
 Teeth    األسنان 

رغم ان األسنان ال تعود الى الجاهز الهيكلي اال انها ترتبط به ارتباطا وثيقا ، ويبدو ان سلف  
الفقريات هي الحراشف الصفيحية كتلك التي توجد بالقرب من حافات فكوك األسماك 

 الغضروفية والتي اصبحت اكبر حجما ومرت بتحول تدريجي الى ان أصبحت أسنان . 
وتتألف    Stomodeumاشتقت االسنان من االديمين الظاهر والمتوسط للمسلك الفمي 

 -األسنان من : 
 Dentineالعاج  -1
 وهو على شكل تاج يكسو السن .   Enamelالميناء  -2
وال تمتلككك اسككنان االسككماك الغضكككروفية مينككاء بككل يككككون هنككاك تككاج حككر فكككو  سكك   الل ككة وجككك ر  

حكككول   Cementum Substanceتوجكككد مكككادة م طيكككة  رابككط وأوعيكككة دمأيكككة وأعصكككاب ،  مكككا 
 ج ور االسنان تحمي العاج وتربط االسنان بالفك . 

للفقريات الواطئة اسنان ك يرة ، وقد تحمل جميع عظام الحنك والبلعوم في األسماك أسنان .  
 ما يحمل الحنكيان والميكعي في البرمائيات ، والميكعي في السفينودون، والحنكيان 

 والجناح
 
وتحمل االسنان في التماسي  واللبائن على العظم قبل الفكي  .يان في الحيات اسنانا

والفكي للفك االعلى وعلى العظم السفلي للفك االسفل، ويختلف عدد االسنان في جميع 
اصناف الفقريات عدا اللبائن اذ يكون ثابتا تؤلف ع مة خاصة للتشخيص . وال تظهر 

سنان حتى اثناء نموها . ولل يور السلفية    االركيأبترك(  الس حف وال يور أي اثر لل 
Archaeopteryx  )و   االك يورن  Ichthyournis ,   )الهسبراورن Hesperonis   اسنان

جيدة التكأين شبيهة بأسنان الزواحف .  ما ان بعض احادية المسلك والدردائيات والحيتان 
 لبائن عديمة االسنان . 

 

 
 

 (للضرسمقطع طولي )

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tooth_Section.svg


تستبدل االسنان في اغلب الفقريات باستمرار ، ويدعى التسنن في ه ه الحالة متعدد 
،  ما تدعى اللبائن التي لها تسنينان  Polyphyodont  )  متعدد االثغار  المجاميع السنية

اذ يعقب اسنان الحليب المؤقتة االولى ، Diphyodontفقط ثنائية المجموعة السنية 
 االسنان الدائمية . 

للكيسيات والحيتان المسننة وبعض القوارض مجموعة واحدة من االسنان فتدعى احادية 
. لي( ألسنان اغلب الحيوانات متعددة المجاميع  monophyodontالمجموعة السنية 

يفي وتدعى االسنان ال رفية السنية ج ور عادة ، فهي تتصل بالفكوك بنسيج رابط ل
acrodont   وتتصل في السحالي بالعظم جانبيا وتعرف باالسنان الجنبية ،pleurodont . 

السنان التماسي  واللبائن ج ور طأيلة تنغرز في جيوب عظمية تسمى الحأيص ت االسناخ  
Alveoli  وتعرف ه ه االسنان باالسنان الغمدية . تكون  ل االسنان في أي نأع فقري متماثلة

Homodont  باست ناء اسنان اللبائن ، وتكون ضعيفة التكييف للمضغ وتستخدم  لها لمسك
 ال عام وتمزيقه . 

 الى :       Heterodontتتميز اسنان اللبائن 

  قواطعIncisors  

  أنيابCanines 

  ضواحكPremolars 

  أضراسMolars 
وتكون قواطع الفك االعلى دائما في العظم الفكي وتنمو انياب الفيل من العظام قبل الفكية 
وهي عبارة عن قواطع . تنمو انياب الفيل من العظام قبل الفكية وهي عبارة عن قواطع . تكون 

آكل بنف( معدل االنياب في القوارض ذات ج ور طأيلة جدا وال يتوقف نموها ويجب ان تت
 نموها وتتميز ه ه االسنان باحتوائها على الميناء على الس   االمامي فقط . 

وهو عاج نقي . لي( لحيوان الكس ن   Ivoryلي( ألنياب الفيل ميناء تقريبا وانما لها عاج فيل 
 قواطع على أي من الفكين  ما تفتقد األغنام القواطع في الفك االعلى . 

وطية الشكل وطأيلة تظهر بأفضل تكأين في آك ت اللحوم عادة . ولي( االنياب اسنان مخر 
 للقوارض من آك ت العشب انياب . 

 

 


