roof height indicator for which no difference was observed even at the level of 

statistical tendency. Analysis using the Fisher's test and likelihood ratio for the Nolla’s 

developmental stage showed a strong relationship between the age of majority and the level of 

Nolla’s tooth development process. Only I3M variable was included in the analysis of the 

logistic regression with use of Wald progressive selection method, which assesses which 

variables from the above-mentioned are most suitable to use to infer the majority of study 

subjects. The use of the I3M method confirmed that based on its value, the age of the subjects 

can be most accurately assessed. In the next step, using the χ2 test and likelihood ratio, it was 

estimated that the cut-off value for the Cameriere’s third molar maturity index, on the basis of 

which majority of examined subjects can be infeered most precisely, is critical value of 0.08. 

The final stage of the statistical analysis assessed whether there are relationships between 

subject’s gender and specific variables. The results showed that maturation and deposition of 

secondary dentine in the lower third molars occurs earlier in men. Only for variables such as 

modified pulp-tooth surface ratio and the pulp roof height index did not differ depending on 

gender.  

             Based on the results of own research and their discussion, the following conclusions 

were drawn:  

1. In the examined population of the Mazowieckie voivodship there is a relationship 

between the chronological age of subjects and the development of the lower third 

molar.  

2. Nolla’s tooth development and pulp chamber floor height ratio correlates positively 

with age, while the third molar maturity index, pulp chamber depth indicator, 

pulp/tooth surface ratio and the modified pulp/tooth surface ratio negatively. The 

correlation strength between age and Nolla’s stage of development of the third molar, 

the pulp/tooth surface ratio and the maturity index of the third molar is very high, 
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whereas the strength of correlation between age and pulp chamber floor height index, 

pulp chamber depth index and the modified pulp/tooth surface ratio is high. Only the 

relationship between age and the pulp chamber roof height index is statistically 

insignificant.  

3. The variable which is the most precise in terms of concluding about the majority of 

subjects is Cameriere’s maturity index of the third molar. The cut off value for index 

of the third molar according to Cameriere, on the basis of which one can most 

accurately conclude about the age of the subjects, is 0.08.  

4. Men earlier reach the particular Nolla’s stage of development and achieve lower 

values of the third molar index than women, which allows to conclude about the 

earlier maturation of the third lower molar in men. Moreover, higher values of the 

pulp chamber floor height ratio and lower values of the pulp chamber depth ratio and 

the pulp/tooth surface index confirm earlier deposition of primary and secondary 

dentin in the chamber and root canals of the third lower molar in men. 

 


