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 د. بشر علي شميس

 

 الجنين الخاص )تطور الوجه والفكين(

 

 الوجه: طور ت

في البداية يتوضع وجه الجنين بين الصفيحة العصبية في األعلى والتامور في األسفل والناتئ الفكي للقوس البلعومي 

 األول في الوحش ي.

البدئي من األديم الظاهر في مركز هذه املنطقة وفي قاعه الغشاء الشدقي البلعومي الذي يتالش ى في بداية يتشكل الفم 

 األسبوع الرابع مؤديا التصال الفم البدئي باملعي األمامي.

 يعتمد تطور الوجه على اقتراب البرعم الجبهي األنفي والفكي العلوي والفكي السفلي.

 من تنامي في اللحمة املتوسطة على الوجه البطني للدماغ باتجاه الفم البدئي. يبدأ الناتئ الجبهي األنفي

ينمو كل من الناتئين الفكيين العلويين من النهاية العلوية للقوس البلعومية األولى متجها لإلنس ي لتشكيل الحافة 

 السفلية للحجاج.

ئي ويلتحمان لتشكيل الفك السفلي والشفة يقترب الناتئان الفكيان السفليان من الخط املتوسط تحت الفم البد

 السفلية.

تظهر الوهدة الشمية كانخفاض في الحافة السفلية للناتئ الجبهي األنفي املتقدم لتقسمه إلى ناتئ أنفي إنس ي وناتئين 

 أنفيين جانبيين.

اإلنسيين الذين يشكالن  ينمو الناتئان الفكيان العلويان في األنفي السفلي ويتحدان بالناتئين الجانبيين والناتئين

 عضلة الشفة العلوية وطليعة الفك السفلي.

يمتد الناتئان الفكيان العلويان لإلنس ي لتشكيل الفك العلوي والوجنة ثم يقومان بتغطية طليعة الفك ويلتحمان 

 على الخط املتوسط.
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 تتحد النواتئ املشكلة للوجه خالل الشهر الثاني.

 

 الشفتين: طور ت

 ة: الشفة العلوي

 تتشكل من نمو الناتئين الفكيين العلويين لإلنس ي ليلتقيا على الخط املتوسط ثم يلتحمان مع الناتئ األنفي اإلنس ي.

 الشفة السفلية:

 تتشكل من نمو الناتئين الفكيين للقوسين البلعوميتين األوليين لإلنس ي الذين يلتحمان على الخط املتوسط.

الصفيحة الشفوية اللثوية )تكثف خطي في األديم الظاهر( مما يؤدي لتشكل ميزابة تنفصل الشفة عن اللثة بظهور 

 عميقة بين الشفتين واللثتين.

 تبقى منطقة صغيرة من الصفيحة على الخط املتوسط لتشكل اللجيم.

 تصغر فتحة الفم بعد التحام الشفتين في الجانبين

 عضالت الشفتان تأتي من القوس البلعومية الثانية.

 

 الحنك: طور ت

 يكون الفم واألنف جوفا واحد في البداية، ينفصالن بفضل تشكل الحنك.

 يتشكل الحنك األولي الذي سيحمل القواطع األربعة من الناتئ األنفي السفلي.

 يبرز من كل من الناتئين الفكيين العلويين، باتجاه اإلنس ي، ناتئ حنكي يتحد مع نظيره لتشكيل الحنك الثانوي.

 حنكان األولي والثانوي )الحنك الصلب( والحاجز األنفي من األمام باتجاه الخلف.يلتحم ال

 

 

 تتحد ثنيتا الحنك الرخو خالل األسبوع الثامن وتلتحم اللهاة على الخط املتوسط خالل األسبوع الحادي عشر.
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 يبقى اتصال الفم مع األنف في األمام عبر الثقبة القاطعة.

 

 األنف: طور ت

 يتكون سقف األنف من نمو الناتئين األنفيين الجانبيين 

 يتكون الجداران األنفيان الجانبيان من الناتئين األنفيين الجانبيين والناتئين الفكيين العلويين.

تتشكل فتحتا األنف األماميتان من الوهدتين الشميتين في الناتئ الجبهي األنفي. يحد الوهدة الشمية الناتئ األنفي 

تتعمق تلتحم النواتئ و س ي )في اإلنس ي( والناتئ األنفي الجانبي )في الوحش ي( والناتئ الفكي العلوي )في األسفل(. اإلن

لتشكيل جوفين محددين ينتهي كل منهما بمنخر )مسدود بظهارية من الشهر الثاني للسادس( في  الوهدتان الشميتان

 األمام ومنعر في الخلف. 

قصيرة جدا، تتمزق أرضية كل من الوهدتين الشميتين ليتصل جوف األنف والفم. في البدء تكون أرضية األنف 

بالتزامن مع ذلك ينمو الحاجز األنفي من الناتئ األنفي لألسفل. ثم ينمو الناتئان الحنكيان للفك العلوي لإلنس ي 

 ليلتحما والحاجز األنفي.

 

 تطور القناة األنفية الدمعية:

الظاهر بين املآق )زاوية العين اإلنسية( إلى األنف. يفصل بين الناتئ األنفي الجانبي  تتشكل من تكثف خطي في األديم

والناتئ الفكي العلوي ويشكل حبال صلبا من خاليا تتجه للعمق لتغطى باللحمة املتوسطة. ثم تتسع نهايته العلوية 

لجفنين. في النهاية، تتنكس الخاليا مشكلة كيس الدمع. يحدث بعدها تكاثر خلوي يؤدي لتشكيل قناة دمعية لكل من ا

 املركزية للحبل لتشكل ملعة القناة )تنفتح على الصماخ األنفي السفلي(.

 

 تطور الفم:

 يأتي من مصدرين:

 انخماص من الخارج يغطيه األديم الظاهر
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 امتداد خلفي من النهاية العلوية للمعي األمامي يغطيه األديم الباطن

 شدقي البلعومي الذي يزول خالل األسبوع الثالثيكونان منفصلين بالغشاء ال

يشتق من األديم الظاهر الحنك الصلب، الجدران الجانبية للفم، الشفتان، ميناء األسنان، الظهارة املفرزة وبطانة 

 القناة النكفية.

 ك الرخو.يشتق من األديم الباطن ظهارة اللسان، قاع الفم، الطيات الحنكية اللسانية والبلعومية وأغلب الحن

 

 تطور البلعوم والعنق:

 يظهر العنق بين الفم والقلب أمام الحويصل الدماغي الخلفي.

في هذا املستوى يكون هناك طبقة من اللحمة البطانية بين األديم املتوسط للمعي األمامي واألديم الظاهر السطحي 

 أقواس بلعومية )غلصمية(.  6 – 5ثم تنقسم اللحمة البطانية إلى 

 كل قوس انتفاخا خارجيا وبين األقواس أثالم بلعومية.تشكل 

 وعلى الوجه الجانبي للمعي األمامي أجربة بلعومية.

 يصبح حينها املعي األمامي بلعوما

 تمتد األقواس بنموها إلى أمام البلعوم حتى تلتقي وتلتحم

     4و 3كبيرا الحجم وهما يتراكبان جانبيا مع القوسين  2و 1القوسان 

 شاهدان من الخارجصغيران جدا وال ت 6و 5القوسان 

 

 تتكثف اللحمة املتوسطة في كل قوس ليتشكل لب غضروفي وعضلي هيكلي وشريان.

 يأتي التعصيب العضلي من عصب ينمو في الدماغ الخلفي.

 .2و 1تتصل األجزاء الغضروفية لألقواس مع األجزاء الغضروفية للقحف ويستمر مع القوسين 

 اتصال لعضالت القوس مع عظام وغضاريف األقواس املجاورة.قد يحدث 
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العصب املغذي للقوس األولى هو الشعبة الفكية السفلية ملثلث التوائم إضافة لعصب حبل الطبل )فرع من 

 الوجهي( وهو يعصب أيضا الثلثين األماميين للسان.

 العصب املغذي للقوس الثانية هو العصب الوجهي.

 الثالثة هو العصب البلعومي اللساني. العصب املغذي للقوس

 تعصيب باقي األقواس يأتي من املبهم والشوكي.

 

 القوس البلعومية األولى: 

 تنقسم لحمتها الباطنة إلى ناتئين؛ الفكي العلوي )قصير( والفكي السفلي )طويل(

الرباط املطرقي األمامي  العظام: الفك العلوي، العظم الوجني، عظم الحنك، العظم الصدغي، املطرقة والسندان،

 والرباط الوتدي الفكي السفلي، وعظم الفك السفلي.

العضالت: عضالت املضغ، البطن األمامي لذات البطنين، الفكية الالمية، موترة شراع الحك، وموترة الطبل )يعصبها 

 القحفي الخامس(

 جزئيااألوعية: القوس األبهرية األولى التي تتابع وتصبح شريان الفك العلوي 

 العصب: الفكي السفلي من مثلث التوائم

 

 

 

 

 القوس البلعومية الثانية:

العظام: الركاب، الناتئ اإلبري للعظم الصدغي، الجزء املتوسط للرباط اإلبري الالمي والقرن الصغير والقسم العلوي 

 للعظم الالمي.
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البطنين، العضالت التعبيرية، املبوقة، عضالن األذن، العضالت: عضلة الركاب، اإلبرية الالمية، البطن الخلفي لذات 

 القذالية الجبهية والعضلة الجلدية للعنق

 العصب: القحفي السابع

 

 القوس البلعومية الثالثة: 

 العظام: القرن الكبير والجزء السفلي للعظم االمي

 العضالت: اإلبرية البلعومية

 العصب: القحفي التاسع

 

 :6و ،5، 4األقواس البلعومية 

 5و 4الغضروف الدرقي من 

 الغضروف الحلقي والطرجهالي وحلقات الرغامى

 العضالت: عضالت الحنجرة وباقي عضالت البلعوم والحنك الرخو

 العصب: القحفي العاشر والجزء القحفي من الحادي عشر

 تطور األديم الظاهر املغطي لألقواس وتطور األثالم البلعومية:

نطقة أعلى القوس األولى ويشكل الصفيحة الشفوية اللثوية وهي تنمو لألسفل على السطح يتكثف األديم الظاهر للم

 الداخلي للفك وتغزو اللحمة املتوسطة لتتنكس تاركة ثلما بين الشفة والناتئ السنخي.

 األديم الظاهر للقوس األولى يصبح بشرة الجلد فوق الفك السفلي

 

ي الظاهر وجلد غشاء الطبل وحول الصماخ يتشكل الصيوان من الثلم البلعومي األول يشكل الصماخ السمع

 القوسين األولى والثانية
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جيب العنق )مغطى  4، 3، 2باقي األثالم البلعومية تنطمر تحت القوس الثانية التي تنمو نحو العنق لتشكل األثالم 

 باألديم الظاهر( ينغلق الحقا

 

 تطور األجربة البلعومية:

 ن النهاية الرأسية للمعي األمامي )من األديم الباطن(.تنشأ بطانة البلعوم م

 في البداية يكون ملساء، تبدي بعض االنتفاخات واألجربة بظهور األقواس البلعومية.

 حيث يميز خمسة جيوب تكون معظم أجزاء العنق بعضها يبقى ضمن البلعوم )اللوزتان( بعضها يهاجر )التوتة(

الردب النفيري الطبلي الذي يمتد جانبيا ليالقي قاع الثلم األول ويصبح مماسا لألذن الجيب البلعومي األول؛ ينمو منه 

 عندا يصل لقاعدة الجمجمة، يشكل جوف الطبل. 2و 1الباطنة والنهايات الظهرية للقوسين 

 يضيق عنقه ليشكل نفير أوستاش. ثم يشكل غار الخشاء من امتداد خلفي لجوف الطبل.

 يشكل اللوزة. الجيب البلعومي الثاني؛

 الجيب البلعومي الثالث؛ يعطي التوتة والدريقات السفلية.

 الجيب البلعومي الرابع؛ يعطي الدريقات العلوية.

 الجيب البلعومي الخامس؛ من غير املؤكد أنه مميز ككيان مستقل عند جنين اإلنسان.

 

 

 

 

 

 تطور اللسان:
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الجدار األديمي الباطن على قاع البلعوم وبعده بقليل انتفاخان خالل األسبوع الرابع تظهر الحديبة اللسانية في 

لسانيان جانبيان )من القوس األولى( يتضخمان ويلتحمان ليغطيا الحديبة املتوسطة ويشكالن ثلثي اللسان 

 األماميين.

 في نفس الفترة يظهر املجمع في قاع البلعوم خلف الحديبة اللسانية يمتد على جانبيها لألمام.

يتجاوز نمو القوس الثالث نمو اآلخرين وتلحم على الخط املتوسط ويزول  4و 3، 2النهايات األمامية لألقواس  تدخل

 املجمع

 يفصل الثلم االنتهائي بين الثلثين األماميين والخلفي للسان.

ررة الجزء بعد نمو خاليا األديم الباطن حول حافتي الثلثين األماميين لألسفل ضمن اللحمة املتوسطة تتنكس مح

 األمامي للسان عدا لجيم اللسان بفضل بقاء بعض الخاليا على الخط املتوسط.

 تأتي عضالت للسان من الجسيدات العضلية القذالية.

يتكون لسان املزمار بانفصال الثلث الخلفي من املجمع بامليزابة املستعرضة التي تتجزأ إلى أخاديد بظهور طية بين 

 اللسان ولسان املزمار.

 لغدة الدرقية شكل من رتج من قاع البلعوم خلف الحديبة اللسانية )مكان الثقبة العوراء(ا

 

 تطور الغدد اللعابية؛

بحدود األسبوع السابع من جدار الفم البدئي وتنمو داخل اللحمة املتوسطة، ثم تشكل عنيبات إفرازية من األديم 

اللسان(، ثم تتشكل املحفظة من اللحمة املتوسطة وتتقسم الظاهر )الغدة النكفية( أو الباطن )تحت الفكية وتحت 

 لعدة فصوص وفصيصات.

 

 

 تطور األسنان:
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 10تبدأ بحدود األسبوع السادس بحدوث تكثف خطي في األديم الظاهر في الصفيحة السنية )حافة الفكين( ثم تظهر 

كثف من اللحمة املتوسطة له شكل براعم سنية لكل من الفكين تنمو داخل اللحمة املتوسطة. ينغلف كل برعم بت

 قلنسوة )الحليمة السنية( 

 تتمايز خالياها إلى ظهارة سنية خارجية وأخرى داخلية وتصبح الخاليا بينهما غير متماسكة لتشكل الشبكة النجمية. 

الخاليا  تتضخم خاليا اللحمة املتوسطة املالصقة للظهارة السنية الداخلية مع نمو القلنسوة وتتمايز إلى أرومات

 السنية املسؤولة عن ترسيب العاج.

تتراجع األجسام الخلوية لألرومات نحو مركز الحليمة مع ازدياد تشكل العاج ويبقى خلفها ناتئ أرومي خلوي سني داخل 

 العاج.

 تشكل الخاليا الباقية في الحليمة لب السن.

 تتكثف اللحمة املتوسطة املحيطة بالسن لتشكل كيس السن الليفي.

يستمر نمو القلنسوة ويزداد عمق انغالفها بالحليمة السنية. وتتمايز خاليا الطبقة السنية الداخلية إلى أرومات امليناء 

 على السطح الخارجي للعاج. تزداد امليناء سماكة وتتراجع األرومات إلى داخل الشبكة النجمية.

 من اللحمة املتوسطة املجاورة. يزداد انطواء الظهارة السنية الخارجية بتشكل حليمات وعائية 

 تتشكل جليدة امليناء )تزول عن السطوح املكشوفة تدريجيا بعد بزوغ األسنان وتعرضها لالحتكاك( 

 بحدود الشهر الثالث تولد الصفيحة السنية براعم األسنان الدائمة.

 يمة السنية لتشكل غمد الجذر.تتكاثر خاليا األديم الظاهر املكونة لحافة البرعم السني وتمتد لألسفل حول الحل

 تتمايز خاليا اللحمة السنية املتصلة بالغمد إلى أرومات سنية تبدأ بإنتاج العاج الذي يتصل بعاج التاج.

 

زو خاليا من اللحمة املتوسطة غمد الجذر لتكسوه ثم تتمايز إلى أرومات مالطية تنتج املالط الذي يغطي العاج وهو غت

 العنق.يتمادى مع امليناء عند 

 تشكل األرومات الليفية بعد تشكل الجذر رباط السن.
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بعد الوالدة ويكتمل بزوغها بحدود السنتين  9و 6تتجه األسنان الساقطة إلى السطح لتبزغ في جوف الفم بين الشهرين 

 من العمر.

 على الجهة اللسانية من األسنان الساقطة. 3األسنان الدائمة: تظهر براعمها خالل الشهر 

 م السنية الناشئة من االمتداد الخلفي للصفيحة السنية.عكل البراتتش

 تتطور بما يشبه تطور األسنان اللبنية. يتأخر بزوغها حتى السنة السادسة من العمر.
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