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:: Oligodoncja 
 

 

Orpha number: ORPHA99798 

    

Definicja choroby:  

Oligodoncja jest rzadką wadą rozwojową uzębienia u człowieka i charakteryzuje się brakiem 

sześciu lub więcej zębów.  

 

*Epidemiologia: 

Częstość występowania izolowanej oligodoncji jest nieznana. W populacjach europejskich 

szacowana częstość występowania zarówno izolowanej oligodoncji, jak i postaci związanej z 

zespołami wad, waha się od 1/625 do 1/1 250 w zależności od badania. 

 

Opis kliniczny:  

Cechy kliniczne oligodoncji obejmują brak sześciu lub więcej zębów, zmniejszoną wysokość 

szczękowej i żuchwowej kości wyrostka zębodołowego oraz zmniejszoną wysokość dolnej 

części twarzy. Obserwowana jest także zmienność morfologii zębów, występują problemy z 

wykształceniem zębów, ich wyrzynaniem i utratą zębów mlecznych.  

 

*Etiologia:  

Możliwe przyczyny oligodoncji to choroby wirusowe podczas ciąży, predyspozycje genetyczne, 

zaburzenia metaboliczne, czynniki środowiskowe. Autosomalne dominujące mutacje w 

<i>PAX9</i> i <i>MSX1</i> wykryto u pacjentów z izolowaną oligodoncją zębów trzonowych. 

Ostatnio zidentyfikowany gen powiązany przyczynowo z oligodoncją to <i>LTBP3</i>, w którym 

w jednym przypadku potwierdzono mutacje na obu allelach. Aberracje w <i>EDA</i> i 

<i>EDARADD</i>, genach powiązanych z różnymi postaciami ektodermalnej dysplazji 

związanej z chromosomem X i typu hipohidrotycznego (HED, zob. to hasło), także mogą być 

przyczyną izolowanej oligodoncji. Fenotyp uzębienia skojarzony z dziedziczoną autosomalnie 

dominująco HED jest zwykle mniej poważny, niż w przypadkach autosomalnie recesywnej HED. 

Oligodoncja-zespół predyspozycji do nowotworów (zob. to hasło) spowodowany jest mutacjami 

w <i>AXIN2</i>. Mutacje w  <i>IKBKG</i> są także skojarzone z oligodoncją występującą w 

zespołach i są  obserwowane w nietrzymaniu barwnika oraz HED z niedoborem odporności 

(zob. te hasła). 
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Metody diagnostyczne:  

Badanie kliniczne oraz pantomogram (i w razie potrzeby, wewnątrzustne zdjęcia rentgenowskie) 

wykonuje się przy podejrzeniu braku zębów. Opóźnione ząbkowanie, zachowanie zębów 

mlecznych, hipotrofia kości wyrostka zębodołowego i obecność diastem sugerują rozpoznanie 

oligodoncji. Prawidłowo wszystkie zęby, mleczne i zawiązki pierwszych stałych zębów 

trzonowych, są widoczne na radiogramach już u noworodków, a dodatkowo korony (z wyjątkiem 

trzecich zębów trzonowych) u dzieci sześcioletnich. Rozpoznanie oligodoncji jest stawiane jeśli 

brak jest sześciu lub więcej zębów.  

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Izolowaną oligodoncję należy odróżnić od postaci związanej z zespołami. Oligodoncja występuje 

w związanej z chromosomem X HED z niedoborem odporności, dysplazji ektodermalnej z 

rozszczepem wargi/podniebienia, zespole ustno-twarzowo-palcowym typ I i w zespołach z 

rozszczepem ust/twarzy, np. w zespołach Van Der Woude, Ellisa i van Crevelda, Cloustona, 

dysplazji skóry twarzy (zob. te hasła), zespole oligodoncja-taurodoncja-skąpe owłosienie lub 

trichotiodystrofiach (zob. to hasło).  

 

* Rozpoznanie prenatalne:  

Genetyczne badania prenatalne są możliwe,  ale nigdy nie są wykonywane. 

 

Poradnictwo genetyczne:  

Poradnictwo genetyczne jest konieczne, by wykluczyć postacie oligodoncji związane z 

zespołami wad i omówić kwestie dziedziczenia. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Leczenie oligodoncji wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Leczenie protetyczne obejmuje 

stosowanie usuwalnych protez częściowych, stałych protez częściowych i protez nakładkowych. 

Implanty mogą być stosowane, jeśli tylko wysokość kości jest odpowiednia, ponieważ dają 

bardziej stabilne i długoterminowe rozwiązanie. Wczesna terapia implantami polega na 

wstawianiu dwóch implantów spojeniowych począwszy od wieku 6 lat. Implanty szczękowe 

wstawiane są po ukończeniu wzrostu kośćca.  

 

Rokowanie:  

Stosując odpowiednie leczenie stomatologiczne pacjenci mogą uzyskać prawidłowe uzębienie.  
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


