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 Enamelامليناء 

طبقه امليناء تعد غطاء واقي للسن ، مصورات امليناء هي الخاليا املسؤوله عن تشكل امليناء وتزول عند بزوغ السن  

 في الحفره الفمويه لذلك ال تستطيع امليناء تجديد نفسها وال يتوضع ميناء اضافي بعد اكتمال امليناء االصلي . 

 عباره عن نسيج ظهاري متمعدن و هو اقس ى انواع النسج في جسم االنسان  . امليناء  -

 االعظم والتاج واملالط هي نسج ضامه )ميزانشيمية ( متمعدنة .    -

 امليناء الناضج هو نسيج ال خلوي بشكل كامل .   -

      

 الخصائص الفيزيائيه   •

الرمادي اعتمادا على سماكته وشفافيته . التفاوت يتراوح لون امليناء بين االصفر الفاتح واالبيض    اللون   -1

في لون امليناء بسبب العاج االصفر اللون املتوضع تحتها والذي يشاهد من خالل املناطق االقل سماكه  

. 

ميليمتر وذلك فوق السطوح العامله واقل من ذلك   2.5: السماكة االعلى للميناء هي بحدود    السماكه  -2

 العنقي  . في مناطق اخرى  مثل الخط  

وللسوائل    النفوذية -3 معينه  لجزيئات  كامل  او  جزئي  بمرور  يسمح  نفوذة  نصف  طبقه  امليناء  :تعد 

املواشير   من  كل  وبين  داخل  مجهريه  ومسافات  على شقوق  الحتوائه  نظرا  ومنتجاتها  الفم  ولجراثيم 

 والبلورات . 
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: تعتبر امليناء اقس ى نسيج في جسم االنسان بسبب عناصرها املعدنيه وتنظيمها البلوري ما     القساوه  -4

 يجعلها تقاوم القوى امليكانيكيه املطبقه عليها  . 

 التركيب الكيميائي   •

 %  مواد عضويه وماء  . 4% معادن و 96امليناء كامله التشكل مكونه من  

لكالسيوم ) هيدروكس ي اباتيت ( ، ايونات متعدده                         )  : هي بلورات فوسفات ا   العناصر الالعضويه

كالسترونيوم ، املغنيسيوم  ، الرصاص والفلورايد ( التي تندمج ضمن البلورات اثناء تشكل امليناء ، انحالل هذه  

 البلورات بتاثير الحمض هو االساس الكيميائي للنخر السني.  

د بروتينيه مع بعض املواد عديدة السكاريد ، البروتينات  التشبه البروتينات الكوالجينيه  : هي موا   املواد العضويه 

 التي توجد في العظم او العاج واهمها :  

حمض  -% ( وتتكون من البرالين 90: تشكل معظم بروتينات امليناء )حوالي    amelogeninاميلوجنين  -1

 هستيدين  واللوسين .    -الجلوتاميك 

املينائين )اناملين(    -: يتكون من عده انواع من البروتين وهي :    non- amelogeninجينين  الال اميلو    -2

enamelin . -  التوفتلينTuftelin  -  الميلوبالستين  اameloblastin    اميلين : يسمى ايضاamelin   . 

 ينظم االميلوجينين نمو السماكه وعرض البلورات اما الالاميلوجنين فينظم التمعدن.   -           

    تشكل امليناء •

 يتم على مرحلتين :            

: مصورات امليناء بعد فتره قصيره من تشكل العاج تحرر مواد تشكل    افراز القالب العضوي   -1

القالب العضوي للطبقه االولى للميناء ثم تتجمع البلورات الالعضويه داخل القالب وتندمج مع  

بلورات العاج وتشكل بذلك اول طبقه ميناء على طول سطح العاج ويمتد من كل خليه نتوء  

 .      Tomes process مخروطي يسمى استطاله تومس

 : يتم ذلك بمرحلتين :   تمعدن و نضج القالب العضوي  -2

%من املحتوى املعدني عند تشكل    30  -  25املرحله االولى : يحدث تمعدن جزئي فوري حوالي    -

 القالب املينائي .  

 % .  96املرحله الثانيه :  تحدث بسرعه بعد املرحله االولى ويصل املحتوى املعدني حتى  -

 % من البروتين املفرز بالبداية كما يتم ازالة مصورات امليناء. 90امليناء يتم ازالة أثناء نضج  

 البنية النسيجيه للميناء  •
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الوحده البنائيه االساسيه للميناء ، تتوضع املواشير املينائيه بشكل حلقي  enamel rod يعتبر املوشور املينائي    

الضوئي تظهر املواشير محاطه بغمد املوشور و تنفصل عن بعضها بمناطق  حول املحور الطوالني للسن ، باملجهر  

مليون في االرحاء العلويه ، قطر  12ماليين في القواطع السفليه الى  5بين موشورية  يتراوح عدد هذه املواشير من 

 لم . م 2ميكرومتر والطول الوسطي للمواشير املينائيه في منتصف التاج    8 -4املواشير يتراوح بين 

 

:  تشبه املواشير اسطوانة مبنيه من البلورات وتحيط  املنطقه البينيه بكل موشور  املقطع الطوالني للمواشير

مع   اتجاهات  تناوب  املينائيه  املواشير  ،  وتظهر  التي تكون املوشور  تلك  اتجاه مختلف عن  في  بلوراتها  وتتوضع 

 وعكس عقارب الساعه.  
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 تمتلك املواشير املينائيه شكل هندس ي منتظم فهي تاخذ شكل سداس ي بيضاوي ،  : الاملقطع العرض ي للمواشير

 دائري او كحراشف السمك  . 

 

                                                                            

: تظهر املواشير مثل اسطوانه مكونه من بلورات هيدروكس ي اباتيت  ويتشكل    البنيه املجهريه للمواشير املينائيه

للميناء   مصوره  خاليا  اربعه  من  موشور  شكلها    ameloblastsكل  البنائيه  البلورات  مقاطع  تكون  البدايه  في   ،

 سداس ي وعندما تنضج تاخذ اشكال غير منتظمه وذلك بسبب انضغاطها باتجاه بعضها . 

باتيت  في املنطقه البينيه التي تحيط بكامل املوشور باتجاهات مختلفه عن اتجاهات بلورات   تتوضع بلورات اال 

 املوشور نفسه ، تلتقي البلورات املوشورية مع بلورات املنطقه البينيه بزوايا حاده  تسمى غمد املوشور . 
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بدو فيها حزم املواشير املينائيه  ملتفه  هي ظاهره بصريه ت     gnarled enamelامليناء املنحنيه ) امللتويه  (         

 بشده حول بعضها البعض بالقرب من سطح العاج في منطقه ذروة الحدبه والحد القاطع .  

 امليناء املنحنية                                                                              

                              

                                             

 : الخطوط املينائيه االضافيه •

:    هي خطوط تمثل معدل النمو اليومي للميناء          s cross striationالتخطيطات املتصالبه   -1

الطولي على شكل تخطيطات متصالبه    4واملقدره ب   باملقطع  تبدو  اليوم وهي  في  ميكرون 

 وتظهر هذه التخطيطات في املجهر االلكتروني. 

البني     -2 ريزوس  من        brown stria of Retzius خط  كسلسلة  الطوليه  باملقاطع  تبدو   :

الغامقه محيطه بالعاج عند ذروة الحدبات او الحدود القاطعه .وباملقاطع العرضية    االشرطه

 تبدو كحلقات متحد ةاملركز  وألية تشكلها غير مؤكدة . 

 خطوط ريزيوس                                                                                  
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: خط اضافي بارز يعكس التغيرات الفيزيولوجيه الكبيره التي       neonatal striaدي  الخط الوال  -3

تلك   عن  الوالده  قبل  املتشكله  امليناء  الخط  هذا  ويفصل  امليناء  في  الوالده  عند  تحدث 

املتشكله بعدها ) قبل الوالده وبعدها( لذلك تظهر باالسنان املؤقته وايضا في االرحاء االولى  

بطبيعه التغذيه عند الوالده  ، عادة تكون امليناء املتشكله قبل  الدائمه نتيجه التغير املفاجئ  

 الوالده اكثر تجانسا من امليناء املتشكله بعد الوالده . 
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ظاهره بصريه يسببها تغير اتجاه املوشور     Shreger bands -Hunter شريغر    –اشرطه هنتر    -4

املعكو  باالضاءه  املشاهده  الطوالنيه  املقاطع  في  بوضوح  الشرائط   وتظهر  هذه  تظهر   ، سة 

 كمناطق داكنه ومضيئه بالتناوب اي من جهه االرتباط املينائي العاجي. 

 

:عباره عن شقوق طولية عشوائية موجودة على    enamel lamellaeالصفيحات املينائيه     -5

سطح امليناء حيث تمتد من سطح امليناء الى امللتقى املينائي العاجي وقد تصل الى داخل العاج   

. 

: تنشأ عن التغير املفاجئ في اتجاه مجموعات املواشير  )انحناء  enamel tufts   الحزم املينائيه  -6

املقاطع   العرضيه ونادرا ما تشاهد في  املقاطع  (  و تشاهد في  املتجاوره  مجموعات املواشير 

  الطوليه  . تحوي هذه الحزم مناطق ناقصه التكلس ) يحتوي على تركيز عالي من البروتينات 

 املينائيه اكثر من بقيه املناطق (. 
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قبل تشكل امليناء تندخل بعض الخاليا املولده للعاج بين الخاليا   enamel spindles   املغازل املينائيه    -7

املولده للميناء املجاوره وعند البدء بتشكيل امليناء تحاصر هذه التجمعات الخلويه لتشكل في ما بعد  

 املغازل املينائيه . 

      

 

العاجي    -8 املينائي  : يحدث االرتباط بين امليناء والعاج عند    enamel dentin junction االرتباط 

 تشكل هذين النسيجين القاسيين ويشاهد بشكل متموج في املقاطع . 

 البنى السطحيه للميناء   •

عند بزوغ االسنان  تتالف امليناء من طبقه   rodless enamelامليناء الالموشوريه    -1

حاويه على املواشير متوضعه بين طبقتين صغيرتين داخليه وخارجيه خاليتين من  
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املواشير ، ولكن و بعد بزوغ االسنان وبوقت قصير يتم فقدان طبقه امليناء الخارجيه  

 الالموشوريه بواسطه االنسحال والتاكل . 

: هي نهايات خطوط ريزيوس على سطح امليناء وتعبر   perikymata الحوائط املتموجه  -2

عن املظهر الخارجي  ) الظاهر ( لخطوط ريزيوس وتمتد في مستوى خط افقي عبر  

 سطح التاج كميازيب متموجه . 

 الحوائط املتموجة                                                         

                            

                                                                                                                 

 
 

امليناء -3 الشكل والعمق تكون قليلة    نهايات مواشير  في  املواشير مقعره ومتفاوته  نهايات  : تظهر 

 العمق في املنطقه العنقيه وعميقه بالقرب من السطوح الطاحنه والحدود القاطعه . 

 :  تظهر كخطوط مسننه في املناطق املتباينه لسطح السن  .  cracksالصدوع    -4
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:  الغشاء اللعابي هو راسب عضوي على سطح السن يعاود     الغشاء اللعابي واللويحةالسنية  -5

الظهور ودائما بعد مده قصيره من تنظيف االسنان ميكانيكيا وتصبح مستعمرة بالعضويات 

 الدقيقه لتشكل اللويحة البكتيريه  . 

 تغيرات سطح امليناء   •

سط الفموي )اللعاب(  حيث يحصل  مع تقدم العمر يتغير تركيب سطح امليناء مع تغير الشوارد املعدنيه في الو  

تزايد مستمر باملحتوى الفلوري الذي يتعرض له سطح امليناء .ايضا تقل نفوذية امليناء مع تقدم العمر حيث  

 تصغر املسام الن البلورات  ترسب املزيد من الشوارد املعدنيه ويزداد حجمها  . 

 

 

 

 

 

 

 

 


