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عملي النسج الخاص بالفم و األسنان
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Histology of cementum 

علي جوني . د



:المالط
المالط نسيج ضام قاسي متمعدن يغطي جذور -

يبدأ, األسنان ال يحوي أوعية دموية و ال أعصاب

ث إلى قمة الجذر حيالمالطيمن الملتقى المينائي 

.الذرويةيحيط بالفتحة 

كون من مشابه للعظم في تركيبه الكيمائي حيث يت-

بنسبة      ( أمالح المعادن) مواد غير عضوية 

-50و مواد عضوية و ماء بنسبة %  45-50

55%

له , فاتحأقل قساوة من العاج و لونه أصفر: فيزيائيا  -

كثر قابلية نفوذية لمواد متنوعة و المالط الخلوي أ

نفوذية من المالط الالخلوي

:  أنواعه-

اط و هو الذي يمنح االرتب: ( البدئي) المالط الالخلوي 

للسن

يةمالطيحتوي على خاليا ( : الثانوي) المالط الخلوي

ته يساعد له دور تكيفي في االستجابة لتآكل السن و حرك

.في إصالح األنسجة حول سنية



 epithelialالظهارية ماالسيهبقايا 
rests of malssez بعض خاليا

هيرتفغالصفيحة الجذرية الظهارية ل 

دي تشكل كتل منفصلة تحاط بغشاء قاع

ي الظهارية و التماالسيهتعرف ب بقايا 

يستمر وجودها في الرباط حول سني 

.المكتمل
Cementoidالقالب العضوي للمالط 

ن تفرزه خاليا مصورات المالط يتألف م

دأ  ثم يبكوالجينيةمادة أساسية و ألياف 

بالتمعدن التدريجي 

.A الظهاريةماالسيهبقايا

.Bخاليا مصورات المالط

.Cالمالط
.D القالب العضوي للمالطcementoid

E . المنطقة حول السنيةPeridontal region
F .العاج



سالترل التطبقيةخطوط نمو المالط 
salter’s incremental lines

( resting lines) خطوط الراحة

كل أو وهي تعكس فترات يتباطأ فيها التش

يتوقف و من ثم يبدأ من جديد و هي 

ع متمعدنة بشدة و تمتد بشكل متوازي م

محور الجذر السني 

.Aالعاج

.B الظهاريةماالسيهبقايا

.Cخاليا مصورات المالط

.Dالمالط

F . المنطقة حول السنيةperiodontal 
region

E . وط خط) لسالترالتطبيقةخطوط النمو

( الراحة



sharpey’sألياف شاربي  fiber
رات ألياف الكوالجين التي تنتجها مصو

الليف في الرباط حول السني إحدى 

نهايتيها تندخل في المالط و األخرى 

تصبح جزء من االلياف األساسية في

الرباط حول السني تسمى هذه األلياف

ألياف شاربي 

.Aالمالط

.Bالعاج

.Cخطوط الراحة
.D المنطقة حول سنيةperiodontal 

region

E . ألياف الكوالجين الداخلية

F . ألياف شاربي



 primary cementumالمالط البدئي  
رة و هو المالط الالخلوي يظهر كطبقة ني

نسبيا  خالية من الخاليا 

.Aالعاج

.Bالطبقة الحبيبية لتومس

.C الالخلوي( البدئي) المالط األولي



secondary cementumالمالط الثانوي 
و هو المالط الخلوي 

ورات التي تنشا عن خاليا مصالمالطيةالخاليا 

المالط تبقى محتجزة ضمن فجوات ضمن 

لعضوي المالط بسبب اإلفراز المتتالي للقالب ا

حول هذه الخاليا 

.Aالعاج

.Bالعاج بين الكروي

.Cالمالط

.D المالطيةفجوات الخاليا

E .المالط الثانوي الخلوي

F .الالخلوي( األولي) المالط البدئي



بير مقطع نسيجي منحوت باستخدام التك

العالي في المالط حيث نشاهد
A-العاج

B-الطبقة الحبيبية لتومس

C-المالط الثانوي

D- المالط األولي

E-أقنية صغيرة

F-  مالطيةخلية



ج مقطع نسيجي يظهر فيه المالط و العا

.Aالعاج

.Bالعاج بين كروي

.Cالطبقة الحبيبية لتومس

.Dالمالط البدئي الالخلوي

.Eالمالط الثانوي الخلوي

.F سالترل التطبقيةخطوط النمو(

(  خطوط الراحة



المالطيأنماط الملتقى المينائي 
cementum-enamel junction

.A المتراكبoverlapping

.BTouching  المتالمس

.Cالفجويgapping



ل مقطع نسيجي منحوت يظهر الوص

المتالمسالمالطيالمينائي 

.A المالط

.Bالميناء

.Cوصل مينائي مالطي متالمس

.Dالطبقة الحبيبية لتومس

.Eالعاج

.Fالعاج بين كروي



مقطع نسيجي  منحوت يظهر وصل 

داءاألسهم السومتراكبمينائي مالطي 

.Aالمالط

.Bالميناء

.Cالعاج


