
Zaburzenia rozwoju zębów są dość często wy−
stępującą nieprawidłowością wyrażającą się zmia−
nami ilościowymi i jakościowymi, które można ująć
w 5 grup: nadliczbowość zębów, brak zawiązków
zębowych, zęby nietypowe, nieprawidłową budowę
i ułożenie zębów. Częstość występowania poszcze−
gólnych zaburzeń rozwojowych zębów według
Dyras et al. [1] określa się na poziomie: hipodoncja
– ok. 9,5%, hiperdoncja – 1,3%, zęby nietypowe
– 0,4%, niewłaściwe ułożenie zawiązków – 0,4%.

Hipodoncja, zwana inaczej „wrodzonym bra−
kiem zębów” czy „agenezją zębów”, jest definio−
wana jako brak jednego lub więcej zawiązków zę−
bów (wyłączając zęby mądrości) i jest uznawana
za jedno z najczęściej występujących zaburzeń.
Hipodoncja jestważnym problemem zarówno ze
względów estetycznych, jak i funkcjonalnych [2].

W agenezji zębów wyodrębnia się, ze względu
na liczbę brakujących zawiązków, trzy rodzaje bra−
ków zębowych: hipo−, oligo−, anodoncję. Terminy te
nie są definiowane jednoznacznie. Mianem hipo−
doncji określa się zwykle brak jednego bądź kilku
zębów, mnogi brak zawiązków jest określany nato−
miast mianem oligodoncji. Wielu autorów ma
odmienne poglądy co do liczby brakujących zębów
stanowiącej granicę między hipodoncją a oligodon−
cją. Brak ponad 4 zębów jest określany mianem oli−
godoncji, choć istnieją zwolennicy zdania, że można
o niej mówić dopiero, gdy nie ma ponad 6 zębów
[3–5]. Poza tym jest możliwe dokonanie podziału
oligodoncji na średnią, gdy nie ma 6–9 zębów i cięż−
ką – niedorozwój powyżej 10 zawiązków zębów [3].

Każdy z rodzajów agenezji zębów może wy−
stępować jako wada pojedyncza lub też towarzy−
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Streszczenie
Hipodoncja jest wrodzonym brakiem zawiązków zębów, który może występować jako wada izolowana bądź w ze−
społach chorobowych. Jej etiologia jest wieloczynnikowa, przy czym najczęściej podaje się czynnik genetyczny.
Ta ilościowa anomalia zębowa może dotyczyć jednego lub kilku zębów zarówno uzębienia mlecznego, jak i stałe−
go. Pacjenci z hipodoncją cierpią na wiele problemów funkcjonalnych oraz estetycznych, dlatego muszą być obję−
ci leczeniem kompleksowym. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono epidemiologię, etiologię hipodoncji
oraz teorię braków zębowych. Zwrócono ponadto uwagę na zespoły wad wrodzonych, którym towarzyszy hipo−
doncja oraz możliwości postępowania leczniczego mającego doprowadzić do właściwej okluzji, artykulacji i za−
dowalającej estetyki (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1, 118–125). 

Słowa kluczowe: hipodoncja, zaburzenia rozwojowe.

Abstract

Hypodontia is a congenital absence of teeth, which may occur separately or be associated with congenital defect
syndromes. Etiology of hypodontia is multifactored but usually has genetic origin. This patology may affect one
or a number of teeth in primary or permanent dentition. Agenesis of teeth creates functional and aesthetic problems
therefore patients require complex treatment. Basing on the literature the paper presents the current knowledge on
epidemiology, etiology and theory of missing teeth. Moreover the paper presents congenital defect syndromes co−
existing with hypodontia and various treatment methods which should result in correct occlusion, articulation and
satisfactory aesthetic (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1, 118–125).

Key words: hypodontia, grands syndromes.
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szyć zespołom wad wrodzonych. Współwystępo−
wanie wad wrodzonych z zespołami najczęściej
dotyczy oligodoncji. Jest to jeden z objawów cha−
rakterystycznych ponad 60 zespołów rozwojo−
wych [3]. Drugi typ hipodoncji – tzw. niezespoło−
wa – występuje jako samodzielna wada, której mo−
gą towarzyszyć inne anomalie zębowe [6].

Wyniki badań radiologicznych i klinicznych
wskazują, że stwierdzona po okresie fizjologicz−
nego wyrzynania niewłaściwa liczba zębów sta−
łych powinna być diagnozowana w kierunku hipo−
doncji. Istnienie oligodoncji mogą sugerować:
opóźnienie i zmiana kolejności wyrzynania zę−
bów, występowanie szerokich trem między wy−
rzniętymi zębami, brak wypuklenia wyrostka zę−
bodołowego w miejscach, w których powinno na−
stąpić wyrzynanie zębów, a powyżej 12. roku
życia przetrwanie wielu zębów mlecznych [4].

Rozpoznanie kliniczne zawsze wymaga po−
twierdzenia za pomocą badania RTG. Jeżeli jest to
możliwe u pacjentów z oligodoncją, poleca się wy−
konanie zdjęcia pantomograficznego, które pozwa−
la wykluczyć ewentualne zatrzymanie zębów i jest
rozstrzygające co do ustalenia ostatecznego rozpo−
znania [4]. Agenezję zęba rozpoznaje się, gdy na
radiogramie nie można zidentyfikować uwapnio−
nych substancji zęba i w wywiadzie oraz w bada−
niu klinicznym nie ma podstaw do stwierdzenia
ekstrakcji [2].

W zależności od nasilenia i umiejscowienia
braki zębowe mogą spowodować problemy este−
tyczne, funkcjonalne dotyczące żucia pokarmów,
a także trudności we właściwej wymowie. Badania
pacjentów leczonych w Katedrze Ortodoncji IS UJ
w Krakowie w latach 1995–2002 wykazały, iż wa−
dą zgryzu towarzyszącą najczęściej hipodoncji wy−
łącznie w żuchwie u dziewcząt i chłopców jest ty−
łozgryz [1]. W Klinice UM Ortodoncji w Poznaniu
ustalono natomiast, że u osób z oligodoncją wady
zgryzu występowały w 100%, tzn. ponad dwukrot−
nie częściej niż w grupie kontrolnej (43,3%) [4].
Do najczęściej obserwowanych wad zgryzu wśród
pacjentów z oligodoncją należały: zgryz głęboki
(64,5%), wady dotylne (48,4%), zgryz krzyżowy
(22,6%) i wady doprzednie (9,7%). Oligodoncja
nie tylko upośledza czynność narządu żucia, znie−
kształca zgryz, lecz także może wpływać na rysy
twarzy. Niektórzy autorzy uważają, że morfologia
części twarzowej czaszki nie odbiega istotnie od
normy i że występowanie wad zgryzu u dzieci
z oligodoncją jest przypadkowe. Inni natomiast po−
twierdzają istnienie przyczynowej zależności mię−
dzy tymi nieprawidłowościami. W rysach twarzy
opisuje się najczęściej następujące nieprawidłowo−
ści: skrócenie dolnego odcinka twarzy i pogłębie−
nie bruzdy wargowo−bródkowej oraz zmiany w po−
zycji warg – będące cechami zgryzu głębokiego.

W przypadkach oligodoncji występującej jako wa−
da odrębna niektórzy autorzy spostrzegają cofnię−
cie warg, zwłaszcza górnej. W dysplazji ektoder−
malnej, której jedną z cech charakterystycznych
jest zmniejszona liczba zębów, wargi opisuje się ja−
ko wysunięte i uwypuklone [4].

W związku z tym, że zęby przedtrzonowe wy−
kazują dużą zmienność w początkowej fazie kal−
cyfikacji [2], powinny być brane pod uwagę jako
braki zębowe dopiero od wieku 7 lat [2]. Jest to je−
den z najczęściej popełnianych błędów w rozpo−
znawaniu hipodoncji. Kolejnym problemem pro−
wadzącym także często do błędów diagnostycz−
nych jest trudność w odróżnieniu braków
przyśrodkowych zębów siecznych żuchwy od
bocznych. Także w tym przypadku podstawową
trudnością jest rozróżnienie na zdjęciu radiolo−
gicznym między siekaczami żuchwy a cieniami
lub artefaktami spowodowanymi przez nakładanie
się szyjnych kręgów na region bródkowy.

Epidemiologia

Hipodoncja należy do najczęstszych wad roz−
wojowych uzębienia. Często towarzyszy innym
anomaliom, takim jak zaburzenia morfologii, opóź−
nione ząbkowanie, zmiany położenia zębów [3].

W piśmiennictwie można znaleźć znaczące
różnice dotyczące frekwencji hipodoncji. W Afry−
ce wśród czarnoskórych i w Australii wśród abo−
rygenów częstość występowania hipodoncji była
na poziomie 1%, w Japonii natomiast dochodziła
nawet do 30%. W Szwecji i Japonii powszechnie
występującym brakiem zębowym były dolne sie−
kacze w porównaniu do innych populacji [3]. Inne
badania wykazały, iż hipodoncja jest częstsza
u Azjatów i Indian [2], a częstość agenezji zębów
w Europie jest większa niż u białoskórych mie−
szkańców Ameryki Północnej [2].

Najczęstsze wady zębowe towarzyszące hipo−
doncji to: opóźniony rozwój zębów, nieprawidło−
wości w ich budowie, takie jak: mikrodoncja, ma−
krodoncja, zęby taurodontyczne, stożkowate bądź
ze szkliwem hipoplastycznym [6, 7]. W Japonii
zanotowano znacząco wysoką korelację między
występowaniem hipodoncji i mikrodoncji, co mo−
że świadczyć, że hipodoncja może być rezultatem
kombinacji różnych czynników [2]. Potwierdze−
niem są wyniki badań uzyskane w Portugalii,
w których stwierdzono, iż pojedynczym brakom
zęba siecznego bocznego towarzyszy w 59,5% hi−
podoncja zęba tego samego po przeciwnej stronie
łuku [8]. Kolejne badania na tym samym uniwer−
sytecie dotyczące braków zębowych przyniosły
następujące wyniki: w 40% stwierdzonych braków
stałych kłów towarzyszył im brak innych zębów,
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w 20% występowała mikrodoncja, w 15% wystę−
powało niewłaściwe położenie innych zębów oraz
stwierdzono inne anomalie zębowe.

Częstość występowania w uzębieniu stałym
jest oceniana w Europie i w Azji na poziomie
1–10% [1–3, 5, 8]. Nieco większą frekwencję hi−
podoncji wykazały badania Fekonji, w Słowenii 
– 11,3%, a także Grzesiewskiej dla dzieci śląskich
– 14,8% [cyt. wg 1]. Częstość występowania oli−
godoncji wynosi ok. 0,1–0,9%, przy czym wyka−
zuje tendencję malejącą wraz ze wzrastającym
brakiem liczby zębów. Podobną częstość oligo−
doncji (definiowanej jako brak powyżej 6 zębów)
stwierdzono w badaniach na Uniwersytecie
w Matsudo [2]. Dla obu płci wynosiła ona 1,4%.
Anodoncję rzadko notowano w ciągu ostatnich
50 lat. Opisano zaledwie 17 przypadków [1, 3]. 

Hipodoncja w uzębieniu mlecznym występuje
znacznie rzadziej 0,4–0,9%. Zwykle w tych przy−
padkach hipodoncja następowo występuje także
w uzębieniu stałym [3, 5, 8, 10].

Najczęściej agenezja dotyczy drugich dolnych
zębów przedtrzonowych, a częstość występowania
wynosi ok. 2,5–4% [1–3, 6, 8–11]. Często stwier−
dza się również braki bocznych górnych zębów
siecznych – 1,3–2,2% [1, 3, 5, 8–11], następnie
drugich górnych zębów przedtrzonowych [3, 5,
8–10]. W badaniach w latach 1995–2002 w Kra−
kowie otrzymano następujące wyniki potwierdza−
jące wcześniej podaną częstość braków danych zę−
bów: drugie dolne przedtrzonowe – 56%, górne
boczne siekacze – 46% [1]. Potwierdzają to także
obserwacje przeprowadzone w Poznaniu [4]. Na
ich podstawie stwierdzono, iż agenezja zawiąz−
ków zębowych występuje zwykle w kilku różnych
grupach zębowych, ale najczęściej dotyczy zębów
przedtrzonowych, zwłaszcza drugich i to zarówno
górnych, jak i dolnych, bocznych siekaczy gór−
nych i dolnych przyśrodkowych oraz drugich zę−
bów trzonowych. Ciekawe wyniki badań otrzyma−
no w Japonii [2]. Wśród 2027 dzieci najczęściej
brakującymi zębami były: drugi ząb przedtrzono−
wy w żuchwie, jednakże zanotowano także wyso−
ką częstość (18,82%) agenezji drugiego zęba
siecznego w żuchwie, co wydaje się wyjątkiem
charakterystycznym dla Azjatów [2].

W badaniach pacjentów w Katedrze Ortodon−
cji IS UJ w Krakowie w żadnym z obserwowa−
nych przypadków nie stwierdzono braku zawiąz−
ków pierwszych górnych zębów siecznych oraz
pierwszych dolnych zębów trzonowych w grupie
chłopców i dziewcząt. W grupie chłopców w każ−
dym przypadku stwierdzono obecność zawiązków
drugiego górnego zęba trzonowego oraz pierwsze−
go dolnego zęba przedtrzonowego [1]. Pierwszy
ząb trzonowy stały jest prawdopodobnie najrza−
dziej brakującym zębem, co potwierdzają liczne

badania. Rzadko występują także braki przyśrod−
kowych zębów siecznych w szczęce i kłów w żu−
chwie [2, 5]. Badania przeprowadzone w Matsudo
dotyczące wrodzonego braku stałych kłów wyka−
zały brak zawiązków kłów w grupie badanej na
poziomie 0,18% [2]. Poza tym wada ta częściej
występuje jako pojedynczy brak zęba – 57%
wszystkich osób z brakiem kłów, także częściej
występuje w szczęce niż w żuchwie. Jako poje−
dynczy brak częściej pojawia się po lewej stronie
w szczęce i po prawej w żuchwie [12]. 

W oligodoncji określanej jako brak więcej niż
4 zębów obserwowano, iż może dochodzić do bra−
ku pierwszych zębów trzonowych i kłów, a wyjąt−
kowo rzadko przyśrodkowych siekaczy górnych.
Wiele przypadków oligodoncji dotyczy zaburzeń
rozwojowych, takich jak np. dysplazje ektoder−
malne.

W badaniach dotyczących hipodoncji na Uni−
wersytecie w Matsudo stwierdzono, iż braki zębo−
we najczęściej dotyczą braku jednego lub dwóch
zębów (67,8% notowanych braków) [2, 6]. Fekon−
ja zaobserwowała pojedyncze braki zębowe
u 29,2% w grupie badanych z hipodoncją, agene−
zja dwóch zębów była natomiast notowana na po−
ziomie 58,5%. Brak większej liczby zawiązków
obserwowano rzadko [9]. Jednostronny brak zęba
zdarza się częściej niż obustronny. Wyjątkiem jest
drugi ząb przedtrzonowy, gdzie obustronny brak
występuje 1,5 razy częściej niż jednostronny [11].
Najliczniejsze braki zębów obserwuje się u pac−
jentów z zespołem dysplazji ektodermalnej,
w której braki zębowe wynosiły 7–27 (średnio 17,2)
zębów, podczas gdy w oligodoncji bez współwy−
stępującej wady rozwojowej największa liczba
brakujących zębów wynosiła 18 (średnio 10,2).

Hipodoncja częściej występuje w żuchwie niż
w szczęce [2], różnica ta nie jest jednak znacząca.
Fekonja [9] zaobserwowała częstsze występowa−
nie agenezji zębów z szczęce. W badaniach w Po−
znaniu dotyczących oligodoncji brak zębów
w szczęce i żuchwie był prawie jednakowy [4].

Wrodzony brak zębów częściej występuje
u dziewcząt niż u chłopców [1–3, 7–9], co jest
zgodne z wynikami badań uzyskanymi w Krako−
wie: dla dziewcząt – 10,8%, a dla chłopców 
– 7,3%. Stwierdzono zbliżoną częstotliwość wystę−
powania hipodoncji dotyczącej wyłącznie szczęki
lub wyłącznie żuchwy w grupach dziewcząt i chłop−
ców [1]. Przewagę braków zębowych u dziewcząt
uzyskano także w badaniach w Japonii, w których
otrzymano następujące wyniki: dla dziewcząt czę−
stość agenezji wyniosła 10,8%, natomiast dla chłop−
ców – 8,7% [2]. W badaniach poznańskich dotyczą−
cych oligodoncji u mężczyzn braki zębów były licz−
niejsze i wynosiły 5–27 zębów (średnio 12,8),
a u kobiet tylko 5–17 (średnio 9,6 zęba).
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Etiologia hipodoncji

Etiologia hipodoncji jest wieloczynnikowa.
Świadczy o tym przyjęty ogólnie podział hipodon−
cji na: izolowaną, tzw. niezespołową oraz hipo−
doncję zespołową, a więc towarzyszącą zespołom
chorobowym [5].

Nieprawidłowość w rozwoju zawiązka zęba
stałego może być spowodowana przeszkodą fizycz−
ną, przerwaniem listewki zębowej, anomaliami
czynnościowymi, pierwotnym uszkodzeniem me−
zenchymy lub zakłóceniami w czasie embrional−
nego łączenia się wyrostków szczęki z wyrostkami
nosowymi. Pinhoi et al. [8] postawili hipotezę, iż
hipodoncja obustronna, w zakresie odpowiadają−
cych sobie zębów, jest spowodowana zmianami
genetycznymi, hipodoncja jednostronna może na−
tomiast występować wraz z anomaliami struktu−
ralnymi odpowiadającego zęba przeciwnej strony,
takimi jak mikrodoncja czy zęby stożkowe.

Wśród teorii braków zębowych najbardziej
popularne są: teoria genetyczna, filogenetyczna,
przyczyn środowiskowych, neurogenna oraz
przedwczesnego kostnienia siodła tureckiego.

Hipodoncja powstaje najczęściej na skutek
zmian genetycznych. Za tym stwierdzeniem prze−
mawiają: częstsze występowanie u bliźniąt
(11,5%), a także pojawianie się w kolejnych poko−
leniach [3]. Może być dziedziczona zarówno auto−
somalnie dominująco bądź recesywnie, jak
i w sposób sprzężony z płcią. Dzięki wynikom ba−
dań molekularnych zidentyfikowano w ostatnich
latach znaczną liczbę genów, których mutacje mo−
gą powodować zahamowanie rozwoju zębów. Są
to geny kodujące aktualne sygnały oraz ich recep−
tory, mediatory sygnalizacji w cytoplazmie oraz
czynniki regulujące ekspresję genu w jądrze ko−
mórkowym. Podczas rozwoju zębów sygnały są
przekazywane z ektodermy do mezenchymy i na
odwrót. Te interakcje są odpowiedzialne we wcze−
snej fazie rozwoju za umiejscowienie, rodzaj,
wielkość i kształt zębów. Wiele z tych genów bie−
rze udział także w rozwoju innych tkanek. Stąd
wady zębowe występują w wielu zespołach w po−
łączeniu z nieprawidłowościami innych narządów. 

Agenezje zębowe łączy się głównie z mutacja−
mi w obrębie genów MSX1 i PAX9. W 1996 r. Va−
stardis et al. (cyt. wg 3) wykazali, że zmutowany
gen MSX1 zlokalizowany na chromosomie 4p16.1
powoduje autosomalną dominującą agenezję
wszystkich drugich zębów przedtrzonowych
i trzecich trzonowych. Mutacja powoduje podsta−
wienie proliny w miejsce argininy w pozycji 196
białka genu MSX1. Mutacje tego genu są odpowie−
dzialne jedynie za duże braki zębowe, tj. 8–17. Zi−
dentyfikowano mutację genu PAX9 w rodzinie
z autosomalną dominującą oligodoncją, objawia−

jącą się bardzo rzadko występującym brakiem
wszystkich zębów trzonowych, a u niektórych
członków rodziny, także drugich przedtrzonowych
i dolnych siecznych przyśrodkowych. Według au−
torów tej obserwacji mutacja w genie PAX9 może
być przyczyną ograniczenia tworzenia białka [3].
W 2006 r. Pemberton et al. [6] opisali dokładnie
rodzaje mutacji, które ostatecznie doprowadzają
do czynnościowej inaktywacji genu PAX9. Są to:
insercja nukleotydu G na pozycję 218 oraz delecje
genu PAX9. Udowodnili oni także szeroką ekspre−
sję genu PAX9 w mezenchymie, z której rozwija
się wiele struktur czaszki, w tym zęby. Według
Modesto et al. [13] mechanizmem rozwoju hipo−
doncji mogą być także interakcje typu gen–gen.
Istnieje dowód genetyczny, że MSX1 wchodzi
w interakcje z PAX9, doprowadzając do rozwoju
izolowanego typu agenezji ze współistniejacym
rozszczepem wargi i podniebienia. Poza MSX1
i PAX9 zidentyfikowano ponad 100 genów, które
potencjalnie mogą być odpowiedzialne za wrodzo−
ny brak zawiązków zębowych u człowieka. Nale−
żą do nich m.in. Bmp2, Bmp4, Dlx2, Dlx5, Fgf1,
Fgf2, Fgf4, Fgf8, Fgf9, Lef1, Gli2, Gli3. W 2004 r.
Vieira et al. [7] wysunęli ciekawą hipotezę, że na
wczesną fazę rozwoju zębowego może także wy−
wierać wpływ transformujący czynnik wzrostu al−
fa – TGF−α. Czynnik ten należy łączyć z hipodon−
cją siekaczy. Zarówno MSX1, jaki i TGF−α są od−
powiedzialne za obecność rozszczepów wargi
i podniebienia [7].

Agenezję zębów można tłumaczyć też filoge−
netycznymi zmianami w uzębieniu związanymi
z jego czynnościową adaptacją do zmieniającego
się sposobu odżywiania. Zęby i ich podstawy ko−
stne wspólnie podlegają ewolucji, co wyraża się
nie tylko zmniejszeniem liczby, lecz także wielko−
ści szczęki i żuchwy. Sugeruje się, że człowiek
w przyszłości będzie miał prawdopodobnie tylko
po 5 zębów w jednym kwadrancie: jeden siekacz,
jeden kieł, jeden ząb przedtrzonowy i dwa trzono−
we [3]. W tym kontekście zmiany w genach hamu−
jące rozwój zębów mogą być rozumiane jako
czynniki współuczestniczące w procesie ewolucji.
Według Scarela et al.[3] agenezja zębów w każdej
postaci jest następstwem zarówno mutacji genów
odpowiedzialnych za ich rozwój, jak i zmian epi−
genetycznych, na które wpływają czynniki środo−
wiskowe. Te ostatnie zmieniają wzorce ekspresji
i pole działania genów [3].

Wśród środowiskowych przyczyn hipodoncji
należy wymienić: niewłaściwe odżywianie i cho−
roby somatyczne matki podczas ciąży oraz przyj−
mowanie przez nią leków, m.in. przeciwpadaczko−
wych. Zniszczenie zawiązków zębowych mogą
spowodować również uraz, chemioterapia i na−
świetlanie promieniami X dziecka we wczesnym
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okresie rozwoju z powodu choroby nowotworo−
wej [3].

Hipodoncja drugich zębów przedtrzonowych
i górnych bocznych zębów siecznych jest tłuma−
czona także jako zaburzenie unerwienia podczas
ostatniej fazy rozwoju zawiązków zębowych [8].
Leonardi et al. [14] przedstawili teorię braków zę−
bowych, głównie drugich zębów trzonowych żu−
chwy, spowodowaną przedwczesnym wapnieniem
ligamentum interclinoidale siodła tureckiego. Za−
równo w rozwój siodła tureckiego, jak i zawiąz−
ków zębowych są zaangażowane komórki nerwo−
we. Uważa się, że przednia część siodła tureckie−
go rozwija się głównie z komórek nerwowych.
Zawiązki zębowe różnicują się natomiast przez
różnego rodzaju interakcje ektoderma–mezenchy−
ma pochodzenia nerwowego. Przedwczesne wap−
nienie siodła tureckiego w jego przedniej części
doprowadzi zatem do braku rozwoju odpowiedniej
grupy zębów.

Braki zębowe 
a zespoły chorobowe
Agenezja zębowa może występować zarówno

jako wada izolowana, jak i towarzyszyć zespołom
wad wrodzonych. Jest to jeden z objawów ponad
60 zespołów [3], wśród których należy wymienić
m.in. zespół Downa, dysplazję ektodermalną czy
różne typy rozszczepów wargi i/lub podniebienia.

Rozpatrując wady zębowe, u tego samego pa−
cjenta z zespołem Downa można wyodrębnić wię−
cej niż jedną anomalię. Do najczęściej występują−
cych należą [15]: taurodontyzm (50%), anodoncja
prawdziwa (20,2%), anodoncja rzekoma (10,7%)
i zęby stożkowate (8,3%) oraz zęby wklinowane.
Charakterystyczne jest także opóźnione ząbkowa−
nie (2–3 lata), a zęby mogą się wyrzynać w zmie−
nionej kolejności. Wady rozwojowe zębów w ze−
spole Downa dotyczą zarówno uzębienia mleczne−
go, jak i stałego. Najczęściej brakującymi zębami
są: trzecie zęby trzonowe, drugie przedtrzonowe
i boczne sieczne [15].

Hipodoncja szczególnie często towarzyszy
dysplazji ektodermalnej. Anomalia ta polega na
niedorozwoju jednej lub kilku struktur ustrojo−
wych pochodzenia ektodermalnego. Ze względu
na brak wielu zębów osoby takie skarżą się także
na znaczne trudności w żuciu pokarmów
i mówieniu.

Wśród zespołów hipohydrotycznej dysplazji
ektodermalnej występowanie dużych braków zę−
bowych wymienia się najczęściej w zespołach:
Franceschettiego−Jadassohna, Bloch−Sulzbergera,
Rapp−Hodgkina, Schopf−Schulz−Passarge’a, Rie−

gera i Goltza. Agenezja w zespole Riegera dotyczy
najczęściej zębów siecznych i przedtrzonowych.
W zespole Goltza oligodoncja i inne wady rozwo−
jowe zębów towarzyszą także zmianom ocznym
i skórnym [3].

Wrodzony brak zawiązków zębowych wystę−
puje często wraz z rozszczepami wargi i/lub pod−
niebienia. Wśród zespołów związanych z roz−
szczepem podniebienia i hipodoncją wyróżnić
można m.in. zespół Aperta i Pierre Robin. Teore−
tycznie powiązanie rozszczepu z agenezją zębową
tłumaczy się mutacją genu MSX1, który przez
swoją szeroką ekspresję w mezenchymie wpływa
m.in. na rozwój części twarzowej czaszki. Rozpa−
trując rozszczepy jednostronne, najczęściej braku−
jącymi zębami po stronie rozszczepu są: boczny
siekacz szczęki, a następnie drugi ząb przedtrzo−
nowy żuchwy i szczęki. Po stronie bez rozszczepu
hipodoncja dotyczy głównie: drugich zębów
przedtrzonowych szczęki, a następnie bocznych
górnych siekaczy [11]. Bez względu na to czy roz−
szczep dotyczy wargi, czy podniebienia, czy też
wargi i wyrostka zębodołowego, agenezja dotyczy
zazwyczaj: drugich zębów siecznych szczęki i dol−
nych drugich zębów przedtrzonowych. Jeśli roz−
szczep nie występuje wraz z hipodoncją, w jamie
ustnej często obserwuje się wady rozwojowe zę−
bów dotyczące ich struktury [11].

Duże braki zębowe są charakterystyczną skła−
dową zespołu Turnera, znanego również pod na−
zwą monosomia chromosomu X. Zespół ten doty−
czy wyłącznie kobiet i objawia się zaburzeniami
wzrostu, opóźnieniem rozwoju płciowego, szero−
ką płetwiastą szyją, płaskostopiem, tyłozgryzem
wikłanym zgryzem otwartym.

Rozległa agenezja zębowa występuje także
w innych zespołach dziedziczonych, takich jak
Laurence−Moon−Bied−Bardeta, Van der Woude’a
i Ellis van Clevelda. Hipodoncja jest również ob−
jawem zespołów Williamsa, Kabuki, Wolf−Hirsch−
horna czy Booka [6, 9]. Jak wskazują wcześniej−
sze doniesienia, rozległe braki zębowe w zespole
Wolf−Hirschhorna są związane z delecją lub inak−
tywacją genu MSX1 [13].

Należy zaznaczyć, że wrodzony brak zawiąz−
ków zębowych rzadko występuje jako wada izolo−
wana. Często towarzyszą mu opóźnione wyrzyna−
nie zębów, zaburzenia zębowe w zakresie kształtu
(mikrodoncja, makrodoncja), zaburzenia pozycji
zębów, taurodontyzm, rotacje i hipoplazja szkliwa.
Są to nieprawidłowości występujące zdecydowa−
nie cześciej u osób, u których stwierdza się agene−
zje zębowe niż u zdrowej populacji [6].
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Leczenie

W przypadku klinicznego rozpoznania hipo−
doncji, potwierdzonego badaniem pantomogra−
ficznym, pacjent powinien być objęty komplekso−
wym leczeniem: pedodontycznym, ortodontycz−
nym, protetycznym oraz chirurgicznym [9].
Postępowanie lecznicze w przypadkach agenezji
zębów powinno być zawsze zindywidualizowane.
Ważne jest wczesne wykrycie braków zębowych
oraz ocena liczby i wielkości pozostałych zębów
w obu łukach, stłoczeń zębów, profilu twarzy i wa−
dy zgryzu, co pozwala na odpowiednie zaplano−
wanie leczenia stomatologicznego. Niestety hipo−
doncja rzadko jest diagnozowana u dzieci przed 
9. rokiem życia. Brakujące zęby mają duży wpływ
na komponentę twarzowo−zębową oraz psychikę
i rozwój emocjonalny młodego pacjenta, dlatego
jest niezbędne współdziałanie lekarzy różnych
specjalności, aby osiągnąć zdrowie, funkcjonal−
ność i estetykę. Bardzo często u pacjentów z age−
nezją zębów występuje niewłaściwe boczne lub
doprzednie ułożenie języka w czasie mowy, co po−
woduje zniekształcenie głosek językowo−podnie−
biennych oraz językowo−dziąsłowych [16]. Pa−
cjenci z rozległą hipodoncją mają często wady
zgryzu, wśród nich najczęściej występują: zgryz
głęboki, tyłozgryz lub zgryz krzyżowy, które mu−
szą być wyleczone ortodontycznie przed zastoso−
waniem uzupełnienia stałego [4]. Wada zgryzu
bądź uraz może negatywnie wpłynąć na długoter−
minowość uzupełnienia protetyczno−implantolo−
gicznego. Tak więc uzasadnione jest wyleczenie
wady i przygotowanie pacjenta do dalszej pomocy
specjalistycznej.

Plan leczenia pacjentów z hipodoncją sprowa−
dza się do dwóch głównych metod. Możliwe jest
ortodontyczne zamknięcie przestrzeni bądź utrzy−
manie lub odtworzenie wolnego miejsca w zakre−
sie brakującego zawiązka dla przyszłego uzupeł−
nienia stałego.

U pacjentów z hipodoncją górnych zębów
siecznych bocznych, u których w łuku górnym
występują stłoczenia, wolną przestrzeń można za−
mknąć, przemieszczając mezjalnie kły. Po sprowa−
dzeniu kła w miejsce zęba siecznego zmienia się
jego kształt i barwę (naturalnie kieł jest ciemniej−
szy od innych zębów), by przypominały zęby
sieczne. Postępowanie to zwraca uwagę na pro−
blem prowadzenia kłowego, które zapewnia
ochronę stawów skroniowo−żuchwowych i przy−
zębia oraz chroni przed patologicznym starciem
zębów, zapewniając dodatkowo estetyczną linię
uśmiechu. Dąży się do odtworzenia funkcji kłów
przez przemodelowanie pierwszych zębów przed−
trzonowych i ich odpowiednie ustawienie w łuku
w miejscu kła. Zaletami tego postępowania jest

wykorzystanie własnych zębów do zamknięcia lu−
ki bez stosowania uzupełnień protetycznych, mała
inwazyjność leczenia, a także względy ekono−
miczne i długoterminowy rezultat. Metodę polega−
jącą na odtworzeniu przestrzeni dla zęba sieczne−
go stosuje się w przypadkach braku stłoczeń zębo−
wych w łuku, a także w nadmiarze wolnej
przestrzeni w odcinku przednim bądź bocznym.
Leczenie ortodontyczne ma na celu przygotowanie
pacjenta do dalszej specjalistycznej pomocy prote−
tycznej bądź chirurgiczno−implantologicznej [17].

Przed uzyskaniem ostatecznego wyniku kom−
pleksowego leczenia pacjenci mogą czuć się nie−
komfortowo ze względu na nieestetyczną wolną
przestrzeń, zwłaszcza przedniej części górnego łu−
ku zębowego. Istnieją różne metody, aby to skory−
gować, jak na przykład tymczasowe uzupełnienia
podczas leczenia ortodontycznego. Akrylowy ząb
umocowany do sąsiednich zębów stałych za po−
mocą podniebiennego drutu retencyjnego może
nie tylko spełniać estetyczne względy, ale być
traktowany jako utrzymywacz przestrzeni.
W przypadku gdy zęby sąsiadujące z luką są prze−
mieszczane, zaleca się ząb akrylowy osadzany na
wsporniku z perforacjami, wzmocniony kompozy−
tem bądź też zastosowanie zębów sztucznych
o zmniejszonych wymiarach przedsionkowo−pod−
niebiennych bezpośrednio przymocowanych do
wargowego łuku ortodontycznego. Innym rozwią−
zaniem są korony zębów wcześniej usuniętych ze
wskazań ortodontycznych, do których przyklejono
zamek i włączono do aparatu, wzmacniając dodat−
kowo podniebiennym retainerem [18].

W przypadku dzieci, u których w jednym łuku
występuje hipodoncja, a w drugim stłoczenia,
można zastosować autotransplantację zębów. Ten
niekonwencjonalny zabieg przeszczepienia wła−
snego zęba jest wskazany szczególnie u pacjentów
w wieku 10–13 lat w zakresie przednich zębów,
a w bocznym odcinku – 15–19 lat. Ząb dawca przy
hipodoncji zębów siecznych bocznych szczęki to
zazwyczaj dolny pierwszy ząb przedtrzonowy,
który może mieć otwarty bądź zamknięty wierz−
chołek korzenia. Zabieg jest obarczony ryzykiem
powikłań. Najczęstsze to resorpcja, ankyloza,
martwica zęba, brak pierwotnego gojenia czy po−
wstanie głębokiej kieszonki przyzębnej [19].

Zastosowanie implantów do rehabilitacji narzą−
du żucia jest rozwiązaniem, które oszczędza szlifo−
wania zębów sąsiadujących z luką, a także odtwa−
rza w estetyczny sposób ciągłość łuku zębowego.
Różnorodność systemów implantologicznych wy−
chodzi naprzeciw ograniczeniom anatomicznym,
takim jak mała ilość kości, niedostateczna ilość
miejsca w łuku czy też bliskość ważnych struktur
anatomicznych: kanału żuchwowego, otworu bród−
kowego i zatoki szczękowej. Wszczepy mogą być
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zastosowane dopiero, gdy zakończył się okres
wzrostu szczęki i żuchwy, czyli około 18. roku ży−
cia. Do czasu osiągnięcia dojrzałości szkieletowej
stosuje się uzupełnienia ruchome lub mosty. 

Pacjenci z jednostronną hipodoncją drugich
zębów przedtrzonowych często są kwalifikowani
do usunięcia odpowiednich zębów strony przeciw−
nej i leczenia ortodonycznego. Aby uniknąć postę−
powania chirurgicznego, proponuje się różne tech−
niki leczenia bezekstrakcyjnego, np. hemisekcję
części dystalnej drugiego zęba mlecznego po stro−
nie aplastycznej, a potem usunięcie jego mezjalnej
strony oraz metody wykorzystujące dodatkowe za−
kotwienia w leczonym segmencie. Taki typ postę−
powania terapeutycznego budzi wiele kontrower−
sji. Argumentami przeciw są: niedostateczna me−
zjalizacja zębów trzonowych wikłająca zaburzoną
okluzję, zwiększony nagryz poziomy i pionowy,
retruzja górnych i dolnych siekaczy czy zaburzona
linia pośrodkowa. Próbuje się uniknąć skutków
ubocznych, stosując np. mechanizm push−and−pull
(PPM), którego celem jest maksymalna mezjaliza−
cja stałych zębów trzonowych przy zminimalizo−
wanych siłach retruzyjnych na zęby przednie.
PPM unika konwencjonalnych łańcuszków ela−
stycznych, pętli retrakcyjnych i spirali. Używa się

otwartych spirali między stałym pierwszym i dru−
gim zębem trzonowym. Podczas mezjalizacji
pierwszego zęba trzonowego, zapobiega się dysta−
lizacji drugiego zęba trzonowego stosując jedno−
stronny wyciąg elastyczny drugiej klasy biegnący
od górnego kła strony z brakiem zębowym. Dopie−
ro po poprawnym ustawieniu pierwszych zębów
trzonowcych mezjalizuje się drugie zęby trzonowe
za pomocą wyciągu klasy drugiej. Aby skorygo−
wać linię pośrodkową, stosuje się wyciągi między−
szczękowe zakładane na noc. Dodatkowo zastoso−
wany łuk językowy Burstone’a umożliwia regula−
cję transwersalną zębów trzonowych [20].

W przyszłości bardzo dobrym rozwiązaniem
dla pacjentów z hipodoncją mogą okazać się zęby
powstające in vitro z embrionalnych komórek ma−
cierzystych. W University of Science w Tokyo
udało się wyhodować w pełni wykształcone zęby
myszy, tj. składające się ze szkliwa, zębiny, miazgi
i cementu [21]. Przeszczepiono je do szczęk my−
szy biorczyń, gdzie spełniały funkcje naturalnych
zębów umożliwiając gryzienie pokarmów. Obec−
nie w kilku ośrodkach na świecie są prowadzone
tego typu badania, co zwiastuje wprowadzenie do
leczenia najnowszego typu wszczepów autolo−
gicznych [22].
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