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Ontogenezą nazywamy rozwój osobniczy człowieka, od chwili zapłodnienia aż do osiągnięcia 

dojrzałości biologicznej i społecznej.  

Polega on na zwiększeniu masy i wymiarów ciała, zróżnicowaniu i dojrzewaniu. Szybkość rozwoju i 

rytm decydują o jego dynamice.  

Na rozwój człowieka mają wpływ czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Genetycznie 

kontrolowane są tempo, rytm rozwoju, wymiary bezwzględne i wrażliwość organizmu na bodźce 

środowiskowe. Najsilniej zdeterminowany genetycznie jest rozwój tkanki kostnej.  

Z czynników środowiskowych wpływ na kształtowanie rozwoju osobniczego mają: warunki społeczno-

bytowe, czyli sposób odżywiania,  

warunki mieszkaniowe, kulturowo-zdrowotne, opieka zdrowotna, choroby, stres, warunki 

środowiskowe, klimat, czynniki rasowe oraz aktywność fizyczna.  

Wiekiem chronologicznym, kalendarzowym lub metrykalnym nazywamy czas mierzony liczbą lat, 

miesięcy i dni, jaki upłynął od momentu urodzenia dziecka do chwili badania. Wiek rozwojowy 

natomiast określa się miarą dojrzałości biologicznej osobnika, stopnia zaawansowania wzrostu i 

dojrzewania ustroju. Wyznacznikami służącymi do  

oceny wieku rozwojowego są: 

wiek morfologiczny (biologiczny) 

wiek drugorzędowych cech płciowych 



wiek szkieletowy 

wiek zębowy. 

Wiek zębowy określamy na podstawie zębów znajdujących się w jamie ustnej, resorpcji zębów 

mlecznych oraz stadium rozwoju zębów stałych. Metoda kliniczna uwzględniająca kolejność i liczbę 

wyrżniętych zębów w porównaniu z tabelami wzorcowymi pozwala na ocenę wieku zębowego. 

Dokładniejszą metodą jest ocena stopnia mineralizacji zębów na podstawie zdjęć rentgenowskich. 

Metody oceny radiologicznej oparte są na analizie procesu mineralizacji zębów od momentu 

pojawienia się krypty kostnej (przejaśnienie w kości) do zamknięcia się otworu wierzchołkowego. 

Radiologiczna ocena wieku zębowego obecnie wykonywana jest na podstawie pantomogramu, który 

pozwala na uwidocznienie całego uzębienia – mlecznego i stałego, w tym zębów jeszcze 

niewyrżniętych. 

Zdjęcie pantomograficzne pozwala na uzyskanie licznych informacji diagnostycznych odnośnie 

kształtu kości, obecności zawiązków zębowych, stadium rozwoju, występowania zębów 

nadliczbowych,  

zatrzymanych, hipodoncji, torbieli, zmian okołowierzchołkowych, nowotworowych, urazów czy 

resorpcji. Jest to zdjęcie warstwowe, czyli widoczna jest na nim wyraźnie jedynie warstwa 

obrazowana, natomiast inne struktury są rozmazane lub niewidoczne.  

W metodzie Demirjiana oceniamy siedem stałych zębów w żuchwie po stronie lewej wg 8 stadiów 

rozwojowych. Stadium A oznacza początek mineralizacji guzków lub brzegów siecznych, natomiast 

stadium H zamknięcie otworu wierzchołkowego. Dla każdego  

zęba i każdego stadium zostały przyporządkowane odpowiednie punkty. Zsumowanie poszczególnych 

wartości pozwala na uzyskanie wyniku, który jest odpowiedni dla wieku zębowego zawartego w 

tabeli. Tabele  

są opracowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  

Metoda Nolli wyróżnia stadia od 0 - brak oznak mineralizacji do 10- zamknięcie otworu 

wierzchołkowego. Ocenie podlegają stałe zęby w żuchwie w 3. kwadrancie. Jeśli ząb znajduje się 

pomiędzy stadiami, przydzielone mu zostają punkty cząstkowe, 0,2; 0,5 lub 0,7 stadium następnego. 

Punkty są sumowane i porównane z wartościami zawartymi w tabelach, na podstawie których 

dokonuje się oceny wieku zębowego  

Metoda Cameriere’a polega na pomiarze szerokości wierzchołków zębów z niezakończonym 

rozwojem. Na zdjęciu pantomograficznym oceniamy zęby po stronie lewej w żuchwie, wykluczając 

trzeci ząb trzonowy. Każdy ząb ma wykonywany pomiar odległości pomiędzy wewnętrznymi ścianami 

wierzchołka z niezakończonym rozwojem oraz wysokości zęba. Następnie wszystkie pomiary 

wstawiane są do wzoru opracowanego przez Cameriere’a uwzględniającego również liczbę zębów o 

zakończonym rozwoju korzenia.  

Materiał badawczy stanowiła dokumentacja radiologiczna zgromadzona w bazie Zakładu 

Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie.  

Analizie poddano 2148 zdjęć pantomograficznych pacjentów w wieku od 5 do 15 lat. Oceniane były 

zdjęcia pantomograficzne dobrej jakości, pozbawione artefaktów. Na zdjęciach widoczne były 



wszystkie zawiązki zębów stałych. Podczas analizy pominięto trzecie zęby trzonowe w żuchwie. 

Analizowano zdjęcia pantomograficzne wykonywane w trzech systemach: 

radiografii cyfrowej bezpośredniej z technologią S-Pan 

radiografii cyfrowej bezpośredniej bez technologii S-Pan 

radiografii cyfrowej pośredniej. 

 

Pantomograficzne zdjęcia w radiografii cyfrowej pośredniej wykonywane były za pomocą 

pantomografu firmy Planmeca Proline PM (Finlandia),  

a detektorem promieniowania były płytki pokryte fosforem magazynującym o wymiarach 15x30 cm, 

przy czasie ekspozycji 18 sekund i parametrach ekspozycji od 60 do 70 kV i od 4 do 8mA. Zdjęcia 

pantomograficzne w systemie radiografii cyfrowej bezpośredniej bez technologii S-Pan wykonywane 

były na aparacie Planmeca Promax, o czasie ekspozycji 17 sekund i parametrach ekspozycji od 60 do 

70 kV i od 4 do 8mA. Pantomograficzne zdjęcia w radiografii cyfrowej bezpośredniej z technologią S-

Pan wykonywane były na pantomografie VistaScan firmy Dürr Dental (Niemcy). Czas ekspozycji 

mieści się w przedziale od 6,1 do 7,5 sekundy, a parametry ekspozycji to od 60 do 70 kV oraz od 6 do 

16 mA. Uzyskane pomiary, dane każdego pacjenta tj. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia oraz data 

wykonania zdjęcia pantomograficznego gromadzone były w arkuszu kalkulacyjnym Excel firmy 

Microsoft i zostały poddane analizie statystycznej. 

Największą dokładność w określeniu wieku w całej badanej grupie oraz wśród chłopców miała 

metoda Cameriere’a. Z kolei w grupie dziewczynek dokładność tej metody nie różniła się istotnie od 

metody Nolli. Dla metod Demirjiana oraz Cameriere’a wystąpiły natomiast statystycznie istotne 

różnice pomiędzy płciami – metody te były dokładniejsze w grupie chłopców. Dla każdej z trzech 

metod obliczenia wieku zębowego nie wykazano różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi w oparciu o 

technikę  

radiografii cyfrowej bezpośredniej z technologią S-Pan a tymi otrzymanymi na podstawie radiografii 

cyfrowej pośredniej – zależność ta występowała w całej próbie, jak również w grupach ze względu na 

płeć. Ponadto w grupie chłopców nie stwierdzono wpływu techniki obrazowania na wielkość błędu w 

przypadku korzystania z metody Demirjiana.  Największą dokładność zarówno w całej badanej grupie, 

jak i w grupach ze względu na płeć, uzyskano w metodzie Cameriere’a. Ponadto wśród dziewczynek 

metoda Nolli charakteryzowała się podobną do metody  

Cameriere’a dokładnością (nie wykazano istotnych statystycznie różnic). Z kolei najmniej dokładną 

metodą była każdorazowo metoda Demirjiana. Wielkość błędów dla metody Nolli była podobna dla 

dziewczynek  

i chłopców, natomiast metody Demirjiana i Cameriere’a z większą  

dokładnością szacowały wiek chłopców niż dziewczynek.  

Dla każdej z trzech metod obliczenia wieku zębowego nie wykazano różnic pomiędzy wynikami 

uzyskanymi w oparciu o technikę  

radiografii cyfrowej bezpośredniej z technologią S-Pan a tymi  



otrzymanymi na podstawie radiografii cyfrowej pośredniej – zależność ta występowała w całej 

próbie, jak również w grupach ze względu na płeć. Ponadto w grupie chłopców nie stwierdzono 

wpływu techniki obrazowania na wielkość błędu w przypadku korzystania z metody Demirjiana.  

Wyniki opracowane w niniejszej rozprawie, a także ich dyskusja, umożliwiły wyciągnięcie 

następujących wniosków: 

1.                                              Średnia wieku zębowego była istotnie statystycznie wyższa od średniej 

wieku chronologicznego w grupie wszystkich badanych dzieci oraz dla wszystkich podanych metod. 

2.                                                      Największą dokładność w określeniu wieku w całej badanej grupie 

oraz wśród chłopców miała metoda Cameriere’a. Z kolei w grupie dziewczynek dokładność tej 

metody nie różniła się istotnie od metody Nolli. Dla metod Demirjiana oraz Cameriere’a wystąpiły 

natomiast statystycznie istotne różnice pomiędzy płciami – metody te były dokładniejsze w grupie 

chłopców. 

3.                                              Dla każdej z trzech metod obliczenia wieku zębowego nie wykazano 

różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi w oparciu o technikę radiografii cyfrowej bezpośredniej z 

technologią S-Pan a tymi otrzymanymi na podstawie radiografii cyfrowej pośredniej – zależność ta 

występowała w całej próbie, jak również w grupach ze względu na płeć. 

4.                              W populacji polskiej wiek zębowy najlepiej oceniać metodą  

Cameriere’a, gdyż charakteryzuje się ona największą dokładnością. 

  

 

        Summary 

 

Ontogenesis is defined as individual development of human beings from conception till the moment 

of reaching biological and social maturity. It involves weight and body size increase, differentiation 

and maturation. The rate and rhythm determine its dynamics. Human development is influenced by 

genetic and environmental factors.  The rate of development, pace, the absolute size and sensitivity 

of an organism to environmental stimuli are genetically controlled. The development of bone tissue 

is mainly determined genetically. Among environmental  

factors having influence on individual development we can distinguish: socio-living conditions like 

nutrition, and housing, cultural and health conditions, healthcare, illnesses, stress, environmental 

conditions,  

climate, racial factors and physical activity. 

Chronological age or calendar age is measured by the number of years, months and days which 

elapsed since the child's birth to the  

moment of conducting study. Developmental age is determined by the measure of biological 

maturity of the individual, the stage of growth and maturation system. Benchmarks for evaluation of 

developmental age: 

• morphological age (biological) 

•  age of secondary sexual characteristics 



•  skeletal age 

•  dental age. 

Dental age can be calculated on the basis of the teeth found in the oral cavity, resorption of primary 

teeth and the stage of permanent teeth development. Clinical method takes into account the 

sequence and number of erupted teeth compared with calibration tables allows for the assessment 

of dental age. A more accurate method is to assess the degree of mineralization of teeth on the basis 

of X-ray images.  

Radiological assessment methods are based on an analysis of the mineralization of teeth from the 

moment of appearing a bony crypt (radiolucent lesion in the bone) to the root end closure. 

Radiological  

assessment of dental age is nowadays conducted on the basis of panoramic radiograph, which allows 

to display the entire teeth - primary and permanent dentition, including unerupted teeth. 

A panoramic radiograph allows to obtain numerous diagnostic information regarding the shape of 

bones, the presence of tooth germs, stage of development, the occurrence of supernumerary or 

retained  teeth, hypodontia, cysts, periapical lesions, cancer, injuries or resorption. It is a focal plane 

image showing clearly only visualized layer, while the other structures are blurred or invisible. 

The method of Demirjian allows to evaluate seven permanent teeth in the lower jaw on the left side 

according to eight stages of development. The A stage marks the beginning of mineralization of cusps  

or incisal edges, while the H stage  will indicate a root end closure For each tooth and each stage they 

have been assigned the appropriate points. Summing the individual values allows to obtain a result 

that is suitable for dental age contained in the table. Tables are developed separately for men and 

women. 

Nolla’s method distinguishes stages from 0 - no signs of mineralization to 10 a root end closure. 

Permanent teeth in the lower jaw are evaluated in the third quadrant. If the tooth is between the 

stages, partial points 0.2; 0.5 or 0.7 of the next stage are assigned to it. The points are added up and 

compared with the values contained in the tables, on the basis of which assessment of dental age is 

made. 

Cameriere’s method involves measuring the width of the tooth apices of the unfinished 

development. At the panoramic radiograph, the teeth on the left side in the mandible are evaluated, 

excluding third  

molars. The distance between the inner walls of the open root apex the tooth height are measured. 

Then, all measurements are inserted into the formula developed by Cameriere taking into account 

the number of teeth with completed root development. 

The research material constituted radiological documentation stored in the database of Department 

of Dental and Maxillofacial  

Radiology Medical University in Lublin. 

There were 2148 panoramic radiograph images analyzed that came from patients aged five to fifteen 

years. Good quality and free of artifacts images were assessed only. The pictures showed all 

permanent tooth germs. During the analysis third molars in the mandible were omitted. The analysis 

of the images were conducted in the three systems: 



• direct digital radiography  supported by S-Pan technology 

• direct digital radiography with the absence of S-Pan technology 

• indirect digital radiography. 

 

Indirect digital panoramic radiographs were taken with a panoramic Planmeca Proline PM (Finland) 

machine, and the radiation detector constituted storage phosphor plates of 15x30 cm in size. The 

exposure time totaled 18 seconds and exposure parameters applied were from 60 to 70 kV and from 

4 to 8mA. 

Direct digital panoramic radiographs in the system without  

technology S-Pan were taken with the Planmeca Promax (Finland) machine.  The exposure time 

totaled about 17 seconds and exposure parameters applied were from 60 to 70 kV and from 4 to 

8mA. Panoramic radiographs in direct digital radiography system supported by S-Pan technology 

were taken with VistaScan by Dürr Dental (Germany). The exposure time was 6.1 to 7.5 seconds, and 

the exposure parameters applied were from 60 to 70 kV and from 6 to 16 mA.  

The obtained measurements, name, sex, date of birth and date of the panoramic radiograph of each 

patient were collected in Microsoft Excel spreadsheet form. 

The greatest accuracy in determining age of entire studied group, and among boys, had the 

Cameriere method. In the group of girls, accuracy of this method did not significantly differ from the 

Nolla’s method. For Demirjian’s and Cameriere’s methods, there were statistically significant 

differences between sexes - methods were more accurate in the group of boys. For each of the three 

methods of calculating dental age, there were no differences demonstrated between the results 

based on the technique of direct digital radiography  supported by S-Pan technology and those 

obtained on the basis of  indirect digital radiography - relation occurred in the whole sample, as well 

as in the groups selected by  

gender. Moreover, in the group of boys, the choice of technique did not have any impact on the scale 

of error when using the Demirjian’s method.  The greatest accuracy in the entire study group and in 

groups selected by gender, was obtained in the Cameriere’s method. Moreover, the Nolla’s method 

was characterized by a similar to Cameriere’s method accuracy in the group of girls (no statistically 

significant difference was detected). In contrary, the Demirjian’s method appeared to be the least 

accurate each time. The scale of error for the Nolla’s method was similar for girls and boys.  As for 

Demirjian and Cameriere methods more accurately estimated the age of boys than girls. 

For each of the three methods of calculating dental age, there were no differences demonstrated 

between the results based on the technique of direct digital radiography  supported by S-Pan 

technology and those obtained on the basis of  indirect digital radiography - relation occurred in the 

whole sample, as well as in the groups selected by gender. Moreover, in the group of boys, the 

choice of technique did not have any impact on the scale of error when using the Demirjian’s 

method. 

The results developed in this thesis, and their discussion  

allowed the following conclusions: 

1. From the statistic point of view, the mean of dental age was significantly higher than the mean  

chronological age among all methods and children who took part in the study. 



The greatest accuracy in determining age of entire, and among boys, had the Cameriere’s method. In 

the group of girls, accuracy of this method did not significantly differ from the Nolla’s method.  

For Demirjian’s and Cameriere’s methods, there were statistically significant differences between 

sexes - those methods were more accurate in the group of boys. 

For each of the three methods of estimation of dental age, there were no differences demonstrated 

between the results based on the technique of direct digital radiography  supported by S-Pan 

technology and those obtained on the basis of  indirect digital radiography - relation occurred in the 

whole sample, as well as in the groups selected by gender. 

4. In the Polish population, the Cameriere’s method can be used to assess dental age with the best 

accuracy. 

  


