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P
ojęcie hipomineraliza-
cji trzonowcowo-sie-
kaczowej wprowadzi-
li w 2001 r. Weerheijm 
i wsp. W miarę pogłębia-

nia wiedzy zmodyfikowano pierwotną 
definicję tego zaburzenia. W praktyce 
jednak jego rozpoznanie napotyka pew-
ne trudności, a wynika to ze złożono-
ści relacji pierwotnych i wtórnych na-
kładających się objawów. 

Hipomineralizacja oprócz widocz-
nych objawów może powodować rów-
nież nadwrażliwość, a to w połączeniu 
z osłabieniem struktury i porowatością 
powierzchni z jednej strony może znie-
chęcać młodego pacjenta do prawidło-
wego wykonywania zabiegów higienicz-
nych, z drugiej zaś utrudnia prawidłowe 
oczyszczanie powierzchni. Dodatko-
wym w opinii autora problemem dla 
lekarza, który nie specjalizuje się w le-
czeniu dzieci, jest nieustanna metamor-
foza młodych, rozwijających się pacjen-
tów. Częstotliwość wizyt okresowych 
pozwala rozpoznać pacjenta bez proble-
mu, jednak dynamika zmian w układzie 
stomatognatycznym wymaga każdora-
zowo bardzo wnikliwej analizy. 

skupienia, czyli w wymiarze współpra-
cy „wzorowy pacjent”.

Podczas wizyty kontrolnej w czerw-
cu 2022 r. podczas badania stwierdzono 
uszkodzenie na powierzchni wargowej 
i dystalnej siekacza 11 oraz ukruszenie 
szkliwa na powierzchni dystalnej kła 
13 (zdj. 1). 

Powierzchnie zębów delikatnie oczysz-
czono pastą profilaktyczną. Uszkodze-
nie szkliwa 13 wygładzono krążkiem 
ściernym, nie stwierdzono obecności 
ubytków próchnicowych. Dla sieka-
cza 11 konieczne było minimalnie in-
wazyjne otwarcie ubytków klasy III 
na powierzchni dystalnej oraz central-
nie na powierzchni wargowej. Po uzy-
skaniu dostępu stwierdzono przebar-
wioną, ale twardą zębinę i odstąpiono 
od dalszej preparacji. 

Zalecenia w zakresie doboru mate-
riałów wskazują zarówno na materia-
ły złożone, jak i na cementy szkło-jo-
nomerowe. Doświadczenie skłoniło 
autora do wyboru materiału złożone-
go, wykazującego jednak wysoki po-
ziom bioaktywności, co powinno stano-
wić optymalne połączenie właściwości 
użytkowych. 

Jak wspomniano na wstępie, prawidło-
we rozpoznanie MIH może nastręczać 
pewnych trudności, ale dobranie opty-
malnej metody terapii dla tak wymaga-
jącego pacjenta wymaga od operatora 
aktualnej wiedzy medycznej, wspartej 
dostosowanymi umiejętnościami prak-
tycznymi. 

STUDIUM PRZYPADKU

Prezentowany przypadek ogranicza się 
do przedstawienia fragmentu prowa-
dzonego od lat leczenia obejmującego 
zaopatrzenie zębów trzonowych i do-
stosowanych indywidualnie zabiegów 
profilaktyczno-higienicznych. Wraz 
z wiekiem zmienia się nie tylko wygląd 
naszych pacjentów, ale również ich po-
ziom świadomości, co istotnie rzutuje 
na charakter współpracy. Młoda pacjent-
ka pierwotnie stanowiła wzór niecier-
pliwego i niewspółpracującego dziecka. 
Z upływem czasu dziewczynka zaczęła 
zwracać uwagę na swój wygląd, a efek-
tem współpracy z psychologiem, troskli-
wej i bardzo mądrej matczynej opieki 
oraz niebagatelnego wpływu hipotera-
pii jest uzyskane wyciszenie, zdolność 

HIPOMINERALIZACJA 
TRZONOWCOWO- 
-SIEKACZOWA (MIH) 
OPIS PRZYPADKU
dr n. med. Marcin Aluchna

Dobór prawidłowej metody terapii wymaga w pierwszej kolejności postawienia prawidłowej 

diagnozy. Tylko pozornie jest to zadanie łatwe dla praktykującego stomatologia. Przykładem 

problemów, jakie napotkał autor, jest rozpoznanie MIH u młodej pacjentki. 
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Mając na uwadze młody wiek pa-
cjentki i znane ograniczenia w uzyski-
waniu połączenia adhezyjnego ze sła-
bą dla MIH strukturą szkliwa zakres 
interwencji ograniczono do minimum 
przyjmując ryzyko niepełnego efektu 
estetycznego. Wybór materiału oprócz 
znanych właściwości determinowała 
udokumentowana bioaktywność, któ-
ra przekładać się będzie na pożądaną 
zarówno mineralizację jak i reminera-
lizację poprawiającą jakość tkanek na-
turalnych. Oczekujemy również wymu-
szonej gradientem stężeń jonów indukcję 
wytwarzania kryształów hydroksyapa-
tytu na powierzchni tkanek twardych 
zęba. Reakcja taka doprowadzić powin-
na do rozwijającej się w czasie poprawy 
jakości połączenia naturalnych tkanek 
twardych z materiałem odtwórczym. Za-
stosowany w materiale Activa Bioacti-
ve® napełniacz bioaktywny w połącze-
niu ze starannie skomponowaną osnową 
polimerową ułatwia wymianę jonową, 
co przekłada się na opisany powyżej efekt 
profilaktyczno-leczniczy. Prezentowany 
przypadek ukazuje jednak nowszą wersję 
materiał Activa Pronto® który nie zawie-
ra już klasycznego napełniacza i osno-
wy. Funkcję napełniacza pełni w tym 
przypadku funkcjonalizowany -stabi-
lizowany fosforan wapnia. Producent 
określa to opatentowane rozwiązanie ja-
ko Crysta MCP® (Pulpdent). Uprasza-
jąc zawodna silaniazacja nieorganicz-
nych cząstek napełniacza zastąpiła nowa 
technologia sprawiająca, że funkcjona-
lizowana cząstka integruje się z matrycą 
polimerową. Ta technologia daje wiel-
kie nadzieje, nie tylko w stomatologii, 
projekt zastosowania funkcjonalizowa-
nych nanocząsteczki złota w terapii fo-
todynamicznej otwiera nowe możliwo-
ści np. terapii onkologicznej.

Wypełnienia wykonano z materia-
łu Activa Pronto®, a dodatkowym atu-
tem była dostępność zgodnych kolorów, 
w tym przypadku dystalnie A3,5 a cen-
tralnie – A6. Stosowanie materiału o od-

Po upływie dwóch tygodni przepro-
wadzono badanie kontrolne (zdj. 3). 
Po osuszeniu powierzchni stwierdzo-
no prawidłową adaptację brzeżną i jak się 
wydaje, zmianę zabarwienia powierzch-
ni wargowej siekacza na nieco jaśniejszą.  

miennej od otaczających tkanek kolo-
rystyce zwiększałoby poprzez kontrast 
obraz przebarwienia. Listwę szkliwną 
zęba 13 odbudowano kolorem A3 Acti-
va Pronto (zdj. 2). Dla pewności ustalo-
no nieodległy termin wizyty kontrolnej. 

Zdj. 1. Stan początkowy. Widoczne uszkodzenia na kancie szkliwa 
powierzchni dystalnej kła 13 oraz w lokalizacji klasy III dystalnie i na 
powierzchni wargowej siekacza 11

Zdj. 2. Stan po ostatecznym opracowaniu materiału rekonstrukcji. 
Zastosowano materiał Activa Pronto w kolorach A3, A3,5 oraz A6
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Zdj. 3. Obraz z wizyty kontrolnej

Zdj. 4. Widok po osuszeniu powierzchni zębów. W opinii autora obserwujemy subtelną utratę intensywności 
zabarwienia powierzchni wargowej siekacza 11
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Po polimeryzacji bondu powierzch-
nie pokryto cienką warstwą materia-
łu Activa Pronto A3. Półpłynna konsy-
stencja sprzyjała „malowaniu” licówek. 
Po polimeryzacji materiał wypolerowa-
no (zdj. 5). Efekt ostateczny początko-
wo nieśmiało, ale z zadowoleniem zo-
stał przyjęty przez pacjentkę (zdj. 6).

Po upływie sześciu miesięcy podczas 
kolejnej wizyty kontrolnej potwierdzo-

Zarówno kieł 13, jak i siekacz 11 od-
biegały zabarwieniem (zdj. 4). Podjęto 
rozmowę z pacjentką, przy wyraźnym 
wsparciu jej mamy, aby spróbować nie-
inwazyjnego zmodyfikowania wyglądu 
obu zębów. 

Propozycja spotkała się z entuzjastycz-
nym przyjęciem. Powierzchnie oczysz-
czono pastą profilaktyczną, a następ-
nie wypolerowano krążkami ściernymi 

Zdj. 5. Stan po „licowaniu” powierzchni zębów 11 i 13

Zdj. 6. Efekt ostateczny podczas artykulacji

o średniej ziarnistości i poddano trawie-
niu przez 15 s. Po spłukaniu i osusze-
niu naniesiono system łączący All Bond 
Universal® VIII generacji. W ulotce pro-
ducenta odnajdujemy informację, że jest 
to system generacji VI, jednak w opinii 
autora zawartość monomeru MDP10 
czyni zeń system uniwersalny (co po-
zostaje w zgodności z nazwą) i klasyfi-
kuje jako generację VIII. 
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dostępność najnowszych technologii ma-
teriałowych sprawiają, że pomimo ciężkiej 
postaci MIH rokowanie jest pozytywne.

PODSUMOWANIE

Stała aktualizacja wiedzy w zawodzie 
stomatologa to wymóg niezbędny, ale 
musi obejmować śledzenie nie tylko za-
gadnień medycznych, lecz także tech-
nologii materiałowych.

i po wytrawieniu i aplikacji bondu nanie-
siono materiał Activa Pronto A2 (zdj. 8). 
Korektę kła odroczono ze względu na 
mniej zauważalny zakres przebarwień i po-
zostawienie szansy na kolejną korektę mo-
tywacyjną. 

Pacjentka, obecnie w wieku niespełna 12 lat, 
bez powikłań jest prowadzona stomatolo-
gicznie praktycznie od urodzenia. Utrwale-
nie dobrych nawyków, szczęśliwe przebrnię-
cie przez najtrudniejszy okres leczenia oraz 

no prawidłową adaptację materiału, ale 
prawdopodobnie na skutek hydratacji prze-
suszonego podczas zabiegu szkliwa po-
nownie uwidoczniło się intensywne za-
barwienie kła i szkliwa siekacza w rejonie 
brzegu siecznego (zdj. 7). 

Przy uznaniu doskonałej higieny i dla 
zmotywowania pacjentki do dalszej współ-
pracy dokonano niewielkiej korekty wi-
docznego na siekaczu przebarwienia. Krąż-
kiem ściernym usunięto warstwę tworzywa 

dr n. med. Marcin Aluchna 

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Zdobył specjalizację I stopnia  

w stomatologii ogólnej oraz specjalizację II stopnia w stomatologii zachowawczej. W latach 2002–2008 pracownik Zakładu Stomatologii 

Zachowawczej WUM. Obecnie Starszy Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, współpracownik Działu 

Kształcenia Podyplomowego WUM. Członek Rady Naukowej Fundacji Odtworzenia Tura Polskiego. Jest autorem licznych artykułów  

i wystąpień podczas szkoleń i konferencji. Praktyka prywatna od 1986 r.

Zdj. 7. Obraz z wizyty kontrolnej po sześciu miesiącach

Zdj. 8


