
جامعة المنارة
كلية طب األسنان

(القسم العملي) علم النسج الخاص بالفم و األسنان

نشوء وتطور االسنان

Development and growth of the teeth
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:مقدمة عن تشريح االسنان

:يتألف كل سن تشريحيا من

enamelالميناء •

dentinالعاج •

dental pulpاللب السني •

cementumالمالط •

:ويحيط بالسن مجموعة من النسج الداعمة•

نخيالرباط السني الس-العظم السنخي-اللثة
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:تنشأ االسنان في الفم وفق مجموعتين
.داخل الرحمالجنينيةمن الحياة والسابعالسادسيبدأ تشكلها بين األسبوع (: deciduous teeth)االسنان املؤقتة -1
.من الحياة داخل الرحمعشرالرابعيبدأ تطورها في األسبوع (: permanent teeth)االسنان الدائمة -2
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:   أنواع الخاليا التي تتشكل منها االسنان 

تأتي : epithelium cellsالظهاريةالخاليا -1
عضو وتشكل الحقا الخارجيةمن الوريقة 

.(المسؤول عن تشكيل الميناء)الميناء 

 mesenchymeالميزانشيميةالخاليا -2
cells : وتشكلالمتوسطةتأتي من الوريقة
ل المسؤولة عن تشكي)السنية الحليمةالحقا 

(.العاج واللب

:neural crest cellsالعصبيالعرفخاليا 

تهاجر من االنبوب العصبي وتتوضع في 
.الميزانشيم

:   الوريقات الجنينية المساهمة في تشكيل االسنان

تساهم : ectodermالخارجيةالوريقة •
.لجذراعلى تكون وتحرضالميناءبتكوين 

تساهم : mesodermالمتوسطةالوريقة •
.بتشكيل العاج واللب والنسج الداعمة
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الوريقة المتوسطةالوريقة الخارجية                                                                                               

اتترافق مع الخالي

زانشيميةبروتينات وعوامل النمو                                                        المي

الخاليا الميزانشيميةالخاليا الظهارية                                                                                               

خاليا العرف العصبي

الجراب السني            الحليمة السنيةعضو الميناء                                                                                                     

تتفاعل مع الخاليا الظهارية

لتحرضها على تشكيل السن

الرباط والمالط                    العاجالميناء                                                                                                    

تفاعل
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المرحلة الجرسية 
المبكرة

early

Bell stage
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يمر تطور 

السن بعدة 

:مراحل
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:قةويمر تطور السن بثالث مراحل زمنية متزامنة مع المراحل الساب

مرحلة 

البدء

(.ميزانشيميعند تكاثر الخاليا الظهارية باتجاه النسيج ال)تبدأ عند دخول الخاليا الظهارية في النسيج الميزانشيمي تحتها •

.البراعم السنيةوتسمى هذه الكتل ب( ال تشبه السن ال شكليا وال وظيفيا)يكون تكاثر الخاليا بشكل كتلة مدورة غير متمايزة •

(.مرحلة البرعم غير المتمايز) وبالتالي فان هذه المرحلة متوافقة مع المرحلة األولى•

التمايزمرحلة 

الشكلي

السن فقط دون تفعيل الوظيفة شكليتم فيها تحديد •

(اذا ان لكل سن شكل مميز يختلف عن االخر)لألنسجة غير المتساوي ينجم هذا الشكل عن التكاثر •

الجرسية المبكرةوبالتالي يمكن القول ان هذه المرحلة تتوافق مع المرحلة •

التمايزمرحلة 

الوظيفي

لك السن وظيفته فيكتسب بذ( أي يتم تكلس النسج السنية كالميناء والعاج)في هذه المرحلة يتم افراز النسج السنية الخاصة •
.الخاصة

(.مرحلة االسنان المتكلسة)تتوافق هذه المرحلة مع المرحلية الجرسية المتأخرة•
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:عندما يحين موعد تشكل السن •

ية تتكاثر خاليا البشرة الفمو-1
ن او طبقتي)األولية فتزداد ثخانتها 

وقالطوتشكل ( ثالث طبقات خلوية
 primaryاالوليالبشروي

epithelial band.

البشرة الفموية األولية

oral epithelium primary

ي يتابع الطوق البشروي االول-2•
:التكاثر فتتشكل

 vestibularالدهليزيةالصفيحة •
lamina( المسؤولة عن تشكيل

(.دهليز الفم

dental laminaالسنيةالصفيحة •
.(المسؤولة عن تشكيل االسنان)
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A- الظهارة الفموية االولية
oral epitheliumprimary

B-   الطوق البشروي األولي
primary epithelial band
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A- الطوق البشروي األوليprimary epithelial band
B- الصفيحة السنيةdental lamina
C- الصفيحة الدهليزيةvestibular lamina
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العامةحة تشكل الصفيحة السنية فيما بعد الصفي•
general lamina والتي تعطي:

تشكل براعم االسنان: الجانبيةالصفيحة -1
المؤقتة

ائمةالدتشكل براعم االسنان : الخلفالصفيحة -2
ةالدائماالرحاءتشكل براعم : االمالصفيحة -3
في بقية الخاليا الظهارية: البدئيةالصفيحة -4

فيحة الميزانشيمي بعد ضمور وتحلل الصالنسيج 
.السنية
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ظهارة التجويف الفموي األولية

تتسمك

الطوق البشروي االولي

ينمو ويتضاعف

الصفيحة األساسية 
تنقسم الى

الصفيحة الدهليزية                الصفيحة السنية

مسؤولة عن تشكيل دهليز الفم                          الصفيحة العامة       
الصفيحة الجانبية والخلف و

االم والبدائية
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(  المرحلة البرعمية)مرحلة البرعم غير المتمايز : أوال
bud stage

كاثرها باتجاه بعد تشكل الصفيحة السنية فإنها تتابع ت•
غيرالميزانشيم تحتها فتتشكل البراعم السنية

ية أي ان هذه البراعم هي تشكالت بشرو) المتمايزة
عد لتأدية دائرية او بيضوية الشكل خاليا لم تتمايز ب

(.أي وظيفة

:تكون خاليا البرعم غير المتمايز•

الخاليا المتوضعة على محيط )محيطيةخاليا -1
(.البرعم

ة في مركز البرعم وتكون مضلع) مركزيةخاليا -2
(.الشكل

كال نوعي الخاليا ظهارية غير متمايزة : مالحظة
.وقعولكن االختالف بينهما فقط من حيث الشكل والم

:bud stageمرحلة البرعم غير المتمايز
A الصفيحة السنية - dental lamina   

B -الخاليا المركزية للبرعم 
C الخاليا الميزانشيمية - mesenchymal cell condensation

D العظم السنخي - alveolar bone
E- الخاليا المحيطية للبرعم

E
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البرعم 

غير 

المتمايز
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early cup stage:المرحلة القبعية المبكرة: ثانيا

اثر باتجاه للبرعم بالتكالبشرويةتستمر الخاليا -1•
ذلك فتتشكل بتأثيرالميزانشيمفيتكثفالميزانشيم 

.dental papillaالحليمة السنية 

اد للبرعم تنتج وتفرز موالداخليةالخاليا -2•
بأنها تتصف( سكريات مخاطية)بروتينية سكرية 

:مما يسببالماءجذبتمتلك خاصية 

رعم البمركززيادة تراكم السائل بين الخاليا في -
غمرلكن )مما يسبب تباعد هذه الخاليا عن بعضها 

(  تتبقى متصلة مع بعضها بواسطة استطاالذلك
جمي فتأخذ شكل نجمي شبكي وتسمى النسيج الن

(.يعتبر مدخر غذائي)الشبكي 

اع ارتفازدياد تراكم السائل الخاللي يسبب -3•
اء البرعم فيأخذ عضو المينمحيطعلى الضغط 

.القبعةشكل 

1

2

بداية تشكل النسيج النجمي الشبكي-1

تكثف الميزانشيم لتشكيل الحليمة السنية-2

الحظ ان البرعم بدأ يأخذ شكل القبعة
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لخاليا عضوشكليتمايز يحدث في هذه المرحلة 
:على النحو التاليالميناء 

لى التي تتوضع ع)الداخليةتصبح الخاليا : أوال
السطح المقعر للقبعة والتي تواجه الخاليا 

وتسمى الشكلمكعبة( الميزانشيمية للحليمة السنية
ية البشرة المينائية الداخل)هذه الطبقة من الخاليا 

inner enamel epithelium)

وتدعى ةمسطحللقبعة الخارجيةتصبح الخاليا : ثانيا
 outer enamelالبشرة المينائية الخارجية )

epithelium  )

ين البشرة تتوضع بخاليا نجمية الشكل تتشكل : ثالثا
الشبكيالنسيجالمينائية الداخلية والخارجية وتسمى 

.النجمي

.مة السنيةيتشكل الجراب السني المحيط بالحلي: رابعا

St: تشكل النسيج النجمي الشبكي

O: البشرة المينائية الخارجية

i: البشرة المينائية الداخلية

Dp: الحليمة السنية
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late cap stage: المرحلة القبعية المتأخرة

:يتم في نهاية هذه المرحلة•

وية من الخاليا البشررابعةطبقةتشكل -1
لداخلية لعضو الميناء بين البشرة المينائية ا

.والنسيج النجمي الشبكي

المتوسطةوتسمى هذه الطبقة بالطبقة 
(.الطبقة االنتقالية)

كل في يمكن القول ان الطبقة االنتقالية تتش
نهاية المرحلة القبعية المتأخرة او بداية 

.المرحلة الجرسية المبكرة

1

4

• النسيج النجمي الشبكي-1

• البشرة المينائية الخارجية-2

• الطبقة االنتقالية-3

• البشرة المينائية الداخلية-4
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وبداية )تظهر في نهاية المرحلة القبعية المتأخرة 
تي بعض النسج ال( المرحلة الجرسية المبكرة

:ستزول فيما بعد

سن تشترك في تشكيل حدبة ال: عقدة الميناء-1
حيث انها تضبط ( حدبة االرحاء او الضواحك)

.مكان تشكل وانتهاء حدبة السن

(  ئيالبد)يحدد الشكل االولي : الحاجز المينائي-2
.للحدبة اثناء تشكل التاج

ة الداخلية التقاء البشرة المينائي: العروة العنقية-3•
مد والخارجية والتي تشكل بعد تكلس التاج غ

المرحلة الجرسية المبكرة  .هرتفغ البشروي المسؤول عن تشكيل الجذر early bell stage
A العروة العنقية–
B شبكة الخاليا النجمية–
C الحاجز المينائي–
D البشرة الداخلية للميناء-
E الطبقة االنتقالية-
F الصفيحة السنية-
G البشرة الخارجية للميناء-
H الحليمة السنية- https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


:early bell stage: المرحلة الجرسية المبكرة

:في هذه المرحلة•

يأخذ عضو الميناء شكل الجرس•

:طبقات خلوية4يكون عضو الميناء مكونا من •

اسم صف واحد من الخاليا االسطوانية تعرف ب: الطبقة الداخلية-1
لمرحلة والتي تتمايز في نهاية هذه ا( الخاليا ما قبل مصورات الميناء)

.الى مصورات ميناء

لميناء تتوضع فوق الخاليا الداخلية لعضو ا: الطبقة االنتقالية-2
قة هي طبقة هذه الطب: وظيفتها. ويتوضع فوقها الخاليا الشبكية النجمية

كل في من خاليا احتياطية مغذية لخاليا مصورات الميناء التي ستتش
اليا تؤمن إيصال الغذاء الى هذه الخ.)نهاية المرحلة الجرسية المتأخرة

(.والدعم خالل افراز الميناء

(.النسيج الشبكي النجمي)طبقة الخاليا النجمية -3

.البشرة المينائية الخارجية: طبقة الخاليا الخارجية-4

في نهاية هذه المرحلة  تتمايز خاليا مصورات مصورات الميناء 
.العاجفتحفز خاليا الحليمة السنية على التمايز الى خاليا مصورات
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1

2

3

النسيج النجمي الشبكي-1

البشرة المينائية الخارجية-2
الطبقة االنتقالية -3

(في بداية المرحلة)خاليا ما قبل مصورات الميناء : الطبقة الداخلية-4

خاليا مصورات الميناء في نهاية المرحلة
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LATE BELL STAGE: المرحلة الجرسية المتأخرة
:في هذه المرحلة•

غير مادة عضوية)طليعة العاج تبدأ مصورات العاج بإفراز -1
24بعد أي نسبة تكلسها تساوي صفر تبدأ بالتكلسمتكلسة 

%(30ساعة ويصل تكلسها عندها الى 

يناء يحفز العاج المتشكل مصورات الميناء على افراز الم-2
ميناء ال)الميناء غير الناضج فتقوم مصورات الميناء بإفراز 

ى ثم يزداد تكلسه تدريجيا ليصل ال% 30نسبة تكلسه : الفتي
%(98-96نسبة تكلس الميناء وهي 

مكان االتصال بين مصورات الميناء ومصورات العاج -3
ى عبارة عن غشاء قاعدي هو الذي سيصبح فيما بعد الملتق

.المينائي العاجي

اتجاه يبدأ تشكل الميناء بدءا من ذروة الحدبة ومن الحد القاطع ب
.المنطقة العنقية

عطاء بعد تشكل كامل الميناء والعاج تبدأ الحليمة السنية بإ
.العضو اللبي

OEE: البشرة المينائية الخارجية

IEE: البشرة المينائية الداخلية

ANB: خاليا مصورات الميناء

OB: خاليا مصورات العاج

P: الحليمة السنية

C: النسج المتكلسة السنية
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الحليمة السنية

خاليا مصورات العاج

طليعة العاج 

اللون الزهري )

(الفاتح

اللون )العاج المتكلس 

(الزهري الغامق

النسيج النجمي 

الشبكي

خاليا مصورات 

الميناء
الميناء المتكلس 

(باللون األبيض)
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:تشكل الجذر

:يتشكل الجذر عن طريق غمد هرتفغ البشروي•

هو عبارة عن تكاثر للخاليا المينائية الداخلية والخارجية •

يحدث هذه التكاثر بعد تشكل التاج في منطقة العروة العنقية•

.نييحيط الغمد بالسطح الداخلي بالعضو اللبي اما من الخارج فهو مطوق بالجراب الس•

بقايا يتالشى الغمد حول الجذر في الرباط تاركا بقايا من الخاليا الظهارية التي تسمى•
(المسؤول األهم عن اغلب االكياس و األورام سنية المنشأ)ماالسيه 
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انتهت المحاضرة
...........
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