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streszczenie
Brak zawiązków zębowych jest najczęściej spotykanym 
zaburzeniem rozwojowym uzębienia. Częstość występowania 
tej nieprawidłowości w uzębieniu stałym waha się od 0,3% 
do 17,5%. W uzębieniu mlecznym wrodzony brak zawiązków 
zębowych jest obserwowany znacznie rzadziej – od 0,08% 
do 1,55%. W etiologii agenezji zębów odgrywają rolę czynniki 
genetyczne i środowiskowe. Do najważniejszych genów 
kandydackich, których mutacje są odpowiedzialne za wrodzone 
braki zawiązków zębów stałych, zalicza się geny WNT10A, 
MSX1, PAX9, EDA, EDAR, EDARADD oraz AXIN2. Wśród 

Abstract
Lack of tooth buds is the most common developmental 
dental disorder. The incidence of this abnormality in the 
permanent dentition varies between 0.3% and 17.5%. In 
the deciduous dentition congenital tooth agenesis is 
observed significantly more rarely – between 0.08% and 
1.55%. Genetic and environmental factors play a role in 
the aetiology of tooth agenesis. The most important 
candidate genes the mutations of which are responsible 
for congenital lack of permanent tooth buds include 
WNT10A, MSX1, PAX9, EDA, EDAR, EDARADD and AXIN2. 
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czynników środowiskowych są wymieniane urazy, zapalenie 
szpiku, infekcja wewnątrzmaciczna wirusem różyczki, 
chemioterapia i radioterapia. W praktyce klinicznej braki 
zawiązków zębowych najczęściej są określane jako hipodoncja, 
oligodoncja i anodoncja. Rozpoznanie wrodzonego braku 
zawiązków zębów może zostać postawione, gdy dane zęby 
nie wyrznęły się w jamie ustnej i nie są widoczne na zdjęciu 
radiologicznym. Zarówno hipodoncja jak i oligodoncja mogą 
występować jako samodzielne, izolowane wady, albo łącznie 
z innymi zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie – 
najczęściej dysplazją lub zespołem ektodermalnym. Najnowsze 
dane z literatury wskazują, że u osób z wrodzonym brakiem 
zawiązków zębów stałych może występować zwiększone 
ryzyko zachorowania na nowotwory, w szczególności raka 
jelita grubego oraz raka jajnika. Wydaje się więc wskazane, 
aby pacjenci z agenezją zębów byli kierowani na badania 
profilaktyczne pod kątem wymienionych typów zmian 
nowotworowych. (Zadurska M, Czerkies M, Wasiewicz A, 
Walerzak M, Laskowska M, Mostowska A. Agenezja zębów 
w świetle piśmiennictwa. Forum Ortod 2014; 10: 110-18).

Nadesłano 2.04.2014
Przyjęto do druku 28.05.2014

Brak zawiązków zębowych jest najczęściej spotykanym 
zaburzeniem rozwojowym uzębienia (OMIM #106600) (1). 
Agenezja zębów została stwierdzona podczas badań 
wykopaliskowych u ludzi już w epoce paleolitycznej (2). 
Częstość występowania tej nieprawidłowości w uzębieniu 
stałym waha się od 0,3% (w populacji izraelskiej) do 10,1% 
(w populacji norweskiej) i 17,5% w Laponii (3, 4). W badaniach 
nie bierze się pod uwagę trzecich zębów trzonowych. 
W uzębieniu mlecznym wrodzony brak zawiązków zębowych 
jest obserwowany znacznie rzadziej – od 0,08% do 1,55% 
i występuje z równą częstością u obu płci. W uzębieniu stałym 
hipodoncję diagnozuje się częściej u kobiet niż u mężczyzn, 
w stosunku 3 : 2 (5).

Hipodoncji zębów mlecznych najczęściej towarzyszy 
wrodzony brak ich stałych następców, przy czym nasilenie 
nieprawidłowości w uzębieniu stałym jest na ogół większe 
(6, 7). Foster i Van Roey (8) wyróżnili pięć postaci wrodzonych 
braków uzębienia: 1) całkowity brak zawiązków zębów stałych 
przy pełnym uzębieniu mlecznym; 2) całkowity brak 
zawiązków zębów stałych przy częściowym braku zawiązków 
zębów mlecznych; 3) częściowy brak zawiązków w uzębieniu 
stałym i mlecznym; 4) częściowy brak zawiązków zębów 
stałych przy pełnym uzębieniu mlecznym oraz 5) częściowy 
brak zawiązków zębów mlecznych przy prawidłowym 
uzębieniu stałym. Podział nie uwzględnia jeszcze dwóch 
możliwości – całkowitego braku zawiązków zębów stałych 
opisanego między innymi przez Sarnata i wsp. (9) i Andrika 
(10) oraz całkowitego braku zawiązków zębów mlecznych 
i częściowego braku zawiązków zębów stałych opisanego 
przez Zadurską i Piekarczyk (11). 

Environmental factors include traumas, bone marrow 
inflammation, intrauterine infection by the rubella virus, 
chemotherapy and radiation therapy. In clinical practice 
lack of tooth buds is usually classified as hypodontia, 
oligodontia and anodontia. The diagnosis of congenital lack 
of tooth buds can be made where given teeth did not erupt 
in the oral cavity and they are not present on radiological 
scans. Both, hypodontia and oligodontia, may be present 
as single, isolated defects or combined with other genetically-
conditioned disturbances, most frequently dysplasia or 
ectodermal syndrome. Based on the most recent literature 
data it can be observed that patients with congenital lack 
of permanent tooth buds may be at a higher risk of neoplastic 
diseases, especially colon cancer and ovarian cancer. 
Therefore, it seems recommended to refer patients with 
tooth agenesis for screening tests with regard to neoplastic 
diseases mentioned above. (Zadurska M, Czerkies M, 
Wasiewicz A, Walerzak M, Laskowska M, Mostowska A. 
tooth agenesis in the literature. Orthod Forum 2014; 
10: 110-18).
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Lack of tooth buds is the most common developmental 
dental disorder (OMIM #106600)(1). Excavations revealed 
that tooth agenesis was observed as early as in humans of 
the Paleolithic period (2). The incidence of this abnormality 
in the permanent dentition ranges between 0.3% (in the 
Israel population) to 10.1% (Norwegian population) and 
17.5% in Lapan (3, 4). Studies do not include third molars. 
In the deciduous dentition congenital tooth agenesis is 
observed significantly more rarely – between 0.08% and 
1.55%, with equal incidence in both sexes. In the permanent 
dentition hypodontia is observed more frequently in women 
than in men, the ratio is 3 : 2 (5).

Hypodontia of the deciduous teeth is most commonly 
accompanied by congenital lack of their permanent 
followers, and this abnormality is usually more severe in 
the permanent dentition (6, 7). Foster and Van Roey (8) 
distinguished five forms of congenital tooth agenesis: 1. 
complete lack of permanent tooth buds with complete 
deciduous teeth; 2. complete lack of permanent tooth 
buds with partial lack of deciduous tooth buds; 3. partial 
lack of tooth buds in the permanent and deciduous 
dentition; 4. partial lack of permanent tooth buds with 
complete deciduous teeth and 5. partial lack of deciduous 
tooth buds with complete permanent dentition. However, 
this classification does not include two more possibilities 
– complete lack of permanent tooth buds reported by 
Sarnata et al. (9) and Andrik (10), among others, and 
complete lack of deciduous tooth buds and partial lack of 
permanent tooth buds reported by Zadurska and 
Piekarczyk (11). 
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Badania przeprowadzone w ostatnich latach na embrionach 
myszy pozwoliły na identyfikację ponad 300 genów, których 
produkty białkowe odgrywają rolę w rozwoju uzębienia (12, 
13). Te białka pełnią bardzo różnorodne funkcje i uczestniczą 
w wielu szlakach sygnałowych, tj. szlaku sygnałowym WNT/
β-katenina, szlaku sygnałowym TGFβ czy też BMP (1). Do 
genów kandydackich, których mutacje zostały opisane jako 
molekularna przyczyna wrodzonych braków zawiązków 
zębów stałych u ludzi, należą WNT10A, MSX1, PAX9, EDA, 
EDAR, EDARRAD oraz AXIN2 (1, 12, 14–22). W populacji 
polskiej patogenne mutacje genu WNT10A zostały opisane 
u ponad połowy z 42 badanych osób z hipodoncją (22). Do 
najczęstszych mutacji genu WNT10A należały p.Cys107Stop 
oraz p.Phe228Ile. U osób będących homozygotami pod 
względem mutacji p.Cys107Stop brakowało prawie wszystkich 
zawiązków zębów stałych (22). Gen WNT10, uważany w chwili 
obecnej za najważniejszy gen kandydacki dla hipodoncji, 
koduje białko pełniące funkcję liganda szlaku sygnałowego 
WNT/β-katenina. Badania na mysich embrionach wykazały, 
że gen Wnt10A ulega ekspresji w pierwotnych i wtórnych 
węzłach szkliwnych (enamel knots), które są centrami 
sygnalizacyjnymi odgrywającymi kluczową rolę podczas 
rozwoju zębów (23, 24). Wykazano także związek ekspresji 
Wnt10A z różnicowaniem odontoblastów (24). Analiza 
diagramów zębowych osób z mutacjami genu WNT10A nie 
pozwoliła na zdefiniowanie wzoru zębowego związanego 
z występowaniem patogennych mutacji tego genu. W przypadku 
PAX9 oraz MSX1 udało się określić charakterystyczne wzory 
zębowe związane z mutacjami tych genów. 

Przyjmuje się, że mutacje genu PAX9 są związane z mnogimi 
brakami dotyczącymi zębów trzonowych, natomiast mutacje 
genu MSX1 są odpowiedzialne za oligodoncję obejmującą 
zęby drugie przedtrzonowe i boczne zęby sieczne lub boczne 
zęby sieczne i kły (25–29). Wszystkie dotychczas opisane 
mutacje genów PAX9 oraz MSX1 zostały zidentyfikowane 
w postaci heterozygotycznej w pojedynczych, 
wielopokoleniowych rodzinach z oligodoncją lub hipodoncją. 
Geny PAX9 oraz MSX1 kodują czynniki transkrypcyjne 
odgrywające kluczową rolę podczas rozwoju twarzoczaszki 
(30). U myszy transgenicznych, pozbawionych funkcjonalnej 
formy tych genów, Msx1–/– lub też Pax9–/–, rozwój wszystkich 
zębów zostaje zatrzymany w stadium pączka. Zwierzęta 
wykazują także liczne nieprawidłowości w rozwoju innych 
struktur twarzoczaszki (31, 32). Uwarunkowania genetyczne 
są przyczyną rodzinnego występowania hipodoncji (ang. 
familial hypodontia/oligodontia). Parkin i wsp. (33) podają, 
że częstość występowania wrodzonych braków zawiązków 
zębowych w pierwszym stopniu pokrewieństwa (u rodziców 
i rodzeństwa) waha się od 11,8% do 39%.

Hipodoncja może występować w pojedynczych przypadkach 
bez dodatniego wywiadu rodzinnego – jako mutacja de novo 
lub zaburzenie spowodowane czynnikami środowiskowymi. 
Wśród nich najczęściej wymieniane są urazy, zapalenie szpiku, 
infekcja wewnątrzmaciczna wirusem różyczki, chemioterapia 

Studies on murine embryos performed recently made it 
possible to identify more than 300 genes the protein 
products of which play a role in dentition development 
(12, 13). These proteins play extremely varied functions 
and participate in many signalling pathways for example 
WNT/β-catenin, TGFβ or BMP pathways (1). Candidate 
genes the mutations of which have been reported as 
molecular reasons for congenital lack of permanent tooth 
buds in humans include WNT10A, MSX1, PAX9, EDA, EDAR, 
EDARRAD and AXIN2 (1, 12, 14-22). In the Polish population 
pathogenic mutations of the WNT10A gene were described 
in more than half of 42 studied patients with hypodontia 
(22). The most common mutations of the WNT10A gene 
include p.Cys107Stop and p.Phe228Ile. In patients who are 
homozygous for the p.Cys107Stop mutation almost all 
permanent tooth buds were missing (22). The WNT10 gene, 
currently considered as the most important candidate gene 
for hypodontia, encodes a protein functioning as a ligand 
in the WNT/β-catenin pathway. Studies on murine embryos 
have demonstrated that the Wnt10A gene is expressed in 
primary and secondary enamel knots that are signalling 
centres playing a vital role during dentition development 
(23, 24). Moreover, it was demonstrated that the Wnt10A 
expression is related to odontoblast differentiation (24). 
Based on the analysis of dental diagrams of patients with 
mutations of the WNT10A gene it was not possible to define 
a dental pattern associated with the presence of pathogenic 
mutations of this gene. In the case of PAX9 and MSX1 it was 
possible to determine typical dental patterns associated 
with mutations in these genes. 

It is thought that mutations in the PAX9 gene are 
associated with multiple missing molars, whereas mutations 
in the MSX1 gene are responsible for oligodontia involving 
second premolars and lateral incisors or lateral incisors 
and canines (25 - 29). All mutations in the PAX9 and MSX1 
genes described so far have been identified in heterozygous 
state in single families with oligodontia or hypodontia 
covering many generations. PAX9 and MSX1 genes encode 
transcription factors playing significant roles during facial 
craniofacial development (30). In transgenic mice without 
a functional form of these genes, Msx1–/– or Pax9–/–, 
development of all teeth is arrested at the bud stage. Such 
animals also present numerous abnormalities in the 
development of other structures of the facial skeleton (31, 
32). Familial hypodontia/oligodontia is genetically 
conditioned. Parkin et al. (33) state that the incidence of 
congenital lack of tooth buds in first degree relatives (in 
parents and siblings) ranges from 11.8% to 39%. 

Hypodontia may be present in sporadic cases, without 
a positive family history, as a result of de novo mutation or 
disorder caused by environmental factors. Environmental 
factors the most frequently include traumas, bone marrow 
inflammation, intrauterine infection by the rubella virus, 
chemotherapy and radiation therapy (5, 33, 34). There 
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have been cases of congenital lack of tooth buds in children 
of mothers taking thalidomide during pregnancy (6, 35). 
Brook (36) also suggested multifactor aetiology of congenital 
lack of tooth buds, microdontia, macrodontia and 
supernumerary teeth with both genetic and environmental 
factors playing a role. 

Øgaard and Krogstad (37) suggested classification of 
tooth agenesis with regard to defect severity measured 
with a number of missing tooth buds. They have 
distinguished mild (congenital lack between two to five 
tooth buds), moderate (congenital lack between six and 
nine tooth buds) and severe forms (congenital lack of at 
least ten tooth buds). In clinical practice lack of tooth buds 
is usually classified as hypodontia, oligodontia and anodontia 
(38, 39). 

Hypodontia (OMIM #106600) is congenital lack of less 
than six deciduous or permanent tooth buds (fig. 1). It may 
be present for both types of dentition. Teeth which are 
present have usually normal dimensions and a typical 
shape, although there might be residual (rudimental) lateral 
incisors and reduced dimensions of second molars (1, 40, 
41). Incisor-premolar hypodontia (IPH) is observed the 
most frequently (6). Ahmad et al. (42) presented cases of 
family hypodontia combined with hypoplasia and enamel 
hypermineralisation and dentinogenesis imperfecta. Based 
on his studies, Baccetti (43) concluded that hypodontia of 
second premolars is present together with rudimentation 
of lateral upper incisors, infraocclusion of deciduous molars, 
enamel hypoplasia and palatal position of upper canines. 
Basdra et al. (44) have demonstrated a relationship between 
posterior occlusion and retrusion of upper incisors (defects 
of class II, group 2) and congenital dental defects, such as, 
among others, agenesis and peg-shaped upper lateral 
incisors, impacted canines and dental transposition.

i radioterapia (5, 33, 34). Odnotowano przypadki wrodzonego 
braku zawiązków zębowych u dzieci matek przyjmujących 
Thalidomid w czasie ciąży (6, 35). Brook (36) zaproponował 
wieloczynnikową etiologię wrodzonych braków uzębienia, 
mikrodoncji, makrodoncji i zębów nadliczbowych, w której 
odgrywają rolę zarówno czynniki genetyczne, jak 
i środowiskowe.

Øgaard i Krogstad (37) zaproponowali podział agenezji 
zębów ze względu na nasilenie wady mierzone liczbą 
brakujących zawiązków. Wyodrębnili postać łagodną 
(wrodzony brak od dwóch do pięciu zawiązków), umiarkowaną 
(wrodzony brak od sześciu do dziewięciu zawiązków) i ciężką 
(wrodzony brak dziesięciu lub więcej zawiązków). W praktyce 
klinicznej braki zawiązków zębowych są najczęściej określane 
jako hipodoncja, oligodoncja i anodoncja (38, 39).

Hipodoncja (OMIM #106600) to wrodzony brak poniżej 
sześciu zawiązków zębów mlecznych lub stałych (ryc. 1). 
Może występować w obu rodzajach uzębienia. Obecne zęby 
mają najczęściej prawidłowe wymiary i typowy kształt, chociaż 
zdarzają się szczątkowe (zrudymentowane) siekacze boczne 
i zmniejszone wymiary drugich zębów przedtrzonowych (1, 
40, 41). Najczęściej jest obserwowana hipodoncja zębów 
siecznych i przedtrzonowych (IPH, ang. incisor-premolar 
hypodontia) (6). Ahmad i wsp. (42) opisali przypadki rodzinnej 
hipodoncji połączonej z hipoplazją i hipomineralizacją szkliwa 
oraz dentinogenesis imperfecta. Baccetti (43) na podstawie 
swoich badań stwierdził, że hipodoncja drugich zębów 
przedtrzonowych występuje łącznie z rudymentacją bocznych 
górnych siekaczy, infraokluzją mlecznych zębów trzonowych, 
hipoplazją szkliwa i podniebiennym ustawieniem górnych 
kłów. Basdra i wsp. (44) wykazali związek między 
występowaniem tyłozgryzu z retruzją górnych zębów siecznych 
(wady klasy II, grupy 2) a wrodzonymi wadami zębowymi 
między innymi agenezją i kołkowatym kształtem górnych 
bocznych siekaczy, zatrzymanymi kłami i transpozycją zębów.

Ryc.1. Hipodoncja w uzębieniu 
stałym.
Fig. 1. Hypodontia of the permanent 
dentition.
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Hipodoncja może występować albo jako samodzielna, 
izolowana wada, albo łącznie z innymi zaburzeniami 
uwarunkowanymi genetycznie, najczęściej dysplazją lub 
zespołem ektodermalnym. Według McNamary i wsp. (5) 
około 80% wrodzonych braków zawiązków dotyczy 1–2 
zębów, a w 10% przypadków 4–5 zębów. Wrodzone braki 
zawiązków zębowych występują u 30%–77% dzieci 
z rozszczepami wargi i podniebienia (45, 46), u około 60% 
z zespołem Downa (47, 48) oraz u prawie 27% pacjentów 
z hemifacial microsomia (49).

Terminem oligodoncja (OMIM #604625) określa się 
wrodzony brak sześciu lub więcej zawiązków zębów 
w uzębieniu mlecznym, stałym lub w obu rodzajach uzębienia, 
z wyłączeniem trzecich zębów trzonowych (ryc. 2). Zęby 
obecne w jamie ustnej mogą mieć zmniejszone wymiary 
i zmieniony kształt – zęby sieczne i kły najczęściej przyjmują 
kształt stożkowaty, pieńkowaty lub kołkowaty, a zęby boczne 
mogą mieć zmniejszoną liczbę guzków na powierzchni żującej 
(1, 41, 50, 51).

Hypodontia may be present as a single, isolated defect 
or combined with other genetically-conditioned 
disturbances, most frequently dysplasia or ectodermal 
syndrome. According to McNamara et al. (5) approx. 80% 
of congenital tooth agenesis regards 1-2 teeth, and 4-5 
teeth in 10% of cases. Congenital lack of tooth buds is 
present in 30% -77% of children with cleft lip and palate 
(45, 46), in approx. 60% of children with Down’s syndrome 
(47, 48) and in almost 27% of patients with hemifacial 
microsomia (49). 

The term oligodontia (OMIM #604625) is used to describe 
congenital lack of at least six tooth buds in the deciduous 
or permanent dentition or in both types of dentition, 
excluding third molars (fig. 2). Teeth present in the oral 
cavity may be of reduced dimensions and altered shapes 
– incisors and canines are usually conical, trunk-shaped 
or peg-shaped, whereas lateral teeth may have a reduced 
number of tubercles on occlusal surfaces (1, 41, 50, 51). 

Ryc.2. Oligodoncja w uzębieniu 
mlecznym i stałym.
Fig. 2. Oligodontia of the deciduous 
and permanent dentition.

Oligodoncja może występować jako nieprawidłowość 
samodzielna („czysta” oligodoncja, oligodoncja izolowana, 
oligodontia/I, ang. non-syndromic oligodontia) lub łącznie 
z innymi zaburzeniami struktur pochodzących z ektodermy 
i mezodermy (ang. syndromic oligodontia, oligodontia/S, 
oligodontia associated with syndromes) (6, 33). 
Obserwowana jest stosunkowo rzadko – w około 0,01%–
0,3% populacji (6, 50, 52, 53). Według McNamary i wsp. 
(5) tylko u 1% osób z wrodzonymi brakami zębów obserwuje 
się agenezję 6 i więcej zawiązków.

Badania przeprowadzone w Norwegii wykazały, że 57% 
osób z oligodoncją ma także zaburzenia rozwojowe włosów, 
paznokci i gruczołów potowych, a w Szwecji – tego rodzaju 
zaburzenia występują u 50% (52). Szczepańska i Pawłowska 
(54) opisały przypadki oligodoncji w zespole 
Williamsa. W uzębieniu mlecznym najczęściej obserwuje się 
wrodzony brak zębów siecznych, a w uzębieniu stałym – 

Oligodontia may be present as an isolate abnormality 
(“pure” oligodontia, isolated oligodontia, non-syndromic 
oligodontia) or combined with other disturbances of 
structures originated in the ectoderm and mesoderm 
(syndromic oligodontia, oligodontia/S, oligodontia 
associated with syndromes) (6, 33). It is observed relatively 
rarely – approx. 0.01% - 0.3% of the population (6, 50, 52, 
53). According to McNamara et al. (5) the agenesis of at 
least 6 tooth buds is observed only in 1% of those with 
congenital lack of tooth buds.

Studies conducted in Norway have indicated that 57% 
of subjects with oligodontia also suffers from developmental 
disturbances of hair, nails and sweat glands, and in Sweden 
– 50% (52). Szczepańska and Pawłowska (54) have 
described cases of oligodontia in Williams syndrome. With 
regard to the deciduous dentition congenital lack of incisors 
is observed the most frequently, and with regard to the 
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drugich zębów przedtrzonowych w żuchwie, górnych bocznych 
zębów siecznych, górnych drugich zębów przedtrzonowych 
oraz dolnych przyśrodkowych siekaczy. Najrzadziej – kłów, 
pierwszych zębów przedtrzonowych i pierwszych zębów 
trzonowych – ich brak jest związany najczęściej z rozległą 
oligodoncją. Frekwencja agenezji trzecich zębów trzonowych 
waha się, według różnych autorów, od 9% do 37% populacji 
(1, 3, 6, 17, 55). 

Wrodzony brak wszystkich zawiązków zębów mlecznych 
lub stałych określa się terminem anodoncji – OMIM #206780 
(ryc. 3). Występuje bardzo rzadko i jest związany z fenotypem 
dysplazji ektodermalnej. Jeżeli nieprawidłowość dotyczy 
obu rodzajów uzębienia, wówczas jest określana mianem 
aplazji (1, 6, 40, 41).

permanent dentition - second premolars in the mandible, 
upper lateral incisors, upper second premolars and lower 
medial incisors. Lack of canines, first premolars and first 
molars is observed the most rarely, as their lack is associated 
with extensive oligodontia the most frequently. The 
incidence of agenesis of third molars ranges from 9% to 
37% of the population according to different authors (1, 
3, 6, 17, 55). 

Congenital agenesis of all deciduous or permanent tooth 
buds is classified as anodontia – OMIM #206780 (ryc. 3). 
It is observed extremely rarely and is associated with a phenotype 
of ectodermal dysplasia. If this abnormality regards both 
types of dentition it is named aplasia (1, 6, 40, 41). 

Ryc. 3. Anodoncja uzębienia mlecz-
nego i stałego u pacjenta z postacią 
hipohydrotyczną dysplazji ektoder-
malnej.
Fig. 3. Anodontia of the deciduous and 
permanent dentition in a patient with 
hypohidrotic ectodermal dysplasia.

Oligodoncji, podobnie jak hipodoncji, mogą towarzyszyć 
inne nieprawidłowości uzębienia. Zalicza się do nich: 
zmniejszone wymiary zębów, opóźnione formowanie się 
zawiązków zębowych, opóźnione wyrzynanie zębów, ektopowe 
wyrzynanie kłów, transpozycję kłów z bocznymi siekaczami, 
taurodontyzm i obroty zębów przedtrzonowych (38, 56–60). 

Oligodontia, similarly to hypodontia, can be accompanied 
by other dental abnormalities. They include: reduced 
dimensions of teeth, delayed formation of tooth buds, 
delayed tooth eruption, ectopic eruption of canines, 
transposition of canines and lateral incisors, taurodontism 
and versions of premolars (38 , 56 - 60). 

Ryc. 4. Hipo-hiperodoncja: brak 
zawiązków górnych drugich zębów 
przedtrzonowych, nadliczbowy gór-
ny boczny siekacz po stronie lewej.
Fig. 4. Hypo-hyperdontia: congenital 
missing of upper second premolars 
and a supernumerary lateral incisor 
on the left.
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Bardzo rzadkim zjawiskiem jest jednoczesne występowanie 
wrodzonego braku zawiązków i zębów nadliczbowych u tego 
samego pacjenta, tzw. hipo-hiperodoncja (ang. concomitant 
hipo-hiperodontia, CHH) (ryc.4). W literaturze światowej 
opisano zaledwie kilkadziesiąt takich przypadków (61–65). 
Nieprawidłowość jest obserwowana częściej w uzębieniu 
stałym niż mlecznym, a częstość jej występowania jest 
oceniana na od 8 do 15 przypadków (na 10 000) w populacji 
kaukaskiej oraz na 40 (na 10 000 przypadków) w populacji 
azjatyckiej. Występuje albo jako samodzielna, izolowana 
anomalia, albo łącznie z innymi zaburzeniami genetycznymi, 
np. rozszczepami wargi i podniebienia, w zespole Downa 
i Ellisa–van Crevelda (35, 66).

Rozpoznanie wrodzonego braku zawiązków zębów może 
zostać postawione, gdy dane zęby nie wyrznęły się w jamie 
ustnej i nie są widoczne na zdjęciu radiologicznym. Wrodzony 
brak zębów mlecznych można więc zdiagnozować za pomocą 
badania klinicznego u trzy-, czteroletniego dziecka w przypadku 
zębów mlecznych i dwunasto-, czternastoletniego dziecka – 
w przypadku zębów stałych. Przy zastosowaniu badania 
radiologicznego rozpoznanie może zostać postawione 
wcześniej, bowiem krypty wszystkich zębów mlecznych 
i pierwszych zębów trzonowych stałych są widoczne na 
radiogramach już od urodzenia, mineralizacja koron wszystkich 
zębów stałych (oprócz trzecich zębów trzonowych) ma miejsce 
do 6 roku życia, a zawiązków trzecich zębów trzonowych – 
między 8 a 10 rokiem życia. Rozpoznanie agenezji zębów 
stałych na podstawie badania radiologicznego jest więc 
możliwe po 6 roku życia, a trzecich zębów trzonowych – po 
10 roku życia. Rozpoznanie kliniczne powinno być 
potwierdzone badaniem radiologicznym, aby wykluczyć 
obecność zębów zatrzymanych. Należy być ostrożnym 
w postawieniu diagnozy wrodzonego braku drugich zębów 
przedtrzonowych i trzecich zębów trzonowych, ponieważ ich 
mineralizacja często się opóźnia (6).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ukazały się artykuły 
o współwystępowaniu wrodzonych braków zawiązków 
zębowych i pewnych typów nowotworów. Lammi i wsp. (67) 
wykazali, że mutacje w genie AXIN2 mogą być przyczyną 
rodzinnej oligodoncji i raka jelita grubego. Badania Chalothorn 
i wsp. (12) wykazały związek hipodoncji z rakiem 
nabłonkowym jajnika – wrodzony brak zawiązków zębowych 
stwierdzono u 20% chorych na EOC (ang. epithelial ovarian 
cancer), w porównaniu do 3% w grupie kontrolnej. Wydaje 
się więc wskazane, aby pacjenci z hipodoncją byli kierowani 
na badania profilaktyczne pod kątem wymienionych typów 
zmian nowotworowych.

Concomitant hipo-hiperodontia (CHH), namely 
concomitant presence of congenital lack of tooth buds and 
supernumerary teeth in the same patient is extremely rare 
(fig. 4). The global literature reports only few dozens of 
such cases (61 - 65). This abnormality is observed more 
frequently in the permanent dentition compared to the 
deciduous dentition, and its incidence is evaluated as 
between 8 to 15 cases per 10 000 in the Caucasian 
population, and 40 per 10 000 cases in the Asian population. 
It is present as an independent, isolated anomaly, or together 
with other genetic disturbances such as cleft lip and palate, 
in Down’s and Ellis–van Creveld syndromes (35, 66). 

The diagnosis of congenital lack of tooth buds can be 
made where given teeth did not erupt in the oral cavity and 
they are not present on radiological scans. Congenital lack 
of deciduous teeth can therefore be diagnosed during 
a clinical examination in a three or four-year-old in case of 
deciduous teeth, and in a 12- or 14-year-old in case of 
permanent teeth. When using radiological scans the 
diagnosis can be made earlier, as crypts of all deciduous 
teeth and first molars are visible on radiograms as early 
as during the birth, mineralisation of all permanent tooth 
crowns (apart from third molars) takes place up to the 6th 
year of age, and the third molar tooth buds - between the 
8th and 10th year of age. The diagnosis of agenesis of 
permanent teeth based on radiological scans is therefore 
possible after the age of 6 years, and of third molars – after 
the age of 10 years. The clinical diagnosis has to be confirmed 
by a radiological examination in order to exclude presence 
of impacted teeth. The diagnosis of congenital lack of second 
premolars and third molars has to be made with caution 
as their mineralisation is often delayed (6). 

Within the last few years there have been articles 
regarding concomitant presence of congenital lack of tooth 
buds and some types of neoplasms. Lammi et al. (67) have 
demonstrated that mutations in the AXIN2 gene may be 
responsible for family oligodontia and colon cancer. The 
studies by Chalothorn et al. (12) have demonstrated 
a relation between hypodontia and epithelial ovarian cancer 
– congenital lack of tooth buds was observed in 20% of 
patients with EOC compared to 3% in a control group. 
Therefore, it seems recommended to refer patients with 
hypodontia for screening tests with regard to neoplastic 
diseases mentioned above.
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