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تالون کاسپ :گزارش یک مورد و مروری بر مقاالت
دكتر تارا ضرابیان  1#دكتر سها نوئین  2دكتر سولماز ولی زاده

3

 -1استادیار بخش كودكان ،دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -2دستیار تخصصی بخش رادیولوژی دانشگاه آزاداسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -3استادیار بخش رادیولوژی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

خالصه:
سابقه و هدف :کاسپ تالون آنومالي ادونتوژنيک ناشایعي است که در مرحلهی تمایز مورفوژنيک تكامل دندداني ایجداد مديشدود .ایدن
ساختار کاسپ مانند اولين بار در سال  1937توسط  Mitchellمطرح شد .مرور مقاالت نشان ميدهد که تالون کاسپ شديوع بسديار
باالتری در ماگزیال دارد و وجود آن در انسيزورها مندیبل و دندانهای اضافه به خصوص به صورت متعدد بسيار نادر اسدت کده در ایدن
مقاله ،گزارش یک مورد ارائه ميشود.
معرفی مورد :در مورد پسری  9ساله با  7تالون کاسپ در سطح لينگوال دندان سانترال چپ مندیبل معرفي شده و خصوصيات مدورد،
از نظر نمای کلينيكي ،نمای رادیوگرافي ،درمان و نتيجه درمان گزارش شد.
نتیجهگیری :تشخيص زودهنگام تالون کاسپها به علت امكان بروز پوسيدگيها ،درگيری پالپي ،همراهي برخي آنوماليهدای دندداني و
یا مشكالت سيستميک حائزاهميت است.
كلید واژه ها :ناهنجاری ،دنداني ،ریخت شناسي
وصول مقاله30/9/17 :

اصالح نهایي 30/17/11 :پذیرش مقاله31/7/1 :

مقدمه:
تالون کاسپ یک آنومالي ادونتوژنيک ناشایع است که در

کاسپ تالون اکثرا در سطح پاالتال /لينگوال دندانها یافت

ایجاد

ميشود اما مواردی نادر از کاسپ تالون در سطح لبيال گزارش

ميشود .این ساختار کاسپ مانند اولين بار در سال 1937

شده است )1( .وجود  7کاسپ تالون روی یک دندان بسيار نادر

پس از آن این ساختار

اما محتمل است  Oredugbaچنين موردی را در سطح

تمایز

مرحلهی

مورفولوژیک

توسط  Mitchellمطرح شد.

()1-9

تكامل

دنداني

کاسپ مانند را کاسپ تالون ناميدند چرا که ساختاری شبيه بال
عقاب دارد.

()9-1،1

پاالتال سانترال ماگزیال گزارش کرده است.

()0

شيوع این آنومالي بين  0/00-10درصد

مطالعات مختلف کاسپ تالون را به سه نوع طبقه بندی

گزارش شده است و مردان دو برابر زنان به آن دچار

کردهاند :Talon -1 :حداقل تا نصف فاصله  CEJتا لبه

دندان های قدامي ماگزیال و به ویژه انسيزورها

اینسایزال گسترش یافته باشد  semi Talon (7تا کمتر از

لترال اکثرا درگير ميشوند و شيوع آن در مندیبل بسيار نادر

نصف

باشد

است )9،7(.کاسپ تالون در دندانهای دائمي سه برابر دندانهای

و talon -Trace )9سينگلوم بسيار برجسته و مشخص داشته

ميشوند.

()9،0

شيری دیده ميشود.

()7،1

اغلب به صورت یک طرفه اتفاق

ميافتند ولي مواردی از دو طرفه بودن گزارش شده است.

باشد.

این

فاصله

گسترش

پيدا

کرده

()0،1،7

()0
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مرور مقاالت نشان ميدهد که کاسپ تالون شيوع بسيار باالتری
در ماگزیال دارد و وجود آن در انسيزورهای مندیبل و دندان
های اضافه بسيار نادر است.

()9،1،0

با توجه به مطالعه

 Ramalingamدر سال  ،7011تاکنون  10مورد گزارش
تالون کاسپ در فک پایين داده شده است که از این ميزان9 ،
مورد یک تالون کاسپ لينگوالي و  9مورد یک تالون کاسپ
باکالي و یک مورد تالون کاسپ در باکال و لينگوال بودهاند.

()9

شكل -1نمای كلینیكی تالون كاسپ از بعد انسیزال

این مقاله گزارشي است نادر از وقوع  7تالون کاسپ درسطح
لينگوال سانترال دائمي مندیبل که تا به حال گزارش نشده
است.
گزارش مورد :
پسری  9ساله در دی ماه  1930به بخش دندانپزشكي کودکان
واحد دندان پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،به منظور انجام

شكل -2نمای كلینیكی تالون كاسپ از سطح پروگزیمال

معاینات دهاني مراجعه کرد .از لحاظ وضعيت سالمت عمومي
وضعيت طبيعي داشت و هيچ گونه سابقه ی پزشكي و دندان

هيچ آنومالي مشابهي در خانوادهی کودک وجود نداشت .جهت

پزشكي قابل توجهي نداشت .معاینه داخل دهاني بيمار،

بررسي وضعيت پالپ نسبت به کاسپهای تالون رادیوگرافي

پوسيدگيهای متعدد دنداني و بهداشت دهاني ضعيف را در

پری اپيكال از ناحيه تهيه شد و دو ساختار رادیو اپک به شكل

سيستم دنداني مختلط نشان داد .هيچ گونه سایش یا تداخل

 vمعكوس در رادیوگرافي دیده شد .گسترش پالپي به داخل

اکلوزالي در بيمار دیده نشد .اکلوژن بيمار به علت از دست دادن

کاسپ تالون در رادیوگرافي قابل ردیابي نبود( .شكل )9

زود هنگام دندانهای شيری و جابه جایي مزیالي مولر های اول
دایمي متمایل به کالس سه انگل بود .همچنين دو برآمدگي
کاسپ مانند در سطح لينگوال سانترال چپ مندیبل بيمار دیده
شد .این دندان از نظر تست حرارتي (تست سرما) و حساسيت
به دق طبيعي بود .برآمدگي مزیالي تا بيش از نصف فاصله
 CEJتا لبه اینسایزال گسترش یافته بود و طبق طبقه بندی،
نوع یک کاسپ تالون محسوب شد )7،1(.کاسپ کوچكتر ،نوع دو
کاسپ تالون یا  semi Talonدر نظر گرفته شد(.شكل 1و )7
شكل -3نمای رادیوگرافی دندان دارای تالون كاسپ
(فلش نمای  Vمعكوس را نشان میدهد)

وجود کاسپهای تالون هيچ گونه ناراحتي برای کودک ایجاد
نكرده بود و هيچ تاثير منفي روی صحبت کردن و بلع به علت
تداخل با عملكرد زبان ایجاد نكرده بود .به منظور پيشگيری از
پوسيدگي ،شيارهای مرتبط با کاسپهای تالون توسط
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فيشورسيالنت مسدود شد .با توجه به وجود پوسيدگيهای

مندیبل ،نوک  vبه شكل معكوس مشاهده ميگردد )9( .در این

متعدد در بيمار ،توصيه های مربوط به نحوه رعایت بهداشت

گزارش ،دو ساختار رادیواپک به شكل  vمعكوس دیده شد.

دهان و نيز رژیم غذایي مناسب و غير پوسيدگي زا به بيمار و

کاسپ تالون از مينا و عاج تشكيل شده است و در مورد حضور

والدینش توصيه شد و بيمار تحت پيگيری قرار گرفت و با توجه

یا عدم حضور پالپ در آن اختالف نظر وجود دارد .با وجودی

به مستعد بودن بيمار جهت پوسيدگيهای دنداني ،زمان

که هيچ گسترش پالپي در رادیوگرافي قابل ردیابي نبود ،کاسپ
()0

پيگيری  9ماه در نظر گرفته شد و در جلسه پيگيری 9ماهه و

های تالون بزرگ اغلب حاوی پالپ در نظر گرفته مي شوند.

9ماهه ،وضعيت شيارهای مسدود شده مناسب بود و اثری از

این آنومالي ميتواند باعث ایجاد چندین مشكل شود .به

پوسيدگي دیده نشد.

خصوص کاسپ تالون بزرگ باعث ایجاد مشكالت زیبایي و

بحث:

تداخل اکلوزالي شود .پوسيدگي ميتواند در شيارهای ایجاد

تاکنون هيچ موردی از دندانهای مندیبل با کاسپ تالون متعدد

شده توسط کاسپ تالون گسترش یابد و حتي باعث درگيری
()1،0،7

در مقاالت گزارش نشده است .در کل ميزان گزارشهای کاسپ

پالپ موجود در کاسپ تالون بزرگ شود.

های تالون در فک باال بسيار بيشتر است .یک مورد نادر از

طرح درمان بر اساس شكل و اندازه کاسپ تالون و مشكالت

وجود دو کاسپ تالون در پاالتال انسيزور ماگزیال گزارش شده

همراه آن متفاوت است .کاسپهای کوچک ممكن است تنها

است)0( .کاسپ تالون اغلب به صورت یک طرفه دیده
ميشود و در مورد این گزارش نيز همين گونه بود.

()0،9

یافته های این گزارش در راستای گزارشات قبلي مبني بر باالتر
بودن شيوع این آنومالي در جنس مذکر بود.

()1،9،3

نياز به نظارت داشته باشند.

()9

اگر شيار عميقي همراه کاسپ

تالون باشد ،سيل کردن آن با فيشور سيالنت ضرورت پيدا
ميکند .در صورتي که پالپ کاسپ تالون درگير شده باشد،
انجام درمان ریشه غير قابل اجتناب است.

()1،0،10

اتيولوژی این آنومالي هنوز به طور کامل مشخص نشده است

در صورتي که در شيارهای همراه تالون کاسپ ،پوسيدگي ایجاد

ولي هم عوامل ژنتيكي و هم عوامل محيطي را در آن دخيل

شده باشد ،برداشت پوسيدگي و درمان ترميمي اندیكاسيون
()9

ميدانند)0( .کاسپ تالون اکثرا به عنوان یک یافته مجزا دیده

پيدا ميکند.

مي شود اما هم چنين ممكن است همراه با آنوماليهای دنداني

باشند که باعث ایجاد تداخالت اکلوزالي شوند ،کاستن دورهای

دیگر همچون انسيزورهای  peg shapedماگزیال ،ژميناسيون،

از اندازه کاسپ با فواصل  9-9هفته به منظور اجازه دادن به

فيوژن ،ادونتوم و مزیودنس دیده شود.

()1

در مواردی که این کاسپها به قدری بزرگ

رسوب عاج ترميمي و عدم ایجاد اکسپوژر پالپي ،درمان انتخابي

از جمله شرایط  systemicهمراه با کاسپ تالون ميتوان به

است .همچنين برای کاستن از حساسيت عاجي در اثر اکسپوز

سندرم ، Mohrسندرم  starge-weberو incontinenta

عاج به دنبال این نوع درمان ،فلوراید تراپي موضعي انجام

مشابه اکثر گزارشات قبلي ،هيچ

ميشود .در صورتي که اکسپوژر پالپ در دندان بالغ ایجاد شود،

مشكل پزشكي مرتبط با آنومالي در بيمار یافت نشد .در بيمار

درمان اندو درمان انتخابي است و در شرایطي که پالپ در

ما تشخيص نوع  1کاسپ تالون برای برآمدگي بلندتر و نوع 7

دندان نابالغ اکسپوز شود ،درمان پالپوتومي با هيدروکسيد

کاسپ تالون یا  semi Talonبرای برآمدگي کوتاه تر در نظر

کلسيم انجام ميشود .اخيرا با معرفي  MTAبه عنوان ماده

گرفته شد.

پوشاننده پالپ ،گزارشاتي از درمان تالون کاسپ با این ماده

 pigmentiاشاره کرد.

()7

()11

از نظر رادیوگرافي ،کاسپ تالون به شكل یک ساختار  vشكل یا

منتشر شده استMTA .

دکمه مانند دیده مي شود که در موارد مشاهده شده در

نتایج قابل پيشبينيتری دارد و منجر به تشكيل پل عاجي
مطلوبتری ميشود.

نسبت به هيدروکسيد کلسيم

 گزارش یک مورد و مروری بر مقاالت:تالون کاسپ

179

:نتیجه گیری

این آنومالي گاهي باعث جا به جایي دندانهای مجاور یا مقابل

تشخيص زودهنگام کاسپ تالون به منظور پيشگيری از بروز

 درمان،و به هم ریختن اکلوژن ميشود که در این صورت
)9(

 گرفتن تاریخچه دقيق پزشكي و.مشكالت بعدی ضرورت دارد

.ارتودنسي جامع انجام ميشود

 در،خانوادگي به منظور بررسي مشكالت سيستميک همراه

 هيچ کدام از مشكالت فوق را،بيمار مطرح شده در این گزارش

.مواجهه با هر نوع آنومالي دنداني اهميت دارد

نداشت و تنها به خاطر وجود خطر پوسيدگي دنداني در
 کليه شيارها به وسيله،شيارهای مرتبط با کاسپ
. مسدود شدند،فيشورسيالنت

******
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