
Streszczenie 
 

 Rozwój zębów jest najmniej podatny na wpływ czynników egzo- i endogennych. Dlatego 

też wiek zębowy jest uznawany za najbardziej precyzyjny, obarczony najmniejszym ryzykiem 

błędu wskaźnik wieku biologicznego. (4; 8; 25; 26; 28; 29; 33; 34; 44). Najbardziej popularna 

metoda szacowania wieku zębowego stworzona w 1973 roku, na podstawie badań populacji 

kanadyjskiej przez Demirijana i wsp. jest poddawana wielu krytycznym recenzjom z powodu 

przeszacowywania wieku zębowego (66 - 70). W 2001 roku Williams i wsp. zmodyfikowali 

metodę Demirijana i wsp., poprzez wyeliminowanie etapu przeliczania punktów określających 

stopień dojrzałości zębowej na wiek zębowy. Do obliczania punktacji ważonej stadiów 

rozwojowych zębów autorzy wykorzystali sposób szacowania wieku szkieletowego 

zastosowany przez Achesona. 

 Przedmiotem badań była ocena korelacji wieku metrykalnego z wiekiem zębowym  

w populacji dzieci 8 - 10 letnich województwa lubelskiego. Zbadano korelację pomiędzy 

wiekiem metrykalnym oraz różnicą pomiędzy wiekiem zębowym i kalendarzowym. 

Oszacowano wiek zębowy według metody Demirijana i wsp. oraz metody Willemsa i wsp.  

z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Ocenie poddano również dokładność 

szacowania wieku zębowego tj. różnicę pomiędzy wiekiem chronologicznym a wiekiem 

zębowym oraz powtarzalność wyboru stadiów rozwojowych zębów według metody  

Demirijana i wsp.  

 Na podstawie zdjęć pantomograficznych (n = 508) przeprowadzono analizę wzrokową 

stopnia mineralizacji zębów według kryteriów metody Demirijana i wsp. Na tej podstawie 

oszacowano wiek zębowy według metod Demirijana i wsp. oraz Willemsa i wsp. Uzyskane 

wyniki badań poddano analizie statystycznej.  

 Stwierdzono wysoce istotną statystycznie, dodatnią korelację wieku chronologicznego  

z wiekiem zębowym. W metodzie według Demirijana i wsp. wartość współczynnika korelacji 

liniowej Pearsona pomiędzy wiekiem chronologicznym a wiekiem zębowym wyniosła 0,7418. 

Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wiekiem chronologicznym  

a wiekiem zębowym ocenianym według metody Willemsa i wsp wyniosła 0,7416. 

  Nie stwierdzono występowania istotności statystycznej w korelacji pomiędzy wiekiem 

kalendarzowym, a różnicą pomiędzy wiekiem metrykalnym i zębowym. Średnia różnica 

pomiędzy wiekiem chronologicznym i wiekiem zębowym szacowanym według metody 

Demirijana i wsp. była istotna statystycznie i wyniosła 0,564 roku (SD 0,854 roku).  



 Metoda Demirijana i wsp. znacząco zawyżała wyniki we wszystkich rocznikach obojga 

płci w przedziale wieku h (8 - 10 lat), zarówno w grupie chłopców i dziewczynek. Szacowanie 

wieku zębowego według metody Willemsa i wsp. było bardziej dokładne, średnia różnica 

pomiędzy wiekiem chronologicznym i wiekiem zębowym nie była istotna statystycznie  

i wyniosła 0,014 roku (SD 0,751 roku). Wiek zębowy szacowany według metody Willemsa  

i wsp. był niższy niż wiek chronologiczny u dziewczynek i wyższy niż wiek chronologiczny  

u chłopców. Nie stwierdzono zależności pomiędzy miejscem zamieszkania (tereny miejskie  

i wiejskie) i dokładnością szacowania wieku zębowego według obu metod. 

 Metody szacowania wieku zębowego uznawane są za dokładne, gdy różnica pomiędzy 

wiekiem chronologicznym i zębowym w wysokim procencie badanej grupy wynosi od 0 do 6 

miesięcy. W badaniach własnych różnica do 6 miesięcy występowała u 34,62% badanych 

metodą Demirijana i wsp. i 48,08% badanych metodą Willemsa i wsp. Bardziej dokładne 

szacowanie wieku zębowego według metody Demirijana i wsp. stwierdzono w grupie 

chłopców (38,70%), niż w grupie dziewczynek (30,67%). Szacowanie wieku zębowego według 

metody Willemsa i wsp. wykazało podobną dokładność u chłopców (47,39%) i u dziewczynek 

(48,74%). Metoda Demirijana i wsp. zawyżała szacowany wiek zębowy u 53,84% badanych  

i zaniżała szacowany wiek zębowy u 11,54% badanych. Metoda Willemsa i wsp. zawyżała 

wiek zębowy u 26,91% badanych, a zaniżała wiek zębowy u 25,01% badanych.  

 Zbadana powtarzalność wyboru stadiów rozwojowych zębów w oparciu o kryteria 

Demirijana i wsp. wyniosła 0,934 i była bliska maksymalnej powtarzalności tj. wartości 1,0,  

co potwierdza niezawodność metody. Metoda Willemsa i wsp. wydaje się być metodą z wyboru 

do oceny dojrzałości lub szacowania wieku zębowego pacjenta populacji dzieci 8 - 10 letnich.  

 Metoda Demirijana i wsp. przeszacowuje wiek zębowy, natomiast jest przydatna  

w określaniu stopnia dojrzałości osobniczej na tle populacji.  

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
 The development of an objective method of assessing developmental age is the goal  

of research by scientists of various specialties. Dental age is considered to be the most precise 

biological age indicator with the lowest risk of error, because tooth development is the least 

susceptible to the influence of exo- and endogenous (4; 8; 25; 26; 28; 29; 33; 34; 44) factors. 

The most popular method of estimating the dental age is the method of Demirijan et al. which, 

based on the studies of the Canadian population, was created in 1973. Due to overestimation  

of the dental age, the method of Demirijan et al. is a subject to many critical reviews (66 - 70). 

In 2001, Williams et al. modified the method of Demirijan et al. by eliminating the step  

of converting points determining the degree of dental maturity into dental age. To calculate the 

weighted score for the developmental stages of the teeth, the authors used the method 

previously developed by Acheson in the method of estimating the skeletal age. 

 The subject of the research was to assess the correlation between the record age and dental 

age in the population of 8-10 years old children in the Lubelskie Voivodeship. The correlation 

between the record age and the difference between the dental and calendar age was examined. 

The dental age was estimated according to the method of Demirijan et al. and the method  

of Willems et al., and considering such factors as: age, sex and place of residence. The accuracy 

of the dental age estimation methods was also assessed, i.e. the difference between  

the chronological age and the dental age, as well as the repeatability of the selection of tooth 

development stages using the method of Demirijan et al. 

 The analysis of pantomographic images (n = 508) was performed in Dürr Dental software 

(DBS Win version 5.7.0) or CareStream (CS Imanging Software 7.0.3.) Visual analysis of the 

degree of tooth mineralization was performed according to the criteria of the Demirijan et al. 

method. On this basis, dental age was estimated according to the method of Demirijan et al. and 

the methods of Willems et al. The obtained results were statistically analyzed. For qualitative 

features, the Chi2 test was used to discover the relationship between the analyzed variables.  

To check the normality of the distribution of variables in the study groups, the Shapiro-Wilk 

normality test was performed. The t-Student test was used to define the differences between 

these two groups, and in case of failure, to meet the conditions for application of Mann-Whitney 

U test. The assessment of differences between chronological age and dental age was assessed 

with the Student's t-test for dependent samples. The correlation was also used to check the 

relationship between some of the r - Pearson variables. A significance level of p <0.05 was 

assumed, indicating the existence of statistically significant differences or relationships. The 



consistency in determining the developmental stages of teeth was checked using  

the Kapp - Cohen coefficient. The database and statistical research were carried out on the basis 

of the Statistica 9.1 computer software (StatSoft, Poland). 

 A highly statistically significant positive correlation between chronological age and 

dental age was found. According to Demirijan et al., the value of the Pearson linear correlation 

coefficient between chronological age and dental age was 0.7418. According to Willems et al. 

the value of the Pearson linear correlation coefficient between chronological age and dental age 

was 0.7416. 

 No statistical significance was found in the correlation between the calendar age and the 

difference between dental and record age. 

 The mean difference between the chronological age and the dental age estimated 

according to the method of Demirijan et al. was statistically significant and amounted to 0.564 

years (SD 0.854). The method of Demirijan et al. significantly overestimated the results in all 

age groups (8-10 years), both in the group of boys and girls. Estimation of dental age according 

to the method of Willems et al. was more accurate, the mean difference between chronological 

age and dental age was not statistically significant and amounted to 0.014 years (SD 0.751 

years). The dental age estimated according to the method of Willems et al. was lower than the 

chronological age among girls and higher than the chronological age among boys.  

No relationship was found between the place of residence (urban areas and rural) and the 

accuracy of dental age estimation according to both methods. 

 Dental age estimation methods are considered accurate when the difference between the 

dental and chronological age in a high percentage of the studied group is from 0 to 6 months. 

In our own research, the difference of up to 6 months occurs in 34.62% of the respondents using 

the Demirijan et al. method and 48.08% of those surveyed using the Willems et al. method. 

Estimating the dental age according to the Demirijan et al. method is more accurate in the group 

of boys (38.70%) than girls (30.67%). Estimating the dental age according to the method  

of Willems et al. showed similar accuracy in boys (47.39%) and girls (48.74%). Demirijan's 

method et al. overestimates the approximated dental age in 53.84% of the respondents,  

and underestimates the approximated dental age in 11.54% of the respondents. The method  

of Willems et al. increases the dental age in 26.91% of respondents, and underestimates  

the dental age in 25.01% of respondents. 

 The repeatability of the selection of the developmental stages of teeth described  

by the criteria of Demirijan et al. was tested. It was 0,934 and was close to the maximum 

repeatability, i.e. the value of 1,0, which proves the reliability of the method. 



 The method of Willems et al. seems to be the method of choice for assessing the maturity 

or estimating the dental age of a patient in the Polish population of 8 – 10-year-old children. 

The Demirijan's method overestimates the dental age, but it is valuable in determining the 

maturity of the examined patient against the background of the population.  

 


