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 Το ονυχοειδές  φύµα είναι µια ασυνήθιστη οδοντική ανωµαλία σχήµατος, η οποία 

χαρακτηρίζεται  από την ύπαρξη ενός έντονου υπερώιου φύµατος στα πρόσθια 

δόντια. Το φύµα αυτό αποτελείται από φυσιολογική αδαµαντίνη και οδοντίνη ,ενώ 

υπάρχει επέκταση πολφικής κοιλότητας και  πολφού σ’ αυτό, σε άλλοτε άλλη 

έκταση.   

  Το ονυχοειδές φύµα εµφανίζεται πιο συχνά στη µόνιµη από την νεογιλή οδοντοφυΐα 

και δείχνει προτίµηση σε δόντια της άνω γνάθου. Η συχνότητα εµφάνισης του 

ποικίλει ,ανάλογα το πληθυσµιακό δείγµα από, 1% έως 8% ,µε µικρή προτίµηση στο 

ανδρικό φύλο. 

Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός µηχανισµός δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα.  

Κλινικά το ονυχοειδές φύµα εµφανίζεται µε εικόνα που ποικίλει, από αυτή ενός 

µεγαλύτερου από το φυσιολογικό υπερώιου επάρµατος των προσθίων δοντιών, µέχρι 

τον σχηµατισµό ενός πλήρους φύµατος. 

Ακτινογραφικά εµφανίζεται µε τη µορφή ακτινοσκίασης λόγω της διπλής 

απεικόνισης των οδοντικών ουσιών.  

 Μπορεί να συνοδεύεται και µε άλλες οδοντικές ανωµαλίες όπως υπεράριθµα και 

έκτοπα  δόντια , οδοντώµατα , πτυοειδείς τοµείς ,οδοντικό εγκολεασµό , φύµα 

Carabelli ή να αποτελεί εκδήλωση συνδρόµων. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση περίπτωσης τυπικού ονυχοειδούς 

φύµατος στο δεξιό πλάγιο τοµέα της άνω γνάθου σε άνδρα λευκής φυλής και η 

ανασκόπηση της διεθνής βιβλιογραφίας. 

 

Λέξεις κλειδιά .Οδοντικές ανωµαλίες ,υπεράριθµα φύµατα, ονυχοειδές φύµα, 

ακτινογραφική απεικόνιση. 
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                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Μεταξύ των οδοντικών ανωµαλιών που αφορούν στο σχήµα των δοντιών 

συγκαταλέγονται και τα υπεράριθµα  φύµατα. Πρόκειται για οδοντική ανωµαλία που 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη του δοντιού και σε ορισµένες περιπτώσεις  

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ανώµαλου µασητικού  φύµατος στα οπίσθια 

δόντια (dens evaginatus)(1) ή ενός  έντονου υπερώιου ονυχοειδούς  φύµατος  στα 

πρόσθια δόντια, το οποίο µοιάζει µε  νύχι αετού (talon cusp)(2). 

Το ονυχοειδές φύµα αποτελείται από φυσιολογική αδαµαντίνη και οδοντίνη, 

ενώ υπάρχει επέκταση της πολφικής κοιλότητας και του πολφού µέσα στο φύµα  σε 

άλλοτε άλλη  έκταση(3,4,5).  

      Μερικές φορές είναι δύσκολο να καθοριστεί αν ένα µόρφωµα είναι  πραγµατική 

ανωµαλία ή πρόκειται για  ακραία έκφραση του φυσιολογικού. Για να θεωρηθεί ως 

αληθής  µια ανωµαλία σχήµατος  των  δοντιών, θα πρέπει  να υπερβαίνει τις ακραίες 

τιµές του φυσιολογικού τουλάχιστον  κατά  1mm(6). 

        Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις εµφάνισης 

ονυχοειδούς φύµατος. Αρχικά επικρατούσε σύγχυση όσον αφορά την ταξινόµησή του 

ως ξεχωριστής  µορφολογικής  οντότητας   ή ως κάποιας εκδήλωσης   ήδη γνωστής 

ανωµαλίας .Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τους   ποικίλους  όρους  που  είχαν 

προταθεί, όπως : dens evaginatus, interstitial cusp, tuberculated premolar, odontoma 

of axial core type, evaginated odontoma, occlusal enamel pearl, occlusal anomalous 

tubercle, prominent cingulum, variation or enlarged cingula, tendency toward talon 
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cusp formation, variation of hyperplastic cingula, primitive feature of talinism, 

prominent lingual cusp(7). Τελικά επικράτησε η ονοµασία ονυχοειδές φύµα ( talon 

cusp) για τα πρόσθια δόντια  και ανώµαλο µασητικό φύµα (dens evaginatus) για τα 

οπίσθια δόντια και συνήθως  τους προγοµφίους(8).  

       Πρώτος ο Mitchell (1892), παρατήρησε αυτή την οδοντική ανωµαλία στην 

υπερώια  επιφάνεια  ενός άνω κεντρικού   τοµέα  µιας  γυναίκας ,  και την  

περιέγραψε ως  «διεργασία που έχει σχήµα  κέρατος » η οποία αρχίζει από τον  

αυχένα  του δοντιού και επεκτείνεται  προς το κοπτικό του χείλος.. 

 Ο επιπολασµός του ονυχοειδούς  φύµάτος  talon είναι χαµηλός, µε  επίπτωση 

µικρότερη από 1% έως  και 8%, ανάλογα το πληθυσµιακό δείγµα.(9).  

          Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός µηχανισµός δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα.  Το 

ονυχοειδές φύµα δηµιουργείται κατά τη διάρκεια της οδοντογένεσης και ακριβέστερα 

κατά τη φάση της µορφοδιάπλασης( 4, 10, 11).  

            Σύµφωνα µε τους Segura- Egea et al (2003)(12) πρόκειται για οδοντική 

ανωµαλία πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, στη δηµιουργία της οποίας µετέχουν 

γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο τραυµατισµός ή άλλου τύπου 

τοπική βλάβη του οδοντικού σπέρµατος. 

            Οι Oehlers(1957)(1), Hattab et al (1995)(4), Al Omari (1999)(11), Güngör et al 

(2000) (7) και Nadkarni (2002)(13) υποθέτουν ότι το ονυχοειδές φύµα προκύπτει 

εξαιτίας παρεκκλίνουσας υπερδραστηριότητας της οδοντικής θηλής και 

συγκεκριµένα εστιακής υπερπλασίας του µεσεγχύµατός της, µε αποτέλεσµα την επί 

τα εκτός προβολή όλων των στιβάδων του οργάνου τα αδαµαντίνης.  Οι Liu και Chen 

(1995)(14), Hattab et al (1998)(15), Al Omari (1999)(11)  & Segura-Egea (2003)(12) 

επισηµαίνουν την  κληρονοµική προδιάθεση της ανωµαλίας.  
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                Κλινικά  το ονυχοειδές φύµα εµφανίζεται µε εικόνα που ποικίλλει ,από 

αυτή ενός µεγαλύτερου από το φυσιολογικό  υπερώιου επάρµατος των προσθίων 

δοντιών, µέχρι τον  σχηµατισµό ενός πλήρους  φύµατος . 

            Ακτινογραφικά εµφανίζεται µε τη µορφή ακτινοσκίασης  λόγω της διπλής 

απεικόνισης των οδοντικών ουσιών. 

            Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση  περίπτωσης τυπικού   

ονυχοειδούς φύµατος (talon cusp) στο δεξιό πλάγιο τοµέα της άνω γνάθου σε άνδρα 

της λευκής φυλής.  

                               

                                       ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

  Άνδρας ελληνικής καταγωγής , 50 ετών, προσήλθε στην  Κλινική της 

∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόµατος, της Οδοντιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, για οδοντιατρική εξέταση. 

 Κατά τη λήψη του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού δεν προέκυψε 

κάποια σηµαντική πληροφορία . Η κύρια αιτία προσέλευσής του στην κλινική, ήταν η 

αντιµετώπιση  περιοδοντικού προβλήµατος που είχε γίνει αντιληπτό από τον ίδιο. 

            Κατά την ενδοστοµατική  εξέταση,  παρατηρήθηκε ότι ο άνω δεξιός  πλάγιος 

τοµέας, παρουσίαζε διαφορετική µορφολογία από τη συνηθισµένη. Συγκεκριµένα, σε 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο πλάγιο τοµέα του αντίθετου ηµιµορίου, εµφάνιζε 

µικρότερο πλάτος κατά την εγγύς-άπω διάσταση (7,6mm έναντι 7,9mm), µεγαλύτερο 

µήκος από το κοπτικό χείλος έως τον αυχένα (10mm έναντι 9,1 mm) και σαφώς 

µεγαλύτερο εύρος κατά την παρειογλωσσική διεύθυνση (7,5mm έναντι 4,4mm). – 

(εικ. 1 ) 
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             Η επισκόπηση της υπερώιας επιφάνειας του δοντιού αποκάλυψε ένα  έντονο 

υπερώιο φύµα, αφοριζόµενο από την υπόλοιπη επιφάνεια µε βαθιές αναπτυξιακές 

αύλακες .Η βάση του φύµατος  εντοπιζόταν στην αδαµαντινοοστεϊνική ένωση ,ενώ η 

κορυφή του  ήταν  οξεία και αντιστοιχούσε στα 2/3 της απόστασης  

αδαµαντινοοστεϊνικής  ένωσης –κοπτικού  χείλους . Η  µέτρηση µε παχύµετρο , 

απέδωσε  πλάτος  κατά την εγγύς-άπω διάσταση  4,3 mm,  µήκος (από τη βάση έως 

την κορυφή ) 6,9 mm και  εύρος (από τις αναπτυξιακές αύλακες έως τη µέγιστη 

περίµετρο) 3,6 mm. Κατά την υπερώια επισκόπηση  το δόντι εµφανίζονταν συνολικά 

πιο στενό και κωνικό σε σχέση µε την προστοµιακή του εικόνα. Κατά την   

επισκόπησή του από το κοπτικό χείλος  είχε  σχήµα  Υ. 

Οι αναπτυξιακές αύλακες που αφόριζαν το φύµα ήταν ελεύθερες  τερηδόνας , 

ενώ η κορυφή του δεν προκαλούσε προβλήµατα στη σύγκλειση των δοντιών και στη  

λειτουργία της µάσησης. 

Κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο, στο πανοραµικό  ακτινογράφηµα, 

διαπιστώθηκε  γενικευµένη φατνιολυσία  καθώς και περιακρορριζική  

ακτινοδιαύγαση ανίστοιχα µε τον άνω δεξιό πλάγιο τοµέα. Στο οπισθοφατνιακό 

ακτινογράφηµα απεικονιζόταν, αντίστοιχα µε τη µύλη, σκίαση  σχήµατος V,µε σαφή 

όρια, χωρίς  να διαγράφεται η επέκταση της πολφικής κοιλότητας  εντός του φύµατος 

(εικ.2,3) 

 Οι  δοκιµασίες  ζωτικότητας του πολφού  ήταν αρνητικές.  

              Προκειµένου να γίνει  ενδοδοντική  θεραπεία και να εξασφαλιστεί  η 

απρόσκοπτη διάνοιξη του µυλικού θαλάµου ,προηγήθηκε πλήρης αφαίρεση του 

φύµατος µε τροχισµό. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, ο µυλικός 

θάλαµος εµφράχθηκε µε σύνθετη ρητίνη. Παράλληλα έγινε ακινητοποίηση του 

δοντιού στα πλαίσια της περιοδοντικής θεραπείας (εικ.4,5,6) 
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                                                          ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

              

• Επιδηµιολογικά δεδοµένα 

 

            Το ονυχοειδές φύµα εµφανίζεται συχνότερα στη µόνιµη παρά στη νεογιλή 

οδοντοφυΐα. Σε έρευνα των  Danker και συν(16) σε 15.000 δόντια, τα οποία 

εξετάστηκαν από το 1970-1995, παρατηρήθηκαν 35 περιπτώσεις ατόµων µε 

ονυχοειδές φύµα σε συνολικά 108 δόντια, εκ των οποίων ποσοστό  77% αφορούσε 

στη µόνιµη οδοντοφυΐα. Η  ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι το 

75% των περιπτώσεων  αφορά στα µόνιµα δόντια, και µόλις το 25% στα νεογιλά(5,12). 

 Η ανωµαλία εµφανίζει  προτίµηση στα δόντια της  άνω γνάθου(9,12). Από τους  

µόνιµους τοµείς ,οι πλάγιοι  της άνω γνάθου(9, 12) εµφανίζουν συχνότερα αυτή την 

ανωµαλία (67%), ακολουθούµενοι από τους άνω κεντρικούς τοµείς  (24%) και τους  

κυνόδοντες  (9%)(4, 12, 17). Οι Danker και συν. (16) διαπίστωσαν ότι το ονυχοειδές φύµα 

εµφανίζεται στους άνω πλάγιους τοµείς σε ποσοστό 55% και στους άνω κεντρικούς   

σε ποσοστό 33%. 

 Αντίθετα στα νεογιλά δόντια η πλειοψηφία των περιπτώσεων (91%) αφορά 

τους  άνω κεντρικούς τοµείς(11). 

 Στα µόνιµα δόντια η  ανωµαλία  εµφανίζεται συνήθως  ετερόπλευρα, ενώ 

αµφοτερόπλευρη  εντόπιση παρατηρείται µόνο στο  ένα πέµπτο των περιπτώσεων(18). 

Στη νεογιλή οδοντοφυία, σύµφωνα µε  έρευνα των Al Omari και συν. (11), 

αναφέρονται 9 περιπτώσεις αµφοτερόπλευρης και  24 περιπτώσεις ετερόπλευρης 

εµφάνισης, σε  συνολικά 33 περιπτώσεις.  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ετερόπλευρη εµφάνιση αφορά στα  δόντια της άνω 

γνάθου, ενώ η αµφοτερόπλευρη  στους τοµείς της κάτω γνάθου (3, 19). 

          Σε σχέση µε το φύλο  η συχνότητα είναι  µεγαλύτερη στους άνδρες. Στην 

έρευνα των Danker και συν (16) παρατηρήθηκε σε ποσοστό 65% στους άνδρες .Ο 

Hattab(4) από την ανασκόπηση 73 περιπτώσεων της έως  τότε βιβλιογραφίας 

παρατηρεί πως το ονυχοειδές φύµα  εµφανίζεται στα δύο φύλα µε αναλογία άνδρες / 

γυναίκες 47/26. Ο ίδιος ερευνητής (4),  συµπληρώνει ότι η πλειονότητα των αναφορών 

σχετικά µε την εµφάνιση αυτού του σχηµατισµού, έχουν δηµοσιευτεί από το 1970 και 

µετά, πιθανότατα λόγω της ενηµέρωσης των οδοντιάτρων για την κλινική σηµασία 

αυτής της ανωµαλίας. Η εµφάνιση του ανώµαλου αυτού φύµατος  είναι, και στα 

νεογιλά δόντια, συχνότερη στα αγόρια, και  σε αναλογία µεταξύ των δύο φύλων  

1,8/1 (11).  

  Η επίπτωση του ονυχοειδούς φύµατος είναι υψηλότερη σε κάποιες 

εθνολογικές οµάδες, όπως  οι Ασιάτες (2, 20), και οι Ινδιάνοι της Αµερικής (21). Σε 

έρευνά τους οι Al Omari και συν.(11) αναφέρουν ότι εµφανίζεται στις διάφορες 

εθνολογικές οµάδες από ποσοστό 0,06% σε δείγµα  παιδιών από το Μεξικό, έως 7,7% 

σε παιδιά από τη βόρεια Ινδία, αν και γενικά εµφανίζεται µεγαλύτερη επίπτωση σε 

άτοµα της Μογγολικής  φυλής. Οι συγγραφείς  καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 

έλλειψη, για πολλά χρόνια, σαφών κριτηρίων  διάγνωσης  και  ταξινόµησης  της 

ανωµαλίας είναι υπεύθυνη για τις µεταξύ των πληθυσµιακών δειγµάτων διαφορές. 

 

• Γενετική - Κληρονοµικότητα  

  Η   ανωµαλία  συνυπάρχει συχνά µε άλλες οδοντικές ανωµαλίες όπως:  

οδοντικός εγκολεασµός , υπεράριθµα δόντια, οδοντικός διχασµός , οδοντώµατα, 

έκτοπα δόντια, φύµα Carabelli και πτυοειδείς  τοµείς (2, 3, 4, 5, 19, 22, 23, 24). 
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 Έχει αναφερθεί επίσης η ύπαρξη ονυχοειδούς  φύµατος  σε  άτοµα µε 

διάφορα γενετικά σύνδροµα, χωρίς να έχει συσχετισθεί ως  απαραίτητο  συνοδό 

στοιχείο  των συνδρόµων αυτών.  Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας το ονυχοειδές φύµα έχει παρατηρηθεί στα ακόλουθα γενετικά 

σύνδροµα : 

1.  σύνδροµο Sturge-Weber (εγκεφαλοτριδυµική αγγειοαιµάτωση) (17)  

2.  σύνδροµο Mohr (στοµατο-προσωπικό –δακτυλικό σύνδροµο τύπου ΙΙ) (25)  

3.  σύνδροµο incontinetia pigmenti achromians (κληρονοµική ατελής µελάνωση)(17) 

4.  σύνδροµο Ellis-van Creveld (χονδροεξωδερµική δυσπλασία ) (15) και  

5.  σύνδροµο Rubinstein-Taybi (26). 

Τα ευρήµατα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι µεταξύ των διαφόρων 

αιτιολογικών παραγόντων, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η γενετική  

προδιάθεση  (4, 11, 27). 

Ο ενδεχόµενος κληρονοµικός  χαρακτήρας της ανωµαλίας φαίνεται από   

αρκετές παρατηρήσεις, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα, 

έχουν περιγραφεί περιπτώσεις ατόµων µε ονυχοειδές φύµα των οποίων   οι γονείς  

είχαν συγγένεια στενού βαθµού (5, 11). Έχει αναφερθεί, επίσης, η ύπαρξη της 

ανωµαλίας   σε άτοµα της ίδιας οικογένειας (µητέρα – παιδί – θείος, µεταξύ 2 

αδελφών, καθώς και  πατέρα – υιού) (2, 15, 17, 18), αλλά και µεταξύ διδύµων (14). 

 

• Κλινική εικόνα 

 

                  Το ονυχοειδές φύµα εντοπίζεται συνήθως στην υπερώια  και σπανιότερα 

στην προστοµιακή επιφάνεια  των τοµέων (27, 28, 29) ή ακόµη ταυτόχρονα και στις δύο 

επιφάνειες (9). 
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        Κλινικά προβάλλει µέχρι το µισό ή και πλέον της απόστασης µεταξύ του 

κοπτικού άκρου και της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης (4). Αφορίζεται  από την 

υπόλοιπη υπερώια επιφάνεια της µύλης  από βαθιές  αναπτυξιακές αύλακες (4). Το 

σχήµα του µπορεί να είναι κωνικό ή πυραµιδοειδές . 

    Η βάση του φύµατος εντοπίζεται συνήθως στην αδαµαντινοοστεϊνική 

ένωση (4). Η κορυφή του µπορεί να είναι οξύαιχµη ή αποστρογγυλεµένη και να 

εντοπίζεται στο κέντρο της υπερώιας  επιφάνειας ή να αποκλίνει εγγύς ή άπω (4, 11). 

Eίναι  δυνατόν να εκτείνεται µέχρι το κοπτικό χείλος  και µάλιστα να ενώνεται µε 

αυτό σε σχήµα  Τ ή να καταλήγει αυχενικότερα δίνοντας στη µύλη του δοντιού  

σχήµα Υ, κατά την επισκόπηση από  το κοπτικό χείλος (4, 11, 30). Σε κάποιες  

περιπτώσεις η κορυφή του φύµατος µπορεί να αφίσταται από την υπερώια επιφάνεια 

της µύλης (4) .  

              Οι  Hattab και συν. (5), ταξινόµησαν το  ονυχοειδές φύµα  σε τρεις τύπους:   

-    Τύπος 1 ή αληθές : το  φύµα  εκτείνεται από την  αδαµαντινοοστεϊνική ένωση 

έως το ήµισυ και πλέον   της απόστασής  της από το  κοπτικό χείλος .  

    -   Τύπος 2  ή αµφισβητούµενο:  το φύµα, µήκους 1mm ή και πλέον,  καλύπτει 

λιγότερο από το µισό της απόστασης µεταξύ της αδαµαντινοοστεϊνικής ένωσης και 

του κοπτικού χείλους . 

- Τύπος 3 ή ψευδές:  περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες  υπερώιου φύµατος 

περιπτώσεις  µεγαλύτερου από το φυσιολογικό . 

Στη δική µας περίπτωση επρόκειτο για αληθές ονυχοειδές φύµα. 

 

• Ακτινογραφική εικόνα   

Στο ακτινογράφηµα  το ονυχοειδές φύµα απεικονίζεται συνήθως ως σκίαση σχήµατος 

V, µε τη κορυφή της προς το κοπτικό άκρο (5, 11, 31, 32). Η ακτινοσκίαση µπορεί να έχει 
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σαφή ή ασαφή όρια, ανάλογα µε τον τύπο του φύµατος  και τη γωνία λήψης της  

ακτινογραφίας (31). 

            Η επέκταση της  πολφικής κοιλότητας µέσα στο  φύµα µπορεί να  

απεικονίζεται σαφώς (3, 19, 33). Συνήθως  όµως δεν  διαγράφεται λόγω της επιπροβολής 

των οδοντικών ουσιών του φύµατος (8).  

            Στη δική µας περίπτωση το ονυχοειδές φύµα απεικονιζόταν ως σκίαση 

σχήµατος V, χωρίς να διαγράφεται η επέκταση της πολφικής κοιλότητας. 

 

• Κλινική αξιολόγηση 

  

                Πριν την ανατολή δοντιού µε ονυχοειδές φύµα, κατά τον ακτινογραφικό 

έλεγχο µπορεί να προκληθεί σύγχυση  µε υπεράριθµο δόντι (34) ή σύνθετο οδόντωµα, 

οδηγώντας σε άσκοπη χειρουργική επέµβαση (11). 

Η ύπαρξή του ονυχοειδούς φύµατος  είναι δυνατόν να προκαλέσει διάφορα 

κλινικά προβλήµατα και για το λόγο αυτό ο κλινικός οδοντίατρος οφείλει να είναι σε 

θέση να το αναγνωρίζει (4). 

Το φύµα είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε τερηδονισµό, εξαιτίας της ύπαρξης 

βαθιών αναπτυξιακών αυλάκων ή έντονων βοθρίων  επί του φύµατος (2, 4, 31) που 

ευνοούν την αυξηµένη  κατακράτηση  πλάκας (35).  

 Μπορεί επίσης να  παρεµβάλλεται στη σύγκλειση (4, 11, 30, 36) µε αποτέλεσµα 

είτε αποτριβή (4) , είτε περιοδοντικό τραυµατισµό (12).  

Σε ορισµένες περιπτώσεις  οδηγεί σε υπερέκφυση ή και σε στροφή του 

δοντιού (2, 4), αλλά και σε έγκλειση των παρακείµενων δοντιών (2, 11, 30, 37).  

Προβλήµατα µπορεί να παρουσιαστούν και από τον πολφό, ο οποίος µπορεί 

να νεκρωθεί  είτε λόγω αποτριβής (4), είτε λόγω της έκθεσής του στο στοµατικό 
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περιβάλλον εξαιτίας της  ατελής  συνένωσης του φύµατος µε τους   οδοντικούς  

ιστούς (8, 38, 39, 40, 41, 42). Νέκρωση του πολφού υπήρχε και στη δική µας περίπτωση 

χωρίς ωστόσο να µπορεί να  καθοριστεί αν επρόκειτο για παλίνδροµη πολφική βλάβη  

(περιοδοντικής  αιτιολογίας ) ή εάν οφειλόταν στην ύπαρξη του φύµατος.  

Τέλος, αναφέρεται ότι το φύµα  είναι δυνατό να προκαλεί ερεθισµό στη 

γλώσσα, δυσχέρεια  στη µάσηση και διαταραχή στην οµιλία (4, 12) καθώς και σοβαρό 

αισθητικό πρόβληµα (9) .  

. 

• Αντιµετώπιση 

 

 Η  αντιµετώπισή του είναι ανάλογη των  προβληµάτων που δηµιουργεί . 

Σηµαντική πάντως θεωρείται η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του. Στην κατεύθυνση 

αυτή συµβάλει τόσο η κλινική όσο και η ακτινογραφική εξέταση.  Η ακτινογραφική 

εκτίµησή του, αν και πολύ χρήσιµη, δεν είναι συχνά σε θέση να πιστοποιήσει την 

επέκταση της πολφικής κοιλότητας  εντός του φύµατος, εξαιτίας επιπροβολής των 

οδοντικών ουσιών.  

            Στην περίπτωση  φύµατος  το οποίο δεν συνδέεται µε παθολογική 

σηµειολογία ή συµπτωµατολογία  ενηµερώνεται ο ασθενής για την ανάγκη  

αυξηµένης προσοχής κατά την στοµατική υγιεινή της περιοχής (35). Επιπρόσθετα η 

ύπαρξη ονυχοειδούς φύµατος που προκαλεί προβλήµατα στη σύγκλειση, 

αντιµετωπίζεται µε εκλεκτικό τροχισµό του φύµατος και εξισορρόπηση της 

σύγκλεισης (2, 4, 11, 12, 30, 36). Σε περιπτώσεις που ο εκλεκτικός τροχισµός γίνεται 

σταδιακά συστήνεται η τοπική εφαρµογή φθοριούχων διαλυµάτων για την 

επαναµεταλλικοποίηση της αδαµαντίνης (2), ειδικά σε δόντια των οποίων δεν έχει 

ολοκληρωθεί η προλειτουργική φάση της ανατολής (43). Σε περιπτώσεις έντονου  
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αισθητικού και λειτουργικού προβλήµατος ,γίνεται αφαίρεση του φύµατος και 

ακολουθεί αποκατάσταση µε σύνθετη ρητίνη (9). 

Συχνά, εξαιτίας των µορφολογικών χαρακτηριστικών του φύµατος 

αναπτύσσεται τερηδόνα στις αφοριστικές αναπτυξιακές αύλακές. Στις περιπτώσεις 

αυτές επιβάλλεται έµφραξη µε σύνθετη ρητίνη (2, 31, 44). Για την πρόληψη 

τερηδονισµού των αναπτυξιακών αυλάκων συνιστάται η προληπτική έµφραξή  

τους (44). Στις   περιπτώσεις  έντονης εναπόθεσης  χρωστικών και τρυγίας 

εφαρµόζεται αποτρύγωση και συνιστώνται οδηγίες προσεκτικότερης  στοµατικής 

υγιεινής (35). 

Εφόσον υπάρχει συµπτωµατολογία ή και σηµειολογία πολφικής αιτιολογίας, 

θεωρείται αναγκαία η  ενδοδοντική θεραπεία (2, 40, 41, 42). Στις  περιπτώσεις µη 

ολοκληρωµένης  διάπλασης της ρίζας ,εφαρµόζεται το πρωτόκολλο της µακρόχρονης 

θεραπείας   µε CaOH2 (8, 36, 38, 39, 45). Τέλος  όταν η συντηρητική  ενδοδοντική 

θεραπεία αποτύχει  η ακρορριζεκτοµή (8, 19) αποτελεί, όπως και σε κάθε άλλη ανάλογη 

περίπτωση, την τελική επιλογή),και εφόσον τα συµπτώµατα εξακολουθούν να  

επιµένουν  η εξαγωγή αποτελεί τη µοναδική λύση (2, 3,  7,  11,  37,  46) . 

Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του ονυχοειδούς  φύµατος, η ενηµέρωση του 

ασθενή και η παροχή οδηγιών προσεκτικής στοµατικής υγιεινής συµβάλλουν 

σηµαντικά  στην χωρίς προβλήµατα παραµονή του δοντιού στο φραγµό. Λόγοι 

αισθητικής συνήθως καθιστούν αναγκαία την αποκατάσταση της µορφολογίας της 

µύλης µε αφαίρεση της κορυφής ή και ολόκληρου του φύµατος, γεγονός που  

επιβάλλεται στις περισσότερες περιπτώσεις για λόγους σύγκλεισης. 

Συµπερασµατικά , ο κλινικός οδοντίατρος θα πρέπει να είναι ενήµερος για την 

ύπαρξη αυτής της οδοντικής ανωµαλίας , για την κλινική και ακτινογραφική της 

εικόνα , καθώς και για τα κλινικά προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει ,έτσι ώστε 
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να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες  και να ακολουθήσει την πλέον κατάλληλη 

αντιµετώπιση, ανάλογα  µε  τη περίπτωση. 

 

 

SUMMARY  

                Talon cusp . A case report and a review of   the literature. 

                                  K.Maridaki* , A.Donta -Bakogianni**, G.Siskos*** 

 

   Talon cusp is an uncommon dental anomaly that occurs as an accessory cusp-like 

structure projecting from the cingulum area or cementoenamel   junction of   the 

maxillary or mandibular anterior teeth. This anomaly is composed of normal enamel 

and dentin with varying extensions of pulp tissue. 

    Talon cusp occurs more frequently in permanent than in   primary dentition. This 

anomaly shows a predilection for the maxilla over the mandibula. Its incidence varies 

among different  ethnological groups from 1% to 8% with predilection for male over 

female. 

    The etiology of the condition remains unknown. 

    Clinically talon cusp ranges from an enlarged cingulum to a large, well delineated 

cusp extending beyond the incisal edge of the tooth. 

    Radiologically talon cusp shows as a double V-shaped radiopaque structure 

superimposed on the image of the affected crown.  

    Talon cusp is associated with other dental anomalies such dens evaginatus, 

supernumerary and ectopic teeth, shovel-shaped incisors, odontomas, Carabelli cusp, 

and it appears in patients   with syndromes. 
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    The aim of the present study is the presentation of typical talon cusp case at the 

right lateral incisor of the maxilla regarding   a white man and a review of the 

research data. 

              Key words: dental anomalies, supernumerary cusps, talon cusp, radiographic 

interpretation. 
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