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ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИСТЕМУ -  
НЕВРОЛОГІЯ (NEUROL0GIA)

Властивістю живого організму є мож
ливість сприймати подразнення навколиш
нього середовища та відповідати на них 
відповідними реакціями. Цю функцію вико
нує нервова система. Не менш важливою 
функцією нервової системи є встановлення 
зв’язків між усіма органами власного орга
нізму та забезпечення його існування як 
єдиного цілого.

Структурно-функціональною одини
цею у нервовій системі є нейрон (нервова 
клітина, нейроцит, neuronum, neurocytus). 
Нейрон складається з тіла та відростків. 
Відросток, по якому збудження прямує у бік 
тіла нейрона (corpus neurale), зветься ден
дритом {dendritum, гр. dendron -  дерево). 
По дендритах нервовий імпульс передається 
від рецептора або від іншого нейрона. Від
росток, по якому збудження прямує від тіла 
нейрона, зветься нейритом {neuritum), або 
аксоном {ахдп, гр. -  ось). Через нейрит 
нервовий імпульс передається робочому 
органу або іншому нейрону. Місце кон
такту нейронів, де нервовий імпульс переда
ється від одного нейрона на інший, зветься 
синапсом {synapsis). Один нейрон може 
мати від 1000 до 10 000 синапсів і отриму
вати інформацію від 1000 інших нейронів.

Нейрони з відростками оточені нейро- 
глією та мієліном, які виконують по відно
шенню до нейрона опорну, захисну, трофічну 
функції. Мікрогліальні клітини нейроглії 
є представниками імунної системи людини. 
За загальним об’ємом частка гліальних еле
ментів значно перевищує частку нейроцитів, 
напр., у корі великого мозку -  у 26 разів.

За функціональним і топографічним 
принципами нервову систему поділяють на 
центральну та периферійну. Центральна 
нервова система, systema nervosum centrale, 
складається з головного та спинного моз
ків. Центральна нервова система побудо

вана з тіл нейронів, які разом формують 
сіру речовину {substantia grisea) мозку, 
та відростків нейронів, які разом форму
ють білу речовину {substantia alba) мозку. 
Колір білої мозкової речовини зумовлений 
мієліном, який оточує відростки нейро
нів та надає їм білого забарвлення. Пери
ферійна частина: периферійна нервова 
система, pars periferica {systema nervosum 
periphericum), складається з решти нерво
вих клітин організму, які розташовані поза 
межами головного та спинного мозків. 
Периферійна нервова система складається 
з черепно-спинномозкових вузлів, ganglia 
craniospinalia, автономних вузлів, ganglia 
autonomica, черепних нервів, пп. craniales, 
спиномозкових нервів, пп. spinales, а також 
з аферентних та еферентних, соматичних та 
автономних нервових волокон. Аферентні 
(чутливі) нервові волокна, neurofibrae 
afferentes, проводять нервовий імпульс до 
центральної нервової системи. Еферентні 
(рухові) нервові волокна, neurofibrae 
efferentes, проводять нервовий імпульс від 
центральної нервової системи.

Життєдіяльність організму побудована 
на основі рефлексів. Рефлексом {reflexum -  
віддзеркалення) називається відповідна 
реакція органа або організму в цілому на 
певну зміну у навколишньому або внутріш
ньому середовищі. Сукупність нейронів, 
що розміщуються у певній послідовності 
і передають відповідь на подразнення, утво
рює рефлекторну дугу (рис. 255).

Проста рефлекторна дуга складається 
з двох нейронів: аферентного та еферентного. 
Тіло першого (аферентного) нейрона такої 
дуги лежить у спинномозковому (чутли
вому) вузлі {ganglion spinale [sensoriale]) 
або у чутливому вузлі черепних нервів 
{ganglion sensoriale пп. cranialii). Зазвичай 
перший нейрон є псевдоуніполярним чут-
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лнвим нейроном, нейрит якого прямує до 
астральної нервової системи, а дендрит -  до 
периферії. Псевдоуніполярним цей нейрон 
зветься тому, що від нього відходить один від
росток, який у межах вузла роздвоюється на 
дендрит та аксон. Аксон псевдоуніполярного 
нейрона йде у складі задніх корінців спин
номозкових нервів до спинного мозку, або 
у складі чутливих волокон черепних нервів 
до головного мозку; дендрит псевдоуніполяр
ного нейрона закінчується рецептором.

Рецептор (лат. recipio -  беру, приймаю) 
є чутливим закінченням дендрита нервової 
клітини, або спеціалізованою чутливою 
клітиною. Під впливом сприйнятого подраз
нення у рецепторі внаслідок фізико-хіміч- 
них процесів виникає нервовий імпульс. 
Імпульс у вигляді особливої електромаг
нітної хвилі поширюється від рецептора 
по чутливому нерву в напрямі до мозку. 
В залежності від розташування розрізняють 
такі типи рецепторів:

1) екстерорецептори (екстероцептори) 
(лат. externus -  зовнішній) розміщуються 
в органах чуттів і на межі тіла з навколиш
нім середовищем -  у зовнішніх та внутріш
ніх покривах організму людини (у шкірі, 
слизових оболонках; вони сприймають від
чуття болю, температури, дотику і тиску);

2) інтерорецептори (інтероцептори) (лат. 
internus -  внутрішній) розміщуються у вну
трішніх органах, вони сигналізують про 
зміни фізичного та хімічного стану цих 
органів та їхнього вмісту;

3) пропріорецептори (пропріоцептори) 
(лат. proprius -  власний) розміщуються 
в органах апарату руху -  у м’язах, сухо
жилках, фасціях, зв’язках та суглобових 
капсулах, вони реагують на розтягнення та 
скорочення цих динамічних утворів, сигна- 
лізуючи про зміну їх взаєморозташування.

В ядрах передніх рогів спинного мозку 
та у рухових ядрах головного мозку міс
тяться тіла еферентних нейронів, на яких 
закінчуються синапсами аксони аферентних 
нейронів простої рефлекторної дуги. Аксон 
еферентного нейрона виходить із централь

ної нервової системи у складі передніх 
корінців спинномозкових нервів або рухо
вих (секреторних) волокон черепних нервів 
і прямує до робочого органа (м’яза або 
залози), активуючи його.

Необхідно зазначити, що переважна кіль
кість рефлекторних дуг побудована більше 
ніж з двох нейронів. У цьому випадку між 
аферентним та еферентним нейронами 
знаходиться один або декілька проміж
них (асоціативних) нейронів. Проміжні 
нейрони часто формують цілі нейронні 
сітки, в яких відбувається обробка інформа
ції та сигналів, що надходить від рецепторів. 
Проміжні нейрони становлять понад 90%  
загальної кількості нейронів. Саме з тіл про
міжних нейронів побудована кора великого 
мозку та мозочка, базальні ядра та ядра 
мозочка, чутливі та вегетативні ядра спин
ного мозку і стовбура головного мозку. Реак
ція у відповідь задіює, як правило, також 
більше ніж один еферентний нейрон, що 
викликає скорочення декількох м’язів (груп 
м’язів), або секрецію декількох залоз.

Нервову систему можна поділити ще на 
соматичну та автономну. Соматична нервова 
система контролює м ’язи та органи чут
тів, зв’язує організм з навколишнім серед
овищем, а автономна -  іннервує усі нутрощі, 
в тому числі залози, регулює обмінні про
цеси внутрішніх органів і тканин людини, 
відповідає за її гомеостаз (див. розділ 

“Автономна нервова система”).

Розвиток нервової системи

Нервова система розвивається із зовніш
нього зародкового листка -  ектодерми. Екто
дерма, що розташовується вздовж серединної 
лінії спинної поверхні зародка, потовщується, 
згодом заглиблюється і формує жолоб. Про
довження цього процесу призводить до збли
ження країв жолоба, утворення трубки та від
ділення цієї трубки від ектодерми (рис. 251).

Передній кінець нервової трубки  
(tubus neuralis) розширюється і дає початок
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Рис. 251. С хем а р озвитку цен тральної 
н ер в ов о ї систем и.

а -  нервова пластинка; 
б -  нервова борозна; 
в -  нервовий жолоб; 
г -  майже замкнена нервова трубка; 
д -  нервова трубка.

1 -  ектодерма;
2 -  гангліозна пластинка;
3 -  спинний мозок

розвитку головного мозку. Нерівномірний 
ріст окремих ділянок головного потовщення 
нервової трубки призводить до появи пухи
рів, відмежованих один від одного звужен
нями нервової труби. У 4-тижневих зарод
ків черепна частина {pars cranialis) нер
вової трубки складається з трьох первин
них мозкових пухирів -  переднього, серед
нього та ромбоподібного. Передній мозок, 
prosencephalon, є найширшим пухирем, 
що пов’язано з наявністю на його бічних 
стінках очних пухирців. Середній мозок, 
mesencephalon, має потовщену покрівлю, що 
пояснюється закладкою у цьому місці цен
трів зору та слуху, і потовщене дно, що пояс
нюється розташуванням у цьому місці поздо
вжніх волокнистих трактів, з яких пізніше 
формуються ніжки мозку. Задній (ромбопо
дібний) мозок, rhombencephalon, поступово 
переходить у тоншу частину нервової трубки, 
яка згодом перетворюється на спинний мозок.

На 5-му тижні внутрішньоутробного 
розвитку відбувається вигинання черепної 
частини нервової трубки у сагітальній пло
щині і поділ переднього та заднього мозко
вих пухирів на два відділи. Вигин у ділянці 
заднього мозкового пухиря обернений вен
трально, а вигини в ділянці середнього моз
кового пухиря та на межі заднього пухиря 
зі спинною нервовою трубкою -  дорсально 
(рис. 252). Передній мозковий пухир вна
слідок такого поділу перетворюється на 
кінцевий мозок {telencephalon) та проміж
ний мозок (<diencephalon), а задній мозковий

пухир -  на задній мозок {metencephalon) та 
довгастий мозок {myelencephalon). П’ять 
відділів головного мозку, що притаманні 
дефінітивному стану, можна розрізнити вже 
на 6-му тижні розвитку. Порожнина пухирів 
та спинної частини нервової трубки транс
формується у шлуночки головного мозку та 
у центральний канал спинного мозку.

Оболони головного та спинного мозку 
розвиваються з мезенхіми.

Частина клітин, що залишились після 
зачинення нервової трубки між нею та екто
дермою, скупчуються у гангліозну плас
тинку. Із гангліозної пластинки розвива
ються чутливі нервові вузли. Вузлам симпа
тичного стовбура дає початок частина нейро- 
бластів, що мігрує із гангліозної пластинки.

Відростки нервових клітин виростають 
із тіл нейробластів, розташованих у нерво
вій трубці та гангліозній пластинці. Ці 
відростки утворюють периферійну час
тину нервової системи (нерви та волокна). 
Відростки нейробластів нервової трубки 
утворюють передні корінці спинномозкових 
нервів. Відростки нейробластів спинномоз
кових вузлів утворюють задні корінці спин
номозкових нервів.

Розвиток черепних нервів пов’язується 
з розвитком тих органів, які іннервуються 
цими нервами. Рухові нерви формуються 
шляхом вростання у закладки м’язів нерво
вих волокон із рухових ядер, розміщених 
у стовбурі головного мозку. До нервів, що 
розвиваються у зв’язку з головними міо-
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Рис. 252. С хем а р озвитку  
гол овного м озку.

а -  50 днів;

6 -  100 днів; 

в -  5 місяців; 

г -  7 місяців; 

д  -  9 місяців; 

е -  зрілий вік

томами, належать III, IV, VI пари череп
них нервів. До нервів, що розвиваються 
у зв’язку із зябровими дугами, належать V 
(І дуга), VII (II дуга), IX (III дуга), Х-ХІ 
(IV -V  дуги) пари черепних нервів. XII 
пара черепних нервів розвивається внаслі
док злиття 3-4 спинномозкових нервів. До 
нервів, що розвиваються у зв’язку із орга
нами чуттів, належать І, II, VIII пари череп
них нервів. Чутливі нерви виникають шля
хом росту відростків нервових клітин у двох 
напрямках -  в речовину мозку до чутливих 
ядер і на периферію до відповідних ділянок 
шкіри або слизової оболонки.

Клітини, що оточують нервові волокна 
(нейролема та мієлінова оболонка), мігру
ють із ектодерми і супроводжують нервові 
волокна в процесі їхнього росту.

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА 
СИСТЕМА

Центральна нервова система, systema 
nervosum centrale, складається з головного 
та спинного мозку.

Спинний мозок

Спинний мозок, medulla spinalis, являє 
собою циліндричний, дещо сплющений 
у передньо-задньому напрямі нервовий тяж, 
завдовжки 40-45 см (залежно від довжини 
тіла) та вагою 3 5 ^ 0  г. Він розташовується 
у хребтовому каналі від рівня І шийного 
хребця (або нижнього краю великого поти
личного отвору) до рівня II поперекового 
хребця. На самому спинному мозку верхня 
його межа відповідає місцю відходження від 
нього корінців першої пари спинномозкових 
нервів, а нижня межа -  місцю переходу його 
у кінцеву нитку.

На протязі спинного мозку можна виді
лити його шийне та попереково-крижове 
потовщення (рис. 253). Шийне потовщення 
(intumescentia cervicalis) спинного мозку роз
міщене на рівні від III шийного до II груд
ного його сегментів. Воно обумовлене біль
шою кількістю нервових клітин у цих сег
ментах, звідки іннервуються структури верх
ньої кінцівки. Попереково-крижове потов
щення (intumescentia lumbosacralis) спин
ного мозку знаходиться на рівні І попереко
вого -  III крижового сегментів і обумовлене
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Рис. 253. С п инний  м озок , medulla spinalis, 
та довгастий  м озок , medulla oblongata; вигляд  
спереду.

1 -  sulcus bulbopontinus; 2 -  pyramis; 3 -  sulcus 
retroolivaris; 4 -  fissura mediana anterior; 5 -  intumescentia 
cervicalis; 6 -  intumescentia lumbosacralis; 7 -  conus 
medullaris; 8 -  filum terminale; 9 -  oliva; 10 -  sulcus 
anterolateralis; 11 -  pons

іннервацією нейронами цих сегментів струк
тур нижньої кінцівки. Каудально спинний 
мозок звужується у мозковий конус (conus 
medullaris), який на рівні II поперекового 
хребця переходить у кінцеву нитку. Кін
цева нитка (спинномозкова частина), filum 
terminale (pars spinalis), закінчується на 
задній поверхні куприкових хребців.

На зовнішній поверхні спинного мозку 
помітні такі сагітально спрямовані борозни 
та щілини (рис. 254). По передній поверхні

1

6 5

Рис. 254. П оп ереч н и й  розріз спинного мозку.
1 -  sulcus medianus posterior; 2 -  sulcus intermedius 
posterior; 3 -  septum medianum posterius;
4 -  substantia alba; 5 -  fissura mediana anterior;
6 -  sulcus anterolateralis; 7 -  substantia grisea

проходить глибока передня серединна 
щілина, fissura mediana anterior, по задній 
поверхні -  неглибока задня серединна 
борозна, sulcus medianus posterior.З обох 
боків від передньої серединної щілини і пара
лельно їй проходить парна передньобічна 
борозна, sulcus anterolateralis, звідки вихо
дять передні корінці спинномозкових нервів.
З обох боків від задньої серединної борозни 
і паралельно їй проходить задньобічна 
борозна, sulcus posterolateralis, через яку 
у спинний мозок входять задні корінці спин
номозкових нервів. Між задньою серединною 
та задньою бічною борознами у шийному 
відділі спинного мозку помітна задня про
міжна борозна, sulcus intermedius posterior.

Із злиття передніх та задніх корінців 
утворюються спинномозкові нерви. Пере
дній корінець, radix anterior, спинномозко
вого нерва складається переважно з аксонів 
рухових нейронів, тіла яких розташовані 
у передньому та бічному стовпах сірої речо
вини спинного мозку. Задній корінець, radix 
posterior, складається з аксонів чутливих 
псевдоуніполярних нейронів, тіла яких роз
ташовані у спинномозковому вузлі. Спин
номозковий вузол, ganglion spinale, лежить 
у міжхребцевому отворі поблизу місця 
злиття обох корінців спинномозкового нерва.
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Спинний мозок має сегментарну будову. 
Поділ спинного мозку на сегменти обумов
лений його морфологічними, ембріологіч
ними та функціональними особливостями. 
Поперечний переріз спинного мозку, із якого 
виходить корінцями одна пара спинномоз
кових нервів, зветься сегментом спинного 
мозку {segmentum medullae spinalis). Кож
ний сегмент виникає в процесі розвитку 
з одного невротома. Функціонально у межах 
одного сегмента замикається проста рефлек
торна дуга (рис. 255).

Розрізняють 8 шийних, 12 грудних, 5 
поперекових, 5 крижових, 1-3 куприкових 
нервових сегментів. Починаючи з грудних, 
сегменти розташовуються вище відповідних 
хребців хребтового стовпа. Це пояснюється 
більшою дефінітивною довжиною хребта, 
швидкість росту якого випереджає швид
кість росту спинного мозку під час розвитку 
людини. У дорослої людини корінці груд
них та нижчих спинномозкових нервів від 
сегментів спинного мозку прямують вниз 
до міжхребцевих отворів, що розташовані 
нижче відповідних сегментів (рис. 256). 
Сукупність корінців каудальних спинномоз
кових нервів нижче мозкового конуса разом 
з кінцевою ниткою спинного мозку форму
ють кінський хвіст, cauda equina (рис. 257).

Шийні сегменти, segmenta cervicalia, роз
міщені у хребтовому каналі шийної час
тини хребтового стовпа від рівня атланта до

средини тіла VII шийного хребця. Корінці 
шийних спинномозкових нервів виходять із 
хребтового каналу вище відповідних шийних 
хребців, а корінці VTII шийного спинномоз
кового нерва виходять крізь міжхребцевий 
отвір між VII шийним та І грудним хребцями. 
Грудні сегменти, segmenta thoracica, роз
міщені у хребтовому каналі на рівні від сре
дини тіла VII шийного хребця до нижнього 
краю тіла X грудного хребця. Корінці грудних 
спинномозкових нервів залишають хребтовий 
канал під відповідними грудними хребцями. 
Поперекові сегменти, segmenta lumbalia, зна
ходяться на рівні тіл ХІ-ХІ І грудних хребців. 
Крижові сегменти, segmenta sacralia, та 
куприкові сегменти, segmenta coccygea, -  
невеликі за розмірами сегменти, що проецію
ються на тіло І поперекового хребця. За пра
вилом Шипо, у нижньошийному та верхньо- 
грудному відділах сегменти спинного мозку 
розміщені на один хребець вище відповідного 
їм за рахунком хребця, у середньогрудному 
відділі -  на два хребці вище, в нижньогруд- 
ному -  на три хребці вище.

Внутрішню будову спинного мозку 
описують на його поперечних розрізах 
{sectiones medullae spinalis).

Посередині спинного мозку розміще
ний вузький центральний канал, canalis 
centralis. Цей канал є залишком порож
нини зародкової нервової трубки і міс
тить спинномозкову рідину. Вгорі канал

Рис. 255. С хем а пр осто ї 
реф лек торн ої дуги.

1 -  задній корінець спинномозкового 
нерва (аксон чутливого нейрона);

2 -  задній ріг спинного мозку;
3 -  тіло рухового нейрона;
4 -  передній корінець 

спинномозкового нерва;
5 -  нервове закінчення у м’язі;
6 -  екстерорецептор;
7 -  спинномозковий вузол;
8 -  тіло чутливого нейрона

5
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Рис. 256. С егм енти сп и н н ого  м озку.

I -  segmenta cervicalia; 2 -  segmenta thoracica; 3 -  
segmenta lumbalia; 4 -  segmenta sacralia; 5 -  segmenta 
coccygea; 6 -  os coccygis; 7 -  vertebra lumbalis V; 8 -  cauda 
equina; 9 -  vertebra thoracica XII; 10 -  vertebra thoracica I;
II -  vertebra cervicalis I

сполучається з IV шлуночком головного 
мозку, а внизу дещо розширюється, утво
рюючи у мозковому конусі кінцевий шлу
ночок (ventriculus terminalis), і сліпо закін
чується. У дорослої людини центральний 
канал може заростати на протязі кількох 
або навіть усіх сегментів спинного мозку. 
Цей канал вистелений епендимою. Відрос
тки епендимних клітин формують навколо 
центрального каналу у речовині спинного 
мозку центральну драглисту речовину 
(substantia gelatinosa centralis).

На розрізі спинного мозку його сіру та білу 
речовини можна побачити неозброєним оком.

Сіра речовина

Сіра речовина, substantia grisea, роз
міщена всередині білої речовини і навколо

Рис. 257. П о здов ж н ій  зр із  н и ж н ь о ї частини  
сп и н н ого  мозку.

1 -  cauda equina; 2 -  filum terminale;
З -  conus medullaris; 4 -  dura mater spinalis

центрального каналу. На поперечному 
розрізі спинного мозку сіра речовина має 
вигляд метелика або букви “Н” і складається 
з добре виражених парних рогів -  пере
днього та заднього. Передній ріг, cornu 
anterius, та задній ріг, cornu posterius, на 
всьому протязі спинного мозку представ
лені у вигляді переднього стовпа (columna 
anterior) і заднього стовпа (columna 
posterior). Між переднім і заднім стовпами 
є проміжний стовп (columna intermedia). 
Бічний ріг, cornu laterale, який дещо 
випинається вбік між переднім та заднім 
рогами, розташовується на протязі VIII 
шийного -  II поперекового та II—IV кри
жових сегментів спинного мозку. Форма 
переднього, заднього та проміжного сірих 
стовпів (columnae griseae) варіює у різних 
сегментах спинного мозку. Речовина сірих 
стовпів побудована переважно з тіл мульти- 
полярних нервових клітин. До складу пере
дніх стовпів входять в основному еферентні 
(рухові) нейрони, до складу задніх стовпів -  
проміжні (асоціативні) нейрони, до складу 
проміжних стовпів -  нейрони автономної 
нервової системи.

І. Скупчення тіл нейронів у пере
дньому ст овпі формують такі ядра
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(рис. 258, 259): переднє ядро, nucleus 
а«/е>шг;передньобічне ядро, nucleus 
anterolateralis; передньоприсереднє ядро, 
nucleus anteromedialis; задньобічне ядро, 
nucleus posterolateralis; з а з а д н ь о б іч н е  
ядро, nucleus retroposterolateralis; задньо- 
присереднє ядро, nucleus posteromedialis; 
центральне ядро, nucleus centralis; ядро 
діафрагмового нерва, nucleus nervi phrenici, 
розміщене посередині переднього рогу на 
протязі IV-VII шийних сегментів; ядро 
додаткового нерва, nucleus nervi accessorii, 
розташоване поблизу передньобічного ядра 
на рівні верхніх шести шийних сегмен
тів спинного мозку. На рівні шийного та 
попереково-крижового відділів спинного 
мозку клітини переднього стовпа утворю
ють спинномозкові пластинки V II-IX  
{laminae spinales VII-IX).

II. На поперечному зрізі заднього  
стовпа, у задньому розі можна виділити 
основу (basis), яка прилягає до проміж
ної сірої речовини спинного мозку, зву
жену шийку (cervix), а також потовщену 
у нижніх шийних та у грудних сегментах 
головку (caput), яка на межі з білою речо
виною спинного мозку завершується вер
хівкою (арех). Скупчення нервових клітин 
у передньому розі формують такі ядра: на

верхівці -  крайове ядро (спинномозкова 
пластинка І), nucleus marginalis (lamina 
spinalis І), у головці -  драглиста речовина 
(спинномозкова пластинка II) substantia 
gelatinosa (lamina spinalis II) -  скупчення 
нейроглії та малих нейронів, у шийці -  
власне ядро (спинномозкова пластинка 
III та IV) (nucleus proprius (lamina spinalis 
III et IV) та спинномозкова пластинка V 
(lamina spinalis V), в основі -  спинно
мозкова пластинка VI, lamina spinalis VI. 
Також у задньому стовпі описують вну
трішнє основне ядро (nucleus basilaris 
internus), бічне та присередні шийні ядра 
(nucleus cervicalis lateralis/ medialis), заднє 
ядро бічного канатика (nucleus posterior 
funiculi lateralis). Вторинна нутрощева 
речовина, substantia visceralis secundaria, 
яка розміщена в основі заднього стовпа 
і досягає передньої сірої спайки, побудована 
з тіл нейронів центральної частини автоном
ної нервової системи.

III. На поперечному зрізі проміжного 
стовпа описують центральну та бічну про
міжну речовину. Центральна проміжна 
речовина, substantia intermedia centralis, 
оточує центральний канал спинного 
мозку і складається з передньої та задньої 
сірих спайок. Бічна проміжна речовина,

Рис. 258. Спинний мозок 
на поперечному розрізі.
1 -  sulcus medianus posterior;
2 -  sulcus intermedius posterior; 3 -  radix 
posterior; 4 -  tractus dorsolateralis;
5 -  substantia gelatinosa; 6 -  apex;
7 -  cornu posterius; 8 -  formatio reticularis; 
9 -  lig. denticulatum; 10 -  cornu anterius;
11 -  radix anterior; 12 -  a. spinalis anterior; 
13 -  fissura mediana anterior; 14 -  nucleus 
anteromedialis; 15 -  nucleus anterolateralis; 
16 -  nucleus posterolateralis; 17 -  nucleus 
retroposterolateralis;
18 -  nucleus posteromedialis; 19 -  columna 
intermediolateralis; 20 -  columna thoracica 
(nuci, thoracicus); 21 -  canalis centralis;
22 -  pia mater spinalis
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substantia intermedia lateralis, розміщена 
збоку від центральної проміжної речовини 
на протязі І грудного -  II поперекового сег
ментів спинного мозку і побудована з тіл 
нейронів симпатичної частини автоном
ної нервової системи. У задній частині 
проміжного стовпа на протязі VIII ший
ного -  II поперекового сегментів лежить 
грудний стовп (або грудне ядро [Штіл- 
лінга -  Кларка]), columna thoracica {писі 
thoracicus [Stilling -  Clarke]). У грудному 
стовпі містяться тіла нейронів заднього 
спинномозочкового (пропріоцептивного) 
шляху. Скупчення тіл нейронів автономної 
частини нервової системи у проміжному 
стовпі на протязі VIII шийного -  II попере
кового сегментів формують проміжнобічне 
ядро, nucleus intermediolateralis, а на протязі 
II—IV крижових сегментів -  крижові пара
симпатичні ядра, nuclei parasympathici 
sacrales. Також у проміжному стовпі опи
сують присередньопроміжне ядро {nucleus 
intermediomedialis), переднє присереднє 
ядро {nucleus medialis anterior), ядро соро
мітного нерва {nucleus nervi pudendi). Змі
шане скупчення білої та сірої речовини, яке 
розміщене у куті між переднім та заднім 
стовпами і має сітчастий вигляд, зветься сіт
частою формацією {formatio reticularis).

Біла речовина

Біла речовина, substantia alba, займає 
поверхневі відділи спинного мозку. Вона 
побудована переважно з відростків нерво
вих клітин, покритих мієліновою оболон
кою. Більшість волокон, що йдуть з однієї 
половини спинного мозку в іншу, проходять 
у складі білих спайок.

Основна частина білої речовини міс
титься по периферії спинного мозку 
і об’єднується у симетричні парні канатики. 
Передній канатик, funiculus anterior, обме
жений передньою серединною щілиною, 
передньою бічною борозною та передніми 
стовпами спинного мозку. Задній канатик,

funiculus posterior, тягнеться між задньою 
серединною борозною, задньою бічною 
борозною та заднім стовпом спинного мозку. 
Бічний канатик, funiculus lateralis, знахо
диться між стовпами та бічними борознами 
спинного мозку.

I. Передній канатик побудований 
з аксонів, що передають нервові імпульси 
переважно від вищих відділів центральної 
нервової системи до нижчих. Цей канатик 
складається з таких пучків та шляхів: пере
дній власний пучок, fasciculus proprius 
anterior, який оточує передній стовп і скла
дається з нервових асоціативних волокон, що 
з’єднують між собою нейрони різних сегмен
тів спинного мозку; у складі цього пучка виді
ляють пучок крайової борозни, fasciculus 
sulcomarginalis, який прилягає до передньої 
серединної щілини; передній кірково-спин
номозковий шлях, tractus corticospinalis 
anterior, прилягає збоку до передньої серед
инної щілини (рис. 259) і складається з низ
хідних нервових волокон; покрівельно- 
спинномозковий шлях, tractus tectospinalis, 
що розміщений спереду та дещо вбік від 
пірамідного шляху і складається з низхід
них нервових волокон; бічний та присе- 
редній присінково-спинномозкові шляхи, 
tractus vestibulospinalis lateralis/ medialis, 
ідуть у передній частині переднього канатика 
і складаються з низхідних нервових воло
кон; мосто-сітчасто-спинномозковий шлях, 
tractus pontoreticulospinalis, та сітчасто-спин
номозкові волокна, fibrae reticulospinalis, 
розміщуються у середній частині переднього 
канатика і складаються з низхідних нервових 
волокон; передній спинномозково-таламіч- 
ний шлях, tractus spinothalamicus anterior, 
розміщений у передній частині переднього 
канатика і складається з висхідних нервових 
волокон; проміжно-спинномозковий шлях, 
tractus interstitiospinalis; передній шовно- 
спинномозковий шлях, tractus raphespinalis 
anterior; оливо-спинномозкові волокна, 
fibrae olivospinalis.

II. Бічний канатик містить аксони, що 
проводять нервові імпульси у висхідному
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Рис. 259. Топографія провідних шляхів на поперечному розрізі спинного мозку.
1 -  fissura mediana anterior; 2 -  substantia intermedia centralis; 3 -  nucleus posteromedialis; 4 -  nucleus anteromedialis; 
5 -  nucleus anterolateralis; 6 -  nucleus posterolateralis; 7 -  nucleus retroposterolateralis; 8 -  substantia intermedia lateralis; 
9 -  columna intermediolateralis; 10 -  canalis centralis; 11 -  columna thoracica; 12 -  columna posterior; 13 -  tractus 
dorsolateralis; 14 -  substantia gelatinosa; 15 -  apex; 16 -  fasciculus interfascicularis; 17 -  fasciculus septomarginalis; 
18 -  fasciculus gracilis; 19 -  fasciculus cuneatus; 20 -  tractus spinocerebellaris posterior; 21 -  tractus corticospinalis lateralis; 
22 -  fasciculi proprii laterales; 23 -  tractus rubrospinalis; 24 -  tractus spinothalamicus lateralis; 25 -  tractus olivospinalis; 
26 -  tractus spinocerebellaris anterior; 27 -  tractus spinotectalis; 28 -  tractus olivospinalis; 29 -  tractus reticulospinalis; 
30 -  tractus vestibulospinalis; 31 -  substantia reticularis; 32 -  tractus spinothalamicus anterior; 33 -  fasciculi proprii 
anteriores; 34 -  tractus tectospinalis; 35 -  tractus corticospinalis anterior

та низхідному напрямках. Бічний канатик 
складається з наступних пучків та шляхів: 
бічний власний пучок, fasciculus proprius 
lateralis, прилягає до проміжних стовпів 
у грудному відділі і складається з асоціа
тивних нервових волокон, що з ’єднують 
між собою сегменти різних рівнів спинного 
мозку; позаду бічних власних пучків лежить 
сітчаста формація; бічний кірково-спин
номозковий шлях, tractus corticospinalis 
lateralis, займає майже всю задню частину 
бічного канатика і містить низхідні нервові 
волокна; червоноядрово-спинномозко- 
вий шлях (Монакова), tractus rubrospinalis 
(Monacow), міститься спереду від бічного 
кірково-спинномозкового шляху і склада
ється з низхідних нервових волокон; біч
ний спинномозково-таламічний шлях,

tractus spinothalamicus lateralis, лежить 
у передній частині бічного канатика, містить 
висхідні нервові волокна; передній спин- 
номозково-мозочковий шлях (Говерса), 
tractus spinocerebellaris anterior (Gowers), 
та задній спинномозково-мозочковий 
шлях (Флексіга), tractus spinocerebellaris 
posterior (Flechsig), прилягають до зовніш
ньої поверхні бічного канатика; на межі 
бічного та переднього канатиків містяться 
оливо-спинномозкові волокна, fibrae  
olivospinalis, спинномозково-покрівель
ний шлях, tractus spinotectalis; на межі 
бічного та заднього канатиків знаходиться 
задньобічний шлях (Ліссауера), tractus 
posterolateralis (Lissauer), який містить 
короткі висхідні асоціативні волокна; вер
шинно-спинномозковий шлях, tractus
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fastigiospinalis; міжпозиційно-спинномоз- 
ковий шлях, tractus intrerpositiospinalis; 
цибулинно-сітчасто-спинномозковий  
шлях, tractus bulboreticulospinalis. У задній 
частині бічного канатика (pars posterior 
funiculi lateralis) містяться: спинномоз- 
ково-оливний шлях (Гельвега), tractus 
spinoolivaris (Hellweg); спинномозково- 
сітчастий шлях, tractus spinoreticularis, 
блакитно-спинномозковий шлях, tractus 
caeruleospinalis; бічний швово-спинномоз
ковий шлях, tractus raphespinalis Iteralis; 
одиноко-спинномозковий шлях, tractus 
so litariop indlis; спинномозково-ш ий
ний шлях, tractus spino-cervicdlis; спин- 
номозково-присінковий шлях, tractus 
spinovestibularis; трійчасто-спинномозко
вий шлях, tractus trigeminospinalis.

III. Задній канатик побудований пере
важно з пучків аксонів чутливих нейронів, 
тіла яких містяться у спинномозкових вуз
лах. Імпульси по цих пучках передаються 
переважно у висхідному напрямку. Задній 
канатик складається з наступних пучків та 
шляхів: задній власний пучок, fasciculus 
proprius posterior, прилягає до задніх стов
пів; перегородково-крайовий пучок, 
fasciculus septomarginalis, -  невеликий 
низхідний пучок, що прилягає до задньої 
серединної перегородки у грудному відділі 
спинного мозку; тонкий пучок (Голля), 
fasciculus gracilis (Goll), займає присередню 
частину заднього канатика і містить висхідні 
нервові волокна, які піднімаються від ниж
ніх сегментів спинного мозку; правий та 
лівий тонкі пучки відділяються один від 
одного сполучнотканинною задньою серед
инною перегородкою (septum medianum 
posterius), яка є продовженням однієї із 
сполучнотканинних перегородок м ’якої 
оболонки спинного мозку, що заглиблю
ється у задню серединну борозну; кли
ноподібний пучок (Бурдаха), fasciculus 
cuneatus (Burdach), займає бічну частину 
заднього канатика і містить висхідні нервові 
волокна, що йдуть від верхніх сегментів 
спинного мозку і приєднуються збоку до

волокон тонкого пучка; у шийному відділі 
клиноподібний пучок відмежовується від 
тонкого сполучнотканинною проміжною 
шийною перегородкою (septum cervicale 
intermedium), яка є відростком м ’якої 
оболони спинного мозку, що заглиблю
ється у задню проміжну борозну спин
ного мозку; міжпучковий пучок, fasciculus 
interfascicularis, -  невеликий низхідний 
пучок, розміщений між тонким та клино
подібним пучками; клино-спинномозкові 
волокна, fibrae cuneospinales, тонко-спин
номозкові волокна, fibrae gracilispinales. 
У складі тонкого та клиноподібного пучків 
виділяють спинномозково-тонкопучкові 
волокна (fibrae spinograciles) та спинно
мозково-клиноподібні волокна (fibrae 
spinocuneatae), які побудовані з аксонів клі
тин задніх рогів, що досягають відповідних 
ядер довгастого мозку.

Центральні структури спинного мозку

До центральних структур спинного 
мозку (structurae centrales medullae spinalis) 
належать: центральний канал; передня та 
задня сірі спайки (comissura grisea anterior/ 
posterior) -  тонкі пластинки сірої речовини, 
що проходять через серединну лінію, яка 
прилягає до центрального каналу; передня 
біла спайка, comissura alba anterior, яка 
розміщується перед передньою сірою спай
кою та позаду передньої серединної щілини; 
задня біла спайка, comissura alba posterior, 
яка міститься позаду задньої сірої спайки. 
Скупчення нервових клітин поблизу цен
трального каналу позначається як спинно
мозкове поле X (area spinalis X) або спин
номозкова пластинка X (lamina spinalis X).

Оболони спинного мозку

М озк ов і обол он и  (о б о л о н к и ),
meninges, -  три сполучнотканинні оболонки, 
які вкривають головний та спинний мозок.
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Вони безперервно продовжуються з одного 
відділу центральної нервової системи на 
інший і містять між собою міжоболонні 
простори. Розрізняють тверду, павутинну та 
м’яку мозкові оболони (рис. 260).

Тверда оболона спинного мозку, dura 
mater spinalis, -  зовнішня оболона спин
ного мозку, що межує зі стінкою хребтового 
каналу. Як і інші оболони, вона побудована 
зі сполучної тканини, тільки щільніша і тов
стіша за них. Між твердою мозковою обо
лонок) та стінкою хребтового каналу, яка 
представлена окістям хребців та зв’язками 
хребтового стовпа, існує надтвердообо- 
лонний (епідуральний) простір, spatium 
epidurale. Епідуральний простір містить 
жирову тканину та внутрішнє венозне хреб
тове сплетення. Вгорі тверда мозкова обо
лона зрощена з краєм великого потиличного 
отвору і продовжується у тверду оболону 
головного мозку. Внизу на рівні II крижо
вих отворів тверда оболона з ’єднується 
з кінцевою ниткою спинного мозку і про
довжується каудально під назвою твердої 
частини кінцевої нитки (filum terminale 
[pars duralis]). Зовнішня кінцева нитка при
кріплюється разом зі спинномозковою час
тиною кінцевої нитки до окістя куприкової 
кістки. Тверда мозкова оболона укріплю
ється численними пучками волокон, що 
йдуть від неї до задньої поздовжньої зв’язки 
хребтового стовпа.

Павутинна оболона спинного мозку,
arachnoidea mater spinalis, -  тонка без- 
судинна перетинка, яка прилягає зсере
дини до твердої оболони спинного мозку 
і зростається з нею поблизу міжхребце- 
вих отворів. Павутинна оболона утриму
ється біля твердої оболони силою поверх
невого натягу. Під павутинною оболоною 
міститься підпавутинний простір, spatium 
subarachnoideum, заповнений спинномоз
ковою рідиною (liquor cerebrospinalis) та 
сполучнотканинними трабекулами, які йдуть 
від павутинної оболони до м’якої. Загальна 
кількість спинномозкової рідини, що розмі
щена, крім підпавутинного простору спин-

1

Рис. 260. Мозкові оболони, meningesy 
на поперечному розрізі спинного мозку.
1 -  lig. flavum; 2 -  spatium subarachnoideum; 3 -  spatium 
epidurale; 4 -  ganglion spinale; 5 -  corpus vertebrae; 
6 -  septum cervicale intermedium; 7 -  radix anterior; 8 -  lig. 
denticulatum; 9 -  dura mater spinalis; 10 -  arachnoidea 
mater spinalis; 11 -  pia mater spinalis

ного мозку, ще й у підпавутинному просторі 
та у шлуночках головного мозку, становить 
близько 130 мл. З діагностичною метою 
часто здійснюють пункцію спинномозкової 
рідини з підпавутинного простору (в нормі 
вона містить від 2-х до 6-ти клітин в 1 мм3 
та незначну кількість білка). Виконувати цю 
пункцію найкраще у розширенні підпаву
тинного простору (поперековій цистерні 
[cisterna lumbalis]) нижче рівня мозкового 
конуса -  між III та IV поперековими хреб
цями, що виключає ризик пошкодження 
речовини спинного мозку.

М’яка оболона спинного мозку, ріа  
mater spinalis, прилягає до поверхні спин
ного мозку. Вона побудована зі сполучної 
тканини, між двома листками якої проходять 
численні кровоносні судини. М ’яка обо
лона разом із судинами проникає у щілини 
та борозни спинного мозку у вигляді пере
городок, забезпечуючи живлення нервової 
тканини. Зовнішня поверхня м’якої обо
лони вкрита ендотеліоцитами, які продуку
ють у підпавутинний простір спинномоз
кову рідину. Сполучнотканинні трабекули, 
що з ’єднують м ’яку оболону з павутин
ною та твердою, фіксують спинний мозок
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у хребтовому каналі. Найбільша така трабе- 
кула -  зубчаста зв’язка, lig. denticulatum, -  
розташована у фронтальній площині і під
вішує спинний мозок до стінки хребтового 
каналу на всьому протязі від І шийного до II 
поперекового хребця. Внизу м’яка оболонка 
закінчується м’якою частиною кінцевої 
нитки {filum terminale [pars pialis]).

Кровопостачається спинний мозок спин
номозковими гілками хребтової, задніх між- 
ребрових, поперекових та бічних крижових 
артерій, які віддають сегментні спинномоз
кові артерії. З’єднує сегментні спинномоз
кові артерії одна з одною непарна передня 
спинномозкова артерія, яка прилягає до пере
дньої поверхні спинного мозку, і парна задня 
спинномозкова артерія, яка прилягає до 
задньої поверхні спинного мозку біля місця 
входження в нього задніх корінців спинно
мозкових нервів. Вени спинного мозку дре
нуються у внутрішнє хребтове сплетення.

Головний мозок

Головний мозок, encephalon, міститься 
у порожнині мозкового черепа. Вага його 
у чоловіків становить в середньому 1390 г, 
у жінок -  1245 г. Найбільшої ваги мозок 
досягає у віці 20 років і до 60 років вона 
залишається максимальною, а пізніше 
поступово зменшується.

За будовою і розвитком виділяють 5 
відділів головного мозку -  кінцевий, про
міжний, середній, задній та довгастий. Кін
цевий мозок, telencephalon, та проміж
ний мозок, diencephalon, можна об’єднати 
у передній мозок {prosencephalon ), 
що розвивається з переднього м оз
кового пухиря нервової трубки. Серед
ній мозок, mesencephalon, розвивається 
з середнього мозкового пухиря. Задній 
мозок, m etencephalon, та довгастий  
мозок, myelencephalon {medulla oblongata), 
можна об’єднати у ромбоподібний мозок 
{rhombencephalon), що розвивається із 
заднього мозкового пухиря. Структури усіх

Рис. 261. Головний м озок, encephalon; серединний  
сагітальний розтин, вигляд зсередини.

1 -  telencephalon; 2 -  diencephalon; 3 -  mesencephalon; 
4 -  metencephalon; 5 -  myelencephalon; 6 -  isthmus 
rhombencephali

п ’яти відділів можна побачити на ниж
ній поверхні або на серединному сагіталь
ному розтині головного мозку у вищев
казаній послідовності у напрямі від його 
переднього (лобового) полюса до спинного 
мозку (рис. 261).

Вивчення головного мозку звичайно 
починають із зовнішніх структур, які 
помітні на поверхні головного мозку. На 
поверхні головного мозку добре видно три 
найбільші частини головного мозку: вели
кий мозок, мозочок та стовбур головного 
мозку. Великий мозок, cerebrum, займає 
більшу передню частину головного мозку. 
Мозочок, cerebellum, займає меншу задню 
частину головного мозку. Стовбур голов
ного мозку, truncus encephali, є немов би 
продовженням спинного мозку у головний 
і складається з моста, довгастого та серед
нього мозку.

Великий мозок, cerebrum, представле
ний двома -  правою та лівою -  півкулями 
великого мозку {hemispherium cerebri), які 
розділені глибокою поздовжньою щіли
ною великого мозку {fissura longitudinalis 
cerebri). На поверхні півкуль є численні 
звивисті борозни великого мозку {sulci 
cerebri), між якими розташовуються зви
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вини (закрутки) великого мозку (gyri 
cerebri), завширшки близько 1,0 см.

Найбільше зовнішніх структур головного 
мозку розташовано на його нижній поверхні 
(рис. 262). У передній частині мозкових пів
куль з обох боків від поздовжньої щілини 
у парній сагітально спрямованій нюховій 
борозні {sulcus olfactorius) розташована 
парна нюхова цибулина {bulbus olfactorius), 
яка продовжується дозаду у нюховий шлях 
{tractus olfactorius). До нюхових цибулин 
знизу приєднані тонкі волокна нюхового 
нерва, nervus olfactorius (І пара черепних 
нервів), які йдуть з порожнини носа і про
ходять крізь решітчасті отвори черепа, тому 
на ізольованому препараті мозку ці волокна 
зазвичай відсутні.

Задній кінець нюхового шляху, розши
рюючись, утворює нюховий трикутник 
{trigonum olfactorium). Позаду нюхового 
трикутника розміщена передня пронизана 
речовина, substantia perforata anterior, яка

отримала свою назву із-за наявності в ній 
малих отворів, крізь які у речовину мозку 
проходять судини. Між правою та лівою 
передніми пронизаними речовинами роз
міщується зорове перехрестя, chiasma 
opticum, від якого вбік та вперед іде пар
ний зоровий нерв {п. opticus -  II пара ч.н.), 
а вбік і назад -  парний зоровий шлях 
{tractus opticus). Позаду зорового перехрестя 
посередині помітний невеликий випин речо
вини проміжного мозку -  сірий горб, tuber 
cinereum. Верхівка сірого горба видовжу
ється у лійку {infundibulum), яка завершу
ється гіпофізом {hypophysis). До сірого 
горба ззаду прилягають два соскоподібних 
тіла {corpora mamillaria). Позаду соскопо
дібних тіл посередині помітне доволі гли
боке заглиблення -  міжніжкова ямка {fossa 
interpeduncularis), яка обмежена з обох боків 
ніжками мозку {pedunculi cerebri). Дно 
міжніжкової ямки виповнене задньою про
низаною речовиною {substantia perforata

Рис. 262. Головний мозок, 
encephalon; вигляд знизу.
1 -  fissura longitudinalis cerebralis;
2 -  tractus olfactorius;
3 -  chiasma opticum;
4 -  substantia perforata anterior

(rostralis)i
5 -  tuber cinereum;
6 -  corpora mamillaria;
7 -  ganglion trigeminale
8 -  pons;
9 -  cerebellum;
10 -  pyramis bulbi;
11 -  n. hypoglossus;
12 -  oliva;
13 -  n. accessorius;
14 -  n. vagus;
15 -  n. glossopharyngeus;
16 -  n. vestibulocochlearis;
17 -  nervus intermedius;
18 -  n. facialis;
19 -  n. abducens;
20 -  n. trigeminus;
21 -  n. trochlearis;
22 -  n. oculomotorius;
23 -  hypophysis;
24 -  n. opticus;
25 -  bulbus olfactorius
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posterior), крізь яку у речовину мозку пря
мують маленькі артерії. Із міжніжкової ямки 
на нижню поверхню мозку виходить окору- 
ховий нерв, п. oculomotorius (III пара ч.н.). 
Збоку ніжки мозку огинає блоковий нерв, 
п. trochlearis (IV пара ч.н.).

Ніжки мозку виходять із великого непар
ного поперечного валка, розташованого 
позаду них, -  мосту {pons). Міст збоку 
загинається вгору і продовжується у парну 
(праву та ліву) середню мозочкову ніжку 
(pedunculus cerebellaris medius), яка загли
блюється у товщу мозочка. На межі між 
мостом та середньою мозочковою ніжкою із 
речовини мозку виходить трійчастий нерв, 
п. trigeminus (V пара ч.н.).

Внизу міст межує з довгастим моз
ком {medulla oblongata), який часто нази
вають цибулиною мозку {bulbus cerebri) 
через зовнішню подібність його до моло
дої цибулини. Видовжені парні підви
щення, розташовані присередньо на пере
дній поверхні довгастого мозку, звуться 
пірамідами {pyramides). Між пірамідою 
довгастого мозку та мостом на поверхні 
мозку з ’являється відвідний нерв, 
п. abducens (VI пара ч.н.). Парне підви
щення овальної форми, що розташовується 
збоку від піраміди, носить назву оливи 
{oliva). Лицевий нерв, n.facialis (VII пара
ч.н.), та присінково-завитковий нерв, 
п. vestibulocochlearis (VIII пара ч.н.), вихо
дить із речовини мозку між мостом та оли
вою із мосто-мозочкового кута {angulus 
pontocerebellaris).

Довгастий мозок містить парні (пере- 
дньобічну та задньобічну) борозни, які є про
довженням однойменних борозен спинного 
мозку. Із задньобічної борозни довгастого 
мозку виходять (зверху вниз): язикоглот- 
ковий нерв, п. glossopharyngeus (IX пара 
ч.н.), блукаючий нерв, п. vagus (X пара ч.н.) 
і додатковий нерв, п. accessorius (XI пара 
ч.н.). Із передньобічної борозни, яка пролягає 
між пірамідою та оливою довгастого мозку, 
виходить під’язиковий нерв, п. hypoglossus 
(XII пара ч.н.).

Кінцевий мозок

Кінцевий мозок, telencephalon, пред
ставлений великим мозком {cerebrum). 
Він розвивається із переднього мозкового 
пухиря. Структури кінцевого мозку забезпе
чують вищу нервову діяльність і регулюють 
функціонування нижчих відділів централь
ної нервової системи -  стовбура мозку та 
спинного мозку.

До складу великого мозку входять пів
кулі великого мозку, нюховий мозок, мозо
листе тіло, морський коник, склепіння, 
основні ядра та внутрішня капсула. Порож
ниною великого мозку є бічні шлуночки.

Півкулі великого мозку

Півкулі великого мозку, hemispherium 
cerebri, є зовнішньою та найбільшою скла
довою частиною великого мозку. Зовні пів
кулі вкриті шаром сірої речовини, завтовшки 
1,5-4,5 мм, що зветься корою великого 
мозку {cortex cerebri), або плащем {pallium). 
Мозкова кора побудована в основному з тіл 
нейронів, кількість яких тут сягає 14 млрд.

Праву та ліву мозкові півкулі розділяє 
між собою поздовжня щілина великого 
мозку, fissura longitudinalis cerebri, в яку 
заходить великий виріст твердої мозко
вої оболони -  серп мозку. У глибині пів
куль у горизонтальній площині проходить 
поперечна щілина великого мозку, fissura 
transversa cerebri, яка розташовується між 
мозолистим тілом та склепінням з одного 
(верхнього) боку, таламусом і дахом тре
тього шлуночка -  з іншого (нижнього) боку.

У мозкових півкулях розрізняють три 
кінцеві точки: передню -  лобовий полюс, 
polus frontalis, задню -  потиличний полюс, 
polus occipitalis, бічну (передній кінець 
скроневої частки) -  скроневий полюс, polus 
temporalis (рис. 263). Кожна півкуля має 
три поверхні та три краї: верхньобічну 
поверхню півкулі великого мозку {facies 
superolateralis hemispherii cerebri), присере-
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дню поверхню півкулі великого мозку
(facies medialis hemispherii cerebri), нижню 
поверхню півкулі великого мозку (facies 
inferior hemispherii cerebri), верхній (верх- 
ньоприсередній) край, margo superior 
(superomedialis), нижньобічний (ниж
ній) край, margo inferolateralis (inferior), 
нижньоприсередній (присередній) край, 
margo inferomedialis (medialis).

Мозкова півкуля складається з таких 
мозкових часток, lobi cerebrales: лобової, 
тім’яної, скроневої, потиличної та острів- 
цевої. Мозкові частки відмежовані одна від 
одної наступними міжчасточковими бороз
нами (sulci interlobulares) та вирізкою:

1) центральна борозна (Роландо), sulcus 
centralis (Rolando), проходить по верхньо- 
бічній поверхні півкуль майже у фронталь
ній площині; вона відділяє лобову частку 
від тім’яної (рис. 264);

2) бічна борозна (С ільвія), sulcus 
lateralis (Sylvius), проходить по верхньо- 
бічній поверхні півкуль майже у горизон
тальній площині і відділяє скроневу частку 
від лобової та тім’яної; в глибині бічної 
борозни є бічна ямка великого мозку, 
fossa lateralis cerebri;

3) тім’яно-потилична борозна, sulcus 
parietooccipitalis, на присередній проверхні 
півкуль проходить між тім’яною та потилич
ною частками;

4) колова борозна острівця (Рейлі), 
sulcus circularis insulae (Reili), розміщена 
в глибині півкуль і відділяє острівець від 
сусідніх відділів великого мозку (рис. 268).

5) передпотилична вирізка, incisura 
preoccipitalis, розміщена на нижньобічному 
краю півкулі і відділяє потиличну частку від 
скроневої; на черепі цій вирізці відповідає 
місце переходу верхнього краю кам’янистої 
частини скроневої кістки у її лускату частину.

Лобова частка

Лобова частка, lobus frontalis, мозкової 
півкулі розміщена між лобовим полюсом,

8

Рис. 263. Головний мозок, encephalon; вигляд збоку.

1 -  polus frontalis;
2 -  lobus frontalis;
3 -  sulcus centralis;
4 -  lobus parietalis;
5 -  lobus occipitalis;
6 -  polus occipitalis;
7 -  lobus temporalis;
8 -  sulcus lateralis;
9 -  polus temporalis

центральною та бічною борознами. Рельєф 
поверхні цієї частки складається з наступ
них борозен та звивин (рис. 265).

На верхньобічній поверхні лобової 
частки знаходяться: 1) передцентральна 
борозна, sulcus precentralis, йде паралельно 
центральній борозні і перед нею; 2) верхня 
лобова борозна, sulcus frontalis superior, про
ходить у передньозадньому напрямі пара
лельно верхньому краю півкулі; 3) нижня 
лобова борозна, sulcus frontalis inferior, про
ходить у передньозадньому напрямі нижче 
верхньої лобової борозни; 4) передня гілка, 
ramus anterior, -  коротке відгалуження біч
ної борозни, що йде вперед від переднього 
відрізка цієї борозни; 5) висхідна гілка, 
ramus ascendens, -  коротке відгалуження 
бічної борозни, що йде вгору від пере
днього відрізка цієї борозни позаду попере
дньої гілки; 6) передцентральна звивина 
(закрутка), gyrus precentralis, розміщена між 
центральною та передцентральною бороз
нами; 7) верхня/ середня/ нижня лобова 
звивина, gyrus frontalis superior/ medius/
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inferior, -  три поздовжні звивини, що розді
лені верхньою та нижньою лобовими бороз
нами; нижня лобова звивина має три при
леглі до бічної борозни частини, розділені 
двома гілками цієї борозни: а) очноямкова 
частина, pars orbitalis, розміщена під пере
дньою гілкою; б) трикутна частина, pars 
triangularis, розміщена між передньою та 
висхідною гілками, має трикутну форму; 
в) покришкова частина, pars opercularis, 
розміщена позаду висхідної гілки, покриває 
острівцеву частку мозкової півкулі.

На присередній поверхні лобової частки 
знаходяться: 1) борозна пояса (поясна 
борозна), sulcus cinguli (cingulatus), яка йде 
паралельно мозолистому тілу і часто про
довжується назад на присередню поверхню 
тім’яної частки під назвою підтім’яної 
борозни; 2) борозна мозолистого тіла, sulcus 
corporis callosi, проходить між лобовою част
кою та мозолистим- тілом, продовжується

назад між тім’яною часткою та мозолис
тим тілом; 3) присередня лобова звивина, 
gyrus frontalis medialis, розміщена між верх
нім краєм півкулі та поясною борозною;
4) звивина пояса (поясна звивина), gyrus 
cinguli (<cingulatus), розміщена між бороз
ною пояса та борозною мозолистого тіла;
5) центральна борозна, sulcus centralis, про
довжується з верхньобічної поверхні пів
куль, разом із прицентральною борозною 
{sulcus paracentralis) обмежують передню 
прицентральну звивину {gyrus paracentralis 
anterior), яка знаходиться у межах прицен- 
тральної часточки {lobulus paracentralis);
6) під мозолисте поле, area subcallosa, знахо
диться у задньонижній частині присередньої 
поверхні і містить перед кінцевою пластинкою 
прикінцеву звивину {gyrus paraterminalis).

На нижній поверхні лобової частки 
знаходяться: 1) очноямкові борозни, sulci 
orbitales, -  зазвичай 2 поздовжні борозни,
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Рис. 265. Верхньобічна поверхня півкулі, facies superolateralis hemispherii.

що проходять збоку від нюхової борозни; 
2) пряма звивина, gyrus rectus, розміщена 
між присереднім краєм мозкової півкулі та 
нюховою борозною; 3) очноямкові зви
вини, gyri orbitales, розміщені збоку від 
прямої звивини, розділені очноямковими 
борознами; лежать у пальцевих втиснен
нях на внутрішній поверхні очноямкової 
частини лобової кістки черепа; 4) нюхова 
борозна, sulcus olfactorius, проходить пара
лельно присередньому краю півкулі, містить 
нюхову цибулину та нюховий тракт; 5) при- 
нюхове поле {area paraolfactoria) об’єднує 
принюхові борозни {sulci paraolfactorii) 
і принюхові звивини {gyri paraolfactorii).

Тім'яна частка

Тім’яна частка, lobus parietalis, роз
міщена між центральною та бічною бороз
нами верхньобічної поверхні та тім’яно-

потиличною  борозною  присередньої 
поверхні мозкової півкулі. Рельєф поверхні 
цієї частки складається з наступних борозен, 
закруток та часточок.

На верхньобічній поверхні т ім 9яної 
частки знаходяться: 1) зацентральна 
борозна, sulcus postcentralis, проходить 
паралельно центральній борозні і позаду 
неї; 2) внутрішньотім’яна борозна, sulcus 
in traparieta lis , -  непостійна горизон
тальна борозна, що йде паралельно верх
ньому краю півкулі і розмежовує тім’яні 
часточки одну від одної; 3) задня гілка, 
ramus posterior, бічної борозни є продо
вженням цієї борозни назад та вгору на 
поверхню тім’яної частки; 4) зацентральна 
звивина, gyrus postcen tralis , розташ о
вана між центральною та зацентральною 
борознами; 5) верхня тім’яна часточка, 
lobulus parietalis superior, розміщена між 
внутрішньо™ ’яною борозною та верхнім 
краєм півкулі; 6) нижня тім’яна часточка,



2 4  І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Рис. 266. Присередня поверхня півкулі, facies medialis hemispherii.

lobulus parietalis inferior, розміщена під 
внутрішньотім’яною борозною; 7) над- 
крайова звивина, gyrus supramarginalis, 
огинає кінець задньої гілки бічної борозни; 
8) кутова звивина, gyrus angularis, огинає 
задній кінець верхньої скроневої борозни.

На присередній поверхні т ім ’ян ої 
частки знаходяться: 1) підтім’яна борозна, 
sulcus subparietalis, є продовженням назад 
та вниз борозни пояса (рис. 266); 2) крайова 
гілка, ramus marginalis, борозни пояса 
є продовженням цієї борозни вгору вглиб 
тім’яної частки; 3) задня прицентральна 
звивина, gyrus paracentralis posterior, зна
ходиться позаду центральної борозни, разом 
з передньою прицентральною борозною 
складає прицентральну часточку {lobulus 
paracentralis); 4) передклин, precuneus, зна
ходиться перед клином потиличної частки 
і обмежений тім ’янопотиличною бороз
ною, крайовою частиною борозни пояса та 
підтім’яною борозною; 5) звивина пояса, 
gyrus cinguli, розміщена між підтім’яною

борозною та борозною мозолистого тіла і про
довжується вниз у звужений перешийок зви
вини пояса; 6) перешийок звивини пояса, 
Isthmus gyri cinguli, огинає ззаду та знизу 
валок мозолистого тіла і продовжується внизу 
у звивину морського коника скроневої частки.

Скронева частка

Скронева частка, lobus temporalis, моз
кової півкулі розміщена між тім’яним полю
сом, бічною борозною та передпотиличною 
вирізкою. Рельєф поверхні цієї частки скла
дається з наступних борозен та звивин.

На верхньобічній поверхні скроневої 
частки знаходяться: 1) верхня та нижня 
скроневі борозни {siklcus tem poralis 
superior/ inferior) -  дві горизонтальні пара
лельні борозни; 2) верхня, середня, нижня 
скроневі звивини {gyrus temporalis superior/ 
medius/ inferior) -  три поздовжні звивини, 
розділені двома скроневими борознами; на
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верхній скроневій закрутці в глибині бічної 
борозни є поперечна скронева борозна 
{sulcus temporalis transversus), яка розділяє 
між собою передню та задню поперечні 
скроневі звивини (Гешля) {gyrus temporalis 
transversus anterior/posterior [Heschl]).

На нижній поверхні скроневої частки 
знаходяться: 1) побічна борозна, sulcus 
collateralis, -  поздовжня борозна, що йде 
вздовж присереднього краю півкулі і продо
вжується дозаду на нижню поверхню поти
личної частки; спереду побічна борозна про
довжується у нюхову борозну {sulcus rhinalis);
2) морськоконикова (гіпокампова) борозна 
sulcus hippocampalis, проходить присеред- 
ніше та вище попередньої борозни (рис. 267);
3) потилично-скронева борозна, sulcus 
occipitotemporales, йде збоку від побічної 
борозни по нижніх поверхнях скроневої та

потиличної часток; 4) приморськокони- 
кова (парагіпокампова) звивина, gyrus 
parahippocampalis, розміщена між побічною 
борозною та морськокониковою борозною; 
передній, загнутий кінець цієї звивини зветься 
гачком {uncus); 5) зубчаста звивина, gyrus 
dentatus, -  вузька звивина, розміщена вище 
попередньої звивини над борозною морського 
коника; має зубчастий вигляд завдяки неве
ликим численним поперечним борознам;
6) присередня/ бічна потилично-скронева 
звивина, gyrus occipitotemporalis medialis/ 
lateralis, -  дві поздовжні звивини, розміщені 
по боках потилично-скроневої борозни.

Потилична частка

Потилична частка, lobus occipitalis, 
мозкової півкулі розміщена між потиличним
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полюсом, тім’яно-потиличною борозною та 
передпотиличною вирізкою.

Рельєф поверхні цієї частки складається 
з наступних борозен та звивин.

На верхньобічній поверхні поти
личної частки знаходяться: 1) півміся- 
цева борозна, sulcus lunatus, розміщена 
поблизу потиличного полюса; 2) попере
чна потилична борозна, sulcus occipitalis 
transversus, є продовженням дозаду та вниз 
внутрішньотім’яної борозни тім’яної частки.

На присередній поверхні потиличної 
частки знаходяться: 1) шпорна (остро- 
гова) борозна, sulcus calcarinus, іде косо 
вздовж нижньоприсереднього краю півкулі 
і спереду під гострим кутом з ’єднується 
з тім’яно-потиличною борозною; 2) клин, 
cuneus, -  велика клиноподібна ділянка, що 
обмежена спереду тім ’яно-потиличною 
та шпорною борознами.

На ниж ній поверхні пот иличної 
частки знаходяться борозни та звивини, що 
є продовженням дозаду борозен та звивин 
нижньої поверхні скроневої частки. Про
довження звивини гіпокампа на потиличну 
частку зветься язиковою звивиною (gyrus 
lingualis).

Острівцева частка

Острівцева частка (острівець), lobus 
insularis {Insula), мозкової півкулі розмі
щена в глибині бічної борозни. Зовнішню 
поверхню цієї частки можна побачити, якщо 
видалити або розсунути ділянки лобової, 
тім’яної та скроневої часток, що межують 
з бічною борозною (рис. 268).

Рельєф поверхні острівцевої частки 
складається з таких борозен та звивин:
1) центральна борозна острівця, sulcus 
centralis Insulae, -  найдовша борозна цієї 
частки, проходить косо у поздовжньому 
напрямі; 2) поріг острівця, limen insulae, -  
звужена частина острівця, що розміщена 
під переднім відрізком його центральної 
борозни; 3) короткі звивини острівця,

gyri breves insulae, розміщені спереду від 
центральної борозни острівця; 4) довга зви
вина острівця, gyrus longus insulae, розмі
щена позаду центральної борозни острівця.

Ділянки верхньоприсередньої поверхні 
півкуль, що покривають острівець, звуться 
покришками: лобова покришка, operculum 
frontale, -  покришкова частина нижньої 
лобової звивини та нижня ділянка перед- 
центральної звивини, тім’яна покришка, 
operculum parietale,-нижня ділянка зацен- 
тральної звивини і ділянка нижньої тім’яної 
часточки над бічною борозною, скронева 
покришка, operculum temporale, -  верхня 
скронева звивина.

Нюховий мозок

Нюховий мозок, rhinencephalon, є філо
генетично найдавнішою та морфологічно 
найглибшою структурою кінцевого мозку 
людини (рис. 269). У нижчих хребетних 
(напр., риб) нюховий відділ мозку, що 
сприймає та аналізує вміст різних хіміч
них речовин у навколишньому середовищі, 
є основним та життєво важливим відділом, 
тому він займає майже весь об’єм пере
днього мозку. У ссавців та людини вна
слідок випереджаючого розвитку мозкової 
кори нюховий мозок займає досить незна
чний об’єм, проте залишається органом, 
який забезпечує здійснення давніх інстинк
тів. Вважається, що окремі структури нюхо
вого мозку людини, окрім забезпечення 
суто нюхової чутливості, є морфологічним 
субстратом, де формуються емоційні реак
ції, реакції поведінки (статеві та захисні), 
мотивацій, так звані підсвідомі реакції; ці 
структури позначаються терміном “лімбічна 
система”.

У нюховому мозку виділяють перифе
рійну та центральну частини.

До периферійної частини нюхового 
мозку належать такі утвори: нюхова цибу
лина, bulbus olfactorius, нюховий шлях, 
tractus olfactorius, нюховий трикутник,



ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИСТЕМУ -  НЕВРОЛОГІЯ (NEUROL6GIA) | 2 7

trigonum olfactorium , нюхові звивини, 
нюхові та поздовжні стрічки. Невеликі при- 
середня та бічна нюхові звивини, gyri 
olfactorii medialis et lateralis, є відділами 
мозкової кори, що безпосередньо приляга
ють до відповідних нюхових стрічок. При- 
середня та бічна нюхові стрічки, striae 
olfactoriae medialis et lateralis, являють 
собою пучки нервових волокон, що роз
ходяться від нюхового шляху в різні боки, 
утворюючи присередню та бічну сторони 
нюхового трикутника. Присередня та бічні 
поздовжні стрічки, stria longitudinalis 
medialis/ lateralis, проходять по верхній 
поверхні мозолистого тіла.

До центральної частини нюхового мозку 
належать такі утвори: передня пронизана 
речовина, substantia perforata anterior, діа
гональна стрічка (Брока), stria diagonalis 
(Вгоса) (пучки нервових волокон, що 
з’єднують передспайкову перегородку з гач
ком і косо перехрещують передню прони
зану речовину), підмозолисте поле, area 
subcallosa, білякінцева звивина, gyrus 
paraterminalis, мигдалеподібне тіло, corpus 
amygdaloideum, обідкова частка півкуль 
великого мозку.

Обідковою (лімбічною) часткою {lobus 
limbicus) називають присередні ділянки 
лобової, тім’яної і скроневої часток, що

Рис. 268. Острівцева частка, lobus insularis.

1 -  sulcus circularis insulae; 2 -  gyrus longus insulae; 
3 -  limen insulae; 4 -  sulcus centralis insulae; 5 -  gyri breves 
insulae

мають відношення до лімбічної системи: 
поясна борозна, sulcus cinguli, поясна зви
вина, gyrus cinguli, перешийок поясної 
звивини, isthmus gyri cinguli, смужкова 
звивина, gyrus fasciolaris, парагіпокам- 
пова звивина, gyrus parahippocampalis, 
гіпокампова борозна, sulcus hippocampalis, 
гачок, uncus, зубчаста звивина, gyrus 
dentatus, торочко-зубчаста борозна, sulcus 
fimbriodentatus, торочки морського коника, 
fimbria hippocampi, побічна борозна, sulcus 
collateralis, нюхова борозна, sulcus rhinalis.

15 1 2
Рис. 269. Нюховий мозок, 
rhinencephalon.

1 -  gyrus cinguli;
2 -  stria longitudinalis medialis/

lateralis;
3 -  fornix;
4 -  isthmus gyri cinguli;
5 -  gyrus dentatus;
6 ,8  -  gyrus hippocampi;
7 -  stria medullaris;
9 -  corpus amygdaloigeum;

10 -  uncus;
11 -  area subcallosa;
12 -  bulbus olfactorius;
13 -  tractus olfactorius;
14 -  gyrus paraterminalis;
15 -  lamina terminalis

7
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Будова кори великого мозку

Кора великого мозку, cortex cerebri, 
являє собою сіру речовину, розміщену на 
периферії півкуль. Загальна площа кори ста
новить 200000 мм2, товщина коливається 
у межах 1,3-4,5 мм. Основна маса (дві тре
тини) кори знаходиться на захованій поверхні 
звивин у глибині борозен, а на зовнішній 
видимій поверхні закруток знаходиться лише 
одна третина від усієї площі кори великого 
мозку. Проте товщина мозкової кори більша 
саме на зовнішній поверхні звивин.

Всю кору великого мозку поділяють на 
нову, давню, стародавню та середню кору.

Переважну частину мозкової кори займає 
нова кора, neocortex. При описі будови кори 
використовують термін цитоархітектоніка, 
який позначає взаєморозташування нерво
вих клітин у корі. Розташування нервових 
волокон у корі головного мозку називається 
мієлоархітектонікою. Розшарування кори 
на білі та сірі смужки помітне на розтині 
потиличної частки навіть неозброєним оком. 
Однорідна кора, isocortex, має шестишарову 
будову. Окремі ділянки кори мають неодно
рідну будову й іншу назву -  різнорідна кора, 
allocortex. Перший поверхневий шар одно
рідної кори, stratum isocortex, зветься моле
кулярною пластинкою (lamina molecularis), 
другий -  зовнішньою зернистою плас
тинкою (lamina granularis externa), тре
тій -  зовнішньою пірамідною пластинкою 
(lamina pyramidalis externa), четвертий- вну
трішньою зернистою пластинкою (lamina 
granularis interna), п’ятий -  внутрішньою 
пірамідною пластинкою (lamina pyramidalis 
interna), шостий -  багатоформною плас
тинкою (lamina multiformis) (рис. 270).

Молекулярна пластинка побудована з: 
а) тіл нейронів, відростки яких не виходять 
за межі мозкової кори і формують асоціа
тивні провідні шляхи; б) дендритів піра
мідних нейронів та аксонів нейронів інших 
шарів кори, які формують стрічку (смужку) 
молекулярної пластинки (stria laminae 
molecularis). Зовнішня зерниста пластинка

побудована з: а) тіл зернистих (за формою 
подібних до зернят) нейронів та малих піра
мідних клітин, що сприймають імпульси 
з різних відділів мозкової кори; б) сітки тон
ких нервових волокон, що утворює стрічку 
зовнішньої зернистої пластинки (stria 
laminae granularis externa). Зовнішня піра
мідна пластинка побудована з тіл середніх 
пірамідних нейронів, аксони яких досягають 
різних відділів кори. Внутрішня зерниста 
пластинка побудована з: а) щільно роз
ташованих тіл зернистих нейронів, до яких 
підходять волокна висхідних провідних шля
хів кіркового напрямку, що несуть інформа
цію з усіх нижчерозташованих відділів цен
тральної нервової системи; б) тангенційних 
нервових волокон (neurofibrae tangentales), 
що утворюють стрічку внутрішньої зер
нистої пластинки (stria laminae granularis 
interna), яка добре виражена у потиличній 
частці -  потилична стрічка (stria occipitalis). 
Внутрішня пірамідна пластинка містить: 
а) тіла великих пірамідних клітин (Беца), 
аксони яких формують низхідні пірамідні 
шляхи; б) стрічку внутрішньої пірамідної 
пластинки (stria laminae pyramidalis interna). 
Багатоформна пластинка побудована з тіл 
різних за формою нейронів, аксони яких 
формують комісуральні провідні шляхи, що 
з’єднують обидві півкулі. Без чіткої межі 
багатоформна пластинка переходить у білу 
речовину мозкових півкуль.

Зубчаста звивина та гіпокамп являють 
собою філогенетично стару частину мозко
вої кори, яка зветься стародавньою корою 
(archeocortex). Стародавня кора має лише З 
шари нейронів. Наприклад, зубчаста зви
вина має три шари (strata gyri dentati): 
молекулярний, зернистий та багатоформ- 
ний шари, stratum moleculare/ granulare/ 
multiforme. Давньою корою (paleocortex) 
називають невелику ділянку кори лобо
вої частки, що лежить поблизу нюхової 
цибулини. Давня кора має три-та двоша
рову будову. Не повністю диференційована 
кора острівцевої частки зветься середньою 
корою (mesocortex).
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Вивченню мозкових центрів, що лока
лізуються у різних ділянках мозкової кори 
і мають різну цитоархітектоніку, поклав 
початок київський анатом В. А. Бец. Його 
ім’ям названі великі пірамідні (гангліозні) 
клітини, які локалізуються у внутрішній 
пірамідній пластинці, що визначається 
у складі IV та VI полів мозкової кори (за 
Бродманом), звідки починаються низхідні 
пірамідні шляхи. Зараз відомо більше 200 
ділянок кори, що відрізняються різною 
побудовою, -  цитоархітектонічних полів.

У корі великого мозку сприймаються й 
аналізуються зовнішні та внутрішні подраз
нення, що надходять до неї через рецептори 
та провідні шляхи центральної нервової 
системи організму. Кіркові кінці аналізато
рів (або ядра аналізаторів) розташовуються 
у певних ділянках кори. Відомий російський 
вчений-фізіолог І. П. Павлов (1849-1936) 
поділив мозкову кору за функціональними 
ознаками на різні зони і назвав їх мозковими 
кінцями аналізаторів. Ураження цих ділянок 
мозкової кори внаслідок різних захворю
вань (інсульт, пухлини тощо) призводить до 
щезання або зниження відповідного виду 
чуття в одній половині тіла або з обох боків.

Основні мозкові кінці аналізаторів роз
міщені у певних ділянках кори.

1. Кірковий центр аналізатора загаль
ної чутливості знаходиться у зацентральній 
звивині тім’яної частки мозкових півкуль. 
Тут сприймаються нервові імпульси, що 
йдуть від екстерорецепторів (температурна, 
больова, дотикова чутливість та відчуття 
тиску). У зацентральній звивині чутливі 
ядра розміщуються таким чином, що у верх
ніх відділах звивини проеціюються рецеп
торні поля нижніх кінцівок і нижніх частин 
тулуба, а у нижніх відділах -  рецепторні 
поля голови, верхніх частин тулуба та верх
ніх кінцівок. Можна сказати, що усі рецеп
торні ділянки тіла проеціюються на зацен- 
тральну звивину “догори ногами”.

2. Кірковий центр рухового аналіза
тора знаходиться у передцентральній зви
вині лобової частки мозкової півкулі. Тут

Рис. 270. Б удова м озк ов о ї кори.

а -  цитоархітектоніка; 
б -  мієлоархітектоніка;

І -  lamina molecularis (plexiform is); II -  lamina 
granularis externa; III -  lamina pyramidalis externa; 
IV -  lamina granularis interna; V -  lamina pyramidalis 
interna; VI -  lamina multiformis

сприймається пропріоцептивна чутливість 
(м’язово-суглобове чуття) і звідси регулю
ється діяльність м ’язів. У передцентраль
ній звивині, подібно до зацентральної зви
вини, проекція тіла людини подана догори 
ногами -  у вищих ділянках звивини роз
міщені нейрони, яких досягають імпульси 
від апарату руху нижньої частини тулуба 
та нижніх кінцівок, а у нижніх ділянках -  
нейрони, що приймають імпульси від апа
рату руху верхньої частини тулуба, верхніх 
кінцівок та голови (рис. 271).

3. Кірковий центр зорового аналізатора, 
або зорове поле, area optica, знаходиться по 
боках і в глибині шпорної борозни потилич
ної частки мозкових півкуль. Тут розміщені 
нейрони, що сприймають та аналізують 
імпульси від сітківки ока.
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Рис. 271. Р уховий  гом ункулус (проекція  
частин тіла на к ірковий  к ін ець рухового  
аналізатора» за  В. П енф ілдом  та Т. Расмуссеном ); 
ф ронтальний  р о зр із  півкул і (схем а).

1 -  gyrus precentralis; 2 -  lobus temporalis; 3 -  sulcus 
lateralis; 4 -  ventriculus lateralis; 5 -  fissura longitudinalis 
cerebralis

4. Кірковий центр слухового аналізатора 
розташований у поперечних скроневих звиви
нах (Гешля), розміщених на верхній скроне
вій звивині в глибині бічної борозни. Тут роз
міщені нейрони, що сприймають та аналізу
ють імпульси від завитки внутрішнього вуха.

5. Кіркові центри аналізаторів нюху та 
смаку розміщені близько один від одного 
у парагіпокамповій звивині скроневої 
частки мозкової півкулі. Тут розміщені 
нейрони, що приймають та аналізують 
імпульси від рецепторів слизової оболонки 
носа і язика.

6. Кірковий центр рухового аналізатора, 
що координує рухи людини, пов’язані з про
фесійними діями або складними набутими 
навичками,
знаходиться у надкрайовій звивині тім’яної 
частки. У людей з домінуючою правою 
рукою цей аналізатор знаходиться у лівій 
мозковій півкулі, у людей з домінуючою 
лівою рукою -  у правій мозковій півкулі. 
Ураження цієї ділянки призводить до апрак

сії (втрата можливості виконувати складні 
координовані рухи).

7. Кірковий центр рухового аналізатора 
усної мови розміщується в трикутній час
тині нижньої лобової звивини (центр Брока). 
Ураження цієї ділянки мозкової кори призво
дить до рухової афазії (втрати можливості 
вимовляти слова). Кірковий центр рухового 
аналізатора письмової мови розташований 
у задній частині середньої лобової звивини. 
Ураження цієї ділянки веде до письмової 
афазії (втрати можливості написання слів).

8. Кірковий центр чутливого аналізатора 
мови розміщений у кутовій звивині тім’яної 
частки (зоровий центр -  центр читання) 
та у задньому відділі верхньої скроневої 
звивини (слуховий центр). Ураження цих 
ділянок призводить до втрати можливості 
читати і сприймати мову на слух, відповідно.

Багатоланкова рефлекторна взаємодія 
нейронів мозкової кори формує складні 
реакції поведінки людини. За даними 
нейропсихології, у лобовій частці форму
ються програми діяльності людини, забез
печується регуляція і контроль їх вико
нання, а у скроневій, потиличній та тім’яній 
частках накопичується, переробляється 
та зберігається інформація. У механізмах 
запам’ятовування та згадування значну роль 
відіграють також гіпокамп та базальні ядра 
переднього мозку.

Внутрішня будова півкуль

У глибині півкуль великого мозку зна
ходяться скупчення сірої речовини (базальні 
ядра, гіпокамп), білої речовини (внутрішня 
капсула, мозолисте тіло, склепіння тощо) та 
бічні шлуночки.

Базальні ядра

Базальні (основні) ядра, nuclei basales, 
являють собою скупчення сірої речовини 
у глибині мозкових півкуль (рис. 272). Ці 
ядра побудовані переважно з тіл нейронів
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і звуться ще підкірковими (або централь
ними) вузлами. З підкірковими вузлами 
пов’язують виникнення у людини деяких 
емоційних та вегетативних реакцій. До 
базальних ядер належать смугасте тіло, ого
рожа і мигдалеподібне тіло.

1. Смугасте тіло, corpus striatum, на роз
різі має вигляд декількох стрічок сірої речо
вини і складається з хвостатого ядра та 
сочевицеподібного ядра.

А. Хвостате ядро, nucleus caudatus, являє 
собою видовжене та дугоподібно вигнуте 
навколо таламуса ядро. Передня потовщена 
частина ядра зветься головкою {caput), вона 
знаходиться у товщі лобової частки мозко
вої півкулі. Середня частина ядра зветься 
тілом {corpus). Тіло розміщене у глибині 
тім’яної частки. Задня частина ядра зветься 
хвостом {cauda). Хвіст хвостатого ядра 
загинається вниз та вбік і розташовується 
у скроневій частці.

Б. С очевицеподібне ядро, nucleus 
lentiformis, має форму, подібну до соче

вичного зернятка, а на фронтальному або 
горизонтальному розтині -  форму трикут
ника, верхівка якого обернена присередньо, 
а основа -  вбік. Сочевицеподібне ядро двома 
пластинками білої речовини розділене на три 
ядра. Найлатеральніше серед них розміщене 
ядро, що має назву лушпина, putamen. Бічна 
мозкова пластинка, lamina medullaris 
lateralis, відділяє лушпину від двох присе- 
редніх базальних ядер -  блідих куль. Бічна 
бліда куля, globus pallidus lateralis, від
межована від присередньої блідої кулі при- 
середньою мозковою пластинкою {lamina 
medullaris medialis). Присередня бліда 
куля, globus pallidus medialis, додатковою 
мозковою пластинкою {lamina medullaris 
accessoria) поділяється на дві частини: 
бічну та присередню {pars lateralis/ medialis). 
Бліді кулі належать до старих, у філогенетич
ному відношенні, структур мозку і є світлі
шими за кольором, порівняно з лушпиною 
та хвостатим ядром. Бліді кулі мають тісний 
морфологічний та функціональний зв’язок

Рис. 272. Горизонтальний розріз 
головного мозку.

1 -  fissura longitudinalis cerebri;
2 -  lamina septi pellucidi;
3 -  caput nuclei caudati;
4 -  crus anterius capsulae internae;
5 -  capsula externa;
6 -  claustrum;
7 -  putamen;
8 -  globus pallidus lateralis;
9 -  crus posterius capsulae internae;

10 -  thalamus;
11 -  cornu posterius ventriculi lateralis;
12 -  sulcus calcarinus;
13 -  cerebellum;
14 -  ventriculus tertius;
15 -  cauda nuclei caudati;
16 -  globus pallidus medialis;
17 -  genu capsulae internae;
18 -  lamina medullaris lateralis;
19 -  capsula extrema;
20 -  foramen interventriculare;
21 -  columnae fornicis;
22 -  cornu anterius ventriculi lateralis
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за допомогою провідних шляхів із сусідніми 
ядрами таламуса.

2. Огорожа, claustrum, являє собою тон
кий шар сірої речовини, розташований назо
вні від лушпини сочевицеподібного ядра. 
Від лушпини огорожа відділена шаром білої 
речовини, що зветься зовнішньою кап
сулою (capsula externa). Крайня капсула, 
capsula extrema, розміщена між огорожею та 
мозковою корою острівцевої частки.

3. М игдал еподібне т іл о , corpus  
amygdaloideum, розміщене у скроневій 
частці мозкової півкулі спереду від скро
невого рогу бічного шлуночка. Воно має 
форму мигдалю і складається з трьох час
тин: переднього мигдалеподібного поля 
(area amygdaloidea anterior), базально-біч
ної частини (pars basalolateralis), кірково- 
присередньої (нюхової) частини (pars 
corticomedialis [olfactoria]). Переднє миг
далеподібне поле та кірково-при-середня 
(нюхова) частина мигдалеподібного тіла 
мають невеликі розміри, належать до цен
тральної частини нюхового мозку і зв’язані 
з передньою пронизаною речовиною пучком 
волокон кінцевої стрічки таламуса.

Для позначен ня ф ун к ц іон ал ьн о ї 
єдності різних за гістологічною будовою 
та походженням, але близьких за роз
ташуванням складових частин смугас
того тіла (corpus striatum) -  хвостатого 
ядра та лушпини (striatum) -  з одного 
боку, блідих куль (pallidum) -  з іншого, 
використовують термін стріопалідарна 
система. І стріатум, і палідум поділя
ються на дві частини: дорсальний та 
вентральний стріатум (striatum dorsale/ 
ventrale), дорсальний та вентральний 
палідум (pallidum dorsale/ ventrale). Стрі
опалідарна система є основною частиною 
екстрапірамідної системи, що контролює 
звичні рухи людини, тонус м ’язів, а також 
деякі автономні (вегетативні) реакції, 
зокрема, теплорегуляцію та вуглеводний 
обмін. При ушкодженні смугастого тіла 
у людини з ’являються мимовільні рит
мічні рухи кінцівок (хорея).

Внутрішня капсула

Внутрішня капсула, capsula interna, 
являє собою шар білої речовини, розташо
ваний між сочевицеподібним ядром з одного 
(латерального) боку, хвостатим ядром і тала
мусом -  з іншого (медіального) боку. На 
горизонтальному розрізі внутрішня капсула 
має вигляд відкритого убік кута (рис. 272), 
а на фронтальному розрізі -  косої смужки, 
що продовжується у ніжку мозку.

Через внутрішню капсулу проходять про
екційні волокна, що з’єднують мозкову кору 
з іншими відділами головного мозку та 
з спинним мозком. На горизонтальному роз
різі мозкової півкулі добре помітні складові 
частини внутрішньої капсули: коліно, пере
дня та задня ніжки.

1. Передня ніжка, crus anterius, внутріш
ньої капсули розміщена між сочевицеподіб
ним ядром та головкою хвостатого ядра. Ця 
ніжка містить волокна лобово-мостового 
шляху (tractus frontopontinus), які йдуть 
від мозкової кори лобової частки до ядер 
моста, та волокна передньої променис
тості таламуса (radiatio thalami anterior), 
які з’єднують мозкову кору лобової частки 
з таламусом.

2. Коліно, genu, внутрішньої капсули роз
міщене між сочевицеподібним ядром та 
центральною частиною бічного шлуночка. 
Коліно містить волокна кірково-ядро
вого шляху (tractus corticonuclearis), які 
з’єднують передцентральну звивину лобової 
частки з руховими ядрами черепних нервів.

3. Задня ніжка, crus posterius, внутріш
ньої капсули знаходиться між сочевицепо
дібним ядром, з одного боку, таламусом та 
тілом хвостатого ядра -  з другого. По від
ношенню до сочевицеподібного ядра у цій 
ніжці розрізняють 3 частини: таламо-соче- 
вицеподібну, підсочевицеподібну та засоче- 
вицеподібну.

А. Найближча до коліна таламо-сочеви- 
цеподібна частина, pars thalamolentiformis, 
задньої ніжки внутрішньої капсули міс
тить: 1) ірково-спинномозкові волокна,
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fibrae corticospinales, які входять до складу 
пірамідних шляхів; 2) кірково-червоно- 
ядрові волокна, fibrae corticorubrales, які 
з ’єднують мозкову кору лобової частки 
з червоним ядром; 3) кірково-сітчасті 
волокна, fibrae corticoreticulares, які йдуть 
від кори передцентральної та зацентральної 
звивин до сітчастої формації; 4) кірково- 
таламічні волокна, fibrae corticothalamicae, 
які з’єднують мозкову кору з ядрами тала
муса; 5) таламо-тім’яні волокна, fibrae  
thalamoparietalis, які є частиною волокон 
таламічних променистостей, що прямують 
від таламуса до кори тім’яної частки; 6) 
волокна центральної таламічної проме
нистості (radiationes thalamicae centrales), 
які з’єднують ядра таламуса з корою перед- 
та зацентральної звивини.

Б. Підсочевицеподібна частина, pars 
sublentiformis, задньої ніжки внутрішньої 
капсули розміщена під сочевицеподібним 
ядром, вона містить: 1) кірково-покрі
вельні волокна, fibrae corticotectales, які 
йдуть від мозкової кори до покрівлі серед
нього мозку; 2) скронево-мостові волокна, 
fibrae temporopontinae, які йдуть від кори 
скроневої частки до ядер моста; 3) волокна 
слухової променистості (іradiatio acustica), 
які прямують від присереднього колінчас
того тіла (підкіркового центру слуху) до 
кори поперечних скроневих звивин (кір
кового центру слуху); 4) волокна зорової 
променистості (Граціоле) (radiatio optica 
[Graciolet]), які прямують від бічного колін
частого тіла (підкіркового центру зору) до 
мозкової кори шпорної борозни (кіркового 
центру зору).

В. Засочевицеподібна частина, pars 
retrolentiformis, задньої ніжки внутріш
ньої капсули розміщена позаду сочевице
подібного ядра, вона складається з воло
кон зорової променистості (radiatio optica) 
та задньої таламічної променистості 
(radiationes thalamicae posteriores), які йдуть 
від бічного колінчастого тіла та подушки 
таламуса до кіркового центру зору, а також 
потилично-мостових волокон (fibrae

occipitopontinae) та потилично-покрівель
них волокон (fibrae occipitotectales), які 
з’єднують мозкову кору потиличної частки 
з ядрами моста і покрівлею середнього мозку.

Смужки сірої речовини, що проходять 
через внутрішню капсулу від хвостатого 
до сочевицеподібного ядра, звуться хвос
тато-сочевицеподібними сірими мостами 
(pontes grisei caudatolenticulares). Волокна, 
що віялоподібно розходяться від внутріш
ньої капсули і досягають мозкової кори, 
формують променистий вінець (corona 
radiata). До променистого вінця належать 
зовнішня капсула, крайня капсула і передня 
спайка.

Мозолисте тіло

Мозолисте тіло, corpus callosum, скла
дається з численних, щільно розташованих 
нервових волокон, що з’єднують симетричні 
ділянки кори
правої та лівої півкуль великого мозку і фор
мують основну частину комісуральних про
відних шляхів (рис. 273). Верхня поверхня 
мозолистого тіла виявляється у глибині 
поздовжньої мозкової щілини.

На сагітальному розрізі мозолистого тіла 
розрізняють такі його частини: 1) основну, 
горизонтально розташовану частину -  стов
бур, truncus\ 2) задній, потовщений кінець 
валок, splenium ; 3) передню, загнуту 
вниз частину -  коліно, genu; 4) передній, 
загострений та напрямлений вниз і назад 
кінець -  дзьоб, rostrum, який продовжується 
у кінцеву пластинку (lamina terminalis).

Нервові волокна розходяться в усі боки 
від мозолистого тіла до кори півкуль, утво
рюючи променистість мозолистого тіла 
(radiatio corporis callosi). Частина променис
тості мозолистого тіла, що прямує вбік та 
вниз, покриваючи потиличний та скроневий 
роги бічного шлуночка, зветься покривом 
(tapetum). U-подібні волокна, що з’єднують 
між собою мозкову кору лобових часток пра
вої та лівої півкуль, проходять через коліно
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Рис. 273. Сагітальний розріз головного мозку.
I -  gyrus cinguli; 2 -  stria medullaris thalamica; 3 -  splenium corporis callosi; 4 -  lobulus paracentralis; 5 -  precuneus; 
6 -  sulcus parietooccipitalis; 7 -  cuneus; 8 -  sulcus calcarinus; 9 -  tectum mesencephalicum; 10 -  cerebellum;
II -  ventriculus quartus; 12 -  medulla oblongata; 13 -  pons; 14 -  corpus pineale; 15 -  pedunculus cerebri; 16 -  hypophysis; 
17 -  ventriculus tertius; 18 -  thalamus; 19 -  comissura anterior; 20 -  septum pellucidum; 21 -  genu corporis callosi; 
22 -  sulcus corporis callosi; 23 -  sulcus cinguli; 24 -  truncus corporis callosi

мозолистого тіла і формують так звані лобові 
(малі) щ ипці {forceps frontalis [minor]). 
U-подібні волокна, що з’єднують між собою 
кору потиличних часток обох мозкових пів
куль, проходять через валок мозолистого тіла 
і формують так звані потиличні (великі) 
щипці {forceps occipitalis [major]).

Зверху мозолисте тіло вкрите тонким 
шаром сірої речовини -  сірим покрит
тям {indusium griseum). Поздовжні нервові 
волокна, що йдуть по верхній поверхні 
мозолистого тіла і формують присередню 
поздовжню стрічку {stria longitudinalis 
medialis) та парну бічну поздовжню стрічку 
{stria longitudinalis lateralis), належать до 
провідних шляхів нюхового мозку. Задні 
кінці стрічок продовжуються у парну пуч
кову звивину {gyrus fasciolaris), яка позаду 
валка мозолистого тіла з’єднує стрічки та 
сіре покриття із зубчастою звивиною.

Невелика передня спайка, comissura 
anterior, що розміщена позаду кінцевої плас
тинки, так само як і мозолисте тіло, склада

ється з комісуральних нервових волокон, що 
з’єднують мозкові півкулі між собою.

Склепіння

Склепіння, fornix, розміщене під мозо
листим тілом і побудоване з поздовжніх пуч
ків волокон, що дугоподібно з’єднують гіпо- 
камп з ядрами проміжного мозку (таламуса 
та гіпоталамуса). Склепіння складається 
з тіла, двох ніжок та двох стовпів (рис. 274). 
Тіло, corpus, -  непарна серединна частина 
склепіння, що розміщена під стовбуром 
мозолистого тіла. Ззаду тіло склепіння роз
ходиться на дві частини у вигляді парної 
ніжки {crus), що прямує далі вниз, охоплює 
з боків подушку таламуса і закінчується на 
присередній стінці нижнього рогу бічного 
шлуночка, продовжуючись у торочки гіпо- 
кампа. В місці відходження від тіла ніжки 
з’єднані між собою за допомогою непарної 
трикутної пластинки -  спайки {comissura).
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Рис. 274. Склепіння, fornix; 
вигляд спереду та збоку.

1 -  comissura anterior;
2 -  columna fornicis;
3 -  fasciculus mamillothalamicus;
4 -  corpus mamillare;
5 -  pes hippocampi;
6 -  hippocampusi;
7 -  fimbria hippocamp;
8 -  crus fornicis;
9 -  taenia fornicis;

10 -  comissura fornicis;
11 -  corpus fornicis

Витончений бічний край тіла та ніжок скле
піння, до яких прикріплююються ворсин
часті сплетення правого та лівого бічних 
шлуночків, зветься стрічкою (taenia).

Спереду тіло також роздвоюється і про
довжується у симетричні стовпи склепіння. 
Стовпи, columnae, від переднього кінця 
тіла загинаються вниз та назад і закінчу
ються у соскоподібних тілах гіпоталамуса 
(рис. 278, 281). Стовпи склепіння з’єднані 
з мозолистим тілом.за допомогою тонкої 
пластинки -  прозорої перегородки.

Прозора перегородка, septum pellucidum, 
складається з двох паралельних пласти
нок прозорої перегородки (lamina septi 
pellucidi), що натягнені між передніми від
ділами стовпів склепіння та коліном мозо
листого тіла (рис. 272, 273). Пластинка про
зорої перегородки служить присередньою 
стінкою переднього рогу бічного шлуночка. 
Між двома цими пластинками розміщена 
щілиноподібна порожнина прозорої пере
городки (cavum septi pellucidi), замкнена 
і заповнена прозорою рідиною.

Гіпокампом, або морським кони
ком (hippocampus), зветься підвищення 
на присередній стінці нижнього рогу біч
ного шлуночка, що утворене скупченням 
сірої речовини в глибині мозкових півкуль 
і має характерну форму морського коника. 
На поверхні мозку морському конику від

повідає однойменна звивина. Функціо
нально гіпокамп належить до нюхового 
мозку. Передній потовщений кінець гіпо- 
кампа зветься ніжкою (pes). Ніжка мор
ського коника має пальцеподібні випини 
(digitationes hippocampi). Зверху гіпо
камп вкритий тонким шаром білої речо
вини, що формує жолоб морського коника 
(alveus hippocampi) з торочками (fimbria 
hippocampi), які продовжуються вгору 
у ніжки склепіння.

Бічні шлуночки

Бічний шлуночок, ventriculus lateralis, 
парний, розміщений у глибині мозкових пів
куль. Існує два бічних шлуночки: перший 
лежить у лівій півкулі, а другий -  у правій. 
Обидва шлуночки є порожниною кінцевого 
мозку і розвиваються з краніального відділу 
порожнини нервової трубки зародка.

Кожний бічний шлуночок вистелений 
епендимою, заповнений спинномозковою 
рідиною та сполучається з третім шлуноч
ком за допомогою міжшлуночкового отвору. 
Міжшлуночковий отвір (Монро), foramen 
interventriculare (Monro), парний, розміще
ний між стовпом склепіння і таламусом.

Бічний шлуночок складається з частин, 
які розташовуються в усіх частках півкуль
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великого мозку, за винятком острівцевої. У біч
ному шлуночку є центральна частина, лобовий, 
потиличний та скроневий роги (рис. 275).

1. Центральна частина, pars centralis, 
бічного шлуночка є щілиноподібною порож
ниною тім’яної частки півкуль. У цій час
тині розміщене ворсинчасте сплетення біч
ного шлуночка. Верхня стінка центральної 
частини утворена стовбуром мозолистого 
тіла, присередня стінка -  тілом склепіння, 
нижня стінка -  тілом хвостатого ядра, тала
мусом та кінцевою стрічкою. Кінцева 
стрічка, stria terminalis, являє собою пучок 
мієлінових нервових волокон, що прямують 
від мигдалеподібного тіла і розміщені між 
таламусом та хвостатим ядром (рис. 278).

2. Лобовий (передній) ріг, cornu frontale 
(<anterius), являє собою щілиноподібний про
стір, що знаходиться у лобовій частці пів
куль великого мозку перед міжшлуночковим 
отвором (рис. 276). Тонка присередня стінка 
лобового рога утворена прозорою перего
родкою, бічна стінка -  головкою хвостатого 
ядра, а верхня, передня та частина нижньої 
стінки -  стовбуром, коліном та дзьобом 
мозолистого тіла відповідно.

3. Потиличний (задній) ріг, cornu 
occipitale {posterius), досягає товщі 
потиличної частки півкуль великого мозку. 
Верхня та бічна стінки цього рогу утво
рені покривом мозолистого тіла, нижня 
та присередня -  білою речовиною поти
личної частки. На присередній стінці рогу 
є два випини. Верхній випин -  це цибу
лина потиличного (заднього) рогу {bulbus 
cornus occipitalis [posteriores]), яка утворена 
волокнами валка мозолистого тіла. Нижній 
випин -  це пташина шпора, calcar avis, 
яка відповідає заглибленню мозкової кори 
на присередній поверхні півкулі -  шпорній 
борозні. На нижній стінці рогу є побічне 
(колатеральне) підвищення, eminentia 
collateralis, яке відповідає заглибленню 
білої речовини на нижній поверхні півкуль -  
побічній борозні.

4. Скроневий (нижній) ріг, cornu 
temporale {inferius), заходить у скроневу 
частку мозкових півкуль. Містить ворсин
часте сплетення, яке є продовженням вор
синчастого сплетення центральної частини. 
Верхню стінку рогу утворює хвіст хвоста
того ядра, бічну -  покрив мозолистого тіла,

Рис. 275. Порожнина бічних 
шлуночків на горизонтальному 
розрізі півкуль великого мозку.
1 -  cornu frontale ventriculi lateralis;
2 -  cornu temporale ventriculi lateralis;
3 -  hippocampus;
4 -  comissura fornicis;
5 -  cornu occipitale ventriculi lateralis;
6 -  splenium;
7 -  thalamus;
8 -  pars centralis ventriculi lateralis;
9 -  cavum septi pellucidi

5
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Рис. 276. Шлуночки мозку, ventriculi 
cerebri; вигляд збоку (схема).
1 -  pars centralis ventriculi lateralis;
2 -  ventriculus tertius;
3 -  cornu occipitale ventriculi lateralis;
4 -  aqueductus mesencephali;
5 -  ventriculus quartus;
6 -  cornu temporale ventriculi lateralis;
7 -  cornu frontale ventriculi lateralis;
8 -  foramen interventriculare

присередню -  гіпокамп. Нижня стінка шлу
ночка утворена білою речовиною мозкових 
півкуль і містить побічне підвищення -  слід 
втиснення побічної борозни, що проходить 
по нижній поверхні скроневої частки.

С п инном озкова р іди н а , liq u o r  
cerebrospinalis, що заповнює бічні шлу
ночки, продукується ворсинчастим спле
тенням. Ворсинчасте (судинне) спле
тення бічного шлуночка, plexus choroideus 
ventriculi lateralis, знаходиться у централь
ній частині та скроневому розі бічного 
шлуночка. Потовщення цього сплетення 
в місці переходу центральної частини біч
ного шлуночка у нижній ріг зветься вор
синчастим клубочком (glomus choroideum). 
Ворсинчасте сплетення бічних шлуночків 
з’єднується з ворсинчастим сплетенням III 
шлуночка крізь міжшлуночковий отвір. Це 
сплетення є похідним м’якої оболони голов
ного мозку і розгалуженням передньої вор
синчастої артерії (гілка внутрішньої сонної 
артерії), що у порожнині шлуночка утворює 
переплетення судин і вкрите епітеліальним 
шаром -  залишком внутрішньої стінки пер
шого мозкового пухиря нервової трубки. Ці 
структури ворсинчастого сплетення (стінка 
кровоносної судини та зародковий епітелій) 
є морфологічним субстратом гематоенце-

фалічного бар’єра, який запобігає проник
ненню з кровоносного русла до спинномоз
кової рідини більшості шкідливих речовин 
(за винятком алкоголю та деяких інших 
нейротропних речовин).

В орсинчасте сплетення проникає 
у порожнину бічного шлуночка крізь вор
синчасту щілину {fissura choroidea), яка 
розміщена у його центральній частині між 
таламусом та склепінням, а у нижньому 
розі -  між кінцевою стрічкою та торочками 
гіпокампа. Місце прикріплення ворсинчас
того сплетення до таламуса зветься ворсин
частою стрічкою {taenia choroidea). Видо
вжена та вузька прикріплена пластинка, 
lamina affixa, розташована на поверхні тала
муса між кінцевою та ворсинчастою стріч
ками. У людей після 40 років судинне спле
тення, як і епіфіз, на комп’ютерній томо
грамі частіше виявляється звапнілим.

Проміжний мозок

Проміжний мозок, diencephalon, займає 
проміжне положення між кінцевим та серед
нім мозком і простягується від міжшлуночко- 
вого отвору до переднього краю верхніх горб
ків середньомозкової покрівлі. Проміжний
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мозок складається з таламуса, гіпоталамуса, 
метаталамуса та епіталамуса. Порожниною 
проміжного мозку є III шлуночок.

Таламус

На серединному сагітальному розтині 
головного мозку таламус (або зоровий 
горб), thalamus, виглядає як горб на бічній 
стінці III шлуночка (рис. 277) і відмеж
овується від структур гіпоталамуса дугопо
дібною гіпоталамічною борозною (sulcus 
hypothalamicus), що проходить по цій стінці.

Таламус являє собою парне скупчення 
сірої мозкової речовини яйцеподібної

форми. Правий та лівий таламуси розді
лені між собою третім шлуночком, але 
приблизно посередині вони з ’єднуються 
за допомогою міжталамічного зрощення 
(<adhesio interthalamica), яке зустрічається 
у 70-85 % випадків.

З о в н іш н я  будов а , m o r fo lo g ia  
externa. Задній потовщений кінець тала
муса зветься подушкою {pulvinar). Передній 
його кінець закінчується невеликим підви
щенням -  таламічним переднім горбком 
{tuberculum anterius thalamicum). Таламус 
має дві вільні поверхні (присередню та 
верхню), що мають опуклу форму і обер
нені у порожнину шлуночків. Присередня 
поверхня таламуса обернена у порож-

Рис. 277. Проміжний мозок, diencephalon, на серединному сагітальному розрізі.
1 -  truncus corporis callosi; 2 -  adhesio interthalamica; 3 -  plexus choroideus ventriculi quarti; 4 -  thalamus; 5 -  sulcus 
hypothalamicus; 6 -  comissura epithlamica; 7 -  comissura habenularum et recessus suprapinealis; 8 -  splenium corporis 
callosi; 9 -  recessus pinealis; 10 -  corpus pineale; 11 -  organum subcomissurale; 12 -  colliculus superior; 13 -  vermis 
cerebelli; 14 -  colliculus inferior; 15 -  tectum mesencephalicum; 16 -  aqueductus mesencephali; 17 -  fossa interpeduncularis; 
18 -  n. oculomotorius; 19 -  sulcus hippocampi; 20 -  corpus mamillare; 21 -  neurohypophysis; 22 -  adenohypophysis; 
23 -  infundibulum; 24 -  recessus infundibuli; 25 -  chiasma opticum; 26 -  recessus opticus; 27 -  lamina terminalis; 
28 -  lobus frontalis; 29 -  area subcallosa; 30 -  gyrus paraterminalis; 31,32 -  rostrum corporis callosi; 33 -  genu corporis callosi; 
34 -  comissura anterior; 35 -  columna fornicis; 36 -  septum pellucidum; 37 -  foramen interventriculare; 38 -  corpus fornicis
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нину III шлуночка і відділена від верхньої 
поверхні таламічною мозковою стріч
кою (stria medullaris thalamica). Ця стрічка 
є продовженням нервових волокон скле
піння і переходить ззаду у повідки епітала- 
муса. Верхня поверхня таламуса обернена 
у порожнину бічного шлуночка і обмежена 
присередньо таламічною мозковою стріч
кою, а збоку -  кінцевою стрічкою бічного 
шлуночка. Інші поверхні таламуса вкриті 
білою речовиною мозкових півкуль.

В н утріш н я  будова, m o rfo lo g ia  
interna. Всередині таламуса знаходяться 
ядра сірої речовини таламуса (substantia 
grisea thalami), які є підкірковими центрами 
майже усіх видів чутливості. В ядрах тала
муса переключаються з одного проміжного 
нейрона на інший переважна більшість афе
рентних шляхів, що йдуть від нижчерозта- 
шованих відділів нервової системи. Нарахо
вується понад 40 ядер таламуса. Серед них 
виділяють такі основні групи: передні ядра 
таламуса, nuclei anteriores thalami, задні 
ядра таламуса, nuclei posteriores thalami, 
серединні ядра таламуса, nuclei mediani 
thalami, присередні ядра таламуса, nuclei 
mediales thalami, вентральні ядра тала
муса, nuclei ventrales thalami, дорсальні 
ядра таламуса, nuclei dorsales thalami.

Ядра таламуса відділяються від внутріш
ньої капсули бічною мозковою пластин
кою (lamina medullaris lateralis). Присе- 
редня мозкова пластинка lamina medullaris 
medialis, у передньоверхньому відділі роз
двоюється і розділяє таким чином передню, 
присередню та бічну групи ядер таламуса. 
У товщі мозкових пластинок розміщені 
невеликі внутрішньопластинкові ядра 
таламуса, nuclei intralaminares thalami, 
які разом із сітчастим ядром таламуса 
(nucleus reticularis thalami) морфологічно та 
функціонально зв’язані з сітчастою форма
цією стовбура мозку. Крім мозкових пласти
нок, до білої речовини таламуса {substantia 
alba thalami) ще належать: внутрішньо- 
таламічні волокна, fibrae intrathalamicae, 
навколош луночкові волокна, fib ra e

periventricularis , таламічний/ підтала- 
мічний/ сосочково-таламічний/ сочеви
цеподібний пучок, fasciculus thalamicus/ 
s u b th a la m ic u s /  m a m illo th a l a m ic u s /  
le n tic u la r is , зорова пром ени стість , 
radiatio optica, слухова променистість, 
radiatio acustica, центральна/ передня/ 
задня/ нижня променистість таламуса, 
radiatio centralis/ anterior/ posterior/ inferior 
thalami, ручка верхнього горбка, brachium 
colliculi superioris, ручка нижнього горбка, 
brachium colliculi inferioris, бічна/ при- 
середня/ спинномозкова/ трійчаста  
петля, lemniscus lateralis/ medialis/ spinalis/ 
trigem inalis, верхня мозочкова ніжка, 
pedunculus cerebellaris superior, тощо.

Більша частина волокон зорового шляху 
переключається у задніх ядрах (у подушці) 
зорового горба, волокон нюхового шляху -  
у передніх ядрах, волокон загальної чутли
вості -  у бічних ядрах. Вважається, що при- 
середня група ядер пов’язана з екстрапіра- 
мідною системою, а серединна -  з сітчастою 
формацією. Найнижче серед ядер таламуса 
лежить підталамічне ядро (люїсове тіло), 
nucleus subthalamicus {corpus Luysii), яке має 
зв’язок з блідими кулями через внутрішню 
капсулу. Підталамічне ядро разом з навко- 
лозональними ядрами коника {nuclei 
campi perizonales), виділяють у субталамус 
{subthalamus).

Гіпоталамус

Гіпоталамус, hypothalamus, складається 
з базальних структур проміжного мозку, 
розміщених нижче рівня гіпоталамічної 
борозни (рис. 277).

На вентральній поверхні гіпоталамуса 
помітні структури основи мозку, що фор
мують дно III шлуночка: зорове перехрестя, 
зоровий шлях, сірий горб, нейрогіпофіз, 
соскоподібне тіло.

Зорове перехрестя, chiasma opticum, 
розміщене позаду кінцевої пластинки 
мозкових півкуль. Перехрестя має вигляд
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поперечно видовженої пластинки, бічні 
кінці якої переходять дозаду у зорові шляхи. 
У зоровому перехресті присередня частина 
волокон зорового нерва (II пара черепних 
нервів) переходить на протилежний бік 
і перехрещується з присередньою частиною 
волокон протилежного зорового нерва.

Парний зоровий шлях, tractus opticus, 
огинає збоку ніжку мозку і досягає під
кіркових центрів зору (див. “Орган зору”). 
Закінчується шлях бічним корінцем {radix 
lateralis) та присереднім корінцем {radix 
medialis) у бічному колінчастому тілі мета- 
таламуса та у верхніх горбках середньомоз- 
кової покрівлі відповідно.

Сірий горб, tuber cinereum, знаходиться 
позаду зорового перехрестя і являє собою 
випин тонкої пластинки сірої речовини 
на дні III шлуночка. Верхівка сірого горба 
видовжена у лійку (infundibulum), на кінці 
якої розміщений нейрогіпофіз.

Н ей р о г іп о ф із , n e u ro h y p o p h y s is , 
є задньою часткою (нервова частина, pars 
nervosa) залози внутрішньої секреції -  гіпо
фіза. Із нейрогіпофіза гормони гіпотала
муса -  окситоцин та вазопресин -  потрапля
ють у кров.

Парне соскоподібне тіло, corpus 
mamillare, являє собою кулястий утвір 
білого кольору, діаметром близько 0,5 см. 
Соскоподібні тіла розміщені позаду сірого 
горба. Під тонкою поверхневою пластин
кою білої речовини цього тіла знаходяться 
присередні та бічні ядра соскоподібного 
тіла, nuclei corporis mamillaris mediales et 
laterales, які зв’язані нервовими волокнами 
відповідно зі склепінням і таламусом.

У товщі гіпоталамуса сіра речовина 
групується у вигляді ядер, що розміщені 
у певних його полях. Виділяють дзьобове, 
дорсальне, проміжне, бічне та заднє 
гіпоталамічні поля {area hypothalamica 
rostralis/ dorsalis/ interm edia/ lateralis/ 
posterior).

Серед більше ніж ЗО ядер гіпоталамуса 
можна виділити наступні ядра, яким влас
тива гормональна активність. Над зорове

(супраоптичне) ядро, nucleus supraopticus, 
та пришлуночкове (паравентрикулярне) 
ядро, nucleus paraventricularis, розміщені 
у дзьобовому (передньому) гіпоталамічному 
полі. Вони містять тіла специфічних нейро
нів, що продукують гормони вазопресин та 
окситоцин. Аксони цих нейронів прямують 
вниз і утворюють супраоптично-гіпофіз- 
ний шлях {tractus supraopticohypophysialis) 
та паравентрикулярно-гіпофізний шлях 
{tractus paraventriculohypophysialis). Про
довжуючись вниз, ці шляхи об’єднуються 
у гіпоталамо-гіпофізний шлях, {tractus 
hypothalamohypophysialis), що досягає гіпо
фіза. Ці шляхи, а також сітківко-гіпотала- 
мічний шлях, tractus retinohypothalamicus, 
склепіння, fornix, задній поздовжній пучок, 
fasciculus longitudinalis posterior, присе- 
редній пучок кінцевого мозку, fasciculus 
medialis telencephali, сосочково-покрівель
ний пучок, fasciculus mamillotegmentalis, та 
деякі інші належать до білої речовини гіпо
таламуса {substantia alba hypothalami).

Бічні горбові ядра, nuclei tuberales 
laterales , дугоподібне (лійкове) ядро 
{nucleus arcuatus [infundibularis]) і ще кілька 
ядер, що лежать у проміжному гіпоталаміч
ному полі, секретують у ворітні судини гіпо
фіза нейрошрмони (рилізинг-фактори), які 
регулюють продукцію гормонів передньою 
часткою гіпофіза.

Наявність морфологічних та функціо
нальних зв’язків гіпоталамуса та гіпофіза 
дозволяє об’єднати ці дві структури у так 
звану “гіпоталамо-гіпофізну систему”.

Окрім регуляції діяльності гіпофіза, ядра 
гіпоталамуса регулюють діяльність авто
номної нервової системи (є вищим підкір
ковим вегетативним центром), регулюють 
електролітний та водний баланси, темпера
туру тіла, апетит, біоритми (є “генератором” 
сну), є центральним органом ендокринної 
системи, який регулює секрецію гормонів 
гіпофіза та епіфіза.

Контроль за активністю гіпоталамуса 
здійснюють гіпокамп, мигдалеподібне тіло, 
дофамінергічні нейрони чорної речовини.
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Метаталамус

Складові частини метаталамуса, або 
зазоровогорбової ділянки (metathalamus) -  
присереднє та бічне колінчасті тіла -  роз
міщені під подушкою таламуса. Присереднє 
колінчасте тіло, corpus geniculatum mediale, 
є підкірковим центром слуху, в ньому закін
чується частина волокон слухового шляху. 
Присереднє колінчасте тіло з ’єднується 
ззаду з нижніми горбками покрівельної 
пластинки середнього мозку через ручки 
цих горбків (рис. 278). Бічне колінчасте 
тіло, corpus geniculatum laterale, є підкірко
вим центром зору нарівні з подушкою зоро
вого горба, де закінчується частина воло
кон зорового шляху. Бічне колінчасте тіло 
з’єднується з верхніми горбками пластинки 
покрівлі середнього мозку через ручки цих 
горбків. У колінчастих тілах містяться від
повідні ядра: дорсальне та вентральне 
ядра бічного колінчастого тіла (nucleus 
dorsalis/ ventralis corporis geniculati lateralis)

і дорсальне, вентральне, присереднє вели- 
коклітинне ядра присереднього колінчас
того тіла (nucleus dorsalis/ ventralis/ medialis 
magnocellularis corporis geniculati medialis).

Епіталамус

Епіталамус (або надзоровогорбова 
ділянка), epithalamus, розміщений позаду 
дорсального таламуса. Він складається 
з шишкоподібної залози, повідців та задньої 
спайки (рис. 278).

Шишкоподібна залоза (епіфіз мозку),
glandula pinealis (epiphysis cerebri -  BNA), 
лежить на пластинці середнього мозку між 
верхніми горбками цієї пластинки. Цей 
орган належить до залоз внутрішньої секре
ції. Шишкоподібна залоза прикріплюється 
до таламуса за допомогою повідців.

Повідець, habenula, -  парна видовжена 
структура, що з ’єднує таламус із шишко
подібним тілом і є продовженням дозаду

Рис. 278. Стовбур головного мозку, 
truncus encephali; вигляд зверху 
та ззаду.

1 -  columnae fornicis;
2 -  thalamus;
3 -  trigonum habenulae;
4 -  corpus pineale;
5 -  corpus geniculatum mediale;
6 -  colliculus inferior;
7 -  n. trochlearis;
8 -  frenulum veli medullaris superioris;
9 -  fossa rhomboidea;

10 -  medulla oblongata;
11 -  pedunculus cerebellaris medius;
12 -  trigonum lemnisci;
13 -  brachium colliculi inferioris;
14 -  colliculus superior;
15 -  ventriculus tertius;
16 -  stria terminalis;
17 -  foramen interventriculare
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мозкової стрічки таламуса. У задній частині 
повідців є розширена пластинка мозкової 
речовини трикутної форми -  повідцевий 
трикутник (іtrigonum habenulare). Трикут
ник повідка відмежований від подушки 
таламуса повідцевою борозною (sulcus 
habenularis). У глибині трикутника повідка 
розміщені присереднє та бічне повідцеві 
ядра (nuclei habenulares medialis et lateralis), 
які належать до структур нюхового мозку. 
Трикутники повідців з ’єднані між собою 
спайкою повідців (comissura habenularum), 
що проходить перед шишкоподібним тілом.

Під спайкою повідців розміщена задня 
(епіталамічна) спайка, comissura posterior 
(epithalamica). Вона побудована з незначної 
кількості комісуральних нервових волокон, 
що з’єднують між собою найближчі ділянки 
мозкових півкуль. Група епендимних клітин, 
розташованих у стінці третього шлуночка 
під епіталамічною спайкою, об’єднується 
під назвою підспайковий орган, organum 
subcomissurdle.

Поверхня епіталамуса, що розташована 
по боках шишкоподібного тіла між епітала
мічною спайкою спереду та верхніми горб
ками пластинки покрівлі середнього мозку 
ззаду, зветься передпокрівельним полем 
(area pretectalis). У глибині цього поля 
розміщені передпокрівельні ядра, nuclei 
pretectales, які належать до підкіркових цен
трів зору.

Третій шлуночок

Третій шлуночок, ventriculus tertius, 
є порожниною проміжного мозку. Він являє 
собою щілиноподібний простір, розташова
ний у серединній сагітальній площині між 
правим та лівим таламусами і заповнений 
спинномозковою рідиною. Стінки шлуночка 
вистелені епендимою. У III шлуночку мозку 
можна виділити 6 стінок -  дві бічні, верхню, 
нижню, передню та задню.

Бічна стінка III шлуночка утворена при- 
середніми поверхнями таламуса та гіпо

таламуса. По бічній стінці III шлуночка 
від міжшлуночкового отвору спереду до 
водопроводу мозку ззаду дугоподібно про
ходить гіпоталамічна борозна (Монро), 
sulcus hypothalamicus (Monro), яка є умов
ною межею між дорсальним та вентраль
ним таламусами (рис. 277). Між переднім 
горбком таламуса та стовпом склепіння зна
ходиться парний міжшлуночковий отвір, 
foramen interventriculare. Через лівий та 
правий міжшлуночкові отвори третій шлу
ночок сполучається з першим і другим біч
ними шлуночками. Група спеціалізованих 
клітин проміжного мозку, що розміщена 
у бічній стінці ІІІ-го шлуночка під міжшлу- 
ночковим отвором і впливає на артеріальний 
тиск, об’єднується у підсклепінний орган 
(organum subfornicale).

Верхньою стінкою шлуночка є ворсин
часта основа третього шлуночка, tela 
choroidea ventriculi tertii, що збоку прикрі
плена до таламічної мозкової стрічки. З вор
синчастої основи у порожнину шлуночка зви
сає ворсинчасте сплетення третього шлу
ночка, plexus choroideus ventriculi tertii, побу
доване з великої кількості переплетених між 
собою судин. Ворсинчасті основа та спле
тення утворені м’якою (судинною) оболоною 
головного мозку (а саме ворсинчастими гіл
ками передньої ворсинчастої артерії) та епіте
ліальною пластинкою, що походить із стінки 
переднього мозкового пухиря. Ворсинчасте 
сплетення третього шлуночка з ’єднується 
з ворсинчастими сплетеннями бічних шлу
ночків через міжшлуночкові отвори.

Нижня стінка, або дно III шлуночка, 
утворене в основному структурами гіпо
таламуса (сірим горбом, лійкою, зоровим 
перехрестям, сосочковими тілами), а в 
задній частині -  структурами середнього 
мозку (передніми відділами ніжок мозку та 
міжніжковою пронизаною речовиною).

Передня стінка III шлуночка утворена 
стовпами склепіння, кінцевою пластинкою 
та передньою спайкою великого мозку.

Ззаду нижня стінка піднімається вгору, 
тому задня стінка III шлуночка має малі
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розміри і утворена лише епіталамічною 
спайкою та спайкою повідців. Під задньою 
спайкою у куті між задньою та нижньою 
стінками розміщений отвір водопроводу 
середнього мозку (apertura aqueductus 
mesencephali), який сполучає III шлуночок 
із четвертим.

У третьому шлуночку є 4 заглиблення 
у стінках -  так звані закутки шлуночка: 
два з них розміщені у нижній стінці і ще 
два -  у задній. Зоровий закуток, recessus 
opticus, знаходиться над зоровим перехрес
тям (рис. 280). Закуток лійки, recessus 
infundibuli, веде у лійку. Шишкоподібний 
закуток, recessus pinealis, заходить у шиш
коподібне тіло. Надшишкоподібний заку
ток, recessus suprapinealis, більший за шиш
коподібний, розташовується під дахом III 
шлуночка над шишкоподібним тілом.

Середній мозок

Середній мозок, mesencephalon, скла
дається з ніжок мозку та покрівлі. Порож
ниною цього відділу мозку є водопровід 
середнього мозку, який служить межею між 
названими частинами середнього мозку.

Зовнішня будова середнього мозку

Ніжки мозку, pedunculi cerebri, помітні 
на основі мозку у вигляді парного поздо
вжньо покресленого білого валка. Поверхня 
ніжки мозку побудована з поздовжніх воло
кон, що з’єднують стовбур мозку з правою 
та лівою півкулями великого мозку. Перед 
місцем розходження ніжок мозку посеред
ині знаходиться міжніжкова ямка, fossa  
interpeduncularis. У міжніжковій ямці роз
міщений початковий відрізок окорухового 
нерва, який виходить із речовини ніжок 
мозку з борозни окорухового нерва {sulcus 
nervi oculomotorii). Крізь дно міжніжко- 
вої ямки -  задню пронизану речовину 
{substantia perforata posterior) -  у мозкову 
речовину проходять кровоносні судини.

По боках ніжки мозку проходить бічна 
борозна середнього мозку {sulcus lateralis 
mesencephali).

Середньомозкова покрівля, tectum  
mesencephalicum, розміщена на дорсаль
ній поверхні середнього мозку і прикрита 
зверху мозковими півкулями. Поверхнева 
частина покрівлі нерівна, вона представлена 
пластинкою покрівлі (чотиригорбковою 
пластинкою) {lamina tecti [quadrigemina]). 
На покрівельній пластинці є чотири горбки: 
два верхніх (парний верхній горбок, 
colliculus superior) та два нижніх (парний 
нижній горбок, colliculus inferior). Верх
ній горбок продовжується вбік та впе
ред у ручку верхнього горбка {brachium 
colliculi superioris), а нижній горбок продо
вжується вбік та вперед у ручку нижнього 
горбка {brachium colliculi inferioris), які 
досягають бічного і присереднього колін
частих тіл відповідно.

Верхні горбки, ручки верхніх горбків та 
бічні колінчасті тіла входять до складу під
кіркових центрів зору. Нижні горбки, ручки 
нижніх горбків та присередні колінчасті тіла 
входять до складу підкіркових центрів слуху. 
У підкіркових центрах зору та слуху замика
ються прості зорові та слухові рефлекторні 
дуги, які забезпечують безумовну швидку 
реакцію людини на зовнішні світлові та зву
кові подразнення.

Збоку від нижнього горбка розміще
ний трикутник петлі, trigonum lemnisci, 
у глибині якого проходять слухові нервові 
волокна бічної петлі. Трикутник петлі обме
жений спереду ручкою нижнього горбка, 
збоку -  ніжкою мозку, ззаду -  верхньою 
мозочковою ніжкою.

Ніжки мозку

На поперечних розрізах середнього 
мозку виділяють передню та задню частини 
ніжок мозку. Передня частина зветься осно
вою ніжки мозку, а задня -  покривом серед
нього мозку. Ці частини відділені одна від
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одної чорною речовиною (substantia nigra) 
(рис. 279). Колір чорної речовини обумовле
ний пігментом меланіном, що міститься в її 
нервових клітинах.

Основа ніжки, basis pedunculi, побу
дована з білої мозкової речовини. Через 
цю основу проходять низхідні провідні 
шляхи. Кірково-спинномозкові та кір
ково-ядрові волокна, fibrae corticospinales 
et corticonucleares, займають у складі 
основи ніжки мозку серединне поло
ження, а кірково-мостові волокна, fibrae 
corticopontinae, розміщені з обох боків від 
попередніх волокон: потилично-мостові 
волокна, fibrae occipitopontinae, тім’яно- 
мостові волокна, fibrae parietopontinae , 
ск р он ев о-м остов і вол окн а, f ib r a e  
temporopontinae, проходять у бічній і/5 час
тині основи, а лобово-мостові волокна, 
fibrae frontopontinae, проходять у присеред- 
ній V частині основи ніжки мозку.

Покрив середнього мозку, tegmentum 
mesencephali, розміщений між чорною речо
виною, що відділяє його від основ ніжок 
мозку, та умовною площиною, що проходить 
через водопровід середнього мозку і від
діляє його від середньомозкової покрівлі. 
У покриві середнього мозку знаходяться 
скупчення сірої та білої речовини, які фор
мують ядра, волокна, петлі тощо.

Ядро окорухового нерва, nucleus nervi 
oculomotorii, парне, розміщене під вен
тральною стінкою водопроводу середнього 
мозку на рівні верхніх горбків покрівель
ної пластинки. Нейрони цього ядра забез
печують іннервацію м’язів очного яблука. 
Нейтральніше ядра окорухового нерва роз
міщені додаткові ядра окорухового нерва 
(або додаткове окорухове ядро Едінгера -  
Вестфаля, Якубовича), nuclei accessorii 
п. oculomotorii (Edinger -  Westphal) до яких 
належать нутрощеві (автономні) ядра

Рис. 279. Поперечний розріз середнього мозку на рівні верхніх горбків.
І -  tectum mesencephalicum; II -  tegmentum mesencephalicum; III -  basis pedunculi cerebri;

1 -  comissura colliculorum superiorum; 2 -  substantia grisea centralis; 3 -  stratum griseum colliculi superioris; 
4 -  lemniscus lateralis; 5 -  lemniscus spinalis; 6 -  nucleus ruber; 7 -  substantia nigra; 8 -  nucleus endopeduncularis; 
9 -  n. oculomotorius; 10 -  decussationes tegmenti; 11 -  nucleus centralis impar; 12 -  basis pedunculi cerebri; 13 -  nuclei 
accessorii n. oculomotorii; 14 -  lemniscus medialis; 15 -  nucleus n. oculomotorii; 16 -  colliculus superior; 17 -  nucleus 
mesencephalicus n. trigemini; 18 -  aquaeductus mesencephali
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0nuclei viscerales [autonomici]), нейрони 
яких приймають участь в іннервації війко
вого м ’яза та м’яза-звужувача зіниці ока 
(рис. 280). Між ядрами окорухового нерва 
лежить непарне серединне ядро Перля 
(niicleus centralis impar), яке входить до 
складу додаткових ядер окорухового нерва; 
нейрони ядра Перля іннервують війковий 
м ’яз. Попереду ядра окорухового нерва 
розміщене заднє спайкове ядро Дарк- 
шевича (nucleus comissuralis posterior), 
нейрони якого підвищують тонус окорухо- 
вих м’язів (належить до екстрапірамідної 
системи). Ядро блокового нерва, niicleus 
nervi trochlearis, парне, розміщене під вен
тральною стінкою водопроводу середнього 
мозку на рівні нижніх горбків покрівель
ної пластинки у центральній сірій речо
вині. Парне придвогорбкове ядро, nucleus 
parabigeminalis, розміщене в бічній частині 
середнього мозку на рівні нижніх горбків. 
Парне проміжне ядро (Кахаля), nucleus 
interstitialis (Cajal), розташоване збоку від 
ядра окорухового нерва. Аксони нейронів 
ядер Даркшевича і Кахаля прямують до 
спинного мозку і формують присередній 
поздовжній пучок.

Червоне ядро, nucleus ruber, розташо
вується дорсальніше присередньої частини 
чорної речовини і простягається від гіпо
таламуса до рівня нижніх горбків чотири- 
горбкової пластинки. Нейрони цього ядра 
містять пігмент, що включає в себе солі 
заліза і обумовлює таке специфічне забарв
лення. Відростки нейронів червоного ядра 
формують червоноядрово-спинномозко- 
вий шлях (Монакова), tractus rubrospinalis 
(Monacow).

Сітчаста формація, formatio reticularis, 
складається з груп нейронів, дифузно розки
даних між чорною речовиною та водопрово
дом середнього мозку, завдяки чому мозкова 
речовина покриву на розрізі набуває сіт
частого вигляду. До складу сітчастих ядер 
{nuclei reticulares), середнього мозку входять 
ніжко-мостове покривне ядро, niicleus 
tegmentalis pedunculopontinus, приніжкове
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Рис. 280. Схема розташування ядер середнього 
мозку; вигляд зверху.
1 -  ядро Перля; 2 -  ядро Даркшевича; 3 -  ядро Едінгера -  
Вестфаля; 4 -  ядро окорухового нерва, іннервація: а -  
м’яза-підіймача верхньої повіки, б -  верхнього прямого 
м’яза, в -  присереднього прямого м’яза, г -  нижнього 
косого м’яза, д -  нижнього прямого м’яза; 5 -  ядро 
Кахаля; 6 -  ядро блокового нерва

ядро, niicleus parapeduncularis, клинопо
дібне ядро, nucleus cuneiformis, підклино- 
подібне ядро, nucleus subcuneiformis. Ці 
ядра входять до великої когорти зв’язаних 
між собою ядер сітчастої формації стов
бура головного мозку {nuclei formationis 
reticularis trunco encephalico). Чорна речо
вина, червоне ядро, сітчаста формація, 
ядра Даркшевича та Кахаля функціонально 
належать до екстрапірамідної системи, 
яка підтримує тонус скелетних м ’язів та 
керує несвідомими автоматичними рухами 
людини. Усі висхідні провідні шляхи дають 
відгалуження до сітчастої формації стовбура 
мозку, яка, як вважається, завдяки своїм 
двостороннім зв’язкам з різними відділами 
головного та спинного мозку впливає на 
дихання, кровообіг, добові біоритми людини.

Скупчення волокон висхідних чутливих 
шляхів утворюють парні петлі. Дорсаль
ніше бічних відділів чорної речовини розмі
щена присередня петля, lemniscus medialis.
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Дорсальніше бічних відділів присередньої 
петлі поблизу поверхні середнього мозку 
розміщена спинномозкова петля, lemniscus 
spinalis. Присередня та спинномозкова петлі 
складаються з волокон висхідних спинно- 
мозково-таламічних шляхів (переднього та 
бічного відповідно), які передають нервові 
імпульси загальної чутливості. Дорсальніше 
спинномозкової петлі на самій поверхні 
середнього мозку знаходиться бічна петля, 
lemniscus lateralis, до складу якої входять 
волокна слухового шляху. Волокна бічної 
петлі закінчуються на ядрах нижніх горбків, 
тому вище цього рівня бічна петля відсутня. 
Поблизу присередньої петлі знаходиться 
трійчаста петля, lemniscus trigeminalis.

По серединній лінії ніжок мозку роз
міщені такі непарні структури: 1) пере
хрестя покриву (Фореля), decussationes 
tegmenti (Forel), куди входять перехрестя 
червоноядрово-спинномозкового, червоно- 
ядрово-сітчастого та покрівельно-спинно
мозкового шляхів; 2) перехрестя верхніх 
мозочкових ніжок, decussatio pedunculorum 
cerebellarium superiorum, розміщене на рівні 
нижніх горбків чотригорбикової пластинки 
і утворене перехрестям аксонів зубчастого 
ядра мозочка; 3) міжніжкове ядро, nucleus 
interpeduncularis, яке розміщене поблизу 
міжніжкової ямки і з’єднується з нюховим 
шляхом; 4) ядра шва, nuclei raphes.

Покрівля середнього мозку

У товщі покрівлі середнього мозку
(tectum mesencephali) скупчення сірої речо
вини на рівні верхніх горбків представлено 
у вигляді шарів, а на рівні нижніх горб
ків -  у вигляді ядер. Вглиб верхнього горбка 
білі та сірі шари чергуються таким чином: 
зональний шар, stratum zonale, поверхне
вий сірий шар, stratum griseum superficiale, 
зоровий шар, stratum opticum, проміжний 
сірий шар, stratum griseum intermedium, 
проміжний мозковий шар, stratum  
medullare intermedium, глибокий сірий шар,

stratum griseum profundum, глибокий мозко
вий шар, stratum medullare profundum. Ядра 
нижнього горбка, nuclei colliculi inferioris, 
описують такі: центральне ядро, nucleus 
centralis, зовнішнє ядро, nucleus externus, 
прицентральне ядро, nucleus pericentralis.

Шари правого та лівого верхніх горбків 
з ’єднуються один з одним за допомогою 
спайки верхніх горбків {comissura colliculi 
superioris). До сірих шарів верхніх горбків 
підходять волокна зорового шляху. Шляхи, 
які складаються з аксонів нейронів сірих 
шарів верхніх горбків, формують такі низ
хідні рухові шляхи, як покрівельно-спин
номозковий шлях, tractus tectospinalis, та 
покрівельно-цибулинний шлях, tractus 
tectobulbaris. Нервові волокна цих шляхів 
прямують до рухових ядер передніх рогів 
спинного мозку та рухових ядер черепних 
нервів довгастого мозку і забезпечують про
сті зорові рефлекси (швидкі рухи тулуба, 
голови та очних яблук у відповідь на неспо
дівані світлові подразнення).

Ядра правого та лівого нижніх горбків 
з ’єднуються один з одним за допомогою 
спайки нижніх горбків {comissura colliculi 
inferioris). До ядер нижніх горбків підходять 
волокна провідних слухових шляхів -  бічної 
петлі. Волокна, які відходять від ядер ниж
ніх горбків, входять до складу покрівельно- 
спинномозкового та покрівельно-цибулин
ного шляхів і забезпечують орієнтовні слу
хові рефлекси (швидкі рухи тулуба та голови 
у напрямі надзвичайно сильного звуку).

У білій речовині покрівлі розміщене 
перехрестя волокон, які прямують від 
ядра блокового нерва, -  перехрестя воло
кон блокових нервів, decussatio fibrarum  
nervorum trochlearium. Після перехрестя 
волокна цього нерва залишають середній 
мозок. Блоковий нерв -  єдиний з усіх череп
них нервів, що виходить з мозкової речо
вини на дорсальній поверхні стовбура мозку. 
Місце виходу IV пари черепних нервів 
з речовини мозку знаходиться нижче ниж
ніх горбків покрівельної пластинки з обох 
боків від вуздечки верхнього мозкового
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паруса. На вентральну поверхню мозку 
блоковий нерв потрапляє, огинаючи збоку 
ніжку мозку.

Водопровід середнього мозку

Водопровід середнього мозку (Сільвія, 
водопровід мозку), aquaeductus mesencephali 
(Sylvius, aquaeductus cerebri), має вигляд 
вузького каналу завдовжки близько 1,5 см, 
який сполучає один з одним III та IV шлу
ночки і є порожниною середнього мозку. 
У ІІІ-й шлуночок водопровід відкривається 
отвором водопроводу середнього мозку 
{apertura aquaeductus mesencephali). Через 
водопровід проходить межа між ніжками 
мозку та покрівлею середнього мозку. Водо
провід середнього мозку заповнений спин
номозковою рідиною і вистелений епенди
мою. Він оточений з усіх боків централь
ною сірою речовиною {substantia grisea 
centralis). У центральній сірій речовині 
покриву середнього мозку розміщені ядра, які 
мають відношення до іннервації м’язів очного 
яблука: ядра окорухового і блокового нервів, 
додаткові ядра окорухового нерва та ін.

Перешийок ромбоподібного мозку

Найвужче місце стовбура мозку, що роз
міщене між середнім та заднім мозком, 
часто виділяють як перешийок ромбопо
дібного мозку {isthmus rhombencephali). До 
перешийка ромбоподібного мозку відно
сять трикутник петлі (структура середнього 
мозку), верхні мозочкові ніжки та верхній 
мозковий парус (структури заднього мозку).

Задній мозок

Задній мозок, metencephalon, склада
ється з двох частин -  моста та мозочка. 
Порожниною заднього мозку є четвертий 
шлуночок.

Міст

Міст (Варолія), pons (Varolio), -  тов
стий, білого кольору валок, розміщений 
у стовбурі мозку вентрально між пірамідами 
довгастого мозку та міжніжковою ямкою 
середнього мозку. Поперечна покресленість 
моста на вентральній поверхні пояснюється 
тим, що в цьому місці він побудований 
з великої кількості поперечно напрямлених 
волокон, які продовжуються по боках мосту 
у середні мозочкові ніжки і далі занурю
ються вгору у товщу мозочка.

Передньонижня поверхня моста прилягає 
до схилу черепа. Вздовж серединної лінії 
цієї поверхні проходить основна борозна, 
sulcus basilaris, в якій проходить однойменна 
артерія. Від довгастого мозку міст відді
ляється цибулинно-мостовою борозною  
{sulcus bulbopontinus), яка є місцем виходу 
з речовини мозку відвідного нерва (VI пари 
черепних нервів). В обох кінцях цибулинно- 
мостової борозни між мостом, довгастим 
мозком та мозочком знаходиться мосто- 
мозочковий кут, angulus pontocerebellaris, 
з глибини якого виходять корінці лицевого 
та присінково-завиткового нервів (VII та VIII 
пари черепних нервів). Межею між мостом 
та середніми мозочковими ніжками є місце 
виходу з мозку трійчастого нерва (V пари 
черепних нервів), або, точніше, лінія, що 
з’єднує місця виходу V та VII пар черепних 
нервів -  трійчасто-лицева лінія.

Всередині міст побудований в осно
вному з поздовжніх волокон {fibrae 
pontis longitudinales) висхідних та низхід
них шляхів і складається з основної час
тини та покриву мосту, що розділені при
близно посередині трапецієподібним тілом 
(рис. 281). Трапецієподібне тіло, corpus 
trapezoideum, утворене поперечними волок
нами, які йдуть від завиткових ядер і є 
внутрішньомостовою перехрещеною час
тиною слухового шляху. Поздовжні і попе
речні волокна формують білу речовину 
{substantia alba), а ядра -  сіру речовину 
{substantia grisea) мосту.
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Рис. 281. Міст, pons, на поперечному розрізі 
(схема).
І -  tegmentum pontis; II -  pars basilaris;

1 -  raphe pontis; 2 -  fasciculus longitudinalis dorsalis; 
3 -  fasciculus longitudinalis medialis; 4 -  lemniscus 
spinalis; 5 -  lemniscus trigeminalis; 6 -  pedunculus 
cerebellaris medius; 7 -  fibrae pontis transversae; 
8 -  fibrae pontis longitudinalis; 9 -  nuclei pontis; 
10 -  corpus trapezoideum; 11 -  nucleus olivaris superior; 
12 -  lemniscus medialis; 13 -  tractus tectospinalis

Передня основна частина мосту, pars 
basilaris pontis, містить ядра мосту {nuclei 
pontis), поздовжні та поперечні волокна. 
Через ядра мосту кора великого мозку 
зв’язується з корою мозочка за допомогою 
кірково-мосто-мозочкового шляху {tractus 
corticopontocerebellaris). Аксони нейронів 
ядер мосту прямують до мозочка, форму
ючи поперечні мосто-мозочкові волокна 
(fibrae pontocerebellaris). Поздовжніми 
волокнами мосту у його основній частині 
є кірково-спинномозкові, кірково-ядрові, 
кірково-сітчасті, кірково-мостові, покрі
вельно-мостові волокна {fibrae corticos
pinales, corticonucleares, corticoreticulares, 
corticopontinae, tectopontinae).

У покриві мосту {tegmentum pontis) роз
міщені ядра V, VI, VII та VIII пар череп
них нервів, верхнє оливне ядро, nucleus 
olivaris superior, приручкові ядра, nuclei 
parabrachialis, та ін. Безпосередньо позаду 
трапецієподібного тіла посередині зна
ходиться сітчаста формація, form atio  
reticularis, вона утворена скупченням тіл 
нейронів (сітчасті ядра, nuclei reticulares), 
пронизаних волокнами, які йдуть у різних 
напрямках. Збоку від сітчастої формації за 
трапецієподібним тілом містяться висхідні 
проекційні волокна пропріоцептивного 
шляху, що з’єднують тонке і клиноподібне 
ядра довгастого мозку з ядрами таламуса -  
присередня петля, lemniscus medialis. Збоку

і дорсальніше присередньої петлі розта
шована спинномозкова петля, lemniscus 
spinalis, яка складається з волокон спинно- 
мозково-таламічних шляхів. Позаду бічної 
частини спинномозкової петлі знаходиться 
трійчаста петля (трійчасто-таламіч- 
ний шлях), lemniscus trigeminalis {tractus 
trigeminothalamicus), побудована з аксонів, 
що беруть початок у всіх чутливих ядрах, 
прямують до таламуса, формуючи непере- 
хрещений передній трійчасто-таламічний 
шлях {tractus trigeminothalamicus anterior), 
і перехрещений задній трійчасто-тала
мічний шлях {tractus trigeminothalamicus 
posterior). Продовження волокон трапеціє
подібного тіла у висхідному напрямку фор
мують бічну петлю {lemniscus lateralis).

По серединній лінії покриву мосту поміт
ний шов мосту, raphe pontis, утворений пере
хрещеними волокнами, що йдуть від мосто
вого ядра трійчастого нерва. Збоку від шва 
проходять волокна: 1) покрівельно-спин
номозкового шляху {tractus tectospinalis);
2) присереднього поздовжнього пучка 
(fasciculus longitudinalis medialis), що тяг
неться від ядра Даркшевича до спинного 
мозку і з’єднує ядра III, IV, VI, VIII пар 
черепних нервів з ядрами XI пари черепних 
нервів та ядрами передніх рогів шийного від
ділу спинного мозку, від яких іннервуються 
м’язи шиї; 3) заднього поздовжнього пучка 
(Шютца), fasciculus longitudinalis dorsalis
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[Schiitz]), що з’єднує гіпоталамус з вегета
тивними та чутливими ядрами VII, IX та X 
пар черепних нервів. Задня поверхня мосту 
вкрита епендимою і утворює верхню частину 
ромбоподібної ямки.

Мозочок

Мозочок, cerebellum, або малий мозок, 
має вагу близько 150 г, розміщений позаду 
моста та довгастого мозку. Він лежить 
у задній черепній ямці під потиличними 
частками мозкових півкуль, від яких він від
межовується наметом мозочка -  відростком 
твердої оболони головного мозку.

Мозочок має тіло та три пари мозоч- 
кових ніжок, які зв’язують його з іншими 
відділами головного мозку. Тіло мозочка, 
corpus cerebelli, складається з двох пів
куль та черв’яка, розташованого між ними 
(рис. 282).

Півкулі мозочка, hemispheria cerebelli, 
знизу відділяються одна від одної долинкою 
мозочка {valleculae cerebelli), в якій роз
міщена цибулина мозку. Півкулі та черв’як 
мозочка вкриті численними і різними за гли
биною щілинами мозочка {fissura cerebelli). 
Між щілинами розміщені вузькі листки 
мозочка {folia cerebelli). Глибокі щілини 
поділяють мозочок на частки та часточки. 
Найбільшими серед часток мозочка є пере
дня і задня.

Передня частка мозочка, lobus cerebelli 
anterior, менша від задньої і відділена від 
неї першою щілиною {fissura prima). Пере
дня частка мозочка майже повністю скла
дається з чотирикутної часточки {lobulus 
quadrangularis), яка доповнена спереду цен
тральною часточкою {lobulus centralis). 
У півкулях мозочка центральна часточка 
представлена крилом центральної час
точки {ala lobuli centralis).

Задня частка мозочка, lobus posterior 
cerebelli, складається з таких часто
чок (зверху вниз): простої часточки, або 
задньої частини чотирикутної часточки

1

Рис. 282. Мозочок, cerebellum; вигляд зверху.
1 -  vermis; 2 -  lobulus centralis; 3,18 -  culmen; 4 -  lobulus 
quadrangularis; 5 -  lobulus simplex; 6 -  hemispherium 
dextrum; 7 -  lobulus semilunaris superior; 8 -  fissura 
horisontalis; 9 -  lobulus semilunaris inferior; 10 -  vallecula 
cerebelli; 11 -  tuber vermis; 12 -  folium  vermis; 
13 -  fo lium  cerebelli; 14 -  fissura cerebelli; 
15 -  hemispherium sinistrum; 16 -  declive; 17 -  fissura 
prima; 19 -  ala lobuli centralis

{lobulus simplex, s. lobulus quadrangularis 
[pars posterior]), верхньої півмісяцевої 
часточки {lobulus semilunaris superior), 
нижньої півмісяцевої часточки {lobulus 
semilunaris inferior), тонкої часточки 
{lobulus gracilis), двочеревцевої часточки 
{lobulus biventer), мигдалика мозочка 
{tonsilla cerebelli). Друга щілина, fissura 
secunda, відділяє зверху мигдалик мозочка 
від решти задньої частки мозочка. Горизон
тальна щілина, fissura horisontalis, відді
ляє верхню півмісяцеву часточку від ниж
ньої. В самому низу мозочка під задньо- 
бічною щілиною {fissura posterolateralis) 
є мала клаптиково-вузликова частка {lobus 
flocculonodularis), яка складається з клаптика 
півкуль та вузлика черв’яка мозочка. Клап
тик, flocculus, парний, розміщений збоку від 
вузлика черв’яка між двочеревцевою часточ
кою півкуль мозочка та нижньою мозочко- 
вою ніжкою. Ніжка клаптика, pedunculus 
flocculi, з’єднує клаптик з вузликом.
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Черв’як мозочка, vermis cerebelli, поді
лений щілинами на такі часточки (по колу 
зверху вниз): язичок, uvula, вершина (цен
тральної часточки), culmen, схил, declive, 
листок черв’яка, fo lium  verm is, горб 
черв’яка, tuber vermis, піраміда черв’яка, 
pyramis vermis, язичок черв’яка, wvw/a 
vermis, вузлик, nodulus.

Ф ілогенетично до стародавнього  
мозочка (archaeocerebellum) належать клап
тиково-вузликова частка та язичок мозочка. 
Стародавній мозочок забезпечує рівно
вагу тіла людини. До давнього мозочка 
(palaeocerebellum) належать передня частка 
мозочка, вершина, піраміда та язичок 
черв’яка. Давній мозочок підтримує тонус 
м’язів, а під час рухів враховує сили гравіта
ції та інерції. Новий мозочок, neocerebellum, 
складається з решти часток мозочка, які 
з ’являються у філогенезі людини найпізніше. 
Новий мозочок координує та регулює рухи 
людини. Останнім часом з ’явився поділ 
мозочка на присінкомозочок, спинномозо- 
чок та мостомозочок {vestibulocerebellum, 
spinocerebellum, pontocerebellum), що вказує 
на зв’язок окремих ділянок мозочка з при- 
сінковими ядрами, ядрами спинного мозку 
і основної частини мосту.

Обумовлений своєрідним розташ у
ванням білої та сірої речовини малюнок, 
який можна побачити на розрізах мозочка, 
має історично закріплену назву -  дерево 
життя, arbor vitae (раніше мозочок вва
жався життєво-важливим відділом голов
ного мозку). Сіра речовина, розміщена 
на поверхні, утворює шар кори мозочка 
{cortex cerebelli) завтовшки 1,0 мм. Мозоч- 
кова кора нового мозочка, як і стародавня 
кора мозкових півкуль, має тришарову 
будову, вона складається із зовнішнього 
молекулярного шару {stratum moleculare), 
шару грушоподібних нейронів (шару 
Пуркіньє) {stratum neurium piriformium  
[purkinjense]), та внутрішнього зернистого 
шару {stratum granulosum) (рис. 283). Біла 
речовина мозочка, що складає основну масу 
мозочка і побудована з мієлінових волокон,

зветься мозковим тілом мозочка {corpus 
medullare cerebelli). Ядра мозочка, nuclei 
cerebelli, являють собою скупчення сірої 
речовини у товщі мозкового тіла (рис. 284). 
Зубчасте ядро (бічне ядро мозочка), 
nucleus dentatus {nucleus lateralis cerebelli), -  
найбільше та філогенетично наймолодше 
ядро мозочка (належить до нового мозочка), 
яке координує рухи кінцівками. Воно розмі
щене найвіддаленіше від середини мозочка 
і збоку від інших ядер. Через обернені впе
ред ворота зубчастого ядра {hilum nuclei 
dentati) проходить більша частина воло
кон передньої мозочкової ніжки. Спереду 
та присередньо від воріт зубчастого ядра 
розташоване коркоподібне ядро (переднє 
міжпозиційне ядро), nucleus emboliformis 
{nucleus interpositus anterior). Присередньо 
від воріт зубчастого ядра лежить кулясте 
ядро (заднє міжпозиційне ядро), nucleus 
globosus {nucleus interpositus posterior), яке 
складається з декількох кульок. Коркопо
дібне та кулясте ядра координують рухи 
тулуба і належать до давнього мозочка. Най- 
присередніше знаходиться ядро вершини 
(ядро шатра, присереднє ядро мозочка), 
nucleus fastigii {nucleus medialis cerebelli), 
яке належить до стародавнього мозочка 
і регулює рівновагу тіла людини.

Мозочкові ніжки, pedunculi cerebellares, 
парні, складаються з волокон, що з’єднують 
мозочок з іншими від ділами головного мозку.

1. Верхня мозочкова ніжка, pedunculus 
cerebe lla r is  su p er io r , з в ’язує м озо
чок з середнім мозком. Ця ніжка містить 
волокна, що йдуть від зубчастого ядра 
мозочка до червоного ядра середнього мозку 
(зубчасто-червоноядрові волокна) та до 
ядер таламуса (зубчасто-таламічний шлях), 
а також волокна переднього спинномозково- 
мозочкового шляху. Між верхніми мозочко- 
вими ніжками натягнений верхній мозко
вий парус, velum medullare superius, який 
з’єднується посередині з язичком мозочка.

2. Нижня мозочкова ніжка, pedunculus 
cerebellaris inferior, зв ’язує мозочок із 
довгастим мозком і складається з двох тіл:
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мотузкового і білямотузкового. Мотузкове 
тіло, corpus restiforme, розміщене ближче 
до довгастого мозку і містить аферентні 
волокна, що йдуть до мозочка від спин
ного мозку (задній СПИННОМОЗКОВО-МОЗОЧ- 

ковий шлях), від оливи довгастого мозку 
(оливо-мозочковий шлях) та від дугоподіб
них ядер довгастого мозку через зовнішні 
дугоподібні волокна. Білямотузкове тіло, 
corpus juxtarestiforme, розміщене ближче 
до мозочка і містить сполучні волокна між 
власними ядрами і корою мозочка. Між 
нижніми мозочковими ніжками натягнений 
нижній мозковий парус, velum medullare 
inferius, який з’єднується з вузликом, клап
тиком та клаптиковою ніжкою мозочка.

3. С ер ед н я  м озоч к ов а  н іж к а , 
pedunculus cerebellaris medius, -  найбільша 
з мозочкових ніжок, зв’язує мозочок з мос
том. Вона містить волокна мосто-мозочко- 
вого шляху.

Довгастий мозок

Довгастий мозок, medulla oblongata 
(imyelencephalon), є найнижчою частиною 
стовбура мозку, що продовжується у спин
ний мозок (рис. 253). Через свою специ
фічну форму отримав ще назву цибулини

Рис. 283. Будова мозочкової кори 
(cortex cerebellaris).
1 -  stratum moleculare; 2 -  stratum neurium piriformium; 
3 -  stratum granulosum; 4 -  lamina alba

(bulbus). Межа між довгастим та спинним 
мозком проходить на рівні нижнього краю 
великого потиличного отвору черепа. На 
ізольованому препараті мозку межа між 
довгастим та спинним мозком проходить 
по рівню перехрестя пірамід або по місцю

Рис. 284. Горизонтальний розріз 
мозочка.

1 -  colliculus superior;
2 -  colliculus inferior;
3 -  pedunculus cerebellaris superior;
4 -  nucleus fastigii;
5 -  nucleus dentatus;
6,11 -  nucleus emboliformis;
7 ,9 ,15  -  substantia alba;
8 -  cortex cerebellaris;

10 -  cortex cerebellaris vermis;
12 -  lamina alba;
13 -  nucleus globosus;
14 -  hilum nuclei dentati;
16 -  velum medullare superius;
17 -  frenulum veli medullaris superioris
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виходу корінців І пари спинномозкових 
нервів. Межа між довгастим мозком та 
мостом проходить на вентральній поверхні 
стовбура мозку по цибулинно-мостовій 
борозні, а на дорсальній поверхні -  вздовж 
мозкових стрічок ромбоподібної ямки.

За своєю зовнішньою будовою довгастий 
мозок нагадує спинний мозок. На передній 
поверхні довгастого мозку помітна передня 
серединна щілина, fissura mediana anterior, 
яка є продовженням однойменної щілини 
спинного мозку і закінчується у цибу
линно-мостовій борозні сліпим отвором 
довгастого мозку {foramen caecum medullae 
oblongatae). Вздовж передньої серединної 
щілини розміщене парне видовжене під
вищення -  піраміда довгастого мозку, 
pyramis medullae oblongatae, всередині 
якої проходять волокна пірамідного шляху. 
Внизу пірамід у місці переходу частини 
волокон пірамідного шляху на протилежний 
бік помітне перехрестя пірамід (<decussatio 
pyramidum). У перехресті пірамід пере
хрещуються 5/6 від усіх волокон кірково- 
спинномозкового шляху, які потім спуска
ються по бічних канатиках спинного мозку. 
Збоку від пірамід є ще одне підвищення, 
що має еліпсоподібну форму -  олива, oliva, 
завдовжки близько 1,5 см. Олива відмеж
ована спереду від піраміди передньобіч- 
ною (передоливною) борозною (.sulcus 
anterolateralis [preolivaris]), а ззаду від 
заоливного поля, area retroolivaris, -  зао- 
ливною борозною (.sulcus retroolivaris), 
знизу -  передніми зовнішніми дугоподіб
ними волокнами. В глибині оливи містяться 
скупчення тіл нейронів (оливні ядра).

З а д н ь о б іч н а  б о р о зн а , s u lc u s  
posterolateralis, є продовженням одно
йменної борозни спинного мозку, вона від
діляє бічний канатик, funiculus lateralis, 
від клиноподібного пучка довгастого 
мозку. З глибини передньобічної борозни 
на поверхню довгастого мозку виходять 
корінці під’язикового нерва (XII пара череп
них нервів), а із задньобічної борозни -  
корінці язикоглоткового, блукаючого та

додаткового нервів (IX, X, XI пар черепних 
нервів). Попереду задньобічної борозни під 
оливою помітний невеликий видовжений 
трійчастий горбок, tuberculum trigeminale, 
утворений пучком волокон, що йдуть від 
спинномозкового ядра трійчастого нерва.

Задня серединна борозна, sulcus 
medianus posterior, є продовженням одно
йменної борозни спинного мозку. Ця 
борозна розділяє правий та лівий тонкі 
пучки (рис. 286). Тонкий (граційний) 
пучок, fasciculus gracilis, складається 
з поздовжніх нервових волокон, які переда
ють пропріоцептивну чутливість від ниж
ніх кінцівок та нижньої частини тулуба до 
мозочка. Збоку від тонкого лежить парний 
клиноподібний пучок, fasciculus cuneatus, 
який містить нервові волокна, що передають 
пропріоцептивну чутливість від верхніх 
кінцівок, верхньої частини тулуба та шиї 
до мозочка. У верхній частині довгастого 
мозку тонкий та клиноподібний пучки від
хиляються вбік від серединної лінії і продо
вжуються у нижні мозочкові ніжки. Верхні 
відрізки пучків містять парні підвищення, 
що мають назву горбків -  тонкий горбок, 
tuberculum gracile, та клиноподібний гор
бок, tuberculum cuneatum. У глибині цих 
горбків лежать однойменні ядра (рис. 285).

На розрізі довгастого мозку немає такої 
чіткої межі між білою і сірою речовиною, як 
у спинному мозку. У товщі довгастого мозку 
розміщені ядра IX, X, XI, XII пар черепних 
нервів, частково ядра V та VIII пар черепних 
нервів, а також оливні ядра, дугоподібні 
ядра, тонке ядро, клиноподібне ядро та деякі 
інші невеликі ядра з маловивченими функ
ціями. В ядрах довга-стого мозку знахо
дяться життєво важливі центри кровообігу 
та дихання.

До складу пірамідного шляху {tractus 
pyram idalis), що проходить довгастим 
мозком, входять кірково-спинномозкові 
волокна, fibrae corticospinales, які досяга
ють ядер спинного мозку, кірково-ядрові 
волокна цибулини, fibrae corticonucleares 
bulbi, які досягають ядер довгастого
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Рис. 285. Поперечний розріз 
довгастого мозку 
(medulla oblongata).

1 -  fasciculus longitudinalis medialis;
2 -  raphe medullae oblongatae;
3 -  tractus solitarius;
4 -  nucleus spinalis n. trigemini;
5 -  nucleus ambiguus;
6 -  nucleus olivaris principalis;
7 -  amiculum olivare;
8 -  fasciculus pyramidalis;
9 -  decussatio lemniscorum medialium;

10 -  tractus olivocerebellaris;
11 -  nucleus cuneatus;
12 -  nucleus gracilis;
13 -  nucleus dorsalis nervi vagi;
14 -  nucleus nervi hypoglossi

мозку, та кірково-сітчасті волокна, fibrae 
corticoreticulares, які досягають сітчастих 
ядер (nuclei reticularis). Сітчаста формація, 
formatio reticularis, розміщена у задній час
тині довгастого мозку.

У товщі оливи міститься нижній олив- 
ний комплекс (нижні оливні ядра) 
complexus olivaris inferior [nuclei olivares 
inferioresУ), де можна виділити велике 
головне оливне ядро і менші за розміром 
присереднє та заднє додаткові оливні 
ядра (nucleus olivaris accessorius medialis/ 
posterior). Головне оливне ядро, nucleus 
olivaris principalis , за формою нагадує 
зубчасте ядро мозочка і зв’язане з ним 
нервовими волокнами. Ворота голов
ного оливного ядра направлені присеред- 
ньо та вверх. Зовні головне оливне ядро 
вкрите шаром білої речовини (мієлінових 
нервових волокон) -  оливним плащем 
(amiculum olivare). До оливних ядер під
ходять волокна, що йдуть від ядер сірої 
речовини усіх сегментів спинного мозку 
(спинномозково-оливний шлях, tractus 
spinoolivaris). Від оливних ядер відходять 
волокна, що йдуть до мозочка (оливо- 
мозочковий шлях, tractus olivocerebellaris) 
і до ядер передніх рогів спинного мозку 
(оливо-спинномозковий шлях, tractus 
olivospinalis). Останній шлях належить до 
екстрапірамідних провідних шляхів.

Дугоподібні ядра, nuclei arcuati, роз
міщені у товщі поверхневого шару білої 
речовини пірамід, вони є аналогами ядер 
моста. Від дугоподібних ядер відходять 
передні зовнішні дугоподібні волокна 
(fibrae arcuatae externae anteriores), які пря
мують до мозочка через нижні мозочкові 
ніжки протилежного боку.

Тонке ядро, nucleus gracilis, та кли
ноподібне ядро, nucleus cuneatus, розмі
щені в дорсальній частині довгастого мозку 
у товщі однойменних горбків. На нейронах 
цих ядер перемикаються волокна пропрі- 
оцептивного шляху кіркового напрямку 
(цибулинно-таламічний шлях). Аксони 
нейронів цих ядер прямують на протилежну 
половину довгастого мозку, утворюючи 
внутрішні дугоподібні волокна (fibrae 
arcuatae internae) та перехрестя присеред- 
ньої петлі (чутливе перехрестя), decussatio 
lemnisci medialis (decussatio sensoria), яке 
розміщене під нижнім кутом ромбопо
дібної ямки. У місці перехрестя волокон 
утворюється шов довгастого мозку, raphe 
medullae oblongatae. Нервові волокна після 
перехрестя формують присередню петлю 
(lemniscus medialis), у складі якої вони під
німаються до таламуса.

Збоку від клиноподібного ядра роз
міщене додаткове клиноподібне ядро, 
nucleus cuneatus accessorius. Волокна, що
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починаються від додаткового клиноподіб
ного ядра, формують задні зовнішні дуго
подібні волокна {fibrae arcuatae externae 
posteriores), які далі прямують до мозочка 
через нижні мозочкові ніжки свого боку 
у складі клино-мозочкового шляху. Клино- 
мозочковий шлях, tractus cuneocerebellaris, 
додатково до заднього спинномозково- 
мозочкового шляху проводить пропріоцеп- 
тивну чутливість від апарату руху верхньої 
кінцівки та шиї.

Четвертий шлуночок

Четвертий шлуночок, ventriculus  
quartus, є порожниною заднього і довгас
того мозку (рис. 273). Цей шлуночок роз
вивається з порожнини заднього мозкового 
пухиря. Передня стінка, або дно IV шлу
ночка, представлена ромбоподібною ямкою, 
а його задня стінка -  покривом IV шлуночка.

Покрив четвертого шлуночка, tegmen 
ventriculi quarti, утворений двома мозко
вими парусами -  верхнім та нижнім, що 
з’єднуються на вершині {fastigium) покриву. 
Верхній мозковий парус, velum medullare 
superius, у вигляді тонкої пластинки білої 
мозкової речовини натягнений між двома 
верхніми мозочковими ніжками. Вздовж 
серединної лінії від верхнього кута верх
нього мозкового паруса до пластинки 
покришки середнього мозку тягнеться моз
кова стрічка, формуючи вуздечку верхнього 
мозкового паруса {frenulum veli medullaris 
superioris). Нижній мозковий парус, velum 
medullare inferius, являє собою тонку епіте
ліальну пластинку, що перекидається між 
нижніми мозочковими ніжками, є залишком 
ембріональної стінки III мозкового пухиря 
зародка. Зовні та зсередини нижній мозковий 
парус вкритий м’якою оболоною головного 
мозку. На внутрішню поверхню нижнього 
мозкового паруса м’яка оболона потрапляє 
крізь щілину між мозочком та епітеліальною 
пластинкою нижнього мозкового паруса. Ця 
оболона на внутрішній поверхні нижнього

мозкового паруса утворює ворсинчасті спле
тення та основу. Ворсинчасте (судинне) 
сплетення четвертого шлуночка, plexus 
choroideus ventriculi quarti, побудоване з чис
ленних тонких виростів ворсинчастої основи, 
які містять судини та вкриті епендимою.

Дах IV шлуночка містить три отвори 
(один серединний та два бічних), які про
низують епітеліальну пластинку та м’яку 
оболонку нижнього мозкового паруса. 
Серединний отвір четвертого шлуночка 
(Маженді), apertura mediana ventriculi quarti 
(Magendie), непарний, розміщений у ниж
ньому куті нижнього мозкового паруса над 
засувкою. Бічний отвір четвертого шлу
ночка (Люшка), apertura lateralis ventriculi 
quarti (Luschka), парний, менший за серед
инний отвір, розміщений у бічних кутах 
нижнього мозкового паруса.

Четвертий шлуночок сполучається:
1) з третім шлуночком через водопровід 
середнього мозку, 2) з підпавутинним про
стором через отвір Маженді та отвори 
Люшка, 3) з центральним каналом спинного 
мозку через отвір, розміщений під засув
кою. Засувка, obex, являє собою невелику 
пластинку білої речовини, що перекидається 
у поперечному напрямку над верхнім кін
цем задньої серединної борозни між обома 
тонкими пучками довгастого мозку.

Четвертий шлуночок заповнений спин
номозковою рідиною. Основним джерелом 
цієї рідини вважаються ворсинчасті спле
тення усіх чотирьох шлуночків, які спо
лучаються між собою. Невелика частина 
спинномозкової рідини з IV шлуночка потра
пляє до ізольованого центрального каналу 
спинного мозку. Основна частина спинномоз
кової рідини тече із IV шлуночка крізь отвори 
у покрівлі до підпавутинного простору голов
ного мозку, звідки через павутинні грануляції 
просмоктується у венозну систему. Невелика 
частина спинномозкової рідини залишає під- 
павутинний простір спинного мозку, який 
сполучається з підпавутинним простором 
головного мозку, по капілярно малих навко- 
лонервових та навколосудинних просторах.
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Ромбоподібна ямка

Ромбоподібна ямка, fossa rhomboidea, 
є дном IV шлуночка. Верхні краї ромбопо
дібної ямки обмежені верхніми мозочко- 
вими ніжками, а нижні -  нижніми мозочко- 
вими ніжками (рис. 286).

По серединній лінії від верхнього до ниж
нього кута ромбоподібної ямки проходить 
серединна борозна, sulcus medianus. Ще 
одна борозна -  межова (sulcus limitans) -  
є парною і проходить паралельно серединній 
борозні з обох боків від неї. Між серед
инною та межовою борознами розміщене 
парне присереднс підвищення, eminentia 
medialis. Присереднє підвищення у ниж
ній частині перерізане косими борозенками, 
між якими утворюються два парних три
кутники. Верхівки цих трикутників обер

1 2

нені присередньо та вниз, а в їх глибині 
лежать ядра XII та X пар черепних нервів. 
Трикутник під’язикового нерва, trigonum 
nervi hypoglossi, розміщений вище і при- 
середніше трикутника блукаючого нерва 
(іtrigonum nervi vagi). Найнижче у присеред- 
ньому підвищенні розміщене зазаднє поле 
(area postrema), яке відмежоване від трикут
ника блукаючого нерва смужкою епендими -  
самостійним канатиком (funiculus separans).

Приблизно посередині присереднє під
вищення містить лицевий горбок, colliculus 
facialis, у глибині якого проходять волокна 
лицевого нерва і лежить ядро відвідного 
нерва. У межовій борозні виділяють дві 
ямочки -  верхню та нижню. Верхня ямочка, 
fovea superior, розташована збоку від лице
вого горбка над мозковими стрічками, 
а нижня ямочка, fovea inferior, -  збоку

Рис. 286. Ромбоподібна ямка, fossa rhomboidea, 
та проекція ядер черепних нервів.

1 -  nuclei accessorii n. oculomotorii;
2 -  nuci. n. oculomotorii;
3 -  nuci. n. trochlearis;
4 -  nuci, mesencephalicus n.trigeminalis;
5 -  nuci, motorius n. trigeminalis;
6 -  nuci pontinus n. trigeminalis;
7,12 -  nuclei vestibulares;
8 -  nuci, salivarius superior;
9 -  nuci, lacrimalis;

10 -  nuci, spinalis n.trigeminalis;
11 -  nuci, salivarius inferior;
13 -  nuci, dorsalis n.vagi;
14 -  nuci, solitarius;
15 -  funiculus separans;
16 -  nuci. n. accessorii;
17 -  funiculus gracilis;
18 -  obex;
19 -  trigonum n.vagi;
20 -  trigonum n. hypoglossi;
21 -  nuci. n. hypoglossi;
22 -  nuci, ambiguus;
23 -  striae medullares;
24 -  colliculus facialis;
25 -  nuci. n. facialis;
26 -  sulcus limitans;
27 -  nuci. n. abducentis;
28 -  pedunculus cerebellaris medius;
29 -  pedunculus cerebellaris superior;
30 -  velum medullare superius
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від основи трикутника блукаючого нерва 
під мозковими стрічками. Блакитне місце, 
locus caeruleus, лежить збоку від верх
нього відрізка пограничної борозни, його 
колір обумовлений пігментом, що міститься 
у нейронах цієї ділянки.

Заглиблення у бічних кутах ромбоподіб
ної ямки звуться бічними закутками. Кож
ний бічний закуток, recessus lateralis, закін
чується у самому куті ямки бічним отвором 
четвертого шлуночка. Між бічним закутком 
та межовою борозною знаходиться при- 
сінкове поле, area vestibularis. У глибині 
присінкового поля розміщені присінкові 
та завиткові ядра. Мозкові стрічки, striae 
medullares, перехрещують поперек присін- 
кове поле і прямують від бічних кутів при- 
середньо до серединної борозни. Мозкові 
стрічки являють собою аксони нейронів, 
тіла яких розміщені у задньому завитковому 
ядрі. Мозкові стрічки прямують на проти
лежну половину стовбура мозку по поверхні 
ромбоподібної ямки і заглиблюються у моз
кову речовину в серединній борозні.

Проекція ядер черепних нервів 
на ромбоподібну ямку

На ромбоподібну ямку проеціюються 
ядра V-XII пар черепних нервів, які роз
міщені у товщі моста та довгастого мозку. 
Чутливі ядра черепних нервів проеціюються 
на ромбоподібну ямку у бічних її ділян
ках, а рухові -  у присередніх, тому що 
в ділянці ромбоподібного мозку нервова 
трубка в процесі розвитку розкривається 
і її задні (чутливі) відділи розходяться по 
боках. Автономні (парасимпатичні) ядра 
проеціюються на ромбоподібну ямку між 
чутливими та руховими ядрами, ближче до 
рухових ядер.

V пара черепних нервів (трійчастий 
нерв) має чотири ядра -  одне рухове та три 
чутливих:

1. Рухове ядро трійчастого нерва,
nucleus motorius п. trigeminalis, розміщене

у мосту, проеціюється на межову борозну 
в ділянці блакитного місця (рис. 286).

2. Середньомозкове ядро трійчас
того нерва, nucleus m esencephalicus 
п. trigeminalis, розміщене у товщі середньо- 
мозкового покриву.

3. Головне (мостове) ядро трійчас
того нерва, nucleus principalis (pontlnus) 
п. trigem inalis, проеціюється на ромбо
подібну ямку збоку від лицевого нерва.

4. Спинномозкове ядро трійчастого 
нерва, nucleus spinalis п. trigeminalis, видо
вжене від довгастого мозку до IV шийного 
сегмента спинного мозку.

VI пара черепних нервів (відвідний нерв) 
має одне рухове ядро. Ядро відвідного нерва, 
nucleus п. abducentis, завдовжки близько 3 мм, 
розміщене в глибині лицевого горбка.

VII пара черепних нервів (лицевий нерв) 
має чотири ядра: одне рухове, одне чутливе 
та два автономних (парасимпатичних):

1. Ядро лицевого нерва, nucleus п. facialis, 
рухове, завдовжки близько 5 мм, розміщене 
глибше за ядро відвідного нерва та збоку 
від нього. Волокна, що виходять з ядра 
лицевого нерва, роблять петлю навколо ядра 
відвідного нерва, яка зветься коліном лице
вого нерва {genu nervi facialis).

2. Ядро одинокого шляху, nucleus tractus 
solitarii, чутливе, проеціюється на ромбопо- 
діну ямку збоку від межової борозни, видо
вжене від середини ромбоподібної ямки до 
пірамід довгастого мозку. Це ядро є спіль
ним для VII, IX та X пар черепних нервів. 
Чутливі волокна лицевого, язико-глоткового 
та блукаючого нервів, що йдуть до ядра оди
нокого шляху, утворюють одинокий шлях 
{tractus solitarius), вони проводять імпульси 
смакової чутливості.

3. Верхнє слиновидільне ядро, nucleus 
salivatorius superior, автономне (парасим
патичне), розміщене у дорсальній частині 
моста, проеціюється на ромбоподібну ямку 
нижче та присередніше ядра лицевого нерва.

4. Сльозове ядро, nucleus lacrimalis, 
автономне (парасимпатичне), розміщене 
трохи нижче верхнього слиновидільного ядра.
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VIII пара черепних нервів (присінково- 
завитковий нерв) має чутливі присінкові та 
завиткові ядра:

1. Присінкові ядра, nuclei vestibulares 
(присереднє/ бічне/ верхнє/ нижнє при- 
сінкове ядро, nucleus vestibularis medialis/ 
lateralis/ superior/ inferior), проеціюються 
на присінкове поле ромбоподібної ямки. До 
цих ядер підходять волокна, що йдуть від 
присінкового лабіринту та півколових про
токів внутрішнього вуха.

2. Завиткові ядра, nuclei cochleares 
(переднє/ заднє завиткове ядро, nucleus 
cochlearis anterior/ posterior), проеціюються 
збоку від присінкового поля в ділянці бічних 
закутків. До цих ядер підходять волокна, що 
йдуть від завитки внутрішнього вуха.

IX пара черепних нервів (язикоглотко- 
вий нерв) має три ядра -  рухове, чутливе та 
автономне (парасимпатичне):

1. Подвійне ядро, nucleus ambiguus, 
рухове, розміщене в центральній частині 
довгастого мозку, проеціюється на ромбопо
дібну ямку в ділянці її нижньої ямочки. Це 
ядро є спільним для IX, X та XI пар череп
них нервів.

2. Ядро одинокого шляху, nucleus 
tractus solitarius, чутливе, є спільним для 
VII, IX та X пар черепних нервів (див. ядра 
VII пари черепних нервів). Нейрони, що 
належать язикоглотковому нерву, займають 
середню третину ядра одинокого шляху.

3. Нижнє слиновидільне ядро, nucleus 
salivatorius inferior, автономне, розміщене 
у дорсальній частині довгастого мозку. 
Проеціюється на присереднє підвищення 
ромбоподібної ямки поблизу трикутника 
під’язикового нерва.

X пара черепних нервів (блукаючий 
нерв) має три ядра -  автономне (парасимпа
тичне), чутливе та рухове:

1. Дорсальне ядро блукаючого нерва, 
nucleus dorsalis nervi vagi, автономне, головне 
ядро блукаючого нерва, проеціюється на три
кутник блукаючого нерва ромбоподібної ямки.

2. Ядро одинокого шляху, nucleus 
tractus solitarius, чутливе, є спільним для

VII, IX та X пар черепних нервів (див. ядра 
VII пари черепних нервів).

3. Подвійне ядро, nucleus ambiguus, 
рухове, є спільним для IX, X та XI пар 
черепних нервів (див. ядра IX пари череп
них нервів).

XI пара черепних нервів (додатковий 
нерв) має два рухових ядра:

1. Ядро додаткового нерва, nucleus 
nervi accessorii, розташоване в передніх 
рогах спинного мозку на рівні верхніх 
шести шийних сегментів.

2. Подвійне ядро, nucleus ambiguus, 
є спільним для IX, X та XI пар черепних 
нервів (див. ядра IX пари черепних нервів).

XII пара черепних нервів (під’язиковий 
нерв) має одне рухове ядро -  ядро 
під’язикового нерва, nucleus nervi hypoglossi, 
яке проеціюється на однойменний трикутник 
ромбоподібної ямки. Ядро прилягає до сіт
частої формації і продовжується у спинний 
мозок до рівня II шийного сегменту.

Оболони головного мозку

Головний мозок, як і спинний, охопле
ний трьома мозковими оболонами (обо
лонками) (meninges): твердою, павутинною 
та м’якою.

Тверда оболона головного мозку

Тверда оболона головного мозку 
(черепна тверда оболонка), dura mater 
encephali (<cranialis), -  зовнішня оболона 
головного мозку. Вистеляє зсередини 
порожнину мозкового черепа і служить окіс
тям внутрішньої пластинки кісток скле
піння черепа та внутрішньої поверхні кіс
ток основи черепа. Побудована ця оболона 
з товстого шару колагенових та еластичних 
волокон, щільне розташування яких надає 
оболоні певної міцності.

З кістками основи черепа тверда моз
кова оболона зрощена щільно, а з кістками
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склепіння черепа -  пухко. У ділянці вели
кого потиличного отвору тверда оболона 
головного мозку зрощується з його краями 
і продовжується у тверду мозкову обо- 
лону спинного мозку. Внутрішня поверхня 
твердої оболони головного мозку гладенька 
і щільно прилягає до павутинної оболони 
головного мозку. У нормі надтвердоо- 
болонного простору {spatium epidurale) 
і підтвердооболонного простору {spatium 
subdurale) не існує, їх поява -  наслідок 
травми або патологічного процесу, що 
штучно відокремлює павутинну оболону 
від твердої, а тверду оболону -  від черепа. 
Підтвердооболонний простір може знач но 
збільшуватись при кровотечі у нього і утво
ренні субдуральної гематоми.

На відміну від твердої оболони спин
ного мозку, тверда оболона головного мозку 
утворює відростки та пазухи (рис. 287).

Відростки твердої оболони відділя
ють одну від одної окремі частини голов
ного мозку. Функція цих відростків полягає

у забезпеченні зменшення ступеня меха
нічного пошкодження тканин головного 
мозку (забиття головного мозку) внаслідок 
дії ударного фактора та у зменшенні тиску 
однієї частини мозку на іншу. Найбільшими 
відростками твердої мозкової оболони є такі:

1. Серп великого мозку, fa lx  cerebri, 
займає серединне сагітальне положення. 
Цей відросток твердої оболони у вигляді 
серпа заходить у поздовжню мозкову 
щілину, розділяючи мозкові півкулі. Він 
тягнеться від півнячого гребеня до внутріш
нього потиличного виступу.

2. Серп мозочка, falx cerebelli, є немовби 
продовженням серпа великого мозку, що 
тягнеться від внутріш нього потилич
ного виступу до заднього краю великого 
потиличного отвору. Він розділяє півкулі 
мозочка.

3. Намет мозочка, tentorium cerebelli, 
у вигляді тенту вкриває мозочок. Натягне
ний від верхніх країв пірамід обох скро
невих кісток до борозен обох поперечних

Рис. 287. Оболони головного мозку 
на фронтальному розрізі.
1 -  dura mater encephali;
2 -  arteria;
3 -  pia mater encephali;
4 -  spatium subarachnoideum (trabeculae arachnoideae);
5 -  falx cerebri;
6 -  arachnoidea mater encephali;
7 -  granulationes arachnoideae;
8 -  sinus sagittalis superior
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пазух. Крізь вирізку намету (incisura 
tentorii) проходить стовбур мозку.

4. Діафрагма сідла, diaphragma sellae, 
являє собою горизонтальну пластинку, що 
з’єднує між собою клиноподібні відростки 
і натягнена над гіпофізною ямкою турець
кого сідла. Крізь отвір у центрі діафрагми 
сідла проходить лійка гіпоталамуса, що 
з’єднує гіпоталамус з гіпофізом.

5. Стінка трійчастої порожнини (<cavitas 
trigeminalis) утворена розщепленням твер
дої мозкової оболони в ділянці трійчастого 
втиснення на передній поверхні піраміди 
скроневої кістки. У трійчастій порожнині 
лежить вузол трійчастого нерва.

Пазухи твердої оболони, sinus durae 
matris, утворені розщепленням твердої обо
лони. Вони вистелені ендотелієм та запо
внені венозною кров’ю. Окремі пазухи 
можуть пронизувати судини та нерви 
(рис. 288). Сукупність пазух формує сис
тему венозних каналів, що сполучаються 
між собою (див. “Внутрішньочерепні при
токи внутрішньої яремної вени”).

Павутинна оболона головного мозку

Павутинна оболона головного мозку 
(черепна павутинна оболона), arachnoidea 
mater encephali (cranialis), -  тонка напів
прозора сполучнотканинна перетинка, 
позбавлена судин. Вона вкриває відділи 
головного мозку, не заходячи в глибину 
його борозен та щілин. Малі вирости паву
тинної оболонки звуться зернистостями. 
Павутинні зернистості (грануляції Пахі- 
оні), granulationes arachnoideae (Pacchioni), 
у вигляді розгалужених бруньок сіро-роже
вого кольору проникають у пазухи твердої 
оболони головного мозку та вени губчатки. 
Через ці грануляції спинномозкова рідина 
з підпавутинного простору фільтрується до 
венозної системи.

Між павутинною та м ’якою оболо- 
нами є підпавутинний (м’якооболонний) 
п р ост ір , sp a tiu m  su b a ra ch n o id eu m

Рис. 288. Схема розташування черепних нервів 
у правій печеристій пазусі.
1 -  n. oculomotorius; 2 -  n. trochlearis; 3 -  n. ophtalmicus; 
4 - а .  carotis interna; 5 -  n. abducens; 6 -  dura mater 
encephali

(leptom eningeum ), заповнений спинно
мозковою рідиною та пронизаний чис
ленними тонкими сполучнотканинними 
павутинними перекладками (trabeculae 
arachnoideae), що зв’язують обидві обо
лони. Ці сполучнотканинні тяжі та спин
номозкова рідина попереджають стис
нення мозкових судин, які проходять 
у підпавутинному просторі. Над поверх
нею звивин підпавутинний простір дуже 
вузький, капіляроподібний, а над бороз
нами півкуль великого мозку цей про
стір розширюється. Великі розширення 
підпавутинного простору, так звані цис
терни, утворюються в тих місцях, де паву
тинна оболона перекидається над вели
кими заглибленнями на поверхні голов
ного мозку, натомість м ’яка оболона захо
дить у глибину кожного з цих заглиблень. 
Описують такі підпавутинні цистерни 
(cisternae subarachnoideae):

1. Задня мозочково-мозкова (велика) 
цистерна, cisterna cerebellom edullaris 
posterior (magna), непарна, -  найбільша 
підпавутинна цистерна. Розміщена у загли
бленні між мозочком та довгастим мозком. 
Сполучається з IV шлуночком через його 
серединний отвір. Забір спинномозкової 
рідини з цієї цистерни виконується при про
веденні підпотиличної пункції.

2. Бічна мозочково-мозкова цистерна, 
cisterna cerebellom edullaris lateralis, -



60 І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук : АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

невелика парна цистерна, що розміщена 
з боків мозочка.

3. Цистерна бічної ямки великого
мозку, cisterna fossae  lateralis cerebri, 
парна, лежить у бічній ямці та у бічній 
борозні мозкових півкуль, містить середню 
мозкову артерію.

4. Мосто-мозочкова цистерна, cisterna 
pontocerebellaris, парна, розміщена в ділянці 
мосто-мозочкового трикутника. Сполуча
ється з IV шлуночком через його бічний отвір.

5. М іжніжкова цистерна, cisterna  
interpeduncularis, непарна, займає міжніж- 
кову ямку та простір перед ніжками мозку. 
Обмежена спереду зоровим перехрестям, міс
тить задню частину артеріального кола мозку.

6. Оточна цистерна, cisterna ambiens, 
парна, розміщена збоку від ніжок мозку.

7. П ерехресна цистерна, cisterna  
chiasmatica , непарна, розміщена перед 
зоровим перехрестям, продовжується ззаду 
у міжніжкову цистерну, зверху -  у цистерну 
кінцевої пластинки.

8. Цистерна кінцевої пластинки,
cisterna laminae terminalis, непарна, розмі
щена перед кінцевою пластинкою, сполуча
ється з навколомозолистою цистерною.

9. Навколомозолиста цистерна, cisterna 
pericallosa, непарна, вузька, простягується 
у поздовжній мозковій щілині вздовж пере- 
дньоверхньої поверхні мозолистого тіла.

10. Чотиригорбкова цистерна (цис
терна великої вени мозку), cisterna  
quadrigeminalis (cisterna venae magnae 
cerebri), непарна, розміщена над чотиригорб- 
ковою пластинкою між валком мозолистого 
тіла та верхньою поверхнею мозочка, містить 
велику вену мозку і шишкоподібну залозу.

Підпавутинні простори головного та 
спинного мозку сполучаються один з одним. 
Спинномозкова рідина, що заповнює під- 
павутинний простір головного і спинного 
мозку, потрапляє сюди з четвертого шлу
ночка через його отвори. Більша частина 
спинномозкової рідини далі потрапляє до 
венозної системи людини через павутинні 
грануляції, і лише її незначна частина зали

шає підпавутинний простір по перинев- 
ральних та периваскулярних просторах тих 
нервів та судин, що пронизують цей про
стір. Оновлення спинномозкової рідини 
відбувається 5-10 разів на добу, залежно від 
режиму дня людини.

М ’яка обопона головного мозку

М ’яка оболона головного мозку  
(черепна м ’яка оболона), p ia  m ater 
encephali {cranialis), -  це тонка пластинка, 
побудована з пухкої сполучної тканини, що 
містить рясне сплетення малих кровонос
них судин. М ’яка оболона щільно прилягає 
до поверхні головного мозку і заходить 
у всі його ямки, щілини та борозни. Крово
носні судини м’якої оболонки головного 
мозку живлять нервову тканину та утво
рюють ворсинчасті сплетення шлуноч
ків мозку, що продукують спинномозкову 
рідину.

Часто тверда оболона позначається 
терміном pachym eninx , а павутинна та 
м’яка оболони об’єднуються під назвою 
leptomeninx - м ’яка оболона. Звідси 
з ’явились терміни запалення відповідних 
оболонок -  пахіменінгіт та лептоменінгіт.

Усі три оболони головного мозку про
довжуються в однойменні оболони спинного 
мозку, проходячи разом з довгастим мозком 
через великий потиличний отвір черепа.

Провідні шляхи головного 
і спинного мозку

Провідні шляхи головного і спинного 
мозку забезпечують єдність окремих частин 
та органів тіла людини та узгоджують їх 
діяльність. Характерною ознакою більшості 
провідних шляхів є існування перехресть 
у межах центральної нервової системи, чим 
досягається єдність симетричних органів та 
частин обох половин тіла людини.
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Провідні шляхи центральної нервової 
системи побудовані з послідовних ланцю
гів нейронів і складаються з сукупності 
нервових волокон. Як правило, довгий від
росток одного нейрона (аксон) контактує 
з тілом другого нейрона або його корот
ким відростком (дендритом) і передає йому 
нервовий імпульс. Другий нейрон передає 
імпульс третьому нейрону, якщо цей шлях 
висхідний, або закінчується на робочому 
органі, якщо цей шлях низхідний. Нейрони, 
з яких побудовані провідні шляхи, замика
ють складні рефлекторні дуги.

Виділяють три групи провідних шля
хів: асоціативні, комісуральні та проекційні 
(рис. 289, схема 1). У складі асоціативних 
та проекційних шляхів, у свою чергу, можна 
виділити підгрупи:

І. А соціативні нервові волокна,
neurofibrae associationes, з ’єднують різні 
ділянки кори головного мозку в межах 
однієї півкулі та ядра різних сегментів спин
ного мозку в межах однієї його половини. 
Асоціативні волокна головного мозку утво
рені аксонами нейронів, розміщених у моле
кулярній пластинці мозкової кори.

Віддалені ділянки мозкової кори у межах 
однієї півкулі мають зв’язок між собою 
через довгі асоціативні волокна, fibrae  
associationes longae.

До довгих належать такі асоціа
тивні волокна кінцевого мозку, fibrae  
associationes telencephali.

1. Верхній поздовжній пучок, fasciculus

Рис. 289. Схема провідних шляхів головного 
мозку.
1 -  neurofibrae associationes (fibrae arcuatae cerebri);
2 -  neurofibrae associationes (fasciculus); 3 -  neurofibrae 
comissurales; 4 -  neurofibrae projectiones

longitudinalis superior, розміщений у верхній 
частині мозкових півкуль. Він зв’язує кору 
лобової частки з корою тім’яної та потилич
ної часток.

Провідні шляхи центральної 
нервової системи

Схема 1

Г~
Асоціативні

Довгі Короткі

і
Інтероцептивні

Комісуральні

П
Висхідні

Екстероцептивні Пірамідні

1
Проекційні 

_____І_____

/---------- Низхідні

— Екстрапірамідні 

Пропріоцептивні
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2. Нижній поздовжній пучок,fasciculus 
longitudinalis inferior, з ’єднує кору скроневої 
та потиличної часток між собою.

3. Верхній потилично-лобовий пучок,
fasciculus occipitofrontalis superior, зв’язує 
кору потиличної частки з корою лобової 
частки.

4. Нижній потилично-лобовий (підмо- 
золистий) пучок, fasciculus occipitofrontalis 
{subcallosus) inferior, з’єднує кору потилич
ної частки з корою лобової частки.

5. Гачкуватий пучок, fa sc ic u lu s  
uncinatus, з ’єднує кору лобового полюса 
та нижніх відділів лобової частки з корою 
передніх відділів скроневої частки.

6. Пояс, cingulum, -  це пучок волокон, 
що йде в глибині звивини пояса і з’єднує 
кору цієї звивини з корою сусідніх ділянок 
присередньої поверхні півкуль великого 
мозку від підмозолистого тіла до гачка.

7. Вертикальні та горизонтальні поти
личні пучки, fasciculi occipitales verticales/ 
horizontales, знаходяться у потиличній частці.

Короткі асоціативні волокна, fibrae  
associationes breves, головного мозку дуго
подібно з’єднують сусідні звивини і звуться 
дугоподібними волокнами великого 
можу, fibrae arcuatae cerebri.

Асоціативні волокна спинного мозку 
формують передні, бічні, задні власні 
пучки {fasciculi proprii anteriores, laterales, 
posteriores) та пучок крайової борозни 
(fasciculus sulcomarginalis).

II. Комісуральні (спайкові) нервові 
волокна, n eu ro fib ra e  co m issu ra les , 
з ’єднують симетричні ділянки обох мозко
вих півкуль та обох половин спинного мозку 
для координації їх діяльності.

Комісуральні волокна головного мозку 
проходять в основному через мозолисте 
тіло, волокна якого {fibrae corporis callosi) 
утворюють променистість {radiatio corporis 
callosi), лобові (малі) щипці {forceps 
frontalis [minor]), потиличні (великі) 
щипці {forceps occipitalis [major]) та 
покрив {tapetum). Менша частина комісу- 
ральних волокон проходить через передню

спайку {comissura anterior), спайку скле
піння {comissura fornicis), задню спайку 
{comissura posterior) та спайку повідців 
{comissura habenularum).

Комісуральні волокна спинного мозку 
проходять через передню білу спайку 
{comissura alba anterior) і задню білу 
спайку {comissura alba posterior).

III. П роекційні нервові волокна, 
neurofibrae projectiones, з ’єднують вшце- 
розташовані відділи центральної нервової 
системи (мозкова кора та кора мозочка, ядра 
головного мозку) з нижчерозташованими 
(ядра спинного мозку), і навпаки. За допо
могою проекційних шляхів до кіркових ана
лізаторів передаються імпульси від рецепто
рів та органів чуттів людини, і в головному 
мозку відбувається немовби проекція на 
мозкову кору стану навколишнього серед
овища та внутрішнього стану організму 
людини. Серед проекційних шляхів розріз
няють висхідні (аферентні, або чутливі) та 
низхідні (еферентні, або рухові).

Висхідні проекційні ш ляхи

Висхідні проекційні шляхи проводять 
імпульс від рецепторів до проміжних нейро
нів, розташованих у внутрішній зернистій 
пластинці мозкової кори. За типом рецепто
рів, в яких народжується нервовий імпульс, 
висхідні шляхи поділяються на 3 групи: 
інтероцептивні, екстероцептивні та пропрі- 
оцептивні.

L Інтероцептивні провідні шляхи про
водять імпульси від внутрішніх органів 
людини, де розміщені баро-, хемо- та механо- 
рецептори. Ці інтерорецептори сприймають 
зміни у стані внутрішніх органів, їх вмісту та 
середовищ організму (напр., зміну артеріаль
ного тиску, хімічного складу крові тощо).

Тіло першого нейрона ланцюга висхід
ного інтероцептивного шляху розташоване 
у чутливому вузлі черепного нерва або 
у спинномозковому вузлі, дендрит якого 
закінчується інтерорецептором у внутріш
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ньому органі, де народжується нервовий 
імпульс. Аксон І нейрона заходить у цен
тральну нервову систему і передає імпульс 
на тіло другого нейрона, розміщеного у чут
ливому ядрі черепного нерва, або у ядрі 
заднього рогу спинного мозку. Аксон II 
нейрона піднімається до проміжного мозку 
і закінчується синапсом на тілі третього 
нейрона, розміщеного в ядрі таламуса. 
Аксон III нейрона проходить через задню 
ніжку внутрішньої капсули і закінчується 
у мозковій корі.

2, Екстероцептивні провідні шляхи про
водять імпульси від рецепторів, які реагують 
на зміни у зовнішньому середовищі. Ці 
шляхи можуть починатись від контактних 
екстерорецепторів, які розміщені у шкірі 
і сприймають біль, дотик, тиск та зміну тем
ператури, або від дистантних, які розміщені 
на голові, -  органи зору, нюху, смаку, слуху 
та рівноваги. Екстероцептивні провідні 
шляхи є проміжним ланцюгом між зовніш
німи рецепторами та кірковими центрами 
аналізаторів органів чуттів.

Екстероцептивні провідні шляхи, що 
проводять імпульс від рецепторів шкіри, 
позначаються за місцем розташування 
(початку та закінчення) другого нейрона 
даного аферентного ланцюга.
А. Провідний шлях больової та темпе

ратурної чутливості називається бічним 
спинномозково-таламічним шляхом. Біч
ний спинномозково-таламічний (спин- 
номозково-зоровогорбовий) шлях, tractus 
spinothalamicus lateralis, складається з лан
цюга трьох послідовно розміщених нейро
нів (рис. 290). Тіло першого (чутливого 
та псевдоуніполярного) нейрона лежить 
у спинномозковому вузлі. Його дендрит 
тягнеться від рецептора, що розташовується 
у шкірі або слизовій оболонці і сприймає 
біль, тепло або холод. Центральний від
росток І нерона у складі задніх корінців 
спинномозкових нервів досягає задніх рогів 
спинного мозку. У задніх рогах лежить тіло 
другого нейрона, на якому синапсом закін
чується аксон І нейрона. Аксон II нейрона

Рис. 290. Схема висхідних провідних шляхів 
мозкового напрямку.
1, 6 -  tractus spinothalamicus lateralis; 2 -  tractus 
bulbothalam icus (fasciculus cuneatus); 3 -  tractus 
bulbothalamicus (fasciculus gracilis); 4 -  ganglion spinale; 
5 -  nervus lumbalis V; 6 -  nervus cervicalis VI; 7 -  medulla 
spinalis; 8 -  medulla oblongata; 9 -  pons; 10 -  thalamus

зразу ж у спинному мозку переходить на 
протилежний бік через передню сіру спайку 
і тягнеться вверх у складі бічного кана
тика. У стовбурі головного мозку бічний 
спинномозково-таламічний шлях проходить 
через довгастий мозок позаду ядра оливи, 
через задню частину моста, через покрив 
середнього мозку у складі спинномозкової 
петлі і досягає таламуса. У таламусі аксон 
II нейрона переключається за допомогою 
синапса на третій нейрон. Аксон III нейрона 
йде через задню ніжку внутрішньої капсули
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і досягає нейронів мозкової кори зацен- 
тральної звивини тім’яної частки, де розмі
щений кірковий центр аналізатора загальної 
чутливості.

Б. Провідний шлях тактильної чутливості 
зветься переднім спинномозково-тала- 
мічним шляхом (tractus spinothalamicus 
anterior). Нервовий ланцюг цього шляху 
складається з трьох нейронів. Тіло першого 
чутливого нейрона розміщене у спинномоз
ковому вузлі. Периферійний відросток цього 
псевдоуніполярного нейрона йде до шкіри 
і закінчується специфічним рецептором, 
який сприймає дотик та тиск, а центральний 
відросток у складі заднього корінця спинно
мозкового нерва прямує до задніх рогів спин
ного мозку, де він переключається на другий 
нейрон. Аксон II нейрона відразу переходить 
на протилежну половину спинного мозку 
і досягає переднього канатика. В складі пере
днього канатика спинного мозку волокна 
переднього спинномозково-таламічного 
шляхи проходять через усі вищерозміщені 
сегменти спинного мозку, проходять через 
довгастий мозок, міст та середній мозок, 
приєднуючись збоку до присередньої петлі, 
і досягають таламуса. У таламусі аксон II 
нейрона контактує з третім нейроном. Аксон 
III нейрона досягає зацентральної звивини 
тім’яної частки, пройшовши через задню 
ніжку внутрішньої капсули.

5. Пропріоцептивні провідні шляхи 
проводять нервові імпульси від рецепторів, 
розміщених в органах апарату руху людини 
(м’язах, сухожилках, зв’язках, суглобових 
капсулах, фасціях). Пропріоцептори реа
гують на ступінь розтягнення м’яких скла
дових апарату руху та тонус м’язів і сиг
налізують про зміну взаєморозташування 
окремих частин тіла людини (стереогнос- 
тичне відчуття), а пропріоцептивні про
відні шляхи несуть ці сигнали до мозкових 
півкуль та півкуль мозочка. Пропріоцеп
тивні провідні шляхи, як і екстероцептивні 
шляхи, отримали назву за місцем розта
шування (початку та закінчення) другого 
нейрона аферентного ланцюга.

А. Пропріоцептивний шлях мозкового 
напрямку зветься цибулинно-таламічним 
шляхом {tractus bulbothalamicus -  BNA), 
тому що другий нейрон цього шляху про
стягується від цибулини мозку до зорового 
горба. Імпульс від пропріоцепторів іде по 
периферійному відростку до тіла першого 
нейрона, розміщеного у спинномозковому 
вузлі. Аксон І нейрона заходить у спинний 
мозок у складі задніх корінців. Не доходячи 
до задніх рогів, цей аксон піднімається вгору 
у складі заднього канатика спинного мозку. 
Причому аксони, що несуть пропріоцептивні 
імпульси від нижніх кінцівок та нижньої 
частини тулуба, займають присереднє поло
ження у канатику, тобто формують тонкий 
пучок (Голля), а аксони, що несуть імпульси 
від верхніх кінцівок, верхньої частини 
тулуба та шиї, приєднуються до попередніх 
аксонів збоку і формують клиноподібний 
пучок (Бурдаха). У складі задніх канатиків 
аксон І нейрона пропріоцептивного шляху 
досягає довгастого мозку. Тіло другого 
нейрона лежить у тонкому та клиноподіб
ному ядрах, розташованих у глибині одно
йменних горбків довгастого мозку. Аксон 
II нейрона переходить у межах довгастого 
мозку на протилежну його половину, про
ходячи у складі внутрішніх дугоподібних 
волокон та перехрестя присередніх петель. 
У складі присередньої петлі аксон другого 
нейрона проходить через міст та ніжки 
мозку і досягає таламуса, де переключається 
на третій нейрон. Аксон III нейрона досягає 
кори передцентральної звивини лобової 
частки, де розміщений кірковий центр аналі
затора пропріоцептивної чутливості.

Частина аксонів перших нейронів, що 
несуть імпульси від апарату руху верхньої 
кінцівки, тулуба та шиї і проходять через 
шийні сегменти спинного мозку, закінчу
ється на тілах других нейронів, розміще
них у додатковому клиноподібному ядрі 
довгастого мозку. Аксони других нейронів 
від цього ядра прямують до мозочка через 
задні зовнішні дугоподібні волокна та нижні 
мозочкові ніжки, формуючи клино-мозочко-
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вий шлях (іtractus cuneocerebellaris) -  про- 
пріоцептивний шлях мозочкового напрямку.

Б. Пропріоцептивний шлях мозочкового 
напрямку складається з двох спинномоз- 
ково-мозочкових шляхів -  переднього та 
заднього (рис. 291). Тіла перших нейронів 
обох СПИННОМОЗКОВО-МОЗОЧКОВИХ шляхів 
розміщені у спинномозковому вузлі.

Аксони І нейронів переднього спин- 
номозково-мозочкового шляху (Говерса)
(tractus spinocerebellaris anterior [Gowers]) 
у складі задніх корінців входять до спинного 
мозку і закінчуються на тілах других нейро
нів, розміщених поблизу грудного стовпа 
Штіллінга -  Кларка. Аксони II нейронів 
переходять через передню сіру спайку на 
протилежну половину спинного мозку і під
німаються вверх у складі бічного канатика. 
Далі ці аксони проходять через довгастий 
мозок та міст, на рівні перешийка ром
боподібного мозку знову переходять на 
протилежний бік (друге перехрестя) і в 
складі верхньої мозочкової ніжки досягають 
мозочкової кори та ядер мозочка. Таким 
чином, передній СПИННОМОЗКОВО-МОЗОЧКОВИЙ 

шлях є двічі перехрещеним.
Аксони перших нейронів заднього спин- 

НОМОЗКОВО-МОЗОЧКОВОГО шляху (Флексіга)
(tractus spinocerebellaris posterior [Flechsig]) 
у складі задніх корінців входять у спинний 
мозок і закінчуються на тілах других нейро
нів, розміщених у грудному ядрі (nucleus 
thoracicus). Аксони других нейронів підніма
ються у складі бічного канатика своєї поло
вини спинного мозку, займаючи місце позаду 
попереднього шляху, і в складі нижньої 
мозочкової ніжки досягають кори та ядер 
мозочка. Таким чином, задній спинномоз- 
ково-мозочковий шлях не перехрещується.

Знання топографії місць перехресть (рів
нів центральної нервової системи, на яких 
відбуваються перехрестя) тих чи інших 
висхідних чутливих шляхів, необхідне при 
проведенні топічної діагностики і визна
ченні рівня пошкодження центральної нер
вової системи при багатьох видах патології 
головного та спинного мозку.

Рис. 291. Задній спинно-мозочковий шлях.
1 -  pedunculus cerebellaris inferior; 2 -  tractus 
spinocerebellaris posterior; 3 -  medulla spinalis; 4 -  ganglion 
spinale; 5 -  medulla oblongata; 6 -  cortex cerebellaris

Низхідні проекційні шляхи

Низхідні проекційні шляхи складаються 
з сукупності двонейронних нервових лан
цюгів. Ці шляхи отримують назву за місцем 
розташування тіла першого нейрона нерво
вого ланцюга та місця, де закінчується його 
аксон. Низхідні проекційні шляхи можна 
поділити на дві великі групи -  пірамідні та 
екстрапірамідні шляхи.

L Пірамідні шляхи забезпечують вольові 
(свідомі) рухи людини. Вони поділяються на 
кірково-ядровий та власне пірамідні (передні 
та задні кірково-спинномозкові) шляхи, які 
проходять через піраміди довгастого мозку.

А. К ірково -яд рови й  ш лях, tractus 
corticonuclearis, починається від мозкової
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кори нижньої третини передцентральної 
звивини лобової частки. Тіла перших нейро
нів являють собою великі пірамідні клітини 
(Беца), які розміщені у внутрішній піра
мідній пластинці мозкової кори. Аксони І 
нейронів кірково-ядрового шляху проходять 
через коліно внутрішньої капсули, середню 
частину основи ніжки мозку, переходять на 
протилежний бік у межах стовбура мозку, 
утворюючи часткове перехрестя, і закінчу
ються синапсами на тілах других нейронів, 
що залягають у рухових ядрах черепних 
нервів. Аксони II нейронів у складі відповід
них черепних нервів прямують до скелетних 
м’язів голови та шиї і іннервують їх. Кірково- 
ядровий шлях є частково перехрещеним.

Б. Кірково-спинномозкові (пірамідні) 
шляхи {tractus corticospinales [pyramidales/), 
передній та бічний (рис. 292), починаються 
від великих пірамідних клітин мозкової 
кори верхніх двох третин передцентраль
ної звивини. Аксони І нейронів проходять

послідовно через передній відділ задньої 
ніжки внутрішньої капсули, середню час
тину основи ніжки мозку, передню частину 
моста і досягають пірамід довгастого мозку. 
У довгастому мозку передній та бічний піра
мідні шляхи розходяться. Волокна бічного 
кірково-спинномозкового (пірамідного) 
шляху {tractus corticospinalis [pyramidalis] 
lateralis), які складають близько 5/6 об’єму 
пірамід, переходять на протилежний бік 
і утворюють перехрестя пірамід. Волокна 
переднього кірково-спинномозкового 
(пірамідного) шляху {tractus corticospinalis 
[pyram idalis] anterior) продовжуються 
у спинний мозок без перехрестя.

Аксони І нейрона бічного кірково-спин
номозкового (пірамідного) шляху після 
перехрестя йдуть вниз у складі бічного 
канатика і досягають мотонейронів, що 
лежать у ядрах передніх рогів спинного 
мозку. Аксони І нейрона переднього кір
ково-спинномозкового (пірамідного) шляху

Рис. 292. Схема пірамідних 
провідних шляхів.
1 -  tractus corticospinalis

(pyramidalis) anterior;
2 -  tractus corticospinalis

(pyramidalis) lateralis;
3 -  medulla spinalis;
4 -  medulla oblongata;
5 -  pons;
6 -  capsula interna
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йдуть вниз у складі переднього канатика 
спинного мозку, вони переходять на проти
лежну половину спинного мозку у своєму 
кінцевому відрізку перед самим закінчен
ням на мотонейроні передніх рогів спинного 
мозку. Передній кірково-спинномозковий 
шлях є філогенетично молодшим порівняно 
з бічним кірково-спинномозковим шляхом.

Аксони других нейронів пірамідних шля
хів виходять із спинного мозку у складі 
передніх корінців спинномозкових нервів 
і прямують до скелетних м’язів тулуба та 
кінцівок. Таким чином, усі пірамідні шляхи 
є перехрещеними (кірково-ядровий шлях 
частково перехрещений), тому одностороннє 
ураження головного мозку або половини 
спинного мозку призводить до паралічу 
м’язів протилежної половини тіла нижче 
місця ураження.

2. Екстрапірамідні шляхи об’єднують 
в одну групу усі низхідні шляхи, що не уві
йшли до вищеописаних пірамідних шляхів. 
По відношенню до пірамідних шляхів вони 
давніші в еволюційному плані. Екстрапіра
мідні шляхи передають імпульси, що під
тримують тонус м’язів, забезпечують без- 
умовнорефлекторну рівновагу тіла людини 
та виконання автоматизованих (несвідомих) 
рухів. До екстрапірамідних належать такі 
шляхи:

1) червоноядрово-спинномозковий  
шлях (Монакова), tractus rubrospinalis, 
починається від клітин червоного ядра, 
перехрещується у перехресті покриву 
середнього мозку (Фореля), decussationes 
tegmenti (Forel), іде вниз через передню час
тину моста, бічні частини довгастого мозку 
та бічні канатики спинного мозку і переклю
чається на другий нейрон у передніх рогах 
спинного мозку;

2) п о криПІКОВО-СПИННОМОЗКОВИЙ ш л я х ,

tractus tectospinalis, починається нейро
нами, тіла яких розміщені у сірій речо
вині пластинки покрівлі середнього мозку; 
аксони цих нейронів переходять на про
тилежний бік разом з аксонами нейронів 
червоного ядра у перехресті покриву серед

нього мозку, далі прямують вниз через 
передні відділи стовбура мозку та передні 
канатики спинного мозку і досягають ядер 
передніх рогів спинного мозку, де розміщу
ються тіла мотонейронів;

3) присінково-спинномозковий шлях, 
tractus vestibulospinalis, починається від 
присінкових ядер, низходить у бічній час
тині переднього канатика і досягає ядер 
передніх рогів спинного мозку;

4) сітчасто-спинномозковий шлях, 
tractus reticulospinalis, починається від ядер 
сітчастої формації стовбура головного мозку, 
прямує вниз, проходячи посередині пере
днього канатика спинного мозку, і переклю
чається на мотонейрони в передніх рогах 
спинного мозку;

5) оливо-спинномозковий шлях, tractus 
olivospinalis, іде від нейронів оливи довгас
того мозку до рухових нейронів передніх 
рогів спинного мозку.

С купчення хемергічних 
кліт ин головного мозку

Синаптична передача збудження у цен
тральній і периферійній нервовій системі 
здійснюється за участю хімічних речовин -  
нейромедіаторів. До них належать ацетил
холін, норадреналін, дофамін, серотонін 
та ін. У головному мозку виділяють скуп
чення хемергічних клітин (<aggregationes 
cellularum chemergicarum), продукція якими 
цих речовин впливає на процеси збудження 
та гальмування у головному мозку. За 
хімічною будовою медіатора ці скупчення 
об’єднують у дві великі групи.

1. А м інергічні клітини, cellulae  
aminergicae: норадренергічні клітини 
довгастого мозку, cellulae noradrenergicae 
medullae oblongate, амінергічні клі
тини сітчастого утвору (дофамінергічні 
та норадренергічні клітини), cellulae 
aminergicae formationes reticulares {cellulae 
dopaminergicae/noradrenergicae), амінергічні 
клітини щільної частини чорної речо
вини (дофамінергічні та норадренергічні
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клітини), cellulae aminergicae partis  
compactae substantiae nigrae (cellulae 
dopaminergicae/ noradrenergicae), дофамі- 
нергічні клітини заднього гіпоталаміч- 
ного поля, cellulae dopaminergicae areae 
hypotalamicae posteriores, серотонінергічні 
клітини ядер шва паллідума, cellulae 
serotoninergicae nuclei raphes pallidi, серото
нінергічні клітини ядер шва моста, cellulae 
serotoninergicae nuclei raphes pontis, тощо.

2. Холінергічні клітини, cellulae 
cholinergicae: холінергічні клітини блідої 
кулі, прилеглих ядер та діагональної 
звивини, cellulae cholinergicae globi pallidi, 
nuclei accumbentis et gyri diagonalis, холі
нергічні клітини безіменної речовини, 
основних ядер, мигдалеподібного тіла 
та нюхового горбка, cellulae cholinergicae 
substantiae innominatae, nuclei basalis, 
corporis amygdaloidei et tuberculi olfactorii, 
епіталамічні холінергічні клітини, cellulae 
cholinergicae epithalamicae, тощо.

Близько 3%  населення після 65 років 
страждають на хворобу Паркінсона, обу
мовлену загибеллю дофамінергічних клітин 
головного мозку, які регулюють активність 
рухів людини.

Порівняльна анатомія 
нервової системи

Розглядаючи порівняльну анатомію нер
вової системи, слід зазначити, що у нижчих 
форм багатоклітинних (у губок) досі не 
знайдений спеціальний апарат сприймання 
подразнень. Більш чи менш складно збудо
вані апарати, що сприймають подразнення, 
з’являються тільки у тварин на пізніших 
стадіях розвитку (саме у кишковопорож
нинних -  поліпів та медуз) і, розвиваючись 
у високоорганізованих, досягають високої 
складності у ссавців і особливо у людини. 
Апарати ці одержали назву нервових і разом 
утворюють нервову систему.

Вперше нервова система з ’являється 
у поліпів, які як кишковопорожнинні мають

тіло у вигляді циліндричного мішка, що 
складається з зовнішнього (ектодермаль- 
ного) і внутрішнього (ентодермального) 
шарів. Частина ектодермальних клітин 
заглиблюється в товщу організму і перетво
рюється на спеціалізовані нервові клітини, 
які утворюють сітку (синцитій) у проміжній 
зоні між зовнішнім і внутрішнім шарами.

В одночас у зовн іш н ьом у  ш арі 
з’являються епітеліальні клітини з двома 
відростками (архетип чутливої клітини), які 
контактують з клітинами нервової сітки.

На сітчастій (дифузній) стадії розвитку 
нервової системи нервові клітини розки
дані по всьому тілу і своїми відростками 
неперервно сполучаються одна з одною 
(рис. 293). Така система є ацентричною 
(тому що в ній не відбувається згущення 
клітин у центрі) і асинапсальною (тому що 
нервові клітини не мають синапсів і непе
рервно з’єднані одна з одною у межах син- 
цитія). За системою синцитіїв подразнення 
може йти по нервовій системі в будь-якому 
напрямку; при цьому тварина реагує на 
зовнішні подразнення усім тілом.

В міру диференціювання нервові клітини 
втрачають неперервний зв’язок одна з одною, 
і у більш високорозвинутих Metazoa має 
місце нова форма зв’язків -  за допомо
гою синапсів. Синапси не тільки обумовлю
ють динамічну поляризацію нервової клі
тини, передаючи нервові імпульси у певному 
напрямку, але й забезпечують диференційо
вані реакції на місцеві подразнення. Склад
нішою формою нервової системи (вузлова 
стадія розвитку) є згущення нервових клітин 
у тяжі й вузли. У системах, збудованих за 
типом тяжів, нервові клітини розміщуються 
у довжину, причому відростки, які відходять 
від них, також ідуть по довжині тяжа, відда
ючи на периферію цілі пучки волокон.

Цей тип зустрічається у деяких киш
ково-порожнинних, у плоских червів і більш 
високоорганізованих голошкірих. Тип вузлів 
становить вищу форму нервової системи 
у безхребетних, яка зустрічається у вторин- 
нопорожнинних червів, молюсків, членисто
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ногих. У кільчастих червів виявляється симе
трична будова тіла і нервової системи. Вузли 
розміщуються за ходом нервових стовбурів 
у послідовному порядку, утворюючи так 
звану драбинчасту нервову систему. Парний 
надглотковий вузол, з’єднаний з черевними 
вузлами, створює черевний мозок.

З розвитком голови у безхребетних 
у передньому кінці тіла вузли черевного 
ланцюжка зближуються, переміщуються 
в напрямку до голови (раки і павуки) і в 
деяких з них зливаються в один великий 
вузол (павуки, мухи). Потужний надглот
ковий вузол є прототипом головного мозку, 
і з розвитком органів чуття (око) досягає 
великих розмірів.

Наведені дані дозволяють зробити 
висновок, що закономірності еволюції 
нервової системи безхребетних зводяться 
головним чином до переходу від розсіяної 
форми організації нервових елементів до 
вузлової, до утворення згущень нервових 
елементів навколо ротових органів і органів 
чуття, до появи в головному кінці тіла вели
ких розвинених вузлів і до їх диференціації. 
Головні вузли є більш складним компонен
том нервової системи, який здійснює регу
люючий вплив на рухові функції організму. 
Таким чином, нервова система у безхребет
них вже здатна забезпечити різної склад
ності безумовнорефлекторні рухові акти.

У нижчих хордових тварин (наприклад, 
ланцетника) вже спостерігається розвиток 
нервової системи у вигляді жолобка екто- 
бласта, який пізніше від нього відшнуро- 
вується і перетворюється в типову для всіх 
хребетних нервову трубку (стадія трубчастої 
нервової системи). З наведеного виходить, 
що нервова система хордових за своїм похо
дженням не гомологічна нервовій системі 
безхребетних, хіба що за винятком її похо
дження з ектобласта. Тому її слід розглядати 
як нову, складнішу форму організації і роз
витку нервової системи, яка з’явилася на 
певному етапі розвитку тварин.

У примітивних безчерепних форм хор
дових ЦНС представлена на певній стадії

Рис. 293. Філогенез нервової системи.
а -  дифузна нервова система гідри; 
б -  вузлова нервова система комахи

розвитку трубкою з отвором на передньому 
і задньому її кінцях.

Трубка ця розвивається завдяки погли
бленню ектобласта, причому краї борозни, 
що заглибилась, утворюють нервові складки, 
а потім зближаються і зливаються разом. 
Нервові складки сполучаються над труб
кою, що виникла, і утворюють гангліозну 
пластинку, яка лежить спочатку над трубкою 
і вкрита епітелієм ектобласта, який схо
диться над нею. Гангліозна пластинка росте 
на боки і утворює виступи, відповідно сег
ментам, які позначаються спочатку у задніх 
ділянках мозкової трубки; далі вони розви
ваються у спинномозкові вузли.

Через те що в передньому відділі тулуба 
жолобок, який поглиблюється, був шир
ший, то й трубка в цьому відділі ширша 
і становить зачаток головного мозку. 
У ланцетника головний мозок є порівняно 
невеликим округленим закінченням пере
днього відділу спинного мозку, яке лежить 
епіхордально (тобто на передньому відділі 
хорди) і має всередині розширення -  шлу
ночок. Каудальніше залягає невеликий 
відрізок спинного мозку, який характе
ризується наявністю великих гангліозних 
клітин, відмінних від клітин спинного 
мозку. Передній відділ цього утворення 
одержав назву archencephalon, задній -  
dentencephalon.
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У черепних відбувається розвиток нової, 
третьої частини головного мозку, яка розви
вається на межі двох попередніх і перетво
рюється на відокремлений відділ -  третій 
мозковий міхур. Таким чином виникають 
три мозкові міхури: первинний передній 
мозок (prosencephalon); середній мозок 
(mesencephalon); первинний задній мозок 
(rhombencephalon).

Пізніше відбувається новий поділ міху
рів, причому поділяються перший і тре
тій міхури, завдяки чому виникають п’ять 
міхурів, які лежать у круглоротих і емб
ріонів людини в одній площині: пере
дній (або кінцевий) мозок (telencephalon); 
проміжний мозок (diencephalon); серед
ній м озок (m esencephalon);  задній  
мозок (metencephalon); довгастий мозок 
(myelencephalon).

Внаслідок нерівномірного росту стінок 
міхурів у мозку черепних з’являються згини; 
у нижчих вони зникають, у ссавців зали
шаються. Таким чином, головний мозок 
розвивається з передніх відділів нервової 
трубки і проходить, як указано, складніший 
шлях розвитку, ніж спинний мозок. В міру 
сходження по зоологічних сходинках значи
мість і спинного, і особливо головного мозку 
досягає все більших ступенів. Зупиняючись 
на причинних моментах, що обумовлюють 
процеси формування головного мозку, слід 
зазначити, що головними з них треба вва
жати: розвиток біля головного кінця тварин 
органів чуття і ряду допоміжних щодо них 
елементів; еволюцію органів чуття і зв’язану 
з ними і з жувальним апаратом прогресивну 
еволюцію черепа; закладання і складний 
шлях еволюції зябрового апарата; а потім -  
розвиток лицевого черепа, закладання язика, 
постійних зубів, мімічних м’язів.

О писані вище зміни перебувають 
у нерозривному зв’язку зі зміною функ
цій окремих міхурів та їхніх частин. Давні 
функції не відмирають з появою нових, 
а виробляється їх певна субординація, під
порядкованість. У нижчих (наприклад, 
риб) telencephalon і diencephalon станов

лять центри нюху, mesencephalon -  зору, 
myelencephalon -  центри органів статики 
і органів бічної лінії, в той час як у амфібій, 
рептилій і ссавців з розвитком міхурів осно
вні функції їх частин змінюються. З погляду 
на функціональну еволюцію слід конста
тувати, що стародавні апарати нервової 
системи не зникають, а тільки видозміню
ються, пристосовуються до нових зовніш
ніх умов. Важливим причинним моментом 
розвитку нервової системи є виникнення 
асоціативних центрів. У нижчих хребетних 
головним асоціативним центром є передній 
відділ rhombencephalon; у більш високоор- 
ганізованих розвивається інший важливий 
асоціативний центр -  плащоподібна частина 
головного мозку (півкулі).

У подальшому відбувається швидкий 
розвиток кінцевого мозку, на зовнішній 
поверхні якого з ’являються борозни, які 
визначають майбутні частки та звивини. 
Проста порожнина мозкових міхурів через 
нерівномірний ріст оточуючих стінок дифе
ренціюється на частини -  окремі шлуночки 
головного мозку.

Форма звивин і борозен, а також їх роз
ташування, загалом є типовими для окремих 
рядів і підрядів, хоч і тут спостерігаються 
варіації. Є ряд груп ссавців, у яких цих утво
рень немає (багато представників сумчастих, 
гризунів, рукокрилих, а також деякі мавпи).

Високого розвитку борозни і звивини 
досягають у людини, хоча їх варіація вияв
лена у неї більше, ніж у інших тварин.

Розвиток головного мозку людини 
та його вікові особливості

Вже на ранніх стадіях розвитку нерво
вої трубки передній кінець її відзначається 
своєю шириною і намічається зачаток голов
ного мозку, який потім двома перехватами 
ділиться на три первинні мозкові міхури:
1) ромбоподібний мозок (rhombencephalon),
2) середній мозок (mesencephalon), 3) пере
дній мозок (prosencephalon).
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Дуже швидко перший і третій міхури 
поділяються кожний ще на два вто
ринні: передній розчленовується на кін
цевий (telencephalon) і проміжний мозок 
(diencephalon); ромбоподібний мозок 
ділиться на задній мозок (metencephalon) 
і довгастий мозок (myelencephalon) (рис. 294).

Перелічені вище відділи мозку тільки 
на самому початку розвитку лежать в одній 
площині; далі в зв’язку зі швидким зростан
ням головного мозку утворюються згини:
1) тім’яний -  в ділянці середнього мозку;
2) мостовий -  в ділянці заднього мозку;
3) потиличний -  в ділянці довгастого мозку, 
на межі зі спинним мозком.

Перший і третій згини обернені опу
клістю дорсально, другий -  вентрально. 
Утворення зазначених згинів пояснюється 
нерівномірним ростом окремих частин 
головного мозку (за рахунок цього також 
утворюються різні складки, неоднаковою 
стає товщина стінок мозкових міхурів). 
Таким чином головний мозок людини набу
ває надзвичайно складної будови.

Найбільше розвивається кінцевий мозок. 
При цьому підкіркові ядра розвиваються 
повільно, півкулі в той же час інтенсивно 
розростаються і у вигляді плаща вкрива
ють інші частини. Особливо швидко роз
вивається філогенетично молодша час

тина -  новий плащ (heopallium), який займає 
у дорослої людини 95-96 % всієї кори; а ста
рий плащ (archipallium), який виконує голо
вним чином нюхову функцію, згортається 
і перетворюється на структури нюхового 
мозку (rhinencephalon) .

У порівнянні з основною масою пів
куль великого мозку людини, rhinencephalon 
здається неважливим і несамостійним. 
Насправді порівняльна анатомія вказує на 
те, що півкулі великого мозку розвинулися 
як структури, залежні від нюхового мозку. 
Нюх і тісно пов’язаний з ним смак забезпе
чують хімічний контакт організму з навко
лишнім середовищем. Всі інші види чутли
вості мають справу з фізичними факторами: 
світло, звук, гравітація та ін. Ми потребуємо 
нюхових сигналів не тільки щоб відчувати 
смак їжі; нюхові сигнали забезпечують сек
суальну поведінку і, врешті-решт, продо
вження нашого біологічного виду. Маса 
головного мозку у плодів 4-го місяця розви
тку складає 11,2% маси тіла; у 6-місячних 
плодів -  16%; але потім вона поступово 
зменшується. Від 4 до 7 років головний 
мозок збільшується головним чином догори, 
а потім спостерігається його деяке подо
вження і звуження.

Вже протягом першого року життя 
головний мозок збільшується у 2,5 рази,

Стадія Стадія п’яти Кінцеві похідні
трьох мозкових міхурів мозкових міхурів . ^  \  стінки порожини

Стінка Порожнина

Передній мозок 
(prosencephalon)

Середній мозок

<
Кінцевий мозок
(telencephalon) 

Проміжний мозок 
(diencephalon) 

Середній мозок

Півкуля великого мозку 
(Hemispherium cerebri)

Таламус (Thalamus) ■------------
Гіпоталамус (Hypothalamus) '  

Пластинка покрівлі (lamina tecti)

(mesencephalon) 

Ромбоподібний мозок

(mesencephalon) 

Задній мозок
(rhombencephalon ) (metencephalon) 

v Довгастий мозок 
(medulla oblongata)

Ніжки мозку (pedunculi cerebri)

< Міст (pons) ■

Мозочок (cerebellum) 
Довгастий мозок 
(medulla oblongata)

Бічні шлуночки 
(ventriculi laterales)

Третій шлуночок 
(ventriculus tertius) 

Водопровід мозку 
(Aqueductus cerebri)

Четвертий шлуночок 
(ventriculus quartus)

Спинний мозок 
(medulla spinalis)

Спинний мозок 
(medulla spinalis)

Рис. 294. Відділи головного мозку (схема).
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до 3 років -  у 3 рази, до періоду статевої зрі
лості -  в 4 рази. Ріст мозку в цілому продо
вжується і після 16 років, до 20 років, а іноді 
й пізніше. Ріст півкуль великого мозку про
довжується у людини до 40 років, а під
коркових ядер -  до 15 років; після 50 років 
півкулі дещо зменшуються.

На 6-му місяці ембріонального розвитку 
кора вже має шестишарову будову, але дифе
ренціація клітин відбувається пізніше і йде 
повільно. Кора в цей час розвинена слабко 
і майже не відмежована від білої речовини, 
що спостерігається і у новонароджених, 
оскільки більшість нервових клітин знахо
диться ще в глибині, в білій речовині.

Поверхня кори півкуль у зародків 2,5-3 
місяців розвитку гладенька, потім на ній 
починають виникати і швидко потов
щуватися смужки, які поступово підні
маються і перетворюються на звивини, 
а поглиблення між ними видозмінюються 
на борозни. Головні борозни, що утво
рюються внаслідок глибоких перетворень 
частин мозку, виникають у зародка напри
кінці 3-го місяця: спочатку нюхова борозна 
(sulcus olfactorius); потім -  морськокони- 
кова борозна (sulcus hippocampalis) і бічна 
борозна (sulcus lateralis).

Головні ж борозни з’являються на 5-му 
і 6-му місяцях; це центральна борозна (sulcus 
centralis), тім’яно-потилична борозна (sulcus 
parietooccipitalis) і острогова борозна (sulcus 
calcarinus). На 6-му місяці бічна ямка вели
кого мозку (fossa lateralis cerebri), внаслі
док занурення острівця (insula), починає 
поступово закриватися, але у новонародже
них вона ще повністю не закрита. На 6-7 
місяцях з’являється більшість інших боро
зен. У 8-місячного плода намічені вже всі 
борозни і звивини, а до народження вели
кий мозок вкритий звивинами і борознами 
на зразок мозку дорослого. Третинні і чет
вертинні борозни з’являються у зародків 
нечасто; звичайно вони з ’являються вже 
після народження. Розвиток борозен і звивин, 
а також їх кінцеве формування, поділ, роз
галуження і злиття тривають і після наро

дження, до 6-ти місяців. З віком деяка час
тина, прихована в борознах, виходить назо
вні; борозни як би частково розправляються, 
а звивини збільшуються. Таким чином мікро- 
гирія (яка виникає в дитинстві) поступово 
змінюється на макрогирію, характерну для 
дорослих. Остаточної форми рельєф мозку 
набуває у віці 7-14 років. За ступенем важ
ливості, частотою наявності і послідовністю 
появи всі борозни можна класифікувати на 5 
категорій. Вже у новонароджених спостері
гаються їх помітні індивідуальні відмінності.

Найбільший ріст кори півкуль відбу
вається в перші три місяці життя дитини; 
до кінця 3-го року її головний мозок вже 
є порівняно високо диференційованим у гіс
тологічному відношенні. У новонародже
ного відрізняється і внутрішня будова вели
кого мозку. Бічні шлуночки і водопровід 
мозку відрізняються значними розмірами; 
нюхові цибулини в дитячому віці ще містять 
порожнину. Мозолисте тіло нерозвинене, 
тонке і скорочене; типового вигляду воно 
набуває лише до 20 років.

З віком мозочок скорочується, його 
борозни стають глибші, біла речовина вима
льовується різкіше, півкулі збільшуються. 
Диференціація його клітинних елементів 
відбувається протягом першого року життя.

Процеси старіння в корі півкуль великого 
мозку супроводжуються збільшенням клі
тин глії і збільшенням розмірів клітин Беца. 
Загальна маса головного мозку зменшується.

ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА 
СИСТЕМА

Периферійна нервова система, systema 
nervosum perifericum, складається з нервових 
волокон та вузлів, розміщених поза межами 
головного та спинного мозку. До периферій
ної нервової системи належать нерви, нервові 
сплетення, вузли та гілки. Нерви утворені 
відростками нервових клітин, тіла яких роз
міщені у центральній нервовій системі і у
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вузлах периферійної нервової системи. Ці 
відростки формують нервові волокна, які ото
чені шаром тонкої сполучної тканини -  ендо- 
неврієм. Пучки нервових волокон оточені 
периневрієм. Нерв, що складається з пучків 
нервових волокон, вкритий епіневрієм.

Відростки нервових клітин вкриті міє
ліновою оболонкою і неврилемою. Утво
рені сукупністю таких відростків нервові 
волокна звуться мієліновими. Якщо ж 
відростки вкриті тільки неврилемою, то 
волокна, утворені такими відростками, 
звуться бешієліновими. З мієлінових воло
кон побудована переважна кількість череп
них та спинномозкових нервів. Безмієлі- 
новими є післявузлові волокна автономної 
нервової системи та окремі чутливі волокна, 
зокрема, волокна больової чутливості.

За топографією нерви можна поділити на 
черепні {пп. craniales), які виходять із голов
ного мозку, та спинномозкові {пп. spinales), 
які виходять зі спинного мозку. За функцією 
нерви можна поділити на рухові (п. motorius), 
чутливі (п. sensorius) та мішані (п. mixtus). 
Такий функціональний поділ доволі умовний, 
тому що і “рухові нерви”, тобто нерви, що 
іннервують м’язи, містять у своєму складі, 
крім соматоеферентних, певну кількість чут
ливих (соматоаферентних -  пропріоцептив- 
них, больових) та симпатичних волокон, 
і “чутливі нерви”, що йдуть до шкіри, містять 
певну кількість симпатичних волокон. Тому 
під усталеним терміном “руховий” або “чут
ливий” нерв необхідно розуміти “м’язовий” 
або “шкірний” нерв відповідно.

Аферентні (чутливі) нервові волокна, 
neurofibrae afferentes, прямують до централь
ної нервової системи. Вони утворені відрос
тками псевдоуніполярних клітин, тіла яких 
розміщені у таких вузлах: спинномозкових 
(спинномозкові нерви), трійчастому (V пара 
черепних нервів), вузлі колінця (VII пара
ч. н.), верхньому та нижньому (IX та X пари
ч. н.). Периферійні відростки цих клітин 
закінчуються рецепторами в органах і ткани
нах тіла, а центральні відростки прямують до 
центральної нервової системи і закінчуються

у чутливому ядрі синапсом, через який нерво
вий імпульс передається іншому нейрону.

Еферентні (рухові) нервові волокна, 
neurofibrae efferentes, прямують від цен
тральної нервової системи. Вони являють 
собою сукупність аксонів клітин, тіла яких 
розміщені у рухових ядрах стовбура голов
ного мозку та у ядрах передніх рогів спин
ного мозку. Ці аксони закінчуються у посму
гованих м’язах руховими закінченнями.

Автономні нервові волокна, neurofibrae 
autonomicae, прямують від автономних ядер 
центральної нервової системи до внутрішніх 
органів, залоз, кровоносних судин, шкіри, 
непосмугованих м’язів. Серед них розрізня
ють передвузлові та післявузлові волокна.

Прямуючи на периферію, сусідні нерви 
часто обмінюються волокнами і формують 
нервове сплетення (plexus nervorum).

Черепні нерви

Черепні нерви, пп. craniales, -  12 пар 
нервів, що походять з головного мозку. 
Майже усі черепні нерви походять зі стов
бура мозку (крім нюхового нерва) і вихо
дять з мозкової речовини на вентральній 
поверхні головного мозку (крім блокового 
нерва).

Алгоритм характеристики переважної 
більшості нервів включає в себе такі пункти:

1. назва нерва українською мовою та лати
ною, його порядковий номер;

2. функціональний характер (руховий, чут
ливий, мішаний);

3. назва та функціональна характеристика 
ядер;

4. місце виходу нерва з речовини голов
ного мозку (загальноприйняте поняття 

“вихід” нерва з речовини мозку включає 
в себе поняття “вхід” у речовину мозку 
для чутливих волокон нерва);

5. місце виходу нерва з порожнини черепа;
6. топографія ходу основного стовбура нерва;
7. назва гілок нерва;
8. ділянки іннервації нерва і його гілок.
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Кінцевий нерв (0)

Кінцевий нерв (0), п. terminalis, -  див. 
“Парасимпатична частина автономної нерво
вої системи”.

Нюховий нерв (І)

Нюховий нерв, nervus olfactorius, за 
функцією чутливий, походить з кінцевого 
мозку. Проходить через решітчасту плас
тинку решітчастої кістки у вигляді 15-20 
пар тонких бізмієлінових нюхових ниток 
(fila olfactoria). Нюхові нитки прямують від 
нюхової частини слизової оболонки порож
нини носа, де розміщені чутливі рецеп
торні клітини, до нюхової цибулини {bulbus 
olfactorius). У нюховій цибулині нюхові 
нитки утворюють синапси з мітральними 
нервовими клітинами, аксони яких формують 
нюховий шлях {tractus olfactorius) і досяга
ють центральної частини нюхового мозку.

Зоровий нерв (II)

Зоровий нерв, п. opticus, за функцією 
чутливий, проводить специфічну чутливість

від сітківки ока. Являє собою сукупність 
аксонів гангліозних клітин, які пронизу
ють склеру, жирове тіло очної ямки, про
ходять крізь зоровий канал і потрапляють 
до порожнини черепа. У зоровому нерві 
виділяють внутрішньоочну, очноямкову, 
канальну та внутрішньочерепну частини. На 
верхній поверхні турецького сідла відбува
ється часткове перехрестя волокон зорового 
нерва, після якого утворюється зоровий 
шлях (див. “Орган зору”).

Окоруховий нерв (III)

Окоруховий нерв, п. oculomotorius, 
є мішаним нервом. Більша частина воло
кон нерва починається від рухового ядра -  
ядра окорухового нерва {nucleus nervi 
oculomotorii), яке розміщене під вентральною 
стінкою водопроводу на рівні верхніх горбків 
покрівельної пластинки середнього мозку 
(рис. 295). Біля цього ядра лежать додаткові 
ядра окорухового нерва, nuclei accessorii 
п. oculomotorii, від яких відходять парасим
патичні прегангліонарні волокна. Із речовини

Рис. 295. Окоруховий нерв, п. oculomotorius (напівсхематично).

1 -  nucleus n. oculomotorii; 2 -  nuclei accessorii n. oculomotorii; 3 -  aquaeductus mesencephali; 4 -  colliculus 
superior; 5 -  colliculus inferior; 6 -  pons; 7 -  ganglion trigeminale; 8 -  ganglion pterygopalatinum; 9 -  ganglion ciliare; 
10 -  nn. ciliares breves; 11 -  m. rectus inferior; 12 -  m. obliquus inferior; 13 -  m. levator palpebrae superioris; 
14 -  nn. ciliares longi; 15 -  m. rectus superior; 16 -  a. carotis interna
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мозку нерв виходить із борозни окорухового 
нерва ніжок мозку. На основі мозку нерв 
з’являється у міжніжковій ямці. Окоруховий 
нерв від міжніжкової ямки прямує вперед, 
пронизує тверду оболону головного мозку, 
проходить через бічну стінку печеристої 
пазухи і виходить з порожнини черепа в очну 
ямку крізь верхню очноямкову щілину.

Ще до виходу з порожнини черепа око
руховий нерв поділяється на дві гілки: 
верхню та нижню (рис. 296). Верхня гілка, 
ramus superior, іннервує верхній прямий 
м’яз очного яблука та м’яз-підіймач верх
ньої повіки. Нижня гілка, ramus inferior, 
іннервує нижній прямий, присередній пря
мий та нижній косий м’язи очного яблука. 
Від нижньої гілки йде гілка до війко
вого вузла (парасимпатичний [окору
ховий] корінець війкового вузла), ramus 
ad ganglion ciliare (radix parasympathetica 
[oculomotoria] ganglion ciliaris), яка несе 
прегангліонарні парасимпатичні волокна до 
м’яза-звужувача зіниці та війкового м’яза 
ока. У війковому вузлі ці волокна за допо
могою синапса перемикаються на післявуз- 
лові волокна, що досягають очного яблука 
в складі 15-20 коротких війкових нервів. 
Короткі війкові нерви, пп. ciliares breves, 
пронизують склеру і розгалужуються між 
волокнистою та судинною оболонками 
очного яблука, іннервуючи оболонки очного 
яблука, м’яз-звужувач зіниці і війковий м’яз.

Блоковий нерв (IV)

Блоковий нерв, п. trochlearis, є руховим 
нервом. Ядро блокового нерва, nucleus 
п. trochlearis, лежить під вентральною стін
кою водопроводу на рівні нижніх горб
ків чотиригорбкової пластинки середнього 
мозку (рис. 297). Блоковий нерв виходить 
з дорсальної поверхні стовбура мозку нижче 
нижніх горбків чотиригорбикової пластинки 
з обох боків від вуздечки верхнього мозко
вого паруса. Нерв огинає збоку ніжку мозку 
і прямує вперед, проходячи крізь бічну

стінку печеристої пазухи. У бічній стінці 
печеристої пазухи блоковий нерв лежить 
спочатку (у задній частині стінки) під око- 
руховим нервом, а потім (у передній частині 
стінки) -  вище нього. В очну ямку блоковий 
нерв потрапляє крізь верхню очноямкову 
щілину і закінчується у верхньому косому 
м’язі очного яблука.

Трійчастий нерв (V)

Трійчастий нерв, п. trigeminus, -  най- 
товстіший з усіх черепних нервів, за функ
цією є мішаним нервом. Нерв розвива
ється у зв’язку зі структурами -  похідними 
І зябрової дуги. Він складається з більшої 
чутливої частини та меншої рухової частини 
волокон. Чутливі ядра трійчастого нерва 
розміщені в середньому мозку (середньо- 
мозкове ядро трійчастого нерва, nucleus 
mesencephalicus п. trigeminalis), у покриві 
мосту (головне ядро трійчастого нерва, 
nucleus principalis п. trigeminalis) у довгас
тому та спинному мозку (спинномозкове 
ядро трійчастого нерва, nucleus spinalis

Рис. 296. Розміщення нервів та вени у верхній 
очноямковій щілині.
1 -  fissura orbitalis superior; 2 -  n. trochlearis; 
3 -  n. frontalis; 4 -  n. lacrimalis; 5 -  ramus superior 
n. oculomotorii; 6 -  n. nasociliaris; 7 -  ramus inferior 
n. oculomotorii; 8 -  n. abducens; 9 -  v. ophtalmica superior
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Рис. 297. Блоковий та відвідний нерви, п. troclearis et n. abducens.

1 -  mesencephalon; 2 -  nuci. n. trochlearis; 3 -  nuci. n. abducentis; 4 -  ganglion trigeminale; 5 -  m. rectus lateralis; 
6 -  m. obliquus superior; 7 - а .  carotis interna

n. trigeminalis). У середньомозковому ядрі 
розміщений центр пропріоцептивної чутли
вості трійчастого нерва, у головному -  так
тильної чутливості, у спинномозковому -  
температурної, больової та інтероцептивної 
чутливості. Рухове ядро трійчастого нерва, 
nucleus motorius n. trigeminalis, розміщене 
у мості (рис. 298).

Нерв виходить з речовини мозку на межі 
між мостом та середніми мозочковими ніж
ками двома корінцями: товстішим чутли
вим корінцем {radix sensoria) та тоншим 
руховим корінцем {radix motoria). Чут
ливий корінець з ’являється на поверхні 
мозку каудальніше рухового. Обидва корінці 
нерва прямують уперед, трохи вбік, про
ходять у щілину між листками твердої 
мозкової оболони і досягають втиснення 
трійчастого нерва {impressio n. trigemini) 
на передній поверхні кам’янистої частини 
скроневої кістки. У втисненні трійчастого 
нерва розміщена трійчаста порожнина 
{cavum trigeminale) твердої оболони голов
ного мозку, яка містить трійчастий вузол. 
Трійчастий вузол (півмісяцевий, Гассера),

ganglion trigeminale (.semilunare, Gasseri), 
завдовжки близько 1,5 см, півмісяцевої 
форми, опуклим краєм обернений вперед, 
а увігнутим -  назад. Вузол побудований 
з тіл псевдоуніполярних чутливих нейронів. 
Центральні відростки цих нейронів ідуть 
назад, формують чутливий корінець трій
частого нерва і досягають його чутливих 
ядер, а периферійні відростки йдуть вперед 
і формують три великі гілки. Рухові волокна 
трійчастого нерва являють собою аксони 
нейронів рухового ядра, вони проходять 
транзитом через вузол з його внутрішнього 
боку і приєднуються до третьої гілки нерва.

Від переднього опуклого краю трійчас
того вузла відходять такі три гілки трійчас
того нерва: 1) очний нерв, який виходить із 
порожнини черепа крізь верхню очноямкову 
щілину; 2) верхньощелепний нерв, який 
залишає череп крізь круглий отвір; 3) ниж
ньощелепний нерв, який виходить із порож
нини черепа через овальний отвір.

І. Очний нерв, n. ophthalmicus, за функ
цією -  чутливий, від трійчастого вузла іде 
вперед, пронизуючи бічну стінку печеристої
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Рис. 298. Трійчастий нерв, n. trigeminus.
1 -  n. maxillaris; 2 -  n. ophtalmicus; 3 -  ganglion trigeminale; 4 -  nuci, m esencephalicus n. trigeminalis; 
5 -  nuci, motorius n. trigeminalis; 6 -  nuci, pontinus n. trigeminalis; 7 -  nuci, lacrimalis; 8 -  nuci, spinalis n. trigeminalis; 
9 -  n. facialis; 10 -  n. mandibularis; 11 -  n. canalis pterygoidei; 12 -  ganglion pterygopalatinum; 13 -  ramus communicans 
(cum n. zygomatico); 14 -  glandula lacrimalis; 15 -  n. supratrochlearis; 16 -  n. supraorbitalis; 17 -  n. frontalis; 18 -  nn. ciliares 
longi; 19 -  ganglion ciliare

пазухи, проходить через верхню очноямкову 
щілину збоку від відвідного нерва і попадає 
в очну ямку. Ще до виходу з порожнини 
черепа нерв віддає поворотну оболонну 
(наметову) гілку (r. meningeus recurrens 
[tentorius]), яка повертає дозаду, доходить до 
намету мозочка, іннервує його та серп вели
кого мозку. В очній ямці або ще до входу 
в очну ямку очний нерв розгалужується на 
три гілки: сльозовий, лобовий та носовійко- 
вий нерви.

1. Сльозовий нерв, n. lacrimalis, іде 
уздовж бічної стінки очної ямки. Іннер
вує сльозову залозу, шкіру та кон’юнктиву 
бічної частини верхньої повіки. Сльозо
вий нерв з’єднується сполучною гілкою 
з виличним нервом {ramus communicans 
[сит n. zygomatico]). Ця сполучна гілка 
містить парасимпатичні постгангліонарні 
волокна, що прямують від крилопіднебін-

ного вузла до сльозової залози, проходячи 
послідовно у складі виличного нерва, спо
лучної гілки та інших гілок сльозового 
нерва, які досягають сльозової залози. Кри- 
лопіднебінного вузла ці парасимпатичні 
волокна досягають у складі лицевого нерва, 
великого піднебінного нерва, великого 
кам’янистого нерва, нерва крилоподібного 
каналу (парасимпатичного корінця крило- 
піднебінного вузла).

2. Лобовий нерв, n. frontalis, -  найбільша 
гілка очного нерва, іде уздовж верхньої 
стінки очної ямки над м’язом-підіймачем 
верхньої повіки і поділяється на дві гілки: 
надочноямковий та надблоковий нерви.

> Надочноямковий нерв, n. supraorbitalis, 
йде вперед під верхньою стінкою очної 
ямки і, не доходячи до надочноямкового 
краю, поділяється на бічну та присередню 
гілку. Бічна гілка, r. lateralis, проходить
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через надочноямкову вирізку і розгалужу
ється у шкірі чола, досягаючи тім ’яної 
ділянки. Присередня гілка, r. medialis, про
ходить через лобову вирізку і розгалужу
ється у шкірі чола. Крім шкіри чола, надоч
ноямковий нерв іннервує кон’юнктиву та 
інші тканини верхньої повіки, слизову обо
лонку лобової пазухи.

> Надблоковий нерв, п. supratrochlearis, 
іде вперед присередніше надочноямкового 
нерва, проходить над блоком верхнього 
косого м’яза очного яблука і поділяється 
на висхідну та низхідну гілки, які розгалу
жуються у кон’юнктиві та шкірі верхньої 
повіки, шкірі кореня носа, слизовій обо
лонці сльозового мішка, іннервуючи їх.

3. Носовійковий нерв, п. nasociliaris, 
іде уздовж присередньої стінки очної ямки 
між присереднім прямим та верхнім косим 
м’язами очного яблука і віддає такі гілки.

> П ер ед н ій  р еш іт ч а ст и й  нерв , 
п. ethmoidalis anterior, проходить разом 
з однойменними артерією та веною через 
передній решітчастий отвір у порожнину 
черепа і, не пронизуючи твердої мозкової 
оболони, потрапляє через один з отворів 
решітчастої пластинки у носову порож
нину, де віддає гілки до шкіри верхівки 
та крил носа (зовнішня носова гілка, 
к nasalis externus), до слизової оболонки 
передніх решітчастих комірок (внутрішні 
носові гілки, гк nasales interni) і далі 
від внутрішніх -  до слизової оболонки 
переднього відділу бічної стінки порож
нини носа (бічні носові гілки, rr. nasales 
laterales) та до переднього відділу пере
городки носа (присередні носові гілки, 
rr. nasales mediales).

> З а д н ій  р е ш іт ч а с т и й  н е р в ,
п. ethmoidalis posterior, проходить разом 
з однойменними артерією та веною через 
задній решітчастий отвір і іннервує сли
зову оболонку задніх комірок решітчастої 
кістки та клиноподібної пазухи; віддає крізь 
решітчасту пластинку до твердої мозкової 
оболони передньої черепної ямки передню 
оболонну гілку (r. meningeus anterior).

> Підблоковий нерв, п. infratrochlearis, 
йде вперед під блоком верхнього косого 
м’яза очного яблука та іннервує шкіру при- 
середнього кута ока, сльозове м’ясце та 
сльозовий мішок. Підблоковий нерв віддає 
повікові гілки {rr.palpebrales), що розгалу
жуються у товщі присередніх відділів верх
ньої та нижньої повік.

> Довгі війкові нерви, пп. ciliares longi, -  
2-3 гілки, що йдуть уперед до очного яблука 
присередніше від зорового нерва. Поряд 
з довгими війковими нервами до очного 
яблука від війкового вузла йдуть 15-20 
коротких війкових нервів. Довгі війкові 
нерви складаються з аферентних (чутли
вих) волокон від волокнистої та судинної 
оболонок очного яблука, а також з еферент
них (симпатичних) волокон, які досягають 
м’яза-розширювача зіниці та судинної обо
лонки очного яблука.

> Сполучна гілка з війковим вузлом,
r. communicans сит ganglio ciliari, склада
ється з аферентних волокон, що йдуть від 
очного яблука, проходячи транзитом через 
війковий вузол, і зливаються з носовійковим 
нервом.

Війковий вузол, ganglion ciliare, нале
жить до периферійної частини автономної 
нервової системи (див. “Парасимпатична 
нервова система). Крім парасимпатичного 
корінця {radix parasympathica) -  гілка 
III пари черепних нервів) війковий вузол 
має ще симпатичний корінець {radix 
sympathica), який складається з волокон 
внутрішнього сонного сплетення, та чут
ливий (носовійковий) корінець {radix 
sensoria [nasociliaris]), який приєднується 
до носовійкового нерва сполучною гілкою.

Таким чином, очний нерв ін н ер
вує: тверду мозкову оболону (передньої 
черепної ямки, серп великого мозку, намет 
мозочка); шкіру носа, лобової та тім’яної 
ділянок, верхньої повіки (рис. 300); сли
зову оболонку лобової та клиноподібної 
пазух, решітчастих комірок, передніх діля
нок порожнини носа; сльозовий апарат, 
кон’юнктиву, оболонки очного яблука.
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Очний нерв проводить пропріоцептивну 
чутливість від м’язів очного яблука через 
гілки III, IV, VI пар черепних нервів та від 
мімічних м’язів через гілки VII пари череп
них нервів.

II. Верхньощелепний нерв, n. maxillaris, 
виходить із порожнини черепа через кру
глий отвір у крилопіднебінну ямку. Ще 
до виходу з черепа нерв віддає оболонну 
гілку (r meningeus), яка прямує до середньої 
черепної ямки і розгалужується у твердій 
мозковій оболоні цієї ямки разом з гілками

2

Рис. 299. Трійчастий нерв, п. trigeminus.
1 -  n. frontalis; 2 -  r. lateralis n. supraorbitalis; 3 -  r. medialis 
n. supraorbitalis; 4 -  n. lacrimalis; 5 -  n. infraorbitalis; 
6 -  ganglion pterygopalatinum; 7 -  rr. alveolaris superiores 
posteriores; 8 -  n. lingualis; 9 -  n. mentalis; 10 -  n. alveolaris 
inferior; 11 -  n. mandibularis; 12 -  ganglion trigeminale; 
13 -  n. maxillaris; 14 -  n. ophthalmicus

середньої оболонної артерії. У крило-підне- 
бінній ямці верхньощелепний нерв розгалу
жується на такі гілки.

1. П ід о ч н о я м к о в и й  н е р в ,  
n. infraorbitalis, -  найбільша гілка верх
ньощелепного нерва, є його безпосереднім 
продовженням. Проходить в очну ямку крізь 
нижню очноямкову щілину, де лягає на 
нижню стінку очної ямки у підочноямкову 
борозну. Далі нерв проходить через під
очноямковий канал та підочноямковий отвір 
і розгалужується в ділянці іклової ямки на 
кінцеві гілки, утворюючи так звану “малу 
гусячу лапку” (рис. 299). Серед цих кін
цевих гілок виділяють: а) нижні повікові 
гілки, rr. palpebrales inferiores, які прямують 
до шкіри нижньої повіки; б) зовнішні та 
внутрішні носові гілки, rr. nasales externi 
et interni, які прямують до шкіри зовнішньої 
поверхні крила носа та присінка носа від
повідно; в) верхні губні гілки, rr. labiales 
superiores, які прямують до шкіри та слизо
вої оболонки верхньої губи.

По ходу підочноямковий нерв віддає 
верхні коміркові гілки до ясен та зубів 
верхньої щелепи. Над коренями зубів 
верхні коміркові гілки формують верхнє 
зубне сплетення {plexus dentalis superior). 
Від цього сплетення відходять верхні 
зубні та ясенні гілки. Кожна з верхніх 
зубних гілок (rr. dentales superiores) про
ходить через отвір верхівки зуба та іннер- 
вує його пульпу. Верхні ясенні гілки 
(rr. gingivales superiores) іннервують ясна 
верхньої щелепи.

До різців, іклів, малих кутніх та пер
шого великого кутнього зуба від підочно- 
ямкового нерва йдуть передні верхні 
коміркові гілки, rr. alveolares superiores 
anteriores, які проходять через внутрішні 
канали верхньої щелепи у товщі передньої 
стінки верхньощелепної пазухи і утворюють 
верхнє зубне сплетення. Ці гілки іннерву
ють, крім зубів, ще ясна та слизову обо
лонку переднього відділу дна порожнини 
носа. Середня верхня коміркова гілка, 
r. alveolaris superior medius, відгалужується
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Рис. 300. Ділянки іннервації шкіри голови.
1 -  п. ophthalmicus; 2 -  n. maxillaris; 3 -  n. mandibularis; 
4 -  rr. posteriores nn. cervicales; 5 -  rr. anteriores 
nn. cervicales

від підочноямкового нерва у підочноям- 
ковій борозні, проходить у товщі бічної 
стінки верхньощелепної пазухи і вступає до 
складу верхнього зубного сплетення, від
даючи гілки до малих кутніх зубів та ясен. 
Задні верхні коміркові гілки, rr. alveolares 
superiores posteriores, відходять від під
очноямкового нерва у кількості 2-3 корінців 
ще до його входу в очну ямку, прямують до 
горба верхньої щелепи, розгалужуються 
і проникають у товщу кістки крізь одно
йменні отвори на її підскроневій поверхні. 
Задні верхні коміркові гілки іннервують 
верхні кутні зуби, щічну поверхню ясен та 
слизову оболонку верхньощелепної пазухи.

2. Виличний нерв, n. zygomaticus, від
ходить від верхньощелепного нерва у кри- 
лопіднебінній ямці, проходить через нижню 
очноямкову щілину в очну ямку, прямує 
уздовж бічної стінки очної ямки до вилично- 
очноямкового отвору у виличній кістці 
і заходить у нього. У товщі виличної кістки 
нерв розділяється на дві гілки: вилично- 
скроневу гілку (r. zygomaticotemporalis) та 
вилично-лицеву гілку (r zygomaticofacialis), 
які через однойменні отвори виходять

з виличної кістки і розгалужуються у шкірі 
скроневої та виличної ділянок. В очній ямці 
від виличного нерва до сльозового нерва 
та сльозової залози йде сполучна гілка 
(r. communicans).

3. Вузлові гілки до крилопіднебін- 
ного вузла, rr. ganglionares ad ganglion 
pterygopalatinum), -  2-3 короткі гілки, що 
з’єднують верхньощелепний нерв із крило- 
піднебінним вузлом (див. “Автономна 
нервова система”).

Вузлові гілки верхньощелепного нерва 
утворюють чутливий корінець крило- 
піднебінного вузла (radix sensoria ganglii 
pterygopalatini), чутливі волокна якого йдуть 
від слизової оболонки порожнини носа, під
небіння, глотки, окістя очної ямки і прохо
дять через вузол транзитом. Невелика кіль
кість волокон вузлових гілок є парасимпа
тичними; вони йдуть від крило-піднебіннош 
вузла до сльозової залози через (послідовно): 
виличний нерв, його сполучну гілку, сьо- 
зовий нерв. Парасимпатичний корінець, 
radix parasympathetica, крилопіднебінного 
вузла формується парасимпатичними волок
нами великого кам’янистого нерва (гілка 
лицевого нерва), який досягає вузла у складі 
нерва крилоподібного каналу. Симпатичний 
корінець, radix sympathetica, крило-під- 
небінного вузла сформований волокнами 
глибокого кам’янистого нерва (від внут
рішнього сонного сплетення), який досягає 
вузла у складі нерва крилоподібного каналу.

Гілки крилопіднебінного вузла через 
нижню очноямкову щілину досягають 
очної ямки, через клино-піднебінний 
отвір -  порожнини носа, через великий та 
малі піднебінні канали -  порожнини рота. 
Це такі гілки:

> Очноямкові гілки, rr. orbitales, 2-3  
тонкі гілки, що проникають в очну ямку 
і іннервують її окістя. їх кінцеві гілки досяга
ють слизової оболонки клиноподібної пазухи 
та задніх комірок решітчастої кістки, прохо
дячи через присередню стінку очної ямки.

> Нижні задні носові гілки, rr. nasales 
posteriores inferiores, прямують у носову
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порожнину і розгалужуються у слизовій 
оболонці, що вкриває нижню носову рако
вину, стінки середнього та нижнього носо
вих ходів.

> Бічні та присередні верхні задні 
носові гілки, rr. nasales posteriores superiores 
laterales et mediales, прямують у носову 
порожнину й іннервують слизову оболонку, 
що вкриває структури бічної стінки порож
нини носа (верхню та середню носові рако
вини, клітини решітчастої кістки) та при- 
середньої стінки порожнини носа (верхній 
відділ перегородки носа) відповідно.

> Носопіднебінний нерв, п. nasopalatinus, 
проходить у порожнину носа, йде вперед 
у борозні лемеша під слизовою оболонкою, 
що вкриває перегородку носа, і потрапляє 
у порожнину рота через різцевий канал, де 
іннервує ясна біля верхніх різців та слизову 
оболонку переднього відділу піднебіння. По 
ходу носо-піднебінний нерв віддає гілки, які 
іннервують слизову оболонку верхньоще
лепної пазухи, перегородки і бічної стінки 
порожнини носа.

> Великий піднебінний нерв, п. palatinus 
major, проходить через однойменний канал, 
і потрапляє на верхню стінку порожнини 
рота, де іннервує слизову оболонку підне
біння від іклів до м’якого піднебіння. Від
дає нижні задні носові гілки {rr. nasales 
posteriores inferiores), які іннервують сли
зову оболонку порожнини носа в ділянці 
нижньої носової раковини.

> Малі піднебінні нерви, пп. palatini 
minores, виходять із однойменних отворів 
і потрапляють на піднебіння, де іннервують 
слизову оболонку
м’якого піднебіння та мигдалики (мигдали
кові гілки, rr. tonsillares).
>  Глотковий нерв, п. pharyngeus, іде до 

глотки й іннервує її слизову оболонку.
Таким чином, верхньощелепний нерв 

іннервує: тверду мозкову оболону середньої 
черепної ямки; окістя очної ямки; шкіру 
щоки, скроневої та виличної ділянок, верх
ньої губи, нижньої повіки, бічної поверхні 
і крил носа; слизову оболонку верхньої

губи, піднебіння, порожнини носа, при- 
носових пазух (крім лобової), носоглотки; 
мигдалики; верхні зуби та ясна. Верхньо
щелепний нерв проводить пропріоцептивну 
чутливість від мімічних м’язів через гілки 
VII пари черепних нервів.

I I I . Н и ж н ь о щ ел еп н и й  н ер в , 
п. mandibularis, за функцією -  мішаний нерв, 
містить чутливі та рухові волокна. Крізь 
овальний отвір потрапляє до підскроневої 
ямки і поділяється на два стовбури -  пере
дній і задній (рис. 299). Ще до поділу на 
стовбури від нижньощелепного нерва від
ходять 3-4 короткі гілки до вушного вузла 
та оболонна гілка, r. meningeus, яка повер
тається назад до порожнини черепа через 
остистий отвір і іннервує тверду мозкову 
оболону середньої черепної ямки, слизову 
оболонку соскоподібних клітин та клинопо
дібної пазухи.

Передній стовбур нижньощелепного 
нерва складається переважно з рухових 
волокон, а задній -  із чутливих. Від пере
днього стовбура відходять щічний, жуваль
ний, бічний крилоподібний та глибокі скро
неві нерви, а від заднього -  усі інші гілки 
нижньощелепного нерва. Рухові волокна 
нижньощелепного нерва іннервують м’язи -  
деривати І зябрової дуги (рис. ЗОЇ).

До жувальних м ’язів від ниж ньо
щелепного нерва прямують такі гілки:

1. Жувальний нерв, п. massetericus, про
ходить через вирізку нижньої щелепи, дося
гає жувального м’яза і іннервує його.

2. Г л и бок і с к р о н е в і н ер в и , 
пп. temporales profundi, -  два нерви, що про
ходять над верхнім краєм бічного крилопо
дібного м’яза, досягають скроневого м’яза й 
іннервують його.

3. Бічний крилоподібний нерв,
п. pterygoideus lateralis, -  короткий нерв, 
зазвичай відходить від нижньощелепного 
нерва разом зі щічним нервом. Підходить 
з внутрішнього боку до однойменного м’яза 
й іннервує його.

4. Присередній крилоподібний нерв,
п. p terygoideus m edialis, підходить до
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Рис. ЗОЇ. Схема зв’язку зябрових дуг зародка 
людини з черепними нервами.
III—XII -  пари черепних нервів; 1 -  третій передвушний 
міотом; 2 -  другий передвушний міотом; 3 -  перший 
передвушний міотом; 4-8 -  перша -  п’ята зяброві дуги; 
9 -  зазяброві міотоми

присереднього крилоподібного м ’яза та 
іннервує його. Від присереднього крило
подібного нерва йдуть вузлові гілки до 
вушного вузла (rr. ganglionares ad ganglion 
oticum).

Вушний вузол, ganglion oticum, розмі
щений під овальним отвором присередньо 
від нижньощелепного нерва, належить до 
периферійної частини автономної нерво
вої системи. Від вушного вузла відходять 
нерви до м’яза-натягувача піднебінної 
завіски (п. musculi tensoris veli palatini) і до 
м’яза-натягувача барабанної перетинки 
(п. musculi tensoris tympani), які часто спо
чатку йдуть у складі сполучної гілки до при
середнього крилоподібного нерва і відгалу
жуються до названих м’язів вже від нього.

Нижній комірковий нерв, п. alveolaris 
inferior, є найбільшою гілкою нижньоще
лепного нерва, прямує вниз на 1 см позаду 
язикового нерва (рис. 299), містить рухові та 
чутливі волокна. Рухові волокна формують 
першу гілку нижнього коміркового нерва -  
щелепно-під’язиковий нерв. Щ елепно- 
під’язиковий нерв, п. mylohyoideus, спочатку 
йде в однойменній борозні нижньої щелепи, 
потім -  по нижній поверхні щелепно- 
під’язикового м’яза й іннервує його та пере
днє черевце двочеревцевого м’яза. Нижній 
комірковий нерв заходить у нижньощелеп
ний канал, проходить у ньому разом з одно- 
іменними артерією та веною і виходить 
з каналу крізь підборідний отвір на рівні 
другого малого кутнього зуба, де він отри
мує назву підборідного нерва. Підборідний 
нерв, п. mentalis, іннервує шкіру підборіддя 
(підборідні гілки, rr. mentales), шкіру та 
слизову оболонку нижньої губи (губні гілки, 
rr. labiales), щічну поверхню ясен (ясенні 
гілки, rr. gingivales). По своєму ходу у ниж
ньощелепному каналі нижній комірковий 
нерв віддає гілки, які з’єднуються між собою 
і формують нижнє зубне сплетення (plexus 
dentalis inferior). Від цього сплетення відхо
дять нижні зубні гілки, rr. dentales inferiores, 
та нижні ясенні гілки, rr. gingivales 
inferiores, що іннервують відповідно зуби та 
щічну поверхню ясен нижньої щелепи.

Від нижньощелепного нерва відходять 
такі чутливі гілки.

1. Щічний нерв, п. buccalis, відходить 
від переднього стовбура нижньощелепного 
нерва, лягає на зовнішню поверхню щічного 
м’яза, пронизує його і розгалужується у сли
зовій оболонці щоки. Щічний нерв іннервує 
шкіру та слизову оболонку щоки і кута рота, 
а також щічну поверхню ясен на рівні пер
шого великого кутнього зуба.

2. Язиковий нерв, п. lingualis, іде вниз 
між присереднім та бічним крилоподібними 
м ’язами, де до нього приєднується бара
банна струна (гілка лицевого нерва), далі 
він дугоподібно вигинається вперед і лягає 
на внутрішню поверхню нижньої щелепи,
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розміщуючись поверхнево під слизовою 
оболонкою. Кінцева гілка язикового нерва -  
під’язиковий нерв, п. sublingualis, прохо
дить збоку від під’язикової слинної залози й 
іннервує слизову оболонку дна порожнини 
рота і язикову поверхню ясен в ділянці пере
дніх зубів нижньої щелепи. По ходу язико
вий нерв віддає такі гілки:

>  гілки перешийка зіва, rr. isthmi faucium, 
іннервують слизову оболонку піднебінно- 
язикової дужки перешийка зіва та піднебін
ний мигдалик;

>  язикові гілки, rr. linguales, досягають 
передніх двох третин язика, складаються 
з волокон, що проводять загальну та смакову 
чутливість;

> сполучні гілки з під’язиковим нервом,
rr. communicantes сит п. hypoglosso;

> вузлові гілки до піднижньощелеп- 
ного вузла, rr. ganglionares ad ganglion 
submandibulare, та вузлові гілки до 
під’язикового вузла, rr. ganglionares ad  
ganglion sublingale, прямують до відповід
них вузлів, містять парасимпатичні волокна 
барабанної струни.

Піднижньощелепний вузол, ganglion 
submandibulare, прилягає зверху до одно
йменної залози, належить до автоном
ної нервової системи. Залозисті гілки, 
rr. ganglionares, вузла досягають підниж- 
ньощелепної та під’язикової залози і міс
тять парасимпатичні секреторні волокна. 
Під’язиковий вузол, ganglion sublinguale, 
являє собою вузликоподібні скупчення тіл 
нейронів по ходу тих залозистих гілок під- 
нижньощелепного вузла, що прямують до 
під’язикової залози.

3 . В у ш н о -с к р о н е в и й  н е р в ,
п. auriculotemporalis, починається від ниж
ньощелепного нерва двома корінцями, які 
охоплюють з боків середню оболонну арте
рію; піднімається вгору по внутрішній 
поверхні виросткового відростка нижньої 
щелепи та по капсулі скронево-нижньоще
лепного суглоба, розташовуючись під при
вушною залозою. Далі нерв підіймається 
вгору перед вушною раковиною позаду

поверхневої скроневої артерії і закінчу
ється у шкірі скроневої ділянки кінце
вими поверхневими скроневими гілками 
(rr. temporales superficiales), які іннервують 
шкіру скроневої ділянки. По своєму ходу 
вушно-скроневий нерв віддає такі гілки:

> Передні вушні нерви, пп. auriculares 
anteriores, -  зазвичай два нерви, які іннер
вують шкіру переднього відділу вушної 
раковини;

> Нерв зовнішнього слухового ходу, 
п. meatus acustici externi, іннервує шкіру 
зовнішнього слухового ходу;

> Г іл ки  б а р а б а н н о ї п ер ети н к и ,
rr. membranae tympani, іннервують бара
банну перетинку;

> Привушні гілки, rr. parotidei, досягають 
привушної залози, приєднуючись до гілок 
лицевого нерва за допомогою сполучних 
гілок з лицевим нервом (rr. communicantes 
сит п. faciale), іннервують її.

Таким чином, нижньощелепний нерв 
іннервує: жувальні м’язи, м’язи-натягувачі 
піднебінної завіски та барабанної пере
тинки, щелепно-під’язиковий м’яз, переднє 
черевце двочеревцевого м’яза; тверду моз
кову оболону середньої черепної ямки; шкіру 
нижньої губи, підборіддя, щоки, скроневої 
ділянки, переднього відділу вушної раковини, 
зовнішнього слухового проходу, барабанної 
перетинки, слизову оболонку соскоподібних 
клітин, клиноподібної пазухи, передніх двох 
третин язика, дна порожнини рота, пере
шийка зіва, нижньої губи; нижні зуби та ясна, 
ротові залози (загальна чутливість).

Місця виходу трьох гілок трійчастого 
нерва під шкіру на передню поверхню 
черепа є болючими при запаленні трій
частого нерва. Це такі точки: 1) над
очноямковий отвір -  місце виходу бічної 
гілки лобового нерва (гілка очного нерва); 
2) підочноямковий отвір -  місце виходу 
підочноямкового нерва (гілка верхньоще
лепного нерва); 3) підборідний отвір -  місце 
виходу підборідного нерва -  кінцевої гілки 
нижнього коміркового нерва (гілка нижньо
щелепного нерва).
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Відвідний нерв (VI)

Відвідний нерв, п. abducens, є рухо
вим нервом. Він має одне ядро відвідного 
нерва (nucleus п. abducentis), яке розмі
щене у покриві мосту (рис. 297). Нерв 
з’являється на поверхні мозку у цибулинно- 
мостовій борозні, прямує вперед, пронизує 
тверду оболону головного мозку і проходить 
у печеристій пазусі збоку від внутрішньої 
сонної артерії. Із порожнини черепа відвід
ний нерв виходить крізь верхню очноямкову 
щілину і в очній ямці іннервує бічний пря
мий м’яз очного яблука.

Лицевий нерв (VII)

Лицевий нерв, п.facialis, -  мішаний 
нерв, розвивається у зв’язку з II зябровою 
дугою. Має такі ядра: рухове ядро лице
вого нерва, nucleus п. facialis, чутливе ядро 
одинокого шляху, nucleus tractus solitarius, 
парасимпатичні верхнє слиновидільне 
ядро, nucleus salivatorius superior, та сльо
зове ядро, nucleus lacrimalis (рис. 302). Нерв 
виходить із глибини мосто-мозочкового 
кута і разом з VIII парою черепних нервів 
заходить крізь внутрішній слуховий отвір 
у внутрішній слуховий прохід. Далі нерв 
іде в однойменному каналі скроневої кістки, 
повторюючи його хід, утворює біля пере
дньої стінки кам’янистої частини скроневої 
кістки колінце (,geniculum) і виходить на 
зовнішню основу черепа крізь шило-соско- 
подібний отвір. По виходу із шило-соскопо- 
дібного отвору лицевий нерв прямує вперед 
і розгалужується у товщі привушної залози 
на гілки, які формують внутрішньопри- 
вушне сплетення {plexus intraparotideus). 
Гілки внутрішньопривушного сплетення 
лицевого нерва розходяться з-під вушної 
раковини вперед у радіальному напрямку, 
що треба враховувати при проведенні опе
ративного втручання у цій ділянці (при 
нагнійному запаленні привушної залози 
напрямок розрізу повинен іти паралельно

ходу гілок лицевого нерва, не перетинаючи 
їх). Усе велике розгалуження гілок лице
вого нерва на обличчі зветься “великою 
гусячою лапкою”. Гілки лицевого нерва, 
що утворюють внутрішньопривушне спле
тення, є руховими, вони не іннервують саму 
привушну залозу, а прямують до мімічних 
м’язів. Це такі нервові гілки:

1. Скроневі гілки, rr temporales, іннер
вують мімічні м’язи, що розташовані вище 
очної щілини, лобове черевце надчерепного 
м’яза, а також верхній та передній вушні 
м’язи (рис. 303).

2. Виличні гілки, rr. zygomatici, іннер
вують великий виличний м’яз та бічну час
тину колового м’яза ока.

3. Щічні гілки, rr. buccales, іннервують 
щічний м’яз та інші мімічні м’язи, розташо
вані між повіковою та ротовою щілинами.

4. Нижньощелепна крайова гілка, 
r marginalis mandibularis, іннервує мімічні 
м’язи, розташовані під ротовою щілиною.

5. Шийна гілка, r colli, спускається на 
шию позаду кута нижньої щелепи, іннервує 
підшкірний м’яз і з’єднується з верхньою 
гілкою поперечного нерва шиї (чутлива 
гілка шийного сплетення).

Крім цих гілок, які проходять через при
вушну залозу і іннервують мімічні м ’язи, 
лицевий нерв віддає ще такі рухові гілки:

6. Задній вушний нерв, п. auricularis 
posterior, відходить від лицевого нерва дещо 
нижче рівня шилососкоподібного отвору, 
йде назад і вгору, проходячи між соскопо
дібним відростком та зовнішнім слуховим 
отвором, і іннервує задній вушний м ’яз 
(вушна гілка, r auricularis) та потиличне 
черевце надчерепного м ’яза (потилична 
гілка, r occipitalis).

7. Двочеревцева гілка, r. digastricus, 
іннервує заднє черевце двочеревцевого м’яза.

8. Шилопід’язикова гілка, r stylohyoideus, 
іннервує шилопід’язиковий м’яз.

9. Стремінцевий нерв, п. stapedius, від
ходить від лицевого нерва у низхідній час
тині лицевого каналу й іннервує стремінце
вий м’яз.
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Рис. 302. Л и цевий  нерв , п.facialis (схем а).

1 -  nucleus tractus solitarius; 2 -  nucleus lacrimalis;
3 -  nucleus salivatorius superior; 4 -  nucleus n. facialis;
5 -  ganglion trigeminale; 6 -  n. petrosus major; 7 -  ganglion 
pterygopalatinum; 8 -  chorda tympani; 9 -  n. lingualis; 
10 -  fissura petrotympanica; 11 -  m. stylopharyngeus; 
12 -  m. digastricus; 13 -  m. stapedius; 14 -  ganglion geniculi; 
15 -  porus acusticus internus

10. Сполучна гілка з язико-глотко- 
вим нервом, r. communicans сит nervo 
glossopharyngeo.

Парасимпатичну та чутливу частини 
волокон лицевого нерва часто виділяють 
в окремий проміжний нерв. Проміжний 
нерв, n. intermedius, виходить з мосто-мозоч- 
кового кута окремим стовбуром, займаючи 
проміжне положення між власне лицевим та 
присінково-завитковим нервом, і приєдну
ється до лицевого нерва у лицевому каналі.

Тіла чутливих псевдоуніполярних нейро
нів лицевого (проміжно-лицевого) нерва 
лежать у вузлі колінця (ganglion geniculi), 
який розміщений біля колінця лицевого 
нерва. Центральні відростки цих чутли
вих нейронів повторюють зворотній хід 
рухового компонента і досягають у голов
ному мозку ядра одинокого шляху. Пери

Рис. 303. Лицевий нерв, n. facialis.
1 -  rr. temporales; 2 -  rr. zygomatici; 3 -  rr. buccales; 
4 -  r. marginalis mandibularis; 5 -  r. colli; 6 -  plexus 
intraparotideus; 7 -  foram en stylom astoideum ; 
8 -  n. auricularis posterior

ферійні відростки чутливих нейронів вузла 
колінця разом з парасимпатичними волок
нами (аксони верхнього слиновидільного та 
сльозового ядер) формують дві гілки лице
вого нерва: барабанну струну та великий 
кам’янистий нерв.

І. Барабанна струна, chorda tympani, 
є мішаним нервом, що містить чутливі 
та парасимпатичні волокна. Відходить від 
основного стовбура лицевого нерва на 
2-3 мм вище рівня шилососкоподібного 
отвору, проходить в однойменному канальці 
скроневої кістки. Цей нерв у барабанній 
порожнині гілок не віддає, а проходить між 
ручкою молоточка та довгою ніжкою кова
делка, немовби струна, і залишає скро
неву кістку через кам’янисто-барабанну 
щілину. Після виходу зі щілини барабанна 
струна спускається вниз та вперед і при
єднується до язикового нерва. Чутлива
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частина волокон барабанної струни досягає 
слизової оболонки передніх двох третин 
язика і закінчується рецепторами у смако
вих цибулинах. Парасимпатична частина 
волокон барабанної струни досягає підниж- 
ньощелепної, під’язикової та малих слинних 
залоз, переключаючись з прегангліонарних 
волокон на постгангліонарні у піднижньо- 
щелепному та під’язиковому вузлах, і забез
печує секреторну іннервацію цих залоз.

II. Великий кам ’янистий нерв, 
п. petrosus major, є мішаним нервом, що 
містить парасимпатичні та чутливі волокна. 
Бере початок від лицевого нерва в ділянці 
колінця, виходить на передню поверхню 
кам’янистої частини скроневої кістки через 
розтвір каналу великого кам’янистого нерва, 
лягає в однойменну борозну і виходить із 
порожнини черепа через хрящову тканину 
рваного отвору. Далі великий кам’янистий 
нерв зливається з симпатичним, за складом 
волокон, глибоким кам’янистим нервом (від 
внутрішнього сонного сплетення), утворю
ючи нерв крилоподібного каналу (Відія) 
(п. canalis pterygoidei [Vidii], який проходить 
через крилоподібний канал і досягає крило- 
піднебінного вузла. У цьому вузлі преганглі- 
онарні волокна перемикаються на постган
гліонарні, які в складі гілок вузла досягають 
сльозової залози, залоз слизової оболонки 
порожнин рота та носа й іннервують їх. Чут
ливі волокна великого кам’янистого нерва 
проходять через крило-піднебінний вузол 
транзитом, досягають у складі піднебінних 
нервів слизової оболонки піднебіння і забез
печують смакову іннервацію.

Присінково-завитковий нерв (VIII)

П р и с ін к о в о -за в и т к о в и й  н ер в ,
n. vestibulocochlearis, є чутливим нервом. 
Має присінкові та завиткові ядра, що розмі
щені у покриві мосту. Нерв виходить з речо
вини мозку із мосто-мозочкового кута двома 
корінцями -  присінковим та завитковим. 
Присінковий корінець займає верхньо-при-

середнє положення відносно завиткового. 
Два корінці нерва разом заходять у вну
трішній слуховий прохід через внутрішній 
слуховий отвір, де присінково-завитковий 
нерв повністю розділяється на окремі при
сінковий та завитковий нерви.

1. В олокна присінкового нерва  
(n. vestibularis) утворені аксонами чутливих 
(біполярних) клітин, тіла яких залягають 
у присінковому вузлі. Присінковий вузол, 
ganglion vestibulare, розміщений на дні 
внутрішнього слухового прохода. Дендрити 
клітин цього вузла формують його верхню 
та нижню частини. Верхня частина, pars 
superior, вузла продовжується у маточково- 
ампулярний нерв (n. utriculoampullaris), 
який розділяється на маточковий нерв 
(n. utricularis), передній ампулярний нерв 
(n. ampullaris anterior) та бічний ампуляр
ний нерв (n. ampullaris lateralis), які закін
чуються рецепторами на плямі маточки і на 
ампулярних гребінцях переднього та бічного 
півколових каналів відповідно. Нижня час
тина, pars inferior, вузла продовжується 
у мішечковий нерв (n. saccularis) та задній 
ампулярний нерв (n. ampullaris posterior), 
які закінчуються рецепторами на плямі 
мішечка і на ампулярному гребінці заднього 
півколового каналу відповідно.

2. В ол окн а зав и тк ов ого  нерва  
(n. cochlearis) утворені аксонами чутливих 
нейронів, тіла яких лежать у завитковому 
вузлі. Завитковий вузол, ganglion cochleare, 
розміщений у спіральному каналі стрижня 
завитки. Дендрити нейронів цього вузла 
закінчуються рецепторами у спіральному 
органі завиткової протоки.

Язико-глотковий нерв (IX)

Я  з и к о - г л о т к о  в и й  н е р в ,
n. glossopharyngeus, за функцією -  мішаний, 
нерв III зябрової дуги. Має чутливе ядро 
одинокого шляху, nucleus tractus solitarius, 
рухове подвійне ядро, nucleus ambiguus, 
та парасимпатичне нижнє слиновидільне
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ядро, nucleus salivatorius inferior, які роз
міщені у довгастому мозку. Нерв виходить 
з речовини довгастого мозку 4-5 корінцями 
із задньобічної борозни позаду оливи вище 
місця виходу блукаючого нерва. Язико- 
глотковий нерв виходить із порожнини 
черепа крізь передній (нервовий) відділ 
яремного отвору і потовщується у двох міс
цях, утворюючи верхній та нижній вузли 
(рис. 304). Верхній вузол, ganglion superius, 
лежить у межах яремного отвору, а нижній 
вузол, ganglion inferius, лежить в ділянці 
кам’янистої ямочки скроневої кістки; у цих 
вузлах містяться тіла чутливих нейронів. 
Далі нерв іде вниз, лягає між внутрішньою 
сонною артерією та внутрішньою яремною 
веною і прямує вперед та присередньо, 
досягаючи кореня язика.

Рухові волокна язико-глоткового нерва 
формують гілку шило-глоткового м’яза 
{ramus musculi stylopharyngei), яка іннервує 
однойменний м’яз.

Чутливі волокна нерва формують такі 
гілки:

1. Глоткові гілки, rr pharyngei, -  3-4 
гілки, що досягають бічної стінки глотки та 
іннервують слизову оболонку глотки; разом 
з глотковими гілками блукаючого нерва 
формують глоткове сплетення.

2. Гілка сонної пазухи, r sinus carotici, 
йде до сонного клубочка, що залягає 
у стінці сонної пазухи; з’єднується з гілками 
блукаючого нерва та симпатичного стов
бура; ця гілка є аферентною ланкою рефлек
торної регуляції кров’яного тиску.

3. Мигдаликові гілки, rr. tonsillares, 
кількістю 3-5, досягають слизової оболонки 
піднебінних мигдаликів, піднебінних дужок 
та м’якого піднебіння і іннервують їх.

4. Язикові гілки, rr. linguales, -  кінцеві 
гілки язико-глоткового нерва, що іннервують 
слизову оболонку задньої третини спинки 
язика від надгортанника до валкуватих сосо
чків, забезпечуючи смакову чутливість.

Барабанний нерв, п. tympanicus, є міша
ною гілкою язикоглоткового нерва, яка 
містить чутливі та парасимпатичні волокна. 
Цей нерв починається від нижнього вузла,

Рис. 304. Язикоглотковий нерв, 
п.glossopharyngeus (схема).

1 -  n. petrosus minor;
2 -  ganglion oticum;
3 -  glandula parotidea;
4 -  n. auriculotemporalis;
5 -  tuba auditoria;
6 -  n. tympanicus;
7 -  m. stylopharyngeus;
8 -  palatum molle;
9 -  tonsilla palatina;

10 -  lingua;
11 -  os hyoideum;
12 -  rr. pharyngeales;
13 -  sinus caroticus;
14 -  ramus sinus carotici;
15 -  ganglion inferius;
16 -  ganglion superius;
17 -  processus mastoideus;
18 -  plexus tympanicus

12
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проходить у барабанний канадець крізь 
кам’янисту ямочку і досягає барабанної 
порожнини. У барабанній порожнині бара
банний нерв лягає на її присередню стінку 
і віддає гілки, що формують у товщі слизо
вої оболонки цієї стінки барабанне спле
тення (plexus tympanicus), яке розташо
ване над мисом. До барабанного сплетення, 
крім чутливих та парасимпатичних волокон 
барабанного нерва, приєднуються симпа
тичні волокна, які потрапляють у бара
банну порожнину з сонно-барабанними 
нервами від внутрішнього сонного спле
тення. По ходу барабанного нерва у бара
банній порожнині розміщене непостійне 
барабанне потовщення (барабанний  
вузол) (intumescentia tympanica [ganglion 
tympanicum/), яке являє собою скупчення 
тіл парасимпатичних нейронів. Менша час
тина прегангліонарних парасимпатичних 
волокон перемикається на постгангліонарні 
у цих потовщеннях і забезпечує секреторну 
іннервацію слизової оболонки середнього 
вуха, а більша частина прегангліонарних 
волокон проходить через потовщення тран
зитом і виходить з барабанної порожнини, 
формуючи малий кам’янистий нерв. Чут
ливі, симпатичні та парасимпатичні гілки 
барабанного сплетення іннервують слизову 
оболонку середнього вуха.

Малий кам’янистий нерв, п.petrosus 
minor, є продовженням барабанного нерва, 
що виходить з кам’янистої частини скроне
вої кістки і потрапляє у порожнину черепа 
через розтвір однойменного каналу. Далі на 
передній поверхні кам’янистої частини він 
лягає у борозну малого кам’янистого нерва, 
виходить із порожнини черепа крізь клино- 
кам’янисту щілину і досягає вушного вузла. 
У вушному вузлі прегангліонарні волокна 
переключаються на постгангліонарні, які 
у складі сполучної гілки (з вушно-скро
невим нервом), а потім у складі самого 
вушно-скроневого нерва (гілка нижньо
щелепного нерва) досягають привушної 
залози і забезпечують її специфічну секре
торну іннервацію.

Блукаючий нерв (X)

Блукаючий нерв, п. vagus, дериват IV-V 
зябрових дуг. Є мішаним нервом, що міс
тить у своєму складі парасимпатичні, чут
ливі та рухові волокна. Ядра блукаючого 
нерва лежать у довгастому мозку: парасим
патичне заднє ядро блукаючого нерва, 
nucleus dorsalis п. vagi, чутливе ядро одино
кого шляху, nucleus tractus solitarius, рухове 
подвійне ядро, nucleus ambiguus. Нерв 
з’являється на поверхні довгастого мозку 
у задньобічній борозні 10-15 корінцями. Із 
черепа він виходить через яремний отвір 
разом з IX та XI парами черепних нервів, 
займаючи між ними проміжне положення.

Блукаючий нерв має два потовщення, 
що містять тіла чутливих нейронів: 
перше з них -  верхній вузол, ganglion 
superius, -  розміщений у межах яремного 
отвору, а друге -  нижній вузол, ganglion 
inferius, -  на 1,0-1,5 см нижче. На шиї 
нерв спускається вниз у складі судинно- 
нервового пучка шиї, розміщуючись між 
внутрішньою яремною веною та внутріш
ньою сонною (внизу -  спільною сонною) 
артерією і позаду них. Пройшовши у грудну 
порожнину через верхній отвір грудної 
клітки, правий блукаючий нерв проходить 
по передній поверхні правої підключич
ної артерії, а лівий блукаючий нерв -  по 
передній поверхні дуги аорти. Далі обидва 
нерви відхиляються назад, проходять позаду 
коренів легень і розгалужуються на великі 
та малі гілки. Більша частина гілок правого 
блукаючого нерва лягає на задню стінку 
стравоходу, а лівого блукаючого нерва -  на 
передню стінку стравоходу, утворюючи 
стравохідне сплетення. Із гілок цього спле
тення на передній та задній стінках стра
воходу у його нижній частині формуються 
відповідно передній блукаючий стовбур, 
truncus vagalis anterior, та задній блука
ючий стовбур, truncus vagalis posterior. 
Обидва стовбури разом зі стравоходом про
ходять у черевну порожнину крізь страво
хідний розтвір діафрагми і лягають на малу
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кривину шлунка. Передній блукаючий стов
бур далі прямує до печінки і розгалужується 
на кінцеві печінкові гілки, а задній блукаю
чий стовбур прямує до черевного сплетення 
і розгалужується на кінцеві черевні гілки.

Такий складний довгий шлях нерва, коли 
він немовби блукає між органами шиї, груд
ної та черевної порожнин, зумовлює його 
назву (рис. 305). Блукаючий нерв є важли
вим представником парасимпатичної нер
вової системи. Аксони нейронів заднього 
ядра блукаючого нерва передають імпульси, 
котрі уповільнюють ритм та силу серцевих 
скорочень, розширюють судини, звужують 
бронхи, посилюють перистальтику кишеч
нику і секрецію шлункових та кишкових 
залоз, розслаблюють замикачі кишечнику 
тощо (див. “Автономна нервова система”).

За топографією виділяють 4 відділи блу
каючого нерва: головний, шийний, грудний 
та черевний.

І. Головний відділ блукаючого нерва 
найкоротший. Він охоплює початковий від
різок нерва від місця виходу з мозку до 
верхнього краю нижнього вузла. Від цього 
відділу нерва відходять такі гілки:

1. Оболонна гілка, к meningeus, відхо
дить від верхнього вузла, повертається крізь 
яремний отвір у порожнину черепа і іннер- 
вує тверду мозкову оболону задньої черепної 
ямки, стінки поперечної та потиличної пазух.

2. Вушна гілка, r. auricularis, відходить від 
верхнього вузла, проходить через соскоподіб
ний канадець скроневої кістки, виходить із 
барабанно-соскоподібної щілини і іннервує 
шкіру задньої частини вушної раковини та 
задньої стінки зовнішнього слухового проходу. 
Сполучна гілка з язико-глотковим нервом, 
r communicans сит п. glossopharyngeo, з’єднує 
початковий відрізок вушної гілки з нижнім 
вузлом язикоглоткового нерва.

II. Шийний відділ блукаючого нерва 
простягується від нижнього вузла до верх
нього отвору грудної клітки, або до місця 
відходження правого поворотного гортан
ного нерва. На протязі цього відрізка від 
блукаючого нерва відходять такі гілки:

Рис. 305. Блукаючий нерв, п. vagus (схема).
1 -  r. meningeus; 2 -  rr. pharyngeales; 3 -  palatum; 
4 -  n.laryngealis superior et r. internus; 5 -  rr. cardiaci 
cervicales inferiores; 6 -  cor; 7 -  plexus celiacus; 
8 -  hepar; 9 -  ren; 10 -  colon transversum; 11 -  pancreas; 
12 -  splen; 13 -  gaster; 14 -  n. vagus sinister; 15 -  n. vagus 
dexter; 16 -  pulmo; 17 -  rr. cardiaci cervicales superiores; 
18 -  n.laryngealis recurrens; 19 -  ganglion inferius; 
20 -  ganglion superius

1. Глоткова гілка, r. pharyngeus, -  1-2 
гілки, що відходять від нижнього вузла 
блукаючого нерва або дещо нижче. Йде до 
стінки глотки і на поверхні середнього стис
кача глотки формує глоткове сплетення 
(plexus pharyngeus), в утворенні якого беруть 
участь також глоткові гілки язико-глоткового 
нерва та гортанно-глоткові гілки симпатич
ного стовбура. Глоткова гілка блукаючого 
нерва іннервує м’язи та слизову оболонку 
глотки, а також м’яз-підіймач піднебінної 
завіски та м’яз язичка.
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2. Верхній гортанний нерв, п. laryngeus 
superior, починається від нижнього вузла, 
йде вниз з медіального боку від внутрішньої 
сонної артерії і підходить до бічної поверхні 
гортані, роздвоюючись на дві гілки -  
зовнішню та внутрішню. Зовнішня гілка, 
n externus, іннервує персне-щитоподібний 
м’яз та нижній стискач глотки. Внутрішня 
гілка, r internus, пронизує щитопід’язикову 
перетинку і поряд з верхньою гортанною 
артерією йде під слизовою оболонкою глотки, 
утворюючи складку гортанного нерва. Вну
трішня гілка іннервує слизову оболонку гор
тані (вище рівня голосової щілини), надгор
танника та ямок надгортанника.

3. Верхні ш ийні серцеві гілки, 
т  cardiaci cervicales superiores, -  2-3 гілки, 
що прямують уздовж спільної сонної артерії 
до глибокої частини серцевого сплетення; 
містять чутливі та парасимпатичні волокна,

і

що зменшують частоту і силу серцевих ско
рочень (n. depressor -  BNA).

4. Нижні шийні серцеві гілки,
rr. cardiaci cervicales inferiores, прямують до 
серця і приєднуються до поверхневої (ліві 
гілки) та глибокої (праві гілки) частин сер
цевого сплетення.

III. Грудний відділ блукаючого нерва йде 
від верхнього отвору грудної клітки до стра
вохідного розтвору діафрагми. Від цього 
відділу відходять такі нерви:

1. П оворотний гортанний нерв, 
n. laryngeus recurrens, справа та зліва від
ходить від основного стовбура блукаючого 
нерва на різних рівнях. Лівий поворотний 
гортанний нерв відгалужується від блука
ючого нерва на рівні дуги аорти і огинає 
цю дугу знизу та ззаду (рис. 306). Правий 
поворотний гортанний нерв відгалужується 
від блукаючого нерва вище за лівий одно-

Рис. 306. Черепні нерви -  деривати 
зябрових дуг.

I -  трійчастий нерв -  дериват І зябрової 
дуги; 2 -  мозочок; 3 -  лицевий нерв -  дериват
II зябрової дуги; 4 -  язико-глотковий нерв -  
дериват III зябрової дуги; 5 -  блукаючий 
нерв -  дериват IV-V зябрових дуг; 6 -  глоткові 
гілки блукаючого нерва; 7 -  глоткові гілки 
язикоглоткового нерва; 8 -  додатковий нерв; 
9 -  верхній гортанний нерв; 10 -  серцеві гілки 
блукаючого нерва; 11 -  поворотний гортанний 
нерв; 12 -  дуга аорти; 13 -  стовбур блукаючого 
нерва; 14 -  щитоподібний хрящ гортані; 
15 -  під’язикова кістка; 16 -  нижній комірковий 
нерв; 17 -  під’язиковий нерв; 18 -  язикова гілка 
трійчастого нерва та барабанна струна лицевого 
нерва; 19 -  язикові гілки язикоглоткового 
нерва; 20 -  передні верхні коміркові гілки 
підочноямкового нерва; 21 -  задні верхні 
коміркові гілки підочноямкового нерва; 
22 -  лобовий нерв

# — ІЗ

■12



ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИСТЕМУ -  НЕВРОЛОГІЯ (NEUROL0GIA) | 91

йменний нерв, на рівні верхнього отвору 
грудної клітки і огинає підключичну арте
рію знизу та ззаду. Обидва поворотних гор
танних нерви піднімаються вгору у борозні 
між стравоходом та трахеєю і досягають 
своєю кінцевою гілкою (нижнім гортанним 
нервом) гортані. По своєму ходу кожний 
поворотний гортанний нерв віддає трахейні 
гілки (rr. tracheales), стравохідні гілки 
(rr. oesophagei), які містять рухові, чутливі 
та парасимпатичні волокна до цих орга
нів, та глоткові гілки (rr.pharyngei), які 
іннервують нижній стискач глотки. Нижнім 
гортанним нервом (п. laryngeus inferior) 
називають кінцевий відрізок поворотного 
гортанного нерва, що досягає гортані після 
відходження від нього усіх названих гілок. 
Нижній гортанний нерв іннервує усі м’язи 
гортані, за винятком персне-щитоподібного 
м’яза, та слизову оболонку гортані нижче 
рівня голосової щілини.

2. Грудні серцеві гілки, rr. cardiaci 
thoracici, відходять від блукаючого нерва 
нижче поворотного гортанного нерва і при
єднуються до серцевого сплетення (див. 
“Нутрощеві сплетення та нутрощеві вузли”).

3. Бронхові гілки, rr. bronchiales, пере
дні та задні, прямують до воріт легенів, 
розгалужуються на стінці бронхів і форму
ють разом з гілками верхніх грудних вузлів 
симпатичного стовбура легеневе сплетення 
(plexus pulmonalis), яке розміщене спереду 
і позаду кореня легенів. Гілки цього спле
тення іннервують бронхове дерево, судини 
легень, нутрощеву плевру.

4. Стравохідне сплетення, plexus 
oesophageus, сформоване короткими пере
плетеними між собою гілками переднього 
і заднього блукаючого стовбурів, а також 
стравохідними гілками поворотного гортан
ного нерва та верхніх грудних вузлів симпа
тичного стовбура. Це сплетення іннервує усі 
оболонки стравоходу.

IV. Черевний відділ блукаючого нерва 
знаходиться нижче стравохідного розтвору 
діафрагми. Описують такі гілки цього кінце
вого відділу нерва:

1. Передні шлункові гілки, rr. gastrici 
anteriores, йдуть від переднього блукаючого 
стовбура по передній поверхні шлунка у під
серозній основі його стінки, з ’єднуються 
з симпатичними волокнами, що досягають 
передньої поверхні шлунка по ходу гілок 
лівої шлункової артерії, і утворюють шлун
кові сплетення. Одна з кінцевих гілок пере
днього блукаючого стовбура досягає воро
таря -  воротарна гілка, r pyloricus.

2. Задні шлункові гілки, rr. gastrici 
posteriores, йдуть від заднього блукаючого 
стовбура до задньої стінки шлунка і утворю
ють сплетення.

Переріз передніх та задніх шлункових 
гілок блукаючого нерва, крім гілки, що пря
мує до воротарного замикача (селективна 
проксимальна ваготомія), зменшує інтен
сивність секреції шлункових залоз і є дієвим 
способом хірургічного лікування виразки 
шлунка.

3. Печінкові гілки, rr. hepatici, є продов
женням переднього блукаючого стовбура. 
Ці гілки досягають воріт печінки між двома 
листками очеревини малого чепця.

4. Черевні гілки, rr. celiaci, є продов
женням заднього блукаючого стовбура. Ці 
гілки досягають черевного сплетення по ходу 
лівої шлункової артерії. У складі гілок черев
ного сплетення парасимпатичні та чутливі 
волокна блукаючого нерва досягають майже 
всіх органів черевної порожнини. Блукаючий 
нерв не іннервує тільки органи малого таза, 
а також кінцеву половину товстої кишки, 
починаючи від лівого ободового згину.

5. Ниркові гілки, rr. renales, продовжу
ються від черевного сплетення по ходу 
ниркової артерії до нирки, де беруть участь 
в утворенні ниркового сплетення.

Додатковий нерв (XI)

Додатковий нерв, п. accessorius, за функ
цією -  руховий нерв. Має 2 ядра: ядро додат
кового нерва, nucleus п. accessorii, яке роз
міщене у верхніх шести сегментах спинного



9 2  І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Рис. 307. Додатковий та під’язиковий нерви, 
п. accessorius et п. hypoglossus.
1 -  n. hypoglossus; 2 -  n. accessorius; 3 -  ansa cervicalis; 
4 -  m. trapezius; 5 -  m. sternocleidom astoideus; 
6 -  mm. infrahyoidei; 7 -  radix posterior; 8 -  radix anterior; 
9 -  r. thyrohyoideus; 10 -  trigonum linguale

мозку, та подвійне ядро, nucleus ambiguus, 
яке розміщене у довгастому мозку і є спіль
ним для IX, X та XI пар черепних нервів.

Аксони клітин власного ядра додатко
вого нерва формують спинномоз-ковий 
корінець (спинномозкова частина), radix 
spinalis (pars spinalis), який з’являється на 
поверхні спинного мозку між чутливими 
та руховими корінцями I-VI шийних спин
номозкових нервів. Аксони клітин подвій
ного ядра формують черепний корінець 
(блукаюча частина), radix cranialis (pars 
vagalis), додаткового нерва, який виходить 
із речовини довгастого мозку позаду оливи 
нижче місця виходу корінців блукаючого 
нерва. Спинномозкові корінці зливаються 
між собою і проходять у порожнину черепа

через великий потиличний отвір. У порож
нині черепа у підпавутинному просторі 
спинномозкові корінці зливаються з череп
ними корінцями і утворюють стовбур 
додаткового нерва (truncus n. accessorii), 
який прямує до яремного отвору. По виходу 
з яремного отвору стовбур додаткового 
нерва поділяється на дві гілки -  внутрішню 
та зовнішню.

Внутрішня гілка, r. internus, додатко
вого нерва утворена волокнами черепного 
корінця, вона приєднується до блукаючого 
нерва. Зовнішня гілка, r. externus, утво
рена волокнами спинномозкового корінця 
додаткового нерва; вона йде вниз, відхи
ляється дещо назад на рівні кута нижньої 
щелепи і розгалужується на м’язові гілки 
(rr. musculares), які іннервують груднинно- 
ключично-соскоподібний та трапецієподіб
ний м’язи (рис. 307).

Під’язиковий нерв (XII)

П ід’язиковий нерв, n. hypoglossus, 
за функцією -  руховий нерв. Ядро 
під’язикового нерва, nucleus n. hypoglossi, 
лежить у задній частині довгастого 
мозку. На поверхні довгастого мозку нерв 
з ’являється 10-15 корінцями між пірамі
дою та оливою у передньобічній борозні. 
Із порожнини черепа нерв виходить одним 
стовбуром через канал під’язикового нерва. 
На шиї нерв прямує вниз між внутріш
ньою сонною артерією та внутрішньою 
яремною веною. Далі він іде вперед, про
ходить під заднім черевцем двочеревцевого 
м ’яза у піднижньощелепний трикутник, 
утворюючи верхню сторону трикутника 
Пирогова, і занурюється у товщу м ’язів 
язика (рис. 307). Язикові гілки, rr. linguales, 
під’язикового нерва іннервують усі (власні 
та скелетні) м’язи язика.

Волокна трьох верхніх спинномозко
вих нервів, що з’єднуються з під’язиковим 
нервом до вступу його у товщу язика і про
ходять певний відрізок у його складі, утво
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рюють верхній корінець шийної петлі (ansa 
cervicalis), яка іннервує підпід’язикові м’язи 
шиї (див. “Шийне сплетення”).

Спинномозкові нерви

Спинномозкові нерви, пп. spinales, кіль
кістю 31 пара, є мішаними нервами. Розріз
няють 8 пар шийних, 12 пар грудних, 5 пар 
поперекових, 5 пар крижових, 1 пару (інколи 
2 пари) куприкових спинномозкових нервів.

Кожний спинномозковий нерв утворю
ється шляхом злиття двох корінців: пере
днього та заднього. Передній (руховий) 
корінець, radix anterior (motoria), склада
ється з аксонів тих нейронів, тіла яких лежать 
у передньому та бічному стовпах сірої речо
вини спинного мозку. Задній (чутливий) 
корінець, radix posterior (sensoria), склада
ється з аксонів псевдоуніполярних нейронів 
спинномозкового вузла. Обидва корінці зли
ваються у міжхребцевому отворі, формуючи 
стовбур спинномозкового нерва (truncus 
п. spinalis), який виходить із хребтового 
каналу через цей отвір. Спинномозковий 
вузол, ganglion spinale, у вигляді потовщення 
заднього корінця розміщений біля місця його 
злиття з переднім корінцем (рис. 308).

Перший шийний спинномозковий нерв 
виходить із хребтового каналу між поти
личною кісткою та І шийним хребцем, VIII 
шийний спинномозковий нерв виходить 
крізь міжхребцевий отвір між VII шийним 
та І грудним хребцями, V крижовий та 
куприковий (куприкові) нерви -  крізь кри
жовий розтвір. Шийні спинномозкові нерви 
виходять над відповідним шийним хреб
цем, а грудні та поперекові спинномозкові 
нерви -  під відповідним хребцем. По виходу 
з міжхребцевого отвору стовбур спинномоз
кового нерва поділяється на дві великі гілки 
(передню та задню), а також віддає менші за 
розміром сполучні та оболонну гілки.

1. Сполучних гілок (rr communicantes) 
від кожного спинномозкового нерва від
ходить дві. Одна з них -  біла гілка, ramus 
albus, -  містить вкриті мієліном перед- 
вузлові волокна (аксони нейронів бічного 
проміжного ядра сірої речовини спинного 
мозку), які досягають певного вузла симпа
тичного стовбура. Інша -  сіра гілка, ramus 
griseus, -  містить переважно післявузлові 
(безмієлінові) волокна, що йдуть у зворот
ному напрямі від вузла симпатичного стов
бура до спинномозкового нерва.

2. Оболонна гілка, ramus meningeus, 
містить чутливі та симпатичні нервові

Рис. 308. Спинномозковий нерв, 
п. spinalis, його корінці та гілки

1 -  substantia grisea;
2 -  substantia alba;
3 -  radix posterior;
4 -  radix anterior;
5 -  ganglion spinale;
6 -  truncus n. spinalis;
7 -  ramus anterior;
8 -  ramus griseus;
9 -  ramus albus;

10 -  ganglion sympaticum;
11 -  r. posterior;
12 -  r. lateralis;
13 -  r. medialis
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волокна. Вона заходить у хребтовий канал 
через міжхребцевий отвір перед відповід
ним спинномозковим нервом та іннервує 
оболони спинного мозку.

3. Передня гілка, ramus anterior, -  
найбільша гілка спинномозкового нерва. 
З’єднується з передніми гілками сусідніх 
спинномозкових нервів, формуючи поблизу 
хребтового стовпа сплетення. Розрізняють 
шийне, плечове, поперекове, крижове та 
куприкове сплетення (рис. 326). Передні 
гілки грудних нервів продовжуються у між- 
реброві нерви, не утворюючи сплетень.

4. Задня гілка, ramus posterior, тонша за 
передню гілку спинномозкового нерва (крім 
І шийного нерва). Задні гілки спинномозко
вих нервів ідуть дозаду між поперечними 
відростками хребців (задні гілки крижо
вих нервів проходять крізь задні крижові 
отвори) та іннервують шкіру та глибокі 
м’язи спини, шиї та потилиці.

Шийні нерви

Шийні нерви, пп. cervicales, -  8 пар 
спинномозкових нервів, що беруть початок 
від восьми шийних сегментів спинного 
мозку. Стовбур кожного шийного нерва 
лягає у борозну спинномозкового нерва на 
поперечному відростку відповідного ший
ного хребця (крім І та VIII нервів) і віддає 
сполучні, оболонну, передню і задню гілки.

Кожна із задніх гілок (rr posteriores) 
шийних нервів поділяється на присередню 
та бічну гілки {ramus medialis/ lateralis), які 
іннервують глибокі м’язи шиї, шкіру поти
лиці та задньої ділянки шиї.

Серед задніх гілок шийних нервів виді
ляють гілки І, II та III шийних нервів, які 
мають власні назви.

1. Підпотиличний нерв, п. suboccipitalis 
(Cj), є задньою гілкою І шийного нерва. Вона 
є руховою і більшою за відповідну передню 
гілку. Прямує назад, ідучи у борозні хребто
вої артерії атланта під хребтовою артерією та 
іннервує такі підпотиличні м’язи: великий та

малий задні прямі м’язи голови, верхній та 
нижній косі м’язи голови.

2. В еликий потиличний нерв, 
п. occipitalis major (С2), є задньою гілкою II 
шийного нерва. Проходить між атлантом 
та осьовим хребцем, пронизує трапецієпо
дібний м’яз та іннервує півостьовий м’яз 
голови та шкіру потиличної ділянки.

3. Третій потиличний нерв, п. occipitalis 
tertius (С3), є задньою гілкою III шийного 
нерва. Розміщений присередніше великого 
потиличного нерва, іннервує шкіру потилич
ної ділянки поблизу серединної лінії.

Передні гілки, rr. anteriores, шийних 
нервів формують шийне та плечове спле
тення.

Шийне сплетення

Шийне сплетення, plexus cervicalis, 
утворене передніми гілками чотирьох верх
ніх шийних нервів (Cj-C4) (рис. 311). Воно 
розташовується на рівні чотирьох верх
ніх шийних хребців на передній поверхні 
глибоких м’язів шиї (середнього драбин
частого м’яза та ремінного м’яза шиї) під 
груднинно-ключично-соскоподібним м’язом. 
Гілки шийного сплетення поділяються на 
рухові, чутливі та мішані.

І, Рухові (м’язові) гілки шийного спле
тення прямують до м ’язів, розміщених 
поряд зі сплетенням, -  переднього, серед
нього та заднього драбинчастих м ’язів, 
довгих м’язів голови та шиї, переднього 
та бічного прямих м ’язів голови, м ’яза- 
підіймача лопатки, передніх міжпоперечних 
м’язів шиї.

Шийна петля, ansa cervicalis, іннервує 
підпід’язикові м ’язи шиї та підборідно- 
під’язиковий м ‘яз. Вона утворена двома 
корінцями: верхнім та нижнім, які містять 
волокна І -  III шийних нервів (рис. 309). 
Верхній корінець, radix superior (С -С 2), 
певний відрізок іде у складі під’язикового 
нерва, а потім відділяється від нього, йде
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Рис. 309. Шийна петля, ansa cervicalis.
I -  n. hypoglossus; 2 -  rr. linguales; 3 -  ad m. geniohyoideus;
4 -  ad m. thyrohyoideus; 5 -  ad m. venter superior 
m. o m o h y o id e i;  6 -  ad m. s tern o h y o id eu s;
7 -  ad m. sternothyroideus; 8 -  ad venter inferior
m. omohyoidei; 9 -  ansa cervicalis; 10 -  radix inferior;
II -  radix superior

вниз по передній поверхні спільної сонної 
артерії і зливається з нижнім корінцем 
(radix inferior) (С2-С 3). Від спільного 
з під’язиковим нервом відрізка переднього 
корінця шийної петлі відгалужується 
щитопід’язикова гілка, r. thyrohyoideus, яка 
іннервує однойменний м’яз.

II. Чутливі (шкірні) гілки шийного 
сплетення огинають задній край груднинно- 
ключично-соскоподібного м’яза, пронизу
ють власну фасцію шиї і з’являються у її 
підшкірній основі. До чутливих гілок ший
ного сплетення належать такі нерви:

1. М алий п оти л и ч н и й  н ер в ,
n. occipitalis minor (С2-С 3), -  розміщений 
найвище серед шкірних гілок сплетення. 
Піднімається вгору збоку від великого поти
личного нерва й іннервує шкіру потиличної 
ділянки позаду вушної раковини (рис. 310).

2. Великий вушний нерв, n. auricularis 
magnus (С3), прямує вгору, косо перетинає 
груднинно-ключично-соскоподібний м’яз,

Рис. 310. Шкірні гілки шийного сплетення.
1 -  r. marginalis mandibularis n. facialis; 2 -  r. colli n. facialis;
3 -  m. sternocleidomastoideus; 4 -  nn. supraclaviculares 
m ediales; 5 -  nn. supraclaviculares interm edii;
6 -  nn. supraclaviculares laterales; 7 -  v. jugularis 
interna; 8 -  n. transversus colli; 9 -  n. occipitalis minor; 
10 -  n. auricularis magnus

поділяється на дві гілки й іннервує шкіру 
задньої поверхні вушної раковини та шкіру 
одразу за вушною раковиною (задня гілка, 
ramus posterior), шкіру під та перед вушною 
раковиною до кута нижньої щелепи (пере
дня гілка, ramus anterior).

3. Поперечний нерв шиї, n. transversus 
colli (С3), від середини заднього краю груд- 
нинно-ключично-соскоподібного м’яза йде 
вперед під підшкірним м’язом шиї і поді
ляється на верхні гілки (rr. superiores), 
які іннервують шкіру шиї вище рівня 
п ід ’язикової кістки, та нижні гілки 
(rr. inferiores), які іннервують шкіру нижче 
під’язикової кістки.

4 .  Н а д к л ю ч и ч н і  н е р в и ,
nn. su praclavicu lares  (С 3- С 4), * йдуть 
вниз і розгалужуються на такі нерви: 
а) присередні надклю чичні нерви, 
nn. supraclaviculares mediales, перетинають 
присередню третину ключиці й іннервують
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шкіру надключичної ямки та під присе- 
редньою третиною ключиці; б) проміжні 
надключичні нерви, пп. supraclaviculares 
intermedii, перетинають середину ключиці 
й іннервують шкіру великої надключич
ної ямки та шкіру грудної клітки від рівня 
ключиці до IV ребра; в) бічні надключичні 
нерви, пп. supraclaviculares laterales, пряму
ють до дельтоподібної ділянки й іннервують 
шкіру цієї ділянки та над акроміоном.

III. Мішані гілки шийного сплетення 
подані одним діафрагмовим нервом. Діа
фрагмовий нерв, п. phrenicus (С3-С 5), йде 
вниз по передній поверхні переднього дра
бинчастого м’яза, проходить між підклю
чичними артерією та веною і крізь верхній 
отвір грудної клітки потрапляє у грудну 
порожнину (рис. 311). У грудній порож
нині діафрагмовий нерв проходить перед 
коренем відповідної легені, далі йде вниз 
у середньому середостінні і досягає діа
фрагми. На рівні І ребра до діафрагмового 
нерва приєднуються додаткові діафрагмові 
нерви -  гілки підключичного нерва (від пле
чового сплетення).

Рухові гілки діафрагмового нерва іннер
вують діафрагму. Чутливі гілки нерва іннер
вують осердя та сусідню з ним плевру

14

(осердна гілка, ramus pericardiacus). 
Чутливі діаф рагм ово-черевні гілки,
rr phrenicoabdominales, правого діафрагмо
вого нерва досягають печінки, що обумов
лює існування френікус-симптому при захво
рюваннях печінки, коли пацієнт відчуває біль 
у правій малій надключичній ямці при натис
ненні у цьому місці. Зонами іннервації гілок 
шийного сплетення (діафрагмового нерва та 
бічних надключичних нервів) пояснюється 
і те, що щипання шкіри дельтоподібної 
ділянки може зупинити напад гикавки.

Плечове сплетення

Плечове сплетення, plexus brachialis, 
утворене передніми гілками чотирьох 
нижніх шийних нервів, частинами пере
дніх гілок IV шийного і І грудного нервів 
(рис. 311). Воно простягується від хребто
вого стовпа до пахвової порожнини до рівня 
хірургічної шийки плечової кістки.

Травма плечового сплетення (напр., вна
слідок мотоциклетної аварії) призводить до 
повного або часткового паралічу м’язів та 
повної або часткової анестезії шкіри верх
ньої кінцівки.

Рис. 311. Шийне та плечове сплетення, 
plexus cervicalis et plexus brachialis.

1 -  m. scalenus anterior;
2 -  n. phrenicus;
3 -  m. scalenus medius;
4 -  truncus inferior;
5 -  fasciculus posterior;
6 -  fasciculus medialis;
7 - а .  axillaris;
8 -  radix lateralis n. mediani;
9 -  fasciculus lateralis;

10 -  truncus medius;
11 -  truncus superior;
12 -  plexus brachialis;
13 -  plexus cervicalis;
14 -  rr. anteriores nn. cervicales

7
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Плечове сплетення має над- і підклю
чичну частини. Надключична частина,
pars supraclavicularis, плечового сплетення 
розміщена у міждрабинчастому просторі 
шиї та в глибині великої надключичної ямки 
і представлена трьома стовбурами (іtrunci) 
та їх розгалуженнями. Верхній стовбур, 
truncus superior, утворений передніми гіл
ками IV-VI шийних нервів, середній стов
бур, truncus medius, -  передньою гілкою VII 
шийного нерва, нижній стовбур, truncus 
inferior, -  передніми гілками VIII шийного та 
І грудного нервів. Нервові волокна передніх 
розгалужень (<divisiones anteriores) стовбу
рів входять до складу тих гілок плечового 
сплетення, що іннервують м ’язи-згиначі 
верхньої кінцівки. Волокна задніх розга
лужень {divisiones posteriores) стовбурів 
входять до складу тих гілок плечового спле
тення, що іннервують м’язи-розгиначі верх
ньої кінцівки. Підключична частина, pars 
infraclavicularis, плечового сплетення роз
міщена під ключицею у пахвовій порожнині 
і представлена трьома пучками (fasciculi) -  
присереднім (fasciculus medialis), бічним 
(fasciculus lateralis), заднім (fasciculus 
posterior), які розміщені з відповідних боків 
пахвової артерії. Пучки беруть початок від 
передніх та задніх розгалужень стовбурів 
надключичної частини сплетення.

Гілки плечового сплетення умовно 
можна поділити на короткі та довгі.

Короткі гілки плечового сплетення

Короткі гілки починаються від надклю
чичної та підключичної частин плечового 
сплетення. Вони іннервують усі м’язи пле
чового пояса, поверхневі м ’язи грудної 
клітки та частину поверхневих м’язів спини.

До м’язів спини йдуть такі нерви:
1. Спинний (дорсальний) нерв лопатки, 

п. dorsalis scapulae (С5), відгалужується від 
передньої гілки V шийного нерва біля між- 
хребцевого отвору, пронизує середній дра
бинчастий м’яз, йде вниз до присереднього

краю лопатки, де іннервує м’яз-підіймач 
лопатки та ромбоподібні м’язи.

2. Грудо-спинний нерв, п. thoracodorsalis 
(С6-С 8), йде від заднього пучка уздовж біч
ного краю лопатки до найширшого м’яза 
спини та іннервує його.

До м’язів грудної клітки прямують такі 
нерви:

3. Підключичний нерв, п. subclavius (С4-  
С6), йде від верхнього стовбура плечового 
сплетення вниз, проходить перед підклю
чичною артерією до підключичного м’яза та 
іннервує його. Віддає сполучні гілки до діа
фрагмового нерва -  додаткові діафрагмові 
нерви {пп.phrenici accessorii).

4. Довгий грудний нерв, п. thoracicus 
longus (С5-С 7) починається від передніх 
гілок V-VII шийних нервів до утворення 
стовбурів сплетення, пронизує середній дра
бинчастий м’яз, прямує вниз вздовж бічної 
поверхні переднього зубчастого м ’яза та 
іннервує його.

5. Присередній та бічний грудні нерви,
п. pectoralis medialis (С8—Tj)/ lateralis (С5-  
С7), починаються від присереднього та біч
ного пучків підключичної частини плечового 
сплетення відповідно. Вони йдуть уперед та 
вниз, пронизують ключично-грудну фасцію 
та іннервують великий та малий грудні м’язи.

М ’язи плечового пояса іннервуються 
такими нервами:

6 . Н а д л о п а т к о в и й  н е р в ,
п. suprascapularis (С5-С б), йде від верх
нього стовбура до вирізки лопатки, про
ходить під верхньою поперечною зв’язкою 
лопатки у надостьову ямку, огинає шийку 
лопатки і проходить під нижньою попере
чною зв’язкою лопатки у підостьову ямку. 
Іннервує надостьовий та підостьовий м’язи.

7. Підлопаткові нерви, пп. subscapulares 
(С5-С 7), -  2-3 гілки, що йдуть від заднього 
пучка (і від задніх розгалужень) плечового 
сплетення по передній поверхні підлопат
кового м’яза. Іннервують підлопатковий та 
великий круглий м’язи.

8. Пахвовий нерв, п. axillaris (С5-С 6), 
починається від заднього пучка плечового
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сплетення, виходить із пахвової порож
нини крізь чотиристоронній отвір разом із 
задньою огинальною артерією плеча і розга
лужується на м’язові гілки (rr. musculares), 
які іннервують дельтоподібний та малий 
круглий м ’язи. Чутлива гілка пахвового 
нерва -  верхній бічний шкірний нерв 
плеча, п. cutaneus brachii lateralis superior, -  
іннервує шкіру дельтоподібної ділянки.

Довгі гілки плечового сплетення

Довгі гілки починаються від підклю
чичної частини плечового сплетення. Вони 
іннервують м’язи, шкіру та інші структури 
вільної верхньої кінцівки. До довгих гілок 
плечового сплетення належать серединний, 
ліктьовий, променевий, м ’язово-шкірний 
нерви, присередні шкірні нерви плеча та 
передпліччя.

1. Серединний нерв, п. medianus, почи
нається двома корінцями -  присереднім
{radix medialis, С8-Т ,) та бічним (radix 
lateralis, С6-С 7) -  від присереднього та біч
ного пучків плечового сплетення (рис. 311, 
312). Корінці зливаються у єдиний стовбур 
попереду пахвової артерії, далі нерв про
ходить на плечі у присередній двоголовій 
борозні разом із плечовими артерією та 
венами. У ліктьовій ямці нерв проходить 
під апоневрозом двоголового м’яза плеча, 
пронизує товщу круглого м’яза-привертача 
і лягає на передпліччі у серединну борозну. 
Через канал зап’ястка серединний нерв про
ходить на кисть і розгалужується на спільні 
долонні пальцеві нерви.

На плечі серединний нерв гілок не від
дає. У ліктьовій ямці від нерва відходить 
передній міжкістковий нерв передпліччя, 
п. interosseus antebrachii anterior, який спус
кається вниз по передній поверхні міжкіст
кової перетинки та іннервує довгий м’яз- 
згинач великого пальця, променеву частину 
глибокого м’яза-згинача пальців (сухожилки 
цієї частини йдуть до вказівного та серед
нього пальців), квадратний м’яз-привертач,

променево-зап’ястковий та міжзап’ясткові 
суглоби. Також у ліктьовій ямці від серед
инного нерва ще відходить чутлива гілка 
до капсули ліктьового суглоба та відходять 
м’язові гілки, rr. musculares, які прямують 
до круглого м’яза-привертача, променевого 
м’яза-згинача зап’ястка, довгого долонного 
м’яза, поверхневого м’яза-згинача пальців. 
Таким чином, на передпліччі серединний 
нерв іннервує всю передню групу м’язів 
передпліччя, за виключенням ліктьового 
м’яза-згинача зап’ястка та ліктьової частини 
глибокого м’яза-згинача пальців.

> Долонна гілка, rpalmaris, відходить 
від серединного нерва у нижній
третині передпліччя, пронизує фасцію 
передпліччя, йде вниз та іннервує шкіру 
долонної поверхні кисті з променевого боку.

> Спільні долонні пальцеві нерви, 
пп. digitales palmares communes, -  3 нерви, 
що утворюються в результаті кінцевого роз
галуження серединного нерва на рівні дис
тального краю утримувача згиначів. Вони 
проходять під долонним апоневрозом уздовж 
І—III міжп’ясткових проміжків і розгалу
жуються на власні долонні пальцеві нерви. 
М’язові гілки спільних долонних пальцевих 
нервів іннервують більшу частину м’язів 
тенара (короткий відвідний м’яз великого 
пальця, протиставний м’яз великого пальця, 
поверхневу головку короткого м’яза-згинача 
великого пальця) та І—III червоподібні м’язи. 
Шкірні гілки спільних долонних пальце
вих нервів іннервують шкіру долонної 
поверхні кисті між тенаром та гіпотенаром. 
Власні долонні пальцеві нерви, пп. digitales 
palmares proprii, іннервують шкіру долонної 
поверхні кисті І-ІІІ пальців та променевий 
бік IV пальця (шкіру трьох з половиною 
пальців) (рис. 314), а також шкіру тиль
ної поверхні дистальної фаланги І пальця, 
середньої та дистальної фаланг II та III паль
ців, променевого боку IV пальця.

2. Ліктьовий нерв, п. ulnaris (С8-Т ,), 
бере початок від присереднього пучка 
плечового сплетення (рис. 313). На плечі 
спочатку лягає у присередню двоголову
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Рис. 312. Серединний нерв, п. medianus (схема).
1 -  r. muscularis ad m. pronator teres;
2 -  m. pronator teres;
3 -  r. muscularis ad m. flexor carpi radialis;
4 -  r. muscularis ad m. palmaris longus;
5 ,6  -  r. muscularis ad m. flexor digitorum superficialis;
7 -  r. muscularis ad m. flexor digitorum profundus

(pars lateralis);
8 -  r. palmaris n. mediani;
9 -  nn. digitales palmares communes;

10 -  nn. digitales palmares proprii;
11 -  rr. musculares;
12 -  tendo m. flexoris carpi radialis;
13 -  n.interosseus anterior;
14 -  r. muscularis ad m. flexor pollicis longus;
15 -  m. biceps brachii;
16 -  m. brachialis;
17 -  n. medianus;
18 -  m. latissimus dorsi;
19 -  truncus inferior;
20 -  truncus medius;
21 -  n. cervicalis VI

борозну, потім пронизує присередню 
міжм’язову перетинку і проходить позаду 
присереднього надвиростка в однойменній 
борозні, де він лежить поверхнево під шкі
рою і є доступним для пальпації. На перед
пліччі ліктьовий нерв проходить у ліктьовій 
борозні разом з однойменними артерією та 
венами і дистально на передній поверхні 
утримувача згиначів переходить у свою кін
цеву долонну гілку.

Як і серединний нерв, ліктьовий нерв 
на плечі гілок не віддає. На передпліччі 
м ’язові гілки, rr. musculares, ліктьового 
нерва іннервують ліктьовий м ’яз-згинач 
зап’ястка та ліктьову частину глибокого 
згинача пальців; невелика суглобова гілка 
іннервує капсулу ліктьового суглоба.

>  Тильна гілка, r dorsalis, відходить 
від ліктьового нерва на межі між середньою

та дистальною третинами передпліччя, про
ходить під сухожилком ліктьового згинача 
зап’ястка, огинає ліктьову кістку і прямує 
на тильну поверхню кисті, де своїми кін
цевими гілками -  тильними пальцевими 
нервами (nn. digitales dorsales) -  іннервує 
шкіру мізинця, безіменного пальця та лік
тьового боку середнього пальця.

> Долонна гілка, к palmaris n. ulnaris, 
є продовженням ліктьового нерва, що про
ходить на долоню разом з ліктьовою арте
рією перед утримувачем згиначів. Прой
шовши збоку від горохоподібної кістки, 
долонна гілка ліктьового нерва поділяється 
на поверхневу та глибоку гілки.

А. Поверхнева гілка, r superficialis, йде 
на кисті поверхнево під шкірою та долон
ним апоневрозом, віддає м’язову гілку до 
короткого долонного м’яза і продовжується
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Рис. 313. Ліктьовий нерв, п. ulnaris (схема).
1 -  septum intermusculare mediale;
2 -  r. dorsalis n. ulnaris;
3 -  rr. muscularis;
4 -  r. superficialis;
5 -  nn. digitales palmares proprii;
6 -  nn. digitales palmares communes;
7 -  r. profundus;
8 -  retinaculum flexorum;
9 -  r. palmaris n. ulnaris;

10 -  tendo m. flexoris carpi ulnaris;
11 -  r. muscularis ad m. flexor digitorum profundus (pars medialis);
12 -  r. muscularis ad m. flexor carpi ulnaris;
13 -  n. ulnaris;
14 -  fasciculus medialis;
15 -  n. spinalis I;
16 -  n. spinalis VIII

у спільний долонний пальцевий нерв
(n. digitalis palmaris communis), який йде 
у IV міжп’ястковому проміжку і поділяється 
на два власні долонні пальцеві нерви 
(nn. digitales palmares proprii), що розга
лужуються у шкірі сусідніх поверхонь IV 
та V пальців з долонної сторони та у шкірі 
середньої та дистальної фаланг цих пальців 
з тильної сторони. До шкіри ліктьового боку 
V пальця йде власний долонний пальцевий 
нерв, що відходить самостійно від поверх
невої гілки.

Б. Глибока гілка, r. profundus, огинає 
з присереднього боку гачок гачкуватої 
кістки, проходить крізь товщу м’язів гіпоте- 
нара і по ходу артеріальної глибокої долон
ної дуги досягає м’язів тенара. Нерви, що 
відходять від глибокої гілки, іннервують 
більшість м’язів гіпотенара (відвідний м’яз 
мізинця, короткий м’яз-згинач мізинця та

протиставний м’яз мізинця), середню групу 
м’язів кисті (міжкісткові м’язи, III та IV чер
воподібні м’язи), м’язи тенара (привідний 
м’яз великого пальця та глибоку головку 
короткого згинача великого пальця).

3. Присередній шкірний нерв плеча, 
n. cutaneus brachii medialis (Cg-Tj), почина
ється від присереднього пучка плечового 
сплетення, супроводжує пахвову артерію 
і своїми гілками іннервує шкіру присеред- 
ньої поверхні плеча, з’єднуючись з міжре- 
брово-плечовими нервами (гілки І—III між- 
ребрових нервів).

4. Присередній шкірний нерв перед
пліччя, n. cutaneus antebrachii medialis (Cg-  
Tj), бере початок від присереднього пучка 
плечового сплетення, супроводжує на плечі 
пахвову артерію. Посередині плеча пронизує 
фасцію плеча і досягає передпліччя по ходу 
княжої вени. Передня гілка, r. anterior, цього
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нерва іннервує шкіру передньої поверхні 
передпліччя з присереднього боку, а задня 
гілка, r posterior, -  шкіру верхніх 2/3 задньої 
поверхні передпліччя з присереднього боку.

5. М ’ я з о в о - ш к ір н и й  н е р в ,  
п. musculocutaneus (С5-С 7), відходить від 
бічного пучка плечового сплетення, про
низує дзьобо-плечовий м’яз і прямує вниз 
між двоголовим м’язом плеча та плечовим 
м’язом. У ліктьовій ямці нерв іде в передній 
бічній ліктьовій борозні і продовжується на 
передпліччя під назвою “бічний шкірний 
нерв передпліччя”. На плечі м’язові гілки, 
гп musculares, цього нерва іннервують пере
дні м’язи плеча -  дзьобо-плечовий м ’яз, 
плечовий м’яз та двоголовий м’яз плеча. На 
передпліччі бічний шкірний нерв перед
пліччя, п. cutaneus antebrachii lateralis, 
іннервує шкіру передньобічної поверхні 
передпліччя (рис. 315).

6. Променевий нерв, п. radialis (C5-Tj), 
є продовженням заднього пучка плечового 
сплетення. Цей найтовстіший нерв плечового 
сплетення взагалі є, так би мовити, “заднім” 
нервом руки, бо іннервує переважно м’які 
тканини задніх ділянок верхньої кінцівки. 
У пахвовій ямці променевий нерв розташову
ється позаду пахвової артерії і лежить глибше 
за попередні нерви. Він іде вниз убік та назад 
і в задній ділянці плеча проходить у борозні 
променевого нерва (у плечом’язовому каналі) 
разом з глибокими судинами плеча, спірально

огинаючи плечову кістку (рис. 316). У лік
тьову ямку нерв проходить між плечовим 
м’язом, плечо-променевим м’язом та довгим 
променевим м’язом-розгиначем зап’ястка 
і дещо нижче рівня бічного надвиростка пле
чової кістки розділяється на дві великі гілки -  
поверхневу та глибоку. По ходу променевий 
нерв віддає такі гілки:

> М’язові гілки, rr. musculares, промене
вого нерва іннервують усі задні м’язи плеча -  
триголовий м ’яз плеча, ліктьовий м ’яз, 
суглобовий м’яз ліктя, та окремі бічні м’язи 
передпліччя -  плечо-променевий м’яз та 
довгий променевий м’яз-розгинач зап’ястка.

> Задн ій  ш кірний нерв плеча, 
п. cutaneus brachii posterior, відходить від 
променевого нерва, у пахвовій порожнині 
йде косо назад, пронизує фасцію плеча 
й іннервує шкіру задньої поверхні плеча.

> Нижній бічний шкірний нерв плеча, 
п. cutaneus brachii lateralis inferior, відходить 
від променевого нерва на плечі та іннервує 
шкіру бічної поверхні плеча нижче дельто
подібної ділянки.

> Задній шкірний нерв передпліччя,
п. cutaneus antebrachii posterior, відходить 
від променевого нерва на плечі, пронизує 
фасцію плеча біля плечо-променевого м’яза 
і розгалужується у шкірі задньої поверхні 
передпліччя.

Поверхнева гілка, r. superficialis, проме
невого нерва йде на передпліччі у променевій
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Рис. 315. Іннервація шкіри верхньої 
кінцівки.

1 -  n. cutaneus brachii lateralis superior;
2 -  n. cutaneus brachii posterior;
3 -  n. cutaneus antebrachii lateralis 

(n. musculocutaneus);
4 -  n. cutaneus antebrachii posterior 

(n. radialis);
5 -  r. superficialis n. radialis;
6 -  nn. digitales palmares (n. medianus);
7 -  nn. digitales palmares (n. ulnaris);
8 -  r. dorsalis n. ulnaris;
9 -  n. cutaneus antebrachii medialis;

10 -  n. cutaneus brachii medialis;
11 -  rr. cutanei laterales nn. intercostalium;
12 -  n. cutaneus brachii medialis;
13 -  n. cutaneus antebrachii medalis;
14 -  rr. palmares n. mediani et n. ulnaris;
15 -  nn. digitales palmares (n. ulnaris);
16 -  nn. digitales palmares (n. medianus);
17 -  r. superficialis n. radialis;
18 -  n. cutaneus antebrachii lateralis 

(n. musculocutaneus);
19 -  n. cutaneus brachii lateralis inferior 

(n. radialis);
20 -  n. cutaneus brachii lateralis superior 

(maxillaris);
21 -  nn. intercostobrachiales;
22 -  nn. supraclaviculares (plexus cervicalis)

борозні разом з променевими артерією міжзап’ясткових, зап’ястково-п’ясткових 
та венами. Дещо вище рівня променево- та п’ястково-фалангових суглобів кисті, 
зап’ясткового суглоба нерв пронизує фасцію 
передпліччя і переходить на тил кисті, де роз
галужується на 5 тильних пальцевих нервів Грудні нерви
(nn. digitales dorsales), які іннервують шкіру
тильних поверхонь проксимальних фаланг Грудні нерви, nn. thoracici, кількістю 12 
перших двох пальців з обох боків та серед- пар, беруть початок від дванадцяти грудних 
нього пальця з променевого боку. нервових сегментів спинного мозку. Ці нерви

Глибока гілка, r. profundus, проме- виходять із хребтового каналу крізь міжхреб-
невого нерва пронизує м ’яз-відвертач, цеві отвори нижче відповідного грудного
віддає задній міжкістковий нерв і роз- хребця і сплетень не утворюють. Дванадця-
галужується на м’язові гілки, які іннервують тий грудний нерв виходить з міжхребцевош
усі задні м’язи передпліччя та один бічний отвору між останнім грудним та першим
м’яз, що не іннервується самим промене- поперековим хребцем. Як і всі інші спинно-
вим нервом (короткий променевий м ’яз- мозкові нерви, кожний грудний нерв віддає
розгинач зап’ястка). Задній міжкістковий оболонну, сполучну, передню та задню гілки,
нерв передпліччя, n. interosseus antebrachii Задні гілки, rr. posteriores, грудних 
posterior, йде по задній поверхні міжкістко- нервів ідуть назад, пронизують глибокі
вої перетинки до кисті, віддає гілки до між- м’язи спини і закінчуються шкірними гіл-
кісткової перетинки та кісток передпліччя, ками. Кожна із задніх гілок грудних нервів



ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИ СТЕМ У -  НЕВРОЛОГІЯ (NEURO L0G IA) | 1 0 3

Рис. 316. Променевий нерв, п. radialis (схема).

1 -  n. cervicalis VIII;
2,26 -  n. radialis;
3 -  rr. musculares ad m. triceps brachii;
4 -  n. cutaneus brachii lateralis inferior;
5 -  r. muscularis ad m. brachialis;
6 -  r. muscularis ad m. extensor carpi radialis brevis;
7,12 -  r. superficialis;
8 -  r. muscularis ad m. extensor digitorum;
9 -  r. muscularis ad m. extensor carpi ulnaris;

10 -  r. muscularis ad m. abductor pollicis longus;
11 -  r. muscularis ad m. extensor pollicis brevis;
13 -  nn. digitales dorsales;
14 -  n. interosseus posterior;
15 -  r. muscularis ad m. extensor indicis;
16 -  r. muscularis ad m. extensor pollicis longus;
17 -  r. muscularis ad m. extensor digiti minimi;
18 -  r. muscularis ad m. supinator;
19 -  r. muscularis ad m. extensor carpi radialis longus;
20 -  r. muscularis ad m. anconaeus;
21 -  r. muscularis ad m. brachioradialis;
22 -  n. cutaneus brachii lateralis inferior;
23 -  n. cutaneus brachii posterior;
24 -  m. latissimus dorsi;
25 -  m. subscapularis;
27 -  truncus medius;
28 -  truncus superior;
29 -  n. cervicalis V

віддає рухові присередню та бічну гілки
(к medialis/ lateralis), які іннервують гли
бокі м’язи спини, та задню шкірну гілку 
(r. cutaneus posterior), яка іннервує шкіру 
хребтової, лопаткової, підлопаткової та 
поперекової ділянок спини (рис. 317).

Передні гілки (або міжреброві нерви), 
rr. anteriores (nn. intercostales), лягають між 
ребрами і прямують між ними у вентраль
ному напрямі. Передня гілка XII грудного 
нерва йде під останнім ребром, тому зветься 
підребровим нервом (n. subcostalis).

Міжреброві нерви

К о ж н и й  м іж р е б р о в и й  н е р в ,
n. intercostalis, іде у міжребровому про

міжку між внутрішнім та найглибшим між- 
ребровими м ’язами біля нижнього краю 
ребра разом з міжребровим (задньою або 
передньою) артерією та веною, які роз
міщені вище нерва (рис. 318). Нерв лежить 
під однойменною артерією. Верхні шість 
міжребрових нервів, ідучи у міжребрових 
проміжках, досягають краю грудини і роз
галужуються у шкірі цієї ділянки. Наступні 
три (VII-IX) міжребрових нерви, досяга
ючи по міжребрових проміжках ребрової 
дуги, перетинають хрящ нижчерозташова- 
ного ребра і йдуть далі між поперечним та 
внутрішнім косим м’язами живота, закін
чуючись шкірними гілками. Останні два 
(Х-ХІ) міжреброві нерви спочатку йдуть 
у міжребрових проміжках глибше зовніш
нього міжребрового м’яза (підребровий нерв
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Рис. 317. Сегментарна іннервація шкіри людини.

іде глибше квадратного м’яза попереку), 
а далі прямують у бічній та передній стінці 
живота подібно до V II-IX  міжребрових 
нервів, утворюючи з ними з’єднання у своїх 
кінцевих відрізках. Міжреброві нерви іннер- 
вують глибокі м’язи грудної клітки та м’язи 
черевної стінки; це -  зовнішній, внутрішній 
та найглибший міжреброві м ’язи, підре
брові м’язи, м’яз-підіймач ребер, поперечні 
м’язи грудної клітки та живота, зовнішній 
та внутрішній косі м’язи живота, прямий та 
пірамідний м’язи, квадратний м’яз попереку, 
а також задні зубчасті м’язи спини.

Приблизно посередині міжребрового про
міжку кожний міжребровий нерв віддає 
бічну шкірну гілку (грудну або черевну) 
{r. cutaneus lateralis [pectoralis/ abdominalis]), 
яка прямує косо вперед та іннервує шкіру біч
ної стінки грудної клітки або живота. Вздовж 
білягруднинної лін ії на передній груд
ній стінці та вздовж продовження цієї лінії 
вниз на передню черевну стінку під шкіру 
виходять передні шкірні гілки (грудні або 
черевні) {r. cutaneus anterior [pectoralis/ 
abdominalis]) міжребрових нервів, які іннер- 
вують шкіру передньої стінки грудної клітки 
або живота, попередньо розпавшись на при- 
середню та бічну гілки.

Від бічних шкірних гілок IV-VI міжре
брових нервів відходять бічні гілки груді 
{rr. mammarii laterales), а від передніх шкір
них гілок II—IV міжребрових нервів відхо
дять присередні гілки груді (rr. mammarii 
mediales), які іннервують грудь.

Бічні шкірні гілки І—III міжребрових 
нервів з’єднуються з гілками присереднього 
шкірного нерва плеча, утворюючи міжре- 
брово-плечові нерви (пп. intercostobrachiales), 
які іннервують шкіру присередньої поверхні 
верхньої третини плеча.

Поперекові нерви

Поперекові нерви, пп. lumbales, кіль
кістю 5 пар, виходять із хребтового каналу 
крізь міжхребцеві отвори нижче відповід
ного поперекового хребця. Поперекові спин
номозкові нерви віддають сполучні, обо
лонні, передні та задні гілки.

Задні гілки, rr.posteriores, поперекових 
нервів ідуть назад, проходять між ребро
вими відростками поперекових хребців, 
і кожна з них розділяється на присередню 
та бічну гілки. Рухова присередня гілка, 
r. medialis, іннервує глибокі м’язи спини. 
Чутлива бічна гілка, r. lateralis, іннервує 
шкіру верхньої частини сідничної ділянки. 
Ці бічні гілки поперекових нервів звуться 
верхніми нервами сідниці {пп. clunium 
superiores) (рис. 323).

Передні гілки, rr. anteriores, попере
кових нервів формують поперекове спле
тення та попереково-крижовий стовбур. 
Попереково-крижовим стовбуром {truncus 
lumbosacralis) зв’язуються одне з одним 
поперекове і крижове сплетення, тому їх 
часто об’єднують терміном попереково- 
крижове сплетення, plexus lumbosacralis.

Поперекове сплетення

Поперекове сплетення, plexus lumbalis, 
утворене передніми гілками чотирьох верх-
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Рис. 318. Міжреброві нерви, 
пп. intercostales.

1 -  г. medialis r. dorsalis n. thoracici;
2 -  r. lateralis r. dorsalis n. thoracici;
3 -  r. dorsalis n. thoracici;
4 -  n. spinalis;
5 -  nn. intercostales;
6 -  r. cutaneus lateralis;
7 -  mm. intercostales interni;
8 -  r. cutaneus anterior;
9 -  rr. communicantes;

10 -  radix anterior;
11 -  radix posterior;
12 -  medulla spinalis

ніх поперекових нервів і частиною воло
кон передньої гілки XII грудного нерва 
(рис. 319). Воно розташовується попереду 
поперечних відростків поперекових хребців 
та квадратного м’яза попереку, позаду вели
кого поперекового м’яза і частково у товщі 
останнього.

Короткі м’язові гілки відходять від пере
дніх гілок поперекових нервів ще до утво
рення сплетення й іннервують квадратний 
м’яз попереку, великий та малий поперекові 
м’язи, міжпоперечні бічні м’язи попереку.

Гілками поперекового сплетення є такі 
нерви:

1. К л у б о в о -п ід ч ер ев н и й  нерв ,
n. iliohypogastricus (ТІ2-Ц ), виходить з-під 
бічного краю великого поперекового м’яза 
і йде вбік по передній поверхні квадрат
ного м ’яза попереку. Далі він проходить 
вперед та вниз паралельно підребровому 
нерву у товщі бічної стінки живота між 
внутрішнім косим та поперечним м’язами, 
іннервує бічні м’язи живота і поділяється 
на дві чутливі кінцеві гілки. Бічна шкірна

гілка, r cutaneus lateralis, іннервує шкіру 
верхньобічної частини сідничної ділянки. 
Передня шкірна гілка, r cutaneus anterior, 
пронизує апоневроз зовнішнього косого 
м’яза живота над поверхневим пахвинним 
кільцем і іннервує шкіру живота над лобком.

2. К л у б о в о -п а х в и н н и й  н ер в , 
n. ilioinguinalis ((T12)-L ,), виходить з-під 
бічного краю великого поперекового м’яза 
нижче клубово-підчеревного нерва і йде 
паралельно до цього нерва. Далі клубово- 
пахвинний нерв проходить між внутріш
нім косим та поперечним м’язами живота, 
іннервує бічні м ’язи живота і заходить 
у пахвинний канал. У пахвинному каналі 
нерв розміщується перед сім’яним кана
тиком у чоловіків або круглою зв’язкою 
матки у жінок. Після виходу з каналу через 
поверхневе пахвинне кільце нерв розгалу
жується на наступні чутливі кінцеві гілки. 
Передні калиткові нерви, пп. scrotales 
anteriores, іннервують у чоловіків шкіру 
лобка, кореня статевого члена, верхньо- 
присередньої поверхні стегна та передніх
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Рис. 319. Поперекове сплетення, plexus lumbalis (І), 
крижове сплетення, plexus sacralis (II), куприкове 
сплетення, plexus coccygeus (III) (схема).
1 -  n. genitofem oralis; 2 -  n. iliohypogastricus; 
З -  n. ilioinguinalis; 4 -  n. cutaneus femoris lateralis; 
5 -  n. femoralis; 6 -  n. obturatorius; 7 -  truncus 
lumbosacralis; 8 -  n. ischiadicus; 9 -  n. cutaneus femoralis 
posterior; 10 -  n. pudendus

відділів калитки. Передні губні нерви,
пп. labiales anteriores, іннервують у жінок 
шкіру великих соромітних губ, лобка та 
верхньоприсередньої поверхні стегна.

3. С т а т е в о -с т е г н о в и й  н ер в , 
n. genitofemoralis (Ц -Ц ), пронизує вели
кий поперековий м’яз, з’являється на його 
передній поверхні на рівні III поперекового 
хребця і поділяється на дві гілки: статеву 
та стегнову. Статева гілка, r. genitalis, вхо
дить у пахвинний канал, де розташовується 
позаду сім’яного канатика у чоловіків або 
круглої зв’язки матки у жінок, виходить 
з каналу крізь поверхневе пахвинне кільце 
та іннервує у чоловіків сім’яний канатик, 
шкіру та м’ясисту оболонку калитки, шкіру 
верхньоприсередньої поверхні стегна, м’яз- 
підіймач яєчка, а у жінок -  круглу зв’язку

матки, шкіру великих соромітних губ та 
верхньоприсередньої поверхні стегна. Стег
нова гілка, rfemoralis, виходить із порож
нини таза через судинну лакуну збоку від 
стегнової артерії, пронизує решітчасту фас
цію та іннервує шкіру верхньоприсеред
ньої поверхні стегна зразу під пахвинною 
зв’язкою.

4. Бічний шкірний нерв стегна,
n. cutaneus femoris lateralis, з’являється на 
поверхні бічного краю великого попереко
вого м’яза, йде вниз по передній поверхні 
клубового м’яза, виходить із порожнини 
таза через бічний відділ м’язової лакуни 
й іннервує шкіру бічної поверхні стегна.

5. Затульний нерв, n. obturatorius (L2-L 4), 
з’являється на поверхні бічного краю вели
кого поперекового м’яза, йде вниз вздовж 
бічної стінки малого таза, виходить з порож
нини таза на стегно через затульний канал 
і поділяється на передню та задню гілки.

> Передня гілка, r. anterior, є продов
женням основного стовбура нерва, про
ходить між коротким та довгим привід
ними м’язами, іннервує м’язовими гілками 
(іrr musculares) ці м’язи, а також зовнішній 
затульний, гребінний та граційний м ’язи. 
Дистально передня гілка продовжується 
у шкірну гілку (r cutaneus), яка пронизує 
широку фасцію між кравецьким та довгим 
привідним м’язами та іннервує шкіру ниж
ніх 2/3 присередньої поверхні стегна.

> Задня гілка, к posterior, пронизує 
зовнішній затульний м’яз, лягає між вели
ким та коротким привідними м ’язами та 
іннервує названі м’язи.

Таким чином, рухові волокна затульного 
нерва іннервують в основному присередню 
групу м’язів стегна. Чутливі волокна задньої 
гілки досягають задньої стінки капсули 
колінного суглоба.

Непостійний додатковий затульний 
нерв, n. obturatorius accessorius, йде від 
сплетення вниз по передній поверхні клу
бової фасції, перегинається через гребінь 
лобкової кістки та іннервує гребінний м’яз 
і капсулу кульшового суглоба.
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6. Стегновий нерв, n.femordlis (L2-L 4), 
виходить з-під бічного краю великого попере
кового м’яза, йде під клубовою фасцією між 
великим поперековим та клубовим м’язами 
і виходить з порожнини таза крізь м’язову 
лакуну. На передній поверхні стегна нерв йде 
вниз у межах стегнового трикутника збоку 
від стегнових судин і продовжується у при
відний канал під назвою підшкірний нерв.

>  М ’язові гілки, rr. musculares, стегно
вого нерва іннервують гребінний м’яз та 
передні м’язи стегна -  кравецький м’яз, 
чотириголовий м’яз стегна та суглобовий 
м’яз коліна.

> Передні шкірні гілки, rr. cutanei 
anteriores, -  3-5 гілок стегнового нерва, що 
пронизують широку фасцію та іннервують 
шкіру нижніх 3/4 передньої поверхні стегна.

> П ідш кірний (підш кірний) нерв, 
п. saphenus, за функцією -  чутливий, 
є безпосереднім продовженням стегнового 
нерва. Виходить із привідного каналу через 
його присередню стінку (широкопривідну 
перегородку) разом з низхідною артерією 
коліна, проходить між кравецьким та тон
ким м ’язами, пронизує широку фасцію, 
виходить під шкіру і в супроводі вели
кої захованої вени спускається по гомілці 
до присереднього краю стопи. Підшкір
ний нерв іннервує шкіру нижче наколінка 
(піднаколінкова гілка, к infrapatellaris), 
присередньої поверхні гомілки та присе
реднього краю стопи до великого пальця 
стопи включно (присередні шкірні гілки 
гомілки, rr. cutanei cruris mediales).

Крижові нерви

Крижові нерви, пп. sacrales, -  п ’ять 
спинномозкових нервів, що починаються 
від крижових сегментів спинного мозку. Від 
місця утворення (злиття корінців) крижові 
нерви прямують вниз спочатку у хребто
вому, потім у крижовому каналі, і ще у хреб
товому каналі розділяються на свої основні 
гілки: оболонні, сполучні, задні та передні.

Задні гілки, rr. posteriores, за функцією -  
мішані, виходять із крижового каналу крізь 
відповідні задні крижові отвори (гілки верх
ніх 4 нервів); задня гілка V крижового нерва 
виходить з каналу крізь крижовий розтвір. 
Кожна задня гілка поділяється у свою чергу 
на дві гілки: присередню та бічну. При- 
середня гілка, п medialis, іннервує шкіру 
над крижовою кісткою та багатороздільні 
м’язи поперекового відділу хребта. Бічна 
гілка, r. lateralis, відходить тільки від трьох 
верхніх задніх гілок крижових нервів і скла
дається тільки з чутливих волокон. Ці три 
бічні гілки під назвою середніх нервів 
сідниці {пп. clunium medii) проходять через 
великий сідничний м’яз, підходять до шкіри 
верхньоприсереднього квадранта сідничної 
ділянки та іннервують її (рис. 323).

Передні гілки, rr. anteriores, виходять 
з крижового каналу крізь передні крижові 
отвори і формують крижове сплетення.

Крижове сплетення

Крижове сплетення, plexus sacralis, 
утворене передніми гілками верхніх чоти
рьох крижових нервів, V поперекового та 
частиною передньої гілки IV поперекового 
нерва (рис. 319). Передня гілка V попере
кового нерва та частина передньої гілки IV 
поперекового нерва формують попереково- 
крижовий стовбур {truncus lumbosacralis). 
Цей стовбур спускається у порожнину 
малого таза крізь її верхній отвір і на пере
дній поверхні грушоподібного м’яза приєд
нується до крижового сплетення.

Крижове сплетення розміщене на пере
дній поверхні грушоподібного м ’яза під 
тазовою фасцією. Воно має форму три
кутника, основа якого обернена до пере
дніх крижових отворів (місце виходу з кри
жового каналу передніх гілок крижових 
нервів), а верхівка -  до підгрушоподібного 
отвору (місце виходу з порожнини таза 
переважної кількості гілок крижового спле
тення). Гілки крижового сплетення можна
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Рис. 320. Нерви сідничної ділянки.
1 -  n. gluteus superior; 2 -  m. piriformis; 3 -  n. ischiadicus; 
4 -  n. cutaneus femoralis posterior; 5 -  n. gluteus inferior; 
6 -  m. gluteus maximus (sectio)

умовно поділити на короткі та довгі. Короткі 
гілки іннервують м’язи та шкіру переважно 
в ділянці таза, а довгі гілки -  м’язи та шкіру 
вільної нижньої кінцівки.

Короткі гілки крижового сплетення

1. М ’язові гілки прямують до таких
м ’язів: груш оподібного (n. musculi
piriform is), внутрішнього затульного
(n. musculi obturatorii interni), квадратного 
м’яза стегна (n. mucsuli quadrati femoris), 
непостійно -  до верхнього та нижнього 
близнюкових м’язів.

2. Верхній сідничний нерв, n. gluteus 
superior (L4-S j), ви хо дить  із  порожнини таза 
через надгрушоподібний отвір (рис. 320), 
проходить між малим та середнім сіднич
ними м ’язами і досягає м ’яза-натягувача 
широкої фасції стегна. Іннервує названі м’язи.

3. Нижній сідничний нерв, n. gluteus 
inferior (L5-S 2), залишає таз крізь підгрушо-

подібний отвір, йде до великого сідничного 
м’яза і розгалужується у його товщі. Крім 
великого сідничного м’яза, іннервує ще кап
сулу кульшового суглоба.

4. Соромітний нерв, n. pudendus (S2-S 4), 
виходить із таза через підгрушоподібний 
отвір, огинає сідничу ость і заходить знову 
у порожнину таза через малий сідничий 
отвір, потрапляючи до сідничо-відхідникової 
ямки. Далі нерв іде вперед у соромітному 
каналі сідничо-відхідникової ямки і продо
вжується у свою кінцеву гілку -  спинковий 
нерв статевого члена (або клітора).

До виходу з порожнини таза від соро
мітного нерва відходять невеликі м’язові 
гілки, які іннервують м ’яз-підіймач від
хідника та куприковий м’яз, а також гілки, 
які з’єднуються з гілками нижнього підче
ревного сплетення та іннервують середній 
відділ прямої кишки, дно сечового міхура, 
верхній відділ піхви.

У сідничо-прямокишковій ямці соро
мітний нерв віддає такі гілки: а) нижні 
відхідникові (прямокишкові) нерви, 
пп. anales (rectales) inferiores, які іннервують 
зовнішній м’яз-замикач відхідника та шкіру 
в ділянці відхідника; б) промежинні нерви, 
пп. perineales, які досягають промежини 
поряд з судинами промежини й іннервують 
м’язовими гілками (rr. musculares) поверх
неві м’язи сечостатевої ділянки (цибулинно- 
губчастий та сідничо-печеристий м ’язи, 
поверхневий поперечний м ’яз промеж
ини), а задніми калитковими (губними) 
нервами (пп. scrotales [labiales] posteriores) - 
шкіру промежини та задніх відділів калитки 
(або великих соромітних губ у жінок); в) 
спинковий нерв статевого члена (або клі
тора у жінок), n. dorsalis penis (clitoridis), 
який іде вперед по внутрішній поверхні 
гілки сідничної та нижньої гілки лобко
вої кісток, пронизує сечостатеву діафрагму 
і разом з однойменною артерією лягає на 
спинку статевого члена; цей нерв іннервує 
печеристі тіла та шкіру статевого члена 
(у жінок -  шкіру великих та малих сороміт
них губ), а також глибокі м’язи сечостатевої
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ділянки -  глибокий поперечний м’яз про
межини та зовнішній м’яз-замикач сечівника.

Довгі гілки крижового сплетення

1. Задній шкірний нерв стегна,
п. cutaneus femoris posterior (Sj—S3), виходить 
з порожнини таза крізь підгрушоподібний 
отвір присередньо від сідничого нерва, про
ходить під великим сідничним м’язом вниз 
у задню стегнову ділянку, пронизує широку 
фасцію і своїми кінцевими гілками розгалу
жується у шкірі задньої поверхні стегна до 
підколінної ямки включно.

Від заднього стегнового шкірного нерва 
на рівні нижнього краю великого сіднич
ного м’яза відходять такі нерви: а) нижні 
нерви сідниці, пп. clunium inferiores, які 
виходять з-під нижнього краю великого 
сідничного м’яза й іннервують шкіру ниж
ньої сідничної ділянки; б) промежинні 
нерви, пп. perineales, прямують вперед, 
огинають сідничний горб та іннервують 
шкіру промежини та шкіру присереднього 
відділу калитки (або великих соромітних 
губ у жінок); пронизний шкірний нерв, 
п. cutaneus perforans, іннервує шкіру навколо 
відхідника.

2. Сідничний нерв, п. ischiadicus 
(L4-S 3), -  найбільший нерв людського тіла. 
Виходить із порожнини таза крізь підгрушо
подібний отвір, розташовуючись збоку від 
інших нервів та судин (рис 318), проходить 
під великим сідничним м’язом збоку від 
сідничого горба і спускається вниз у задній 
ділянці стегна між півперетинчастим м’язом 
та двоголовим м’язом стегна, досягаючи під
колінної ямки. У верхньому куті підколінної 
ямки сідничний нерв розділяється на дві 
великі гілки -  великогомілковий та спільний 
малогомілковий нерви. Поділ на ці дві гілки 
може відбуватись вище підколінної ямки або 
навіть у порожнині таза. На препараті ниж
ньої кінцівки сідничний нерв можна штучно 
роз’єднати на великогомілковий та спіль
ний малогомілковий нерви шляхом розтину

сполучнотканинної перетинки, що оточує 
сідничний нерв, і розшарування нерва на дві 
гілки тупим інструментом знизу вверх.

М ’язові гілки сідничного нерва іннерву
ють задні м’язи стегна -  півсухожилковий 
м’яз, півперетинчастий м ’яз, двоголовий 
м’яз стегна (за винятком короткої головки 
двоголового м’яза стегна, яка іннервується 
спільним малогомілковим нервом), а також 
внутрішній затульний м’яз, верхній та ниж
ній близнюкові м’язи, великий привідний 
м ’яз. Суглобова гілка сідничного нерва 
іннервує капсулу кульшового суглоба.

А. Великогомілковий нерв

Великогомілковий нерв, п. tibialis 
(L4- S 3), є безпосереднім продовженням 
основного стовбура сідничного нерва. 
Проходить через підколінну ямку від її 
верхнього кута до нижнього, у якій роз
ташовується поверхнево під шкірою та 
поверхневою фасцією позаду підколінної 
вени та артерії (абревіатура взаєморозта- 
шування підколінного судинно-нервового 
пучка -  НЕВА). Далі нерв проходить під 
сухожилковою дугою камбалоподібного 
м’яза у гомілково-підколінний канал. Вели
когомілковий нерв виходить з гомілково- 
підколінного каналу позаду присередньої 
кісточки, огинає її, пройшовши під утриму
вачем м’язів-згиначів, і розділяється на свої 
кінцеві гілки -  присередній та бічний під- 
ошвові нерви (рис. 321).

У підколінній ямці від великогомілкового 
нерва відходять м’язові гілки, присередній 
шкірний нерв литки та міжкістковий нерв 
гомілки. 1. М’язові гілки, гг. musculares, 
іннервують задні м ’язи гомілки -  литко
вий, підошовний, камбалоподібний, під
колінний, задній великогомілковий, довгий 
м’яз-згинач пальців та довгий м’яз-згинач 
великого пальця стопи; гілка до підко
лінного м’яза іннервує ще капсулу колін
ного суглоба. 2. Присередній шкірний 
нерв литки, п. cutaneus surae medialis, йде
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Рис. 321. Нерви задньої ділянки гомілки 
(триголовий м’яз литки видалений).
1 -  n. ischiadicus; 2 -  n. fibularis communis; 3 -  n. cutaneus 
surae lateralis; 4 -  r. communicans fibularis; 5 -  n. suralis; 
6 -  rr. calcanei mediales; 7 -  n. cutaneus surae medialis; 
8 -  n. tibialis

вниз під шкірою та поверхневою фасцією 
гомілки між двома головками литкового 
м’яза збоку від малої захованої вени і іннер- 
вує шкіру литкової ділянки з присередньош 
боку. Дещо нижче середини гомілки при- 
середній шкірний нерв литки з’єднується 
з малогомілковою сполучною гілкою біч
ного шкірного нерва литки і продовжується 
у литковий нерв. Литковий нерв, n. suralis, 
прямує вниз збоку від малої захованої вени, 
виходить на бічний край стопи і віддає біч
ний тильний шкірний нерв, n. cutaneus 
dorsalis lateralis, та бічні п’яткові гілки, 
rr calcanei laterales, які іннервують шкіру 
тілу стопи з латерального боку та шкіру 
п’яткової ділянки.

Рис. 322. Нерви підошвової поверхні стопи.
1 -  rr. calcanei mediales; 2 -  m. flexor digitorum brevis 
(перерезан); 3 -  n. plantaris lateralis; 4 -  m. quadratus 
plantae; 5 -  m. abductor digiti minimi; 6 -  r. superficialis; 
7 -  r. profundus; 8 -  n. digitalis plantaris communis (n. plantaris 
lateralis); 9 -  mm. lumbricales; 10, 11 -  nn. digitales plantares 
proprii; 12 -  nn. digitales plantares communes (от n. digitalis 
plantaris medialis); 13, 18 -  tendo m. flexoris hallucis longi; 
14 -  m. flexor hallucis brevis; 15 -  m. abductor hallucis; 
16 -  tendo m. flexoris digitorum longi; 17 -  n. plantaris 
medialis; 19 -  r. muscularis; 20 -  a. tibialis posterior

3. М іж кістковий нерв гомілки,
n. interosseus cruris, відходить від велико
гомілкового нерва в нижньому куті під
колінної ямки, супроводить передню вели
когомілкову артерію та іннервує кістки 
гомілки, міжгомілковий синдесмоз і капсулу 
гомілковостопного суглоба.

4) Позаду присередньої кісточки від 
великогомілкового нерва відгалужуються
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присередні п’яткові гілки, rr. calcanei 
mediales, які іннервують шкіру п ’яткової 
ділянки з присереднього боку.

5) Присередній підошвовий нерв, 
п. plantaris medialis, є однією з двох кін
цевих гілок великогомілкового нерва 
(рис. 322), проходить на стопу під утримува
чем м’язів-згиначів присередньо від задньої 
великогомілкової артерії, лягає у присе- 
редню підошвову борозну і розгалужується 
на чотири спільні підошвові пальцеві 
нерви {пп. digitales plantares communes), які 
прямують у І—III міжплеснових проміж
ках та з медіального боку підошви стопи 
і іннервують відвідний м’яз великого пальця 
стопи, короткий м ’яз-згинач великого 
пальця стопи, перший червоподібний м’яз 
та шкіру присередньої поверхні підошви. Ті 
три спільні підошвові пальцеві нерви, що 
йдуть у міжплеснових проміжках, роздво
юються і разом з продовженням першого 
спільного підошвового пальцевого нерва 
формують сім власних підошвових паль
цевих нервів. Власні підошвові пальцеві 
нерви, пп. digitales plantares proprii, іннер
вують шкіру підошвової та сусідніх оберне
них одна до одної поверхонь I-IV пальців, 
а також шкіру тильної поверхні їхніх дис
тальних фаланг.

6) Бічний підошвовий нерв, п. plantaris 
lateralis, -  друга кінцева гілка великогоміл
кового нерва, тонша за присередній під
ошвовий нерв. Проходить під коротким 
м ’язом-згиначем пальців і досягає бічної 
підошвової борозни, на початку якої роз
діляється на глибоку та поверхневу гілки. 
Перед роздвоєнням бічний підошвовий нерв 
віддає м’язові гілки до квадратного м’яза 
підошви та відвідного м’яза мізинця стопи. 
Глибока гілка, r. profundus, бічного під
ошвового нерва йде у бічній підошвовій 
борозні та іннервує привідний м’яз вели
кого пальця стопи, короткий м’яз-згинач 
великого пальця стопи, II—IV червоподібні 
м ’язи. Поверхнева гілка, r. superficialis, 
бічного підошвового нерва роздвоюється 
на два спільні підошвові пальцеві нерви

{пп. digitales plantares communes). Пер
ший з цих спільних підошвових пальцевих 
нервів йде вздовж бічного краю стопи, дося
гає бічної поверхні V пальця під назвою 
власного підошвового пальцевого нерва й 
іннервує шкіру бічного краю стопи та біч
ної поверхні V пальця. Другий спільний 
підошвовий пальцевий нерв йде вздовж IV 
міжплеснового проміжка, іннервує корот
кий м ’яз-згинач мізинця і роздвоюється 
на два власні підошвові пальцеві нерви 
{пп. digitales plantares proprii), які іннерву
ють шкіру підошвової та обернених одна 
до одної поверхонь IV та V пальців, а також 
шкіру дистальних фаланг цих пальців.

Б. Загальний малогомілковий нерв

Загальний малогомілковий нерв,
n.fibularis {peroneus) communis (L4-S 2), від 
місця роздвоєння сідничного нерва йде вниз 
уздовж присереднього краю довгої головки 
двоголового м’яза стегна та присереднього 
краю сухожилка цього м’яза і досягає голо
вки малогомілкової кістки. Далі нерв пря
мує косо вперед, огинає під шкірою шийку 
малогомілкової кістки і розділяється на 
два малогомілкові нерви -  поверхневий та 
глибокий. М ’язові гілки спільного малого
мілкового нерва іннервують коротку голо
вку двоголового м’яза стегна. У підколінній 
ямці від загального малогомілкового нерва 
відходить бічний шкірний нерв литки, 
п. cutaneus surae lateralis, який прямує вниз 
по задній поверхні гомілки над бічною 
головкою литкового м’яза під поверхневою 
фасцією, пронизує останню та іннервує 
шкіру задньобічної поверхні проксималь
них двох третин гомілки. Від цього нерва 
або від самого загального малогомілкового 
нерва відходить малогомілкова сполучна 
гілка, r. communicans fibularis, яка злива
ється з присереднім шкірним нервом литки, 
утворюючи литковий нерв.

Поверхневий малогомілковий нерв, 
n.fibularis {peroneus) superficialis, прохо
дить у верхньому м’язово-малогомілковому
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каналі між малогомілковою кісткою та 
черевцем довгого малогомілкового м ’яза 
і потрапляє у передню гомілкову ділянку 
на межі між середньою та нижньою тре
тинами гомілки. Далі нерв проходить вниз 
між малогомілковими м’язами та довгим

Рис. 323. Іннервація шкіри нижньої кінцівки.
1 -  r. cu tan eu s la tera lis  n. il io h y p o g a str ic i;
2 -  n. genitofemoralis; 3 -  n. ilioinguinalis; 4 -  n. cutaneus
femoris lateralis; 5 -  rr. cutanei anteriores n. femoralis; 
6 -  r. cutaneus n. obturatorii; 7 -  n. cutaneus surae 
lateralis (от n.fibularis com m unis); 8 -  n. saphenus;
9 -  n. cutaneus dorsalis medialis (от n.fibularis superficialis);
10 -  n. cutaneus dorsalis lateralis (от n. suralis);
11 -  nn. digitales dorsales pedis (от n.fibularis profundus);
12 -  n. plantaris lateralis; 13 -  n. plantaris medialis; 
14 -  n. suralis; 15 -  n. cutaneus surae medialis; 16 -  
n. saphenus; 17 -  r. cutaneus n. obturatorii; 18 -  n. cutaneus 
femoralis posterior; 19 -  rr. cutanei anteriores n. femoralis; 
20 -  n. cutaneus femoris lateralis; 21 -  nn. clunium inferiores; 
22 -  nn. clunium medii; 23 -  nn. clunium superiores

м’язом-розгиначем пальців, пронизує фас
цію гомілки і розгалужується на кінцеві 
шкірні гілки, які виходять на тил стопи. По 
ходу поверхневий малогомілковий нерв від
дає м’язові гілки, rr. musculares, які іннер- 
вують довгий, короткий та третій мало
гомілкові м ’язи. Присередній тильний 
шкірний нерв, n. cutaneus dorsalis medialis, 
йде до присереднього краю тила стопи над 
утримувачами м’язів-згиначів, з ’єднується 
з декількома гілками литкового нерва й 
іннервує шкіру присереднього краю тилу 
і та великого пальця стопи та шкіру оберне
них одна до одної поверхонь II та III пальців 
стопи, за винятком шкіри над дистальними 
фалангами цих пальців. Проміжний тиль
ний шкірний нерв, n. cutaneus dorsalis 
intermedius, іде до бічного краю тилу стопи 
над утримувачами м’язів-розгиначів і, від
давши гілки до шкіри бічної кісточки, розга
лужується на тильні пальцеві нерви стопи 
(nn. digitales dorsales pedis), які іннервують 
шкіру обернених одна до одної поверхонь 
III, IV та V пальців, за винятком шкіри над 
їх дистальними фалангами.

Глибокий малогомілковий нерв, 
n.fibularis {peroneus) profundus, від місця 
розгалуження спільного малогомілкового 
нерва йде вперед, пронизує довгий мало
гомілковий м ’яз та передню міжм’язову 
перегородку і потрапляє у передню ділянку 
гомілки. Далі нерв іде вниз по передній 
поверхні міжкісткової перетинки гомілки 
збоку від передньої великогомілкової арте
рії, проходить під утримувачами м ’язів- 
розгиначів і виходить на тил стопи, де роз
галужується на два тильні пальцеві нерви 
стопи (nn. digitales dorsales pedis), які іннер
вують шкіру обернених одна до одної повер
хонь І та II пальців стопи з тильного боку 
(рис. 323). М’язові гілки, rr. musculares, 
глибокого малогомілкового нерва іннерву
ють передній великогомілковий м’яз, довгий 
м’яз-розгинач пальців, довгий м’яз-розгинач 
великого пальця, короткий м ’яз-розгинач 
пальців та короткий м’яз-розгинач великого 
пальця стопи.
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Куприковий нерв

Куприковий нерв, п. coccygeus, вихо
дить із крижового каналу і потрапляє 
у порожнину таза крізь щілину між крижо
вою та куприковою кістками, з ’єднується 
з передніми гілками IV та V крижових 
нервів, утворюючи куприкове сплетення.

Куприкове сплетення

Куприкове сплетення, plexus coccygeus, 
утворене передніми гілками IV-V крижових 
нервів та куприковим нервом. Розміщується 
куприкове сплетення на передній поверхні 
куприкового м ’яза та крижово-остьової 
зв’язки. Від куприкового сплетення від
ходять: 1) відхідниково-куприковий нерв, 
п. anococcygeus, який пронизує крижово- 
остьову зв’язку і іннервує шкіру над нею та 
куприком; 2) м’язові гілки, rr musculares, 
які іннервують куприковий та крижово- 
куприкові м’язи.

АВТОНОМНА НЕРВОВА 
СИСТЕМА

Автономна (вегетативна) нервова сис
тема, systema nervorum autonomicum, є авто
номним відділом, divisio autonomica, нер
вової системи. Вона регулює діяльність 
внутрішніх органів людини через вплив на 
серце, судини, кишечник та інші органи, що 
містять у своєму складі непосмуговану мус
кулатуру і (або) залозистий епітелій.

Внутрішні органи, які забезпечують та 
регулюють живлення, дихання, виділення, 
розмноження живого організму, можна 
назвати органами рослинного життя, або 
вегетативними органами. Сукупність орга
нів, які розміщені не в порожнинах тіла, а в 
стінках тулуба та на кінцівках і які забезпе
чують здатність тварин та людини до добре 
помітних рухів та до відчуття навколишніх

подразнень, тобто мускулатуру та органи 
чуттів, відносять до органів тваринного 
життя (сома, soma). Згідно з цим, французь
кий анатом Біша М. Ф. (Bichat М. F.) ще 
у 1800 р. запропонував усю нервову систему 
поділити на соматичну, або анімальну 
(лат. animalium -  тварина), яка сприймає 
подразнення навколишнього середовища 
та регулює рухи м’язів тіла, і вегетативну, 
або рослинну (лат. vegetabile -  рослина) 
нервову систему, яка контролює обмін речо
вин і роботу внутрішніх органів та залоз.

Автономним цей відділ нервової системи 
називають через те, що він не підконтр
ольний свідомості людини і в мозковій 
корі не виявлені її вищі центри. Пересічна 
людина не може регулювати силу та час
тоту серцевих скорочень, швидкість про
цесів травлення тощо. Людина не відчуває 
навіть наявності багатьох внутрішніх орга
нів, поки вони здорові, і не має уявлення 
про те, як в її організмі всмоктується їжа, 
відбувається перистальтика кишок та ін. 
Лише певною мірою на центри вегетативної 
нервової системи можуть впливати мозкова 
кора, базальні ядра, мозочок, гіпоталамус. 
Завдяки цьому людина може здійснювати 
деякий свідомий контроль за діяльністю 
внутрішніх органів (напр., якщо уявити 
у роті скибку лимона, то виділиться слина). 
Контроль за автономною частиною нервової 
•системи можна посилити тренуванням, що 
використовується в різноманітних системах 
аутотренінгу та оздоровчих системах східної 
медицини.

Подібно до соматичної, автономна 
нервова система має центральну та пери
ферійну частини. Морфологічними відмін
ностями автономної нервової системи від 
соматичної є: 1) розміщення осередків її 
центральної частини у певних місцях цен
тральної нервової системи (ядровість цен
трів); 2) двонейронна побудова її перифе
рійної частини, яка обумовлена розташуван
ням аксона першого нейрона еферентного 
шляху поза межами центральної нервової 
системи. Тіла других нейронів еферентної
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ланки скупчуються у вигляді автономних 
вузлів (ganglia autonomica). Тому ті нервові 
волокна автономної нервової системи, 
що несуть імпульс до вузла, називають 
передвузловими, або прегангліонарними 
{neurofibrae preganglionicae), а волокна, що 
несуть імпульс від вузла, -  завузловими, 
або постгангліонарними {neurofibrae 
postganglionicae) (рис. 324). Крім того, авто
номні нервові волокна, у порівнянні із сома
тичними, тонші і повільніше проводять 
імпульс. Для порівняння, не вкриті мієліном 
завузлові волокна (група С, за Erlager -  
Gasser, 1937 р.) мають товщину близько 
1 мкм і швидкість проведення імпульсу 
біля 1 м/с, а вкриті мієліном рухові волокна 
(група А, за Erlager -  Gasser) мають тов
щину близько 10 мкм і швидкість прове
дення імпульсу біля 100 м/с.

На основі фармакологічних, фізіоло
гічних та морфологічних ознак автономну 
нервову систему поділяють на дві частини: 
симпатичну та парасимпатичну.

Медіатором, що виділяється у між- 
нейронних синапсах симпатичної нерво
вої системи, є норадреналін, а медіатором 
парасимпатичної нервової системи є аце

тилхолін. За Я. Dale, холінергічними є усі 
волокна парасимпатичної нервової системи 
та прегангліонарні волокна симпатичної 
нервової системи, а адренергічними є лише 
постгангліонарні волокна симпатичної нер
вової системи.

Фізіологічно виявляється, що впливи, які 
надходять від центральної нервової системи 
і передаються симпатичними та парасим
патичними нервами, між собою антагоніс
тичні. Майже в усіх органах є нерви обох 
систем: одні з них несуть імпульси, якими 
збуджується діяльність органа, інші несуть 
імпульси, які їх притамовують. Так, сим
патична нервова система прискорює биття 
серця та збільшує артеріальний тиск, поси
лює дихання та розширює просвіт бронхів, 
гальмує перистальтику та активізує стис
качі кишечнику, звужує артеріальні судини 
майже в усіх органах, пригнічує секрецію 
залоз, посилює окислювальні процеси у тка
нинах, розширює зіницю ока (очі стають 

“симпатичними”). Парасимпатична нервова 
система сповільнює биття серця, розширює 
судини у більшості органів, посилює перис
тальтику кишечнику та секрецію його залоз, 
звужує просвіт бронхів та зіницю ока.

Рис. 324. Схема побудови периферійної частини автономної нервової системи 
(systema nervorum autonomicum).

1 -  neurofibra preganglionica; 2 -  ganglion autonomicum; 3 -  musculus nonstriatus; 4 -  neurofibra postganglionica; 
5 -  medulla spinalis
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Формування двох частин автономної нер
вової системи в процесі еволюції викликане 
постійним чергуванням двох фаз у житті 
тварини -  збудження та спокою. Стан збу
дження (стресу), коли здійснюється агресія 
або самозахист, рано чи пізно змінюється 
станом спокою та відпочинку, і навпаки. 
У стресовому стані, коли тварина переслідує 
здобич або сама є переслідуваною, у неї 
активізується симпатична нервова система, 
в організмі відбувається прискорення фізі
ологічних реакцій та інші вищеописані 
реакції, що допомагає досягти успіху. Вплив 
симпатичної нервової системи посилюється 
викидом з надниркових залоз у кров адре
наліну, який з током крові досягає кож
ної клітини організму. У стані відпочинку 
активізується парасимпатична нервова сис
тема, що дозволяє організму відновити сили, 
перетравити спожиту їжу і зазвичай заснути. 
Це нормальні фізіологічні процеси, що від
буваються і у людини, але, враховуючи 
її соціальний статус, інтерпретація станів 
збудження та відпочинку може бути іншою. 
Розлад у взаємодії двох частин автономної 
нервової системи призводить до появи різ
них захворювань внутрішніх органів. Для 
лікування цих захворювань використовують 
значний арсенал фармакологічних препара
тів, які впливають на діяльність автономної 
нервової системи.

Серед морфологічних відмінностей двох 
частин автономної нервової системи можна 
відзначити такі:

1. Центри частин автономної нервової 
системи розміщені у різних відділах цен
тральної нервової системи: симпатичної -  
у тораколюмбальному відділі, а парасимпа
тичної -  у краніосакральному.

2. Передвузлові нервові волокна пара
симпатичної нервової системи довші, ніж 
завузлові волокна, на відміну від симпатич
ної нервової системи, в якій довшими, як 
правило, є завузлові волокна.

3. Периферійна частина симпатичної 
нервової системи існує самостійно у вигляді 
окремих нервів і може бути виявлена пре

паруванням, натомість усі парасимпатичні 
нервові волокна йдуть у складі тих чи інших 
черепних або спинномозкових нервів разом 
із соматичними та симпатичними волокнами.

4. Ефект від збудження першого нейрона 
еферентного шляху парасимпатичної нер
вової системи є більш локалізованим, тому 
що його аксон контактує з меншим числом 
тіл других нейронів, ніж аксон симпатичної 
нервової системи, який породжує більш 
генералізоване збудження. Для прикладу, 
у парасимпатичному війковому вузлі від
ношення аксонів прегангліонарних нейронів 
до тіл постгангліонарних нейронів стано
вить 1/2, а у симпатичному верхньому ший
ному вузлі таке відношення складає 1/32.

5. Симпатична нервова система пред
ставлена в усіх органах і тканинах тіла, про
никаючи туди разом із судинами. На відміну 
від неї, парасимпатична нервова система 
іннервує тільки нутрощі і не представлена 
у стінках тулуба та на кінцівках. Тільки сим
патичну іннервацію отримують надниркові 
залози, гіпофіз, епіфіз, селезінка, залози 
шкіри та м’язи-підіймачі волосся шкіри.

Парасимпатична частина 
автономної нервової системи

П арасим патична частина, p a rs  
parasympathica, автономної нервової сис
теми {парасимпатична нервова система) 
має центральний та периферійний відділи.

До центрального відділу належать: 
1) парасимпатичні ядра III, VII, IX та X 
пар черепних нервів, що лежать у стов
бурі головного мозку (черепна частина, 
pars cranialis)', 2) крижові парасимпатичні 
ядра, nuclei parasympathici sacrales, що 
розміщені у сірій речовині II—IV крижових 
сегментів спинного мозку між передніми 
та задніми рогами (тазова частина, pars 
pelvica) (рис. 325).

І. До периферійного відділу черепної 
частини парасимпатичної нервової системи
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Рис. 325. Схема автономної 
нервової системи.

1 -  medulla oblongata;
2 -  mesencephalon;
3 -  ganglion ciliare;
4 -  ganglion submandibulare;
5 -  ganglion oticum;
6 -  ganglion cervicale superius;
7 -  ganglion cervicale medium;
8 -  ganglion stellatum;
9 -  n. splanchnicus major;

10 -  ganglion coeliacum;
11 -  n. splanchnicus minor;
12 -  ganglion mesentericum

superius;
13 -  ganglion mesentericum

inferius;
14 -  plexus vesicalis;
15 -  nn. splanchnici pelvini;
16 -  medulla spinalis;
17 -  truncus sympathicus

належать парасимпатичні волокна окору- 
хового (III пара черепних нервів), лицевого 
(VII пара), язико-глоткового (IX пара), блу
каючого (X пара) нервів та їхні гілки, війко
вий, крило-піднебінний, піднижньощелеп- 
ний, під’язиковий, вушний вузли, а також 
черепно-шийна, грудна і черевна частини 
нутрощевих сплетень та вузлів.

1. В ійковий вузол, ganglion ciliare , 
видовженої форми, завдовжки 1,5-2,0 мм, 
розміщений у товщі жирової тканини

у задньому відділі очної ямки збоку від 
зорового нерва на 2,0 см позаду очного 
яблука. Аксони клітин парасимпатичних 
ядер середнього мозку (додаткових ядер 
окорухового нерва) досягають війкового 
вузла в складі окорухового нерва та його 
окорухового корінця. У війковому вузлі 
знаходяться тіла інших нейронів еферент
ного парасимпатичного шляху, на яких 
закінчуються синапсами аксони нейронів 
ядер Едінгера -  Вестфаля та Перля. Пост-
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гангліонарні волокна, які складаються 
з аксонів других нейронів, утворюють 
3-6 коротких війкових нервів, прямують 
поряд із зоровим нервом до очного яблука, 
пронизують склеру та іннервують м ’яз- 
звужувач зіниці та війковий м’яз. Основна 
частина клітин додаткових ядер окорухо- 
вого нерва (до 96 %) іннервує війковий 
м’яз, решта -  м’яз-звужувач зіниці. Через 
війковий вузол транзитом проходять чут
ливі волокна очного нерва та симпатичні 
постгангліонарні волокна від внутрішнього 
сонного сплетення.

Таким чином, війковий вузол має пара
симпатичний (окоруховий) корінець, 
radix parasympathica (<oculomotoria), сим
патичний корінець, radix sympathica, чут
ливий (носовійковий) корінець, radix 
sensoria (іnasociliaris).

2. Крилопіднебінний вузол, ganglion 
pterygopalatinum , розміром близько 5 мм, 
розміщений у крилопіднебінній ямці збоку 
від клино-піднебінного отвору. У цьому 
вузлі перемикаю ться прегангліонарні 
волокна, що йдуть від верхнього слино
видільного та сльозового ядер лицевого 
нерва у складі великого кам’янистого нерва 
та нерва крилоподібного каналу, на пост
гангліонарні волокна, що йдуть у складі 
власних гілок вузла (носо-піднебінний нерв, 
п. nasopalatinus, великий піднебінний нерв, 
п. palatinus major, малі піднебінні нерви, 
пп.palatini minores, носові гілки, rr. nasales) 
та гілок верхньощелепного нерва (виличний 
нерв, п. zygomaticus, сполучна гілка зі сльо
зовими нервом, r communicans) і досягають 
залоз слизової оболонки порожнин носа, 
рота, глотки та сльозової залози.

Крило-піднебінний вузол має пара
симпатичний (проміжний) корінець  
(великий кам’янистий нерв), radix  
parasympathica (oculomotoria) (n. petrosus 
major), симпатичний корінець (глибо
кий кам’янистий нерв), radix sympathica 
(n.petrosus profundus), чутливий корінець 
(вузлові гілки верхньощелепного нерва), 
radix sensoria (rr. ganglionares n. maxillaris).

3. Піднижньощелепний вузол, ganglion 
submandibulare, розміром близько 3 мм, роз
міщений на піднижньощелепній залозі під 
язиковим нервом (n. lingualis -  гілка ниж
ньощелепного нерва). У складі язикового 
нерва до цього вузла підходять прегангліо
нарні волокна від верхнього слиновиділь
ного ядра у складі барабанної струни (chorda 
tympani) лицевого нерва. Аксони нейронів 
цього вузла утворюють постгангліонарні 
волокна, що іннервують піднижньощелепну 
та під’язикову слинні залози.

Піднижньощелепний вузол має пара
симпатичний корінець (барабанна  
струна), radix parasym pathica (chorda 
tympani), симпатичний корінець, radix 
sympathica, чутливий корінець (вузлові 
гілки піднижньощелепного нерва), radix 
sensoria (rr. ganglionares n. mandibularis).

4. П ід’язиковий вузол, ganglion  
sublinguale, являє собою скупчення тіл 
нейронів по ходу залозистих гілок язикового 
нерва до під’язикової залози, в яких пере
ключаються прегангліонарні волокна пара
симпатичної частини лицевого нерва (від 
верхнього слиновидільного ядра) на пост
гангліонарні волокна. Інколи під’язиковий 
вузол розміщ ується у вигляді окре
мого невеликого вузла на бічній поверхні 
під’язикової залози.

Під’язиковий вузол має парасимпатич
ний корінець (барабанна струна), radix 
parasympathica (chorda tympani), симпатич
ний корінець, radix sympathica, чутливий 
корінець (вузлові гілки піднижньощелеп
ного нерва), radix sensoria (rr. ganglionares 
n. mandibularis).

5. Вушний вузол, ganglion oticum, роз
міром близько 3 мм, лежить присередньо 
від нижньощелепного нерва під овальним 
отвором. До вузла підходять прегангліонарні 
волокна, які йдуть від нижнього слинови
дільного ядра у складі парасимпатичної 
частини волокон язикоглоткового нерва та 
його гілок -  барабанного (n. tympanicus) 
та малого кам’янистого (n.petrosus minor) 
нервів. П остгангліонарні секреторні
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волокна від вузла прямують до привушної 
залози у складі вушно-скроневого нерва 
{п. auriculotemporalis -  гілка нижньощелеп
ного нерва).

Вушний вузол має парасимпатичний 
корінець (малий кам’янистий нерв),
radix parasympathica (п. petrosus minor), 
симпатичний корінець, radix sympathica, 
чутливий корінець (вузлові гілки під- 
нижньощелепного нерва), radix sensoria 
(rr. ganglionares n. mandibularis).

6. Аксони клітин заднього ядра блукаю
чого нерва досягають вузлів автономних 
сплетень {ganglia plexuum autonomicum  
[visceralium]), які розміщені у позаорганних 
та внутрішньоорганних (внутрішньостінко- 
вих) вегетативних сплетеннях органів шиї, 
грудної та черевної порожнин. Постганглі- 
онарні волокна іннервують непосмуговану 
мускулатуру та залози цих органів. Кишко
вий тракт іннервується парасимпатичними 
волокнами блукаючого нерва до лівого обо
дового згину. Дистальніші відділи тракту 
іннервуються тазовою частиною парасимпа
тичної нервової системи.

У черепній частині деякі анатоми виді
ляють кінцевий нерв (п. terminalis) (або 
нульову [0] пару черепних нервів), який 
з’єднує передню пронизану речовину мозку 
з нюховою частиною слизової оболонки 
порожнини носа. Кінцевий нерв склада
ється з парасимпатичних та чутливих воло
кон. Він проходить у порожнину носа крізь 
так званий кінцевонюховий отвір {foramen 
olfactoterminale), розміщений у передньо- 
присередній частині решітчастої пластинки 
решітчастої кістки. Група нервових клі
тин, розміщених по ходу волокон кінцевого 
нерва, отримала назву кінцевого вузла 
{ganglion terminale).

II. До периферійного відділу тазової 
частини, парасимпатичної нервової системи 
належать тазові нутрощеві нерви, тазова 
частина нутрощевих сплетень та вузлів.

Тазові нутрощеві нерви, пп. splanchnici 
pelvici, йдуть від передніх гілок II—IV кри
жових спинномозкових нервів до ниж

нього підчеревного сплетення {plexus 
hypogastricus inferior). Основна частина 
волокон тазових нутрощевих нервів є пре- 
гангліонарними волокнами, що досяга
ють тазових вузлів {ganglia pelvica), роз
міщених у складі нижнього підчеревного 
сплетення та інших тазових автономних 
сплетень (передміхурове, сечоміхурове, мат
ково-піхвове, сім’явиносне та прямокишкові 
сплетення). Відростки нейронів тазових 
вузлів (постгангліонарні волокна) прямують 
до тазових органів і іннервують їхні непо- 
смуговані м’язи та залози. Тазові нутрощеві 
нерви викликають скорочення м’язів стінки 
дистальної половини ободової кишки (від 
лівого ободового згину), прямої кишки, 
сечового міхура, сечівника з одночасним 
розслабленням їхніх сфінктерів (випорож
нення цих порожнистих органів), а також 
скорочення м’язів матки та піхви. Частина 
постгангліонарних волокон, яка йде від 
передміхурового сплетення до печеристих 
тіл статевого члена (або клітора) у складі 
печеристих нервів статевого члена/ клі
тора {пп. cavernosi penis/ clitoridis) викли
кають ерекцію цих статевих органів, що 
обумовило іншу назву тазових нутрощевих 
нервів -  збуджуючі нерви {пп. erigentes). 
Менша частина волокон тазових нутроще
вих нервів є чутливими (аферентними).

Тазові вузли мають парасимпатичний 
корінець (тазові нутрощеві нерви), radix 
parasympathica {пп. splanchnici pelvici), сим
патичний корінець, radix sympathica, чут
ливий корінець, radix sensoria.

Симпатична частина 
автономної нервової системи

Симпатична частина, pars sympathica, 
автономної нервової системи {симпатична 
нервова система) має центральний та пери
ферійний відділи. До центрального від
ділу належать проміжний стовп {columna 
intermedia) та бічна проміжна речовина
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{substantia intermedia lateralis), які розмі
щені між передніми та задніми рогами на 
протязі від І грудного до II поперекового 
сегментів спинного мозку. До периферій
ного відділу симпатичної нервової системи 
належать симпатичний стовбур, автономні 
сплетення грудної та черевної порожнин, 
нерви та їх гілки.

Симпатичний стовбур

С им патичний стовбур, truncus  
sympathicus, парний, являє собою ланцюг 
20-25 нервових вузлів, зв’язаних між собою 
міжвузловими нервовими волокнами. Пра
вий та лівий симпатичні стовбури розмі
щені по боках хребтового стовпа на протязі 
від основи черепа до куприка. На куприку 
обидва стовбури сходяться в один спільний 
кінцевий непарний вузол. Вузли симпа
тичного стовбура, ganglia trunci sympathici, 
містять тіла мультиполярних нейронів, на 
яких синапсами закінчуються аксони пер
ших нейронів симпатичної частини авто
номної нервової системи, тіла яких лежать 
у її центральному відділі -  бічному розі 
спинного мозку. Аксони перших нейронів 
утворюють прегангліонарні, вкриті мієліном 
волокна, що підходять до симпатичного 
стовбура у складі (послідовно) передніх 
корінців спинномозкових нервів та білих 
сполучних гілок. Ті сполучні гілки, гаті 
communicantes, що несуть прегангліонарні 
волокна від спинномозкових нервів до сим
патичного стовбура, вкриті мієліновою обо
лонкою (як і волокна соматичної нервової 
системи) і мають білий колір,тому їх нази
вають білими сполучними гілками {ramus 
communicans albus). Частина прегангліонар- 
них волокон цих сполучних гілок не дося
гає вузлів симпатичного стовбура, а пере
ключається на постгангліонарні волокна 
у проміжних вузлах {ganglia intermedia), 
які розміщені у товщі сполучних гілок ший
них та поперекових спинномозкових нервів. 
Від вузлів симпатичного стовбура та про

міжних вузлів до спинномозкових нервів 
йдуть постгангліонарні, не вкриті мієлі
ном волокна, що формують сполучні гілки 
сірого кольору (сіра сполучна гілка, ramus 
communicans griseus).

У зв’язку з тим, що центри симпатич
ної нервової системи розміщені у грудних 
та двох верхніх поперекових сегментах 
спинного мозку, а симпатичний стовбур 
тягнеться вище та нижче цього рівня, то до 
вищерозташованих шийних вузлів і до ниж- 
черозташованих поперекових, крижових та 
непарного вузлів стовбура прегангліонарні 
волокна доходять по міжвузлових гілках. 
Міжвузлові гілки, rami interganglionares, 
з ’єднують один з одним усі вузли симпатич
ного стовбура, вони складаються з пучків 
прегангліонарних мієлінових волокон та 
постгангліонарних безмієлінових волокон.

У симпатичному стовбурі виділяють 4 
відділи: шийний, грудний, поперековий та 
крижово-куприковий.

До шийного відділу належать 3 шийні 
вузли: верхній, середній та нижній 
(рис. 326). Вони розміщені між глибокими 
м’язами шиї та передхребтовою пластинкою 
шийної фасції (передхребтовою фасцією).

І. Верхній шийний вузол, ganglion 
cervicale superius, видовженої форми, розмі
ром 2,5 х 0,5 см, розміщений на 2 см нижче 
основи черепа між довгим м’язом голови та 
заднім черевцем двочеревцевого м’яза. Від 
вузла відходять постгангліонарні волокна, 
які формують наступні нерви та гілки.

1. Внутрішній сонний нерв, п. caroticus 
internus, прямує від верхнього полюса 
верхнього шийного вузла вгору і лягає на 
задню стінку внутрішньої сонної артерії. 
У сонному каналі нерв оплітає артерію 
своїми гілками, утворюючи внутрішнє 
сонне сплетення {plexus caroticus internus). 
Після виходу з каналу від внутрішнього 
сонного сплетення відходить глибокий 
кам’янистий нерв, п.petrosus profundus, 
який прямує крізь рваний отвір до крило
подібного каналу і з’єднується з великим 
кам’янистим нервом (гілка лицевого нерва),
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Рис. 326. Симпатичний стовбур, truncus 
sympathicus, та спинномозкові нерви, 
пп. spinales.
1 -  n. cranialis; 2 -  n. cervicalis І; 3 -  plexus brachialis; 
4 -  ganglion spinale; 5 -  plexus lumbosacralis; 6 -  filum 
terminale; 7 -  n. slanchnicus minor; 8 -  n. splanchnicus 
major; 9 -  ganglion stellatum; 10 -  ganglion cervicale 
medium; 11 -  ganglion cervicale superius

утворюючи нерв крилоподібного каналу. 
У складі нерва крилоподібного каналу сим
патичні волокна проходять через крилопо
дібний канал, досягають крило-піднебінного 
вузла і проходять через вузол транзитом, 
досягаючи слизової оболонки, судин залоз 
і тканин порожнин рота, носа, очної ямки. 
Частина внутрішнього сонного сплетення, 
що оточує печеристу частину внутрішньої 
сонної артерії, називається печеристим 
сплетенням {plexus cavernosus). Симпатичні

волокна йдуть від печеристого сплетення 
поряд з усіма гілками внутрішньої сонної 
артерії, утворюючи періартеріальні спле
тення і досягаючи судин мозку, очної ямки. 
Очного яблука симпатичні волокна досяга
ють з тілами періартеріального сплетення 
очної артерії, симпатичного корінця війко
вого вузла, коротких війкових нервів і іннер- 
вують м ’яз-розширювач зіниці, судинну 
оболонку та судини очного яблука.

2. Зовнішні сонні нерви, пп. carotici 
externi, кількістю близько 3 (від 2 до 6), пря
мують на рівні шилопід’язикового м’яза до 
стінки зовнішньої сонної артерії та обплі
тають її, утворюючи зовнішнє сонне спле
тення, plexus caroticus externus. Висхідна 
частина зовнішнього сонного сплетення під
німається по стінці зовнішньої сонної арте
рії і розповсюджується на її гілки, отриму
ючи назви відповідно цим гілкам. Низхідна 
частина зовнішнього сонного сплетення 
досягає спільної сонної артерії, утворюючи 
навколо неї разом з низхідною частиною 
внутрішнього сонного сплетення спільне 
сонне сплетення, plexus caroticus communis. 
До спільного сонного сплетення приєдну
ються гілки язикоглоткового та блукаючого 
нервів, які разом беруть участь в утворенні 
сонного клубочка {glomus caroticus).

3. Яремний нерв, n. jugularis, підніма
ється по стінці внутрішньої яремної вени 
і досягає нижнього вузла язикоглоткового 
нерва та верхнього вузла блукаючого нерва. 
Далі симпатичні волокна яремного нерва 
розповсюджуються у складі гілок IX та X 
пар черепних нервів.

4 . Г о р т а н н о -г л о т к о в і г іл к и ,
rr. laryngopharyngeales, прямують до глотко
вого сплетення і іннервують судини, м’язи, 
слизову оболонку гортані та глотки.

5. Верхній шийний серцевий нерв, 
n. cardiacus cervicalis superior, низходить до 
серця попереду передхребтової пластинки 
шийної фасції паралельно симпатичному 
стовбуру та присередньо від нього. У груд
ній порожнині правий верхній шийний 
серцевий нерв проходить спереду від плечо-
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головного стовбура, а лівий однойменний 
нерв -  спереду від спільної сонної арте
рії, далі обидва нерви йдуть по передній 
поверхні дуги аорти і входять до складу 
серцевого сплетення.

6. Сірі гілки з’єднують верхній шийний 
вузол з трьома (інколи чотирма) першими 
шийними спинномозковими нервами, ниж
нім вузлом блукаючого нерва, під’язиковим 
та діафрагмовим нервами.

II. Середній шийний вузол, ganglion 
cervicale medium, -  невеликий вузол оваль
ної форми. Розміщується на рівні попере
чного відростка VI шийного хребця, при
лягає до нижньої щитоподібної артерії. 
Відразу під середнім шийним вузлом між 
хребтовими артерією та веною знаходиться 
ще менший, непостійний хребтовий вузол, 
ganglion vertebrale. Від середнього шийного 
вузла відходять наступні нерви та гілки.

1. Середній шийний серцевий нерв, 
п. cardiacus cervicalis medius, іде вниз збоку 
від верхнього шийного серцевого нерва 
і досягає серцевого сплетення.

2. Сполучні гілки до IV-VI (інколи VII) 
шийних спинномозкових нервів, спільного 
сонного сплетення, сплетень нижньої щито
подібної артерії, щитоподібної та прищито- 
подібної залоз.

I I I .  Ш и й н о г р у д н и й  ( з ір ч а с 
тий, нижній шийний) вузол, ganglion 
cervicothoracicum  (stellatum , cervicale  
inferius), існує у 75 % випадків внаслідок 
злиття нижнього шийного вузла з верхнім 
грудним вузлом симпатичного стовбура. 
У 25 % випадків нижній шийний та верхній 
грудний вузли лежать окремо. Зірчастий 
вузол має неправильну (зірчасту) форму, 
поперечні розміри до 8 мм. Він розміщений 
на рівні головки І ребра позаду підключич
ної артерії. Від вузла відходять наступні 
нерви та гілки.

1. Нижній шийний серцевий нерв,
п. cardiacus cervicalis inferior, іде вниз 
позаду плечо-головного стовбура (правий 
нерв) та позаду аорти (лівий нерв) до серце
вого сплетення.

2. Хребтовий нерв, п. vertebralis, під
ходить до задньої стінки хребтової артерії 
і формує на стінці артерії хребтове спле
тення (plexus vertebralis).

3. Підключична петля, ansa subclavia, 
охоплює спереду підключичну артерію. 
Симпатичні волокна петлі утворюють на 
стінці підключичної артерії підключичне 
сплетення, plexus subclavius, а далі про
довжуються на гілки підключичної артерії 
і досягають з ними органів і тканин шиї, 
грудної порожнини та руки.

4. Сполучні гілки до VI-VIII шийних 
спинномозкових нервів.

Грудний відділ симпатичного стовбура 
складається з 11-12 пар грудних вузлів 
(ganglia thoracica), які лежать на головках 
ребер і з’єднані один з одним міжвузловими 
гілками. Від грудних вузлів відходять такі 
нерви та гілки:

1. Грудні серцеві гілки, rr. cardiaci 
thoracici, утворені постгангліонарними сим
патичними волокнами II—IV грудних вузлів 
та аферентними (чутливими) волокнами. 
Вони беруть участь у формуванні серцевого 
сплетення.

2. Грудні легеневі гілки, rr. pulmonales 
thoracici, утворені волокнами II—IV грудних 
вузлів, беруть участь у формуванні легене
вого сплетення.

3. Стравохідні гілки, rr. oesophageales, 
йдуть від II-V грудних вузлів і беруть участь 
у формуванні стравохідного сплетення.

4. В еликий нутрощ евий нерв, 
п. splanchnicus major, починається кількома 
корінцями від V -IX  грудних вузлів. Цей 
нерв містить постгангліонарні симпатичні 
волокна, що йдуть до органів грудної та 
черевної порожнин, а також невелику кіль
кість чутливих волокон, що йдуть від орга
нів грудної та черевної порожнин. На біч
ній поверхні хребтового стовпа корінці 
об’єднуються у нерв, що йде вниз, прохо
дить у черевну порожнину між м’язовими 
пучками ніжки діафрагми і входить до 
складу черевного сплетення. Скупчення 
тіл нейронів у товщі великого нутрощевого
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нерва формують грудний нутрощевий вузол, 
розміщений на рівні XI грудного хребця.

5. М алий н утр ощ ев и й  нерв , 
п. splanchnicus minor, бере початок трьома 
корінцями від ІХ-ХІ грудних вузлів, йде 
вниз разом з великим нутрощевим нервом 
і досягає черевного сплетення. Значна час
тина волокон малого нутрощевого нерва 
утворює ниркову гілку (ramus renalis), яка 
прямує до ниркового сплетення, обминаючи 
черевне сплетення збоку.

6. Найнижчий нутрощевий нерв, 
п. splanchnicus imus, йде від XII грудного 
вузла до ниркового сплетення.

Усі три нутрощевих нерви входять до 
складу сплетень, що беруть участь в іннер
вації органів черевної порожнини, а також 
судин та лімфовузлів грудної та черевної 
порожнин.

До поперекового відділу  симпатич
ного стовбура належать зазвичай чотири 
овальні, завдовжки до 6 мм, поперекові 
вузли (ganglia lumbalia). Ці вузли лежать 
на бічній стінці поперекового відділу хреб
тового стовпа і утворюють уздовж присе- 
реднього краю великого поперечного м’яза 
нервовий ланцюг.

Від чотирьох поперекових вузлів у при- 
середньому напрямі відходять чотири попе
рекові нутрощеві нерви (пп. splanchnici 
lumbales), які лягають на передню поверхню 
поперекових хребців, утворюючи сплетення, 
і прямують далі до черевного сплетення та 
до органних сплетень черевної порожнини.

До крижово-куприкового відділу сим
патичного стовбура належать чотири парні 
та один непарний вузли. Крижові вузли, 
ganglia sacralia, веретеноподібної форми, 
завдовжки біля 5 мм, лежать на тазовій 
поверхні крижової кістки присередньо від 
тазових крижових отворів. Від вузлів убік 
йдуть тонкі крижові нутрощеві нерви 
(пп. splanchnici sacrales), які прямують до 
тазових нутрощевих сплетень. Сірі спо
лучні гілки від крижових вузлів приєдну
ються до крижових спинномозкових нервів. 
Непарний вузол, ganglion impar, розмі

щений на передній поверхні І куприкового 
хребця. Він є останнім вузлом, в якому 
сходяться і закінчуються правий та лівий 
симпатичні стовбури.

У товщі вузлів симпатичного стов
бура залягають симпатичні параганглії, 
paraganglia sympathica (див. “Надниркові 
залози”).

Нутрощеві сплетення та вузли

Нутрощеві (автономні) сплетення,
plexus visceralis (autonomici), розміщуються 
у порожнинах тіла, переважно попереду 
аорти та її гілок, навколо внутрішніх органів 
(позаорганні сплетення) і в стінці внутрішніх 
органів (внутрішньоорганні сплетення). Ці 
сплетення складаються з вузлів нутрощевих 
(автономних) сплетень (ganglia plexuum 
visceralium [autonomicorum]) та міжвузлових 
нервових волокон. У вузлах сплетень пре- 
гангліонарні вегетативні волокна перемика
ються на постгангліонарні. Симпатичні пост- 
гангліонарні волокна, аферентні (чутливі) 
волокна, а також частина парасимпатичних 
прегангліонарних волокон не перемикаються 
у сплетеннях і проходять через них транзи
том. Кількість нейронів, розміщених в авто
номних сплетеннях порожнин тіла, переви
щує кількість нейронів у спинному мозку, 
що дозволило деяким вченим об’єднати їх 
під назвою “третій мозок”, філогенетичним 
прототипом якого є дифузна нервова система 
кишковопорожнинних. Фізіологічні дослі
дження “третього мозку” доводять, що він 
здатний запам’ятовувати інформацію, впли
вати на емоції людини тощо.

Черепно-шийна частина

До черепно-шийної частини (pars 
cra n io cerv ic a lis )  н утрощ еви х сп л е 
тень належать сплетення, які розміщені 
навколо однойменних артерій і утворюють: 
спільне сонне сплетення, plexus caroticus
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communis, внутрішнє сонне сплетення,
plexus caroticus internus, зовнішнє сонне 
сплетення, plexus caroticus externus, пече
ристе сплетення, plexus cavernosus, під
ключичне сплетення, plexus subclavius, 
автономне плечове сплетення, plexus 
autonomicus brachialis, хребтове сплетення, 
plexus vertebralis (див. “Шийна частина 
симпатичного стовбура”). Гілки внутріш
нього сонного сплетення формують симпа
тичні корінці війкового, крило-піднебін- 
ного, піднижньощелепного, під’язикового, 
вушного вузлів (radix sympathica ganglii 
ciliaris/ pterygopalatini/ submandibulare/ 
sublinguale/ otici) та сонно-барабанні 
нерви, nn. caroticotympanici.

Грудна частина

У грудній порожнині знаходиться грудна 
частина (pars thoracica) нутрощевих спле
тень та вузлів.

1. Грудне аортальне сплетення, plexus 
aorticus thoracicus, розміщене на стінці 
грудної частини аорти, утворене гілками 
п’яти верхніх грудних вузлів симпатичного 
стовбура, гілками великого нутрощевого 
нерва та чутливими волокнами блукаючого 
нерва. Гілки грудного аортального спле
тення розповсюджуються по ходу гілок 
грудної частини аорти.

2. Серцеве сплетення, plexus cardiacus, 
є позаорганним нервовим сплетенням серця. 
Воно розміщене переважно на основі серця, 
концентрується навколо коренів аорти та 
легеневого стовбура. Сплетення розповсю
джується вгору по стінці дуги аорти, в осно
вному по передній (поверхнева частина 
сплетення) та задній (глибока частина спле
тення) поверхні цієї дуги. Сплетення про
довжується вниз на поверхню серця, роз
повсюджуючись по ходу вінцевих артерій. 
Групи тіл нейронів серцевого сплетення 
формують невеликі серцеві вузли (ganglia 
cardiaca), які розміщені переважно на дузі 
аорти. Гілки серцевого сплетення досяга

ють внутрішньоорганного сплетення серця 
і мають у своєму складі, крім симпатичних, 
парасимпатичні волокна блукаючого нерва.

3. Л егеневе сп л етен н я , p lexus  
pulm onalis, розміщене навколо кореня 
легені, переважно спереду та ззаду. Посе
редині, між коренями обох легень, праве та 
ліве сплетення з’єднуються одне з одним та 
з серцевим сплетенням. Легеневе сплетення 
утворене грудними легеневими гілками 
(гк pulmonales), що йдуть від III та IV груд
них вузлів симпатичного стовбура, та брон- 
ховими гілками блукаючого нерва. Іннервує 
бронхи, судини, нутрощеву плевру.

4. Стравохідне сплетення, plexus 
oesophagealis, розміщене навколо стінки 
стравоходу (рис. 327), утворене страво
хідними гілками грудного відділу симпа
тичного стовбура та гілками переднього 
і заднього блукаючого стовбурів.

Черевна частина

У черевній порожнині знаходиться 
найбільш а -  черевна частина (pars 
abdominalis) -  нутрощевих сплетень та 
вузлів.

1. Черевне аортальне сплетення, plexus 
aorticus abdominalis, розміщене на передній 
та бічних стінках черевної частини аорти. 
Воно утворене гілками верхніх попереко
вих вузлів симпатичного стовбура. Волокна 
черевного аортального сплетення розповсю
джуються з гілками черевної частини аорти, 
формуючи разом з гілками блукаючого та 
нутрощевих нервів інші сплетення черевної 
порожнини.

У складі черевного аортального спле
тення описують діафрагмові вузли (ganglia 
phrenica), розміщені по ходу нижньої діа
фрагмової артерії.

2. Черевне (сонячне) сплетення, plexus 
celiacus (solaris), розміщене навколо черев
ного стовбура (рис. 328). Утворене гілками 
черевного аортального сплетення, блукаю
чого нерва, великого та малого нутрощевих
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Рис. 327. Нутрощеві сплетення 
грудної порожнини.

1 - а .  carotis externa; 2 -  n. hypoglossus; 
3 - a .  facialis; 4 - а .  thyroidea superior; 
5 - а .  carotis communis; 6 -  trachea;
7 -  truncus brachiocephalicus;
8 -  v. cava superior; 9 -  n. vagus;

10 -  plexus pulmonalis;
11 -  oesophagus;
12 -  pulmo;
13 -  plexus oesophagealis;
14 -  pars thoracica aortae;
15 -  diaphragma;
16 -  gaster;
17 -  plexus gastrici;
18 -  truncus coeliacus
19 -  pancreas;
20 -  plexus coeliacus;
21 -  n. splanchnicus minor;
22 -  n. splanchnicus major;
23 -  nn. intercostales;
24 -  truncus sympathicus;
25 -  rr. communicantes;
26 -  a. intercostalis posterior;
27 -  v. azygos;
28 -  ganglion thoracicum trunci sympathici;
29 -  a. subclavia;
30 -  ganglion stellatum;
31 -  plexus brachialis;
32 -  truncus sympathicus;
33 -  ganglion cervicale superius;
34 -  a. occipitalis;
35 -  m. sternocleidomastoideus;
36 -  a. carotis interna

нервів, правого діафрагмового нерва. Пара
симпатичні волокна блукаючого нерва та 
чутливі волокна діафрагмового нерва про
ходять через черевне сплетення транзитом.

У вузлах черевного сплетення розміщені 
тіла інших нейронів симпатичної нервової 
системи, на яких закінчується синапсами 
та частина прегангліонарних симпатичних 
волокон, що не переключились на постган- 
гліонарні волокна. У черевному сплетенні 
описують такі вузли:

> черевні вузли, ganglia се І lac а, -  два 
вузли, розміщені з обох боків від основи 
черевного стовбура;

> аор т о-н и р к ов і вузли , g a n g lia  
aorticorenalia, -  два вузли, розміщені біля 
місця відходження від аорти ниркової артерії.

Вузли з’єднані між собою нервовими гіл
ками, в яких також залягають невеликі скуп
чення тіл нервових клітин другого ланцюга 
симпатичної нервової системи. Від вузлів 
відходять постгангліонарні симпатичні та 
прегангліонарні парасимпатичні волокна, 
що беруть участь в утворенні періартеріаль- 
них (судинних) та органних сплетень, які 
розміщуються навколо кровоносних судин 
і в сполучнотканинній стромі органів. Серед 
них можна виділити такі сплетення: 

а) печінкове сплетення, plexus hepaticus, 
продовжується від черевного сплетення до 
воріт печінки, оточуючи печінкові артерії; 
в його утворенні приймають участь волокна 
черевного сплетення та переднього блукаю
чого стовбура;
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б) селезінкове сплетення, plexus splenicus 
(ilienalis), продовжується від черевного спле
тення до селезінки, оточуючи селезінкову 
артерію;

в) шлункове сплетення, plexus gastrici, 
продовжується від черевного сплетення до 
шлунка, оточуючи ліву шлункову артерію; 
його утворюють також гілки переднього 
блукаючого стовбура;

г) підшлункове сплетення, plexus 
pancreaticus, продовжується до підшлун
кової залози по ходу підшлункових артерій.

3. Н адниркове сплетення, p lexus  
suprarenalis, розміщене навколо наднирко
вих артерій, складається з прегангліонарних 
симпатичних волокон, що досягають мозко
вої речовини надниркових залоз.

4. Ниркове сплетення, plexus renalis, ото
чує ниркову артерію, містить ниркові вузли 
(ganglia renalia). Навколо сечоводу волокнами 
черевного аортального, ниркового сплетень 
та гілками аорто-ниркових вузлів формується 
сечовідне сплетення, plexus uretericus.

5. Яєчкове (або яєчникове) сплетення, 
plexus testicularis/ ovaricus, розміщене 
навколо яєчкової (або яєчникової) артерії. 
Воно утворене волокнами черевного аор
тального та ниркового сплетень.

6. Верхнє брижове сплетення, plexus 
mesentericus superior, розміщене на стінці 
однойменної артерії і продовжується на її 
гілки. Великий верхній брижовий вузол, 
ganglion mesentericum superius, розміщений 
біля місця відходження від аорти верхньої 
брижової артерії. Верхніх брижових вузлів 
може бути два.

7. Нижнє брижове сплетення, plexus 
mesentericus inferior, розміщене навколо 
нижньої брижової артерії та її гілок. Біля 
основи однойменної артерії лежить один 
(може бути два) невеликий нижній брижо
вий вузол, ganglion mesentericum inferius. 
Гілки нижнього брижового сплетення про
довжуються по ходу верхньої прямокишко- 
вої артерії на стінку прямої кишки, де фор
мують верхнє прямокишкове сплетення, 
plexus rectalis superior.

Рис 328. Автономні сплетення черевної порожнини.
1 -  ganglion celiacum; 2 -  plexus m esentericus 
superior; 3 -  ganglion aorticorenale; 4 -  plexus aorticus 
abdominalis; 5, 6 -  plexus m esentericus inferior;
7 -  fibrae parasympatheticae ad plexus mesentericus inferior;
8 -  v. iliaca communis; 9 -  plexus hypogastricus superior; 
10 -  m. psoas major; 11 -  aorta; 12 -  ganglion lumbale 
trunci sympathici; 13 -  plexus renalis; 14 -  n. splanchnicus 
imus; 15 -  n. splanchnicus minor; 16 -  n. splanchnicus 
major; 17 -  plexus coeliacus; 18 -  n. vagus dexter

8. Міжбрижовим сплетенням {plexus 
intermesentericus) зветься частина черевного 
аортального сплетення між місцями початку 
верхньої та нижньої брижових артерій.

Досягаючи з гілками брижових артерій 
кишечнику, волокна брижових сплетень фор
мують у стінці тонкої кишки кишкове спле
тення {plexus entericus). Кишкове сплетення 
складається з трьох сплетень: підсерозного,
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м’язово-кишкового та підслизового. Під
серозне сплетення, plexus subserosus, роз
міщене під серозною оболонкою кишки. 
М’язово-кишкове сплетення (Ауербаха), 
plexus myentericus (Auerbach), розміщене 
між двома шарами м’язової оболонки тонкої 
кишки; воно регулює перистальтику кишеч
ника. Підслизове сплетення (Мейсснера), 
plexus submucosus (Meissner), розміщене під 
слизовою оболонкою, воно іннервує м’язову 
пластинку та залози слизової оболонки кишки.

9. Клубове сплетення, plexus iliacus, 
праве та ліве; продовжуються від роздво
єння аорти по стінці клубових артерій.

10. Стегнове сплетення, plexus femoralis, 
продовжується від клубового сплетення на 
стегнові артерії.

Тазова частина

До тазової частини (pars pelvica) нутро
щевих сплетень та вузлів належать наступні 
сплетення, вузли і нерви.

1. Верхнє підчеревне сплетення, 
plexus hypogastricus superior, непарне, роз
міщене під біфуркацією аорти, на передній 
поверхні тіла V поперекового хребця та мису 
(рис. 328). В утворенні сплетення беруть 
участь гілки від черевного аортального 
сплетення, нижніх поперекових та першого 
крижового вузлів симпатичного стовбура. 
Нижня частина сплетення, що розташована 
нижче мису, роздвоюється на два пучки 
нервів -  правий та лівий підчеревні нерви 
(п. hypogastricus), які прямують вниз та вбік 
і з’єднують верхнє підчеревне сплетення 
з нижнім.

2. Нижнє підчеревне сплетення, plexus 
hypogastricus inferior, парне, розміщене спе
реду та з обох боків від прямої кишки на 
поверхні м’яза-підіймача відхідника. Воно 
утворене симпатичними волокнами підче
ревних нервів, крижових нутрощевих нервів 
та парасимпатичними волокнами тазових 
нутрощевих нервів. Від нижнього підчерев
ного сплетення відходять численні гілки, які 
приймають участь в утворенні таких спле

тень, розміщених на стінках відповідних 
тазових органів:
1) середнє прямокишкове сплетення,

plexus rectalis medius, розміщене на стінці 
середньої частини прямої кишки, утворене 
гілками нижнього підчеревного та верхнього 
прямокишкового сплетень;
2) нижнє прямокишкове сплетення, plexus 

rectalis inferior, розміщене по ходу гілок вну
трішньої клубової артерії і на стінці нижньої 
частини прямої кишки, утворене гілками 
нижнього підчеревного, верхнього та ниж
нього прямокишкових сплетень та нижніх 
прямокишкових нервів; віддає верхні від
хідникові нерви (пп. anales superiores) до 
відхідникового каналу;
3) міхурове сплетення, plexus vesicalis, роз

міщене на бічних стінках сечового міхура, 
утворене парасимпатичними та чутливими 
волокнами тазових нутрощевих нервів та 
симпатичними волокнами від нижнього під
черевного сплетення;
4) передміхурове сплетення, plexus 

prostaticus, розміщене на бічних, задній та 
нижній поверхнях передміхурової залози, 
утворене гілками нижнього підчеревного та 
міхуровош сплетень; печеристі нерви ста
тевого члена, пп. cavernosi penis, йдуть від 
передміхурового сплетення через сечоста
теву діафрагму до статевого члена, ці нерви 
з’єднуються на спинці статевого члена 
з дорсальним нервом статевого члена і дося
гають печеристих тіл;
5) сплетення сім’явиносної протоки,

plexus deferentialis, розміщене навколо 
сім’явиносної протоки, віддає гілки до 
сім’яних міхурців, утворене гілками ниж
нього підчеревного та міхурового сплетень;
6) матково-піхвове сплетення, plexus 

uterovaginalis, розміщене у приматковій спо
лучній тканині, переважно по боках матки та 
піхви, у вигляді парного скупчення нерво
вих вузлів та волокон; утворене гілками 
нижнього підчеревного та міхурового спле
тень; гілки матково-міхурового сплетення 
прямують до матки, піхви (піхвові нерви, 
пп. vaginales), маткових труб та яєчників;
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7) печеристі нерви клітора, пп. cavernosi 
clitoridis, утворені гілками нижнього підче
ревного сплетення; досягають клітора, прой
шовши через сечостатеву діафрагму.

ОРГАНИ ЧУТТЯ

Органами чуттів (organa sensoria  
[sensuum]) називають комплекс специфічних 
рецепторів, нервів та допоміжних утво
рів, які сприймають зовнішні подразнення 
і передають їх до центральної нервової сис
теми у вигляді нервового імпульсу.

Допоміжні утвори органів чуттів забез
печують краще сприймання подразнень 
навколишнього середовища. У якості нервів 
органів чуттів виступають окремі черепні 
та спинномозкові нерви (або їх чутливі час
тини), які проводять імпульс до центральної 
нервової системи. По провідних шляхах 
головного та спинного мозку імпульс дося
гає певних ділянок кори великого мозку -  
кіркових центрів аналізаторів, де відбува
ється аналіз зовнішніх подразнень.

До органів чуттів належать дистантні 
органи зору, слуху, рівноваги, нюху, смаку та 
контактні екстерорецептори, інтерорецеп- 
тори, пропріорецептори. Будова інтероре- 
цепторів та пропріорецепторів, які сприй
мають подразнення від внутрішніх органів 
організму, описана у підручниках з гістології.

Орган зору

Орган зору, organum visus, складається 
з ока, зорового нерва та мозкових центрів 
зору. До ока (<oculus, гр. ophthalmos) нале
жать очне яблуко та додаткові структури ока.

Очне яблуко

Очне яблуко, bulbus oculi, розміщене 
в очній ямці черепа і оточене жировим 
тілом очної ямки, м ’язами очного яблука

та деякими іншими допоміжними орга
нами ока. Очне яблуко має форму кулі, 
дещо сплющеної у передньо-задньому 
напрямі. Його передня поверхня опукліша, 
ніж задня.

На поверхні очного яблука розрізняють 
декілька орієнтовних точок та ліній. Пере
дній полюс, polus anterior, -  це точка на 
передній поверхні очного яблука, що най
більше виступає вперед. Передній полюс 
знаходиться у центрі передньої поверхні 
рогівки на її верхівці. Задній полюс, polus 
posterior, -  це точка на задній поверхні 
очного яблука, що найбільше виступає 
назад і знаходиться збоку від місця виходу 
з яблука зорового нерва. Лінія, що з’єднує 
передній та задній полюси, зветься зовніш
ньою віссю очного яблука (axis bulbi 
externi); зовнішня вісь дорівнює в серед
ньому 24 мм. Внутрішній відрізок цієї осі, 
що з’єднує внутрішні точки рогівки та сіт
ківки, зветься внутрішньою віссю очного 
яблука (axis bulbi interni) (рис. 329); вона 
дорівнює в середньому 21,5 мм.

Розмір зовнішньої осі очного яблука, що 
дорівнює 24 мм, є однаковим для всіх дорос
лих людей з нормальним зором і може від
різнятися в окремих індивідуумів всього 
на декілька сотих часток міліметра.

Очне яблуко короткозорих людей має 
довшу внутрішню вісь, і фокусна від
стань їхнього очного яблука коротша за 
цю вісь (фокус знаходиться перед сітків
кою). У далекозорих людей внутрішня вісь 
коротша за нормальну (фокус знаходиться 
позаду сітківки).

Зорова вісь, axis opticus, проходить 
через центральні точки рогівки та кришта
лика і перетинає сітківку у точці, яка роз
міщена між диском зорового нерва та цен
тральною ямкою сітківки. Лінія, що прямує 
поперечно по поверхні очного яблука і зна
ходиться посередині відстані між полюсами, 
зветься екватором {aequator). Лінії, що 
проходять перепендикулярно до екватора, 
з’єднуючи полюси між собою, носять назву 
меридіанів {meridiani).
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Рис. 329. Очне 
яблуко, bulbus oculU 
горизонтальний розріз.
1 -  ш. rectus lateralis;
2 -  corpus vitreum; 3 -  axis 
bulbi internus; 4 -  fovea 
centralis maculae; 5 -  discus 
n. optici; 6 -  n. opticus;
7 - а .  centralis retinae;
8 -  lamina cribrosa sclerae;
9 -  choroidea; 10 -  tunica 
interna (ora serrata)’,
11 -  camera posterior bulbi;
12 -  facies posterior lentis;
13 -  facies anterior lentis;
14 -  lens; 15 -  cornea;
16 -  camera anterior bulbi;
17 -  pupilla; 18 -  iris;
19 -  zonula ciliaris;
20 -  corpus ciliare;
21 -  processus ciliaris;
22 -  sclera

Очне яблуко має ядро та три оболонки. 
Ядро складає основний об’єм очного яблука; 
воно представлене склистим тілом, кришта
ликом та водянистою вологою, яка заповнює 
передню і задню камери ока. Три оболонки 
очного яблука ніби огортають ядро у такій 
послідовності: зовнішня оболонка -  волок
ниста, середня оболонка -  судинна, вну
трішня оболонка -  сітківка.

Оболонки очного яблука

І. Волокниста оболонка очного яблука,
tunica fibrosa bu lb i-  зовнішня міцна обо
лонка, яка виконує захисну функцію. Вона 
складається з двох частин: більшої (5/6) 
задньої частини -  склери, та меншої (1/6) 
передньої частини -  рогівки.

1. Склера (білкова оболонка), sclera 
(рис. 329), завтовшки від 1,0-1,5 мм 
(у задній частині склери) до 0,6 мм (у пере
дній частині склери), має білий колір, поді
бний до кольору звареного білка яйця. Вона

побудована зі щільно переплетених кола
генових волокон та невеликої кількості 
еластичних волокон, які разом складають 
власну речовину склери {substantia propria 
sclerae). З обох боків власна речовина 
вкрита тонким шаром пухкої сполучної тка
нини: зовнішня поверхня вкрита епіскле- 
ральною пластинкою {lamina episcleralis), 
а внутрішня поверхня -  темною плас
тинкою склери {lamina fusca sclerae), яка 
має жовтуватий колір через наявність у ній 
пігменту. Та ділянка склери, крізь яку прохо
дять пучки волокон зорового нерва, зветься 
решітчастою пластинкою {lamina cribrosa). 
У передній частині склери епісклеральна 
пластинка вкрита зовні кон’юнктивним 
епітелієм, який в місці переходу його 
у передній епітелій рогівки утворює коло 
кон’юнктиви {anulus conjunctivae).

В увігнутий передній край (лімб, limbus) 
склери, мов годинникове скло, вставлена 
рогівка. У місці переходу склери у рогівку 
розміщена колова борозна склери, sulcus 
sclerae, яка обумовлена тим, що кривина
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Рис. 330. Передньобічна 
частина очного яблука, 
горизонтальний розріз.

1 -  substantia propria cornea;
2 -  lamina limitans posterior;
3 -  iris; 4 -  lens; 5 -  fibrae 
zonulares; 6 -  limbus sclerae;
7 -  m. ciliaris; 8 -  sclera;
9 -  retina (pars  caeca); 10 -  tunica 
conjunctiva bulbaris; 11 -  sinus 
venosus sclerae; 12 -  lamina 
limitans anterior

рогівки більша за кривину склери. Внутріш
ній кут між склерою та рогівкою заповнений 
пухко переплетеними колагеновими волок
нами, що утворюють трабекулярну сітку 
(іreticulum trabeculare) (рис. 330). Рогівко- 
склеральна частина, pars corneoscleralis, 
трабекулярної сітки прилягає до склери, а її 
судинна частина, pars uvealis, -  до судинної 
оболонки очного яблука. У товщі трабеку
лярної сітки проходить циркулярний канал -  
венозна пазуха склери (Шлемма), sinus 
venosae sclerae (Schlemm), а між пучками 
волокон її судинної частини знаходяться про
стори райдужково-рогівкового кута (Фон
тани), spatia anguli iridocornealis (Fontana).

2. Рогівка, cornea, є прозорою части
ною волокнистої оболонки очного яблука, 
що має вигляд опукло-ввігнутої лінзи, діа
метром близько 15 мм і товщиною від 
1,2 мм по краю до 0,9 мм у центрі на вер
шині рогівки {vertex cornea). Опуклий кант 
(край) рогівки, limbus cornea, з ’єднується 
з увігнутим краєм склери.

Основну масу рогівки складає її власна 
речовина, substantia propria, яка має коефі
цієнт заломлення світла 1,376. Ця речовина 
не містить судин і побудована з паралель
них рядів колагенових волокон та основної

речовини, що містить сульфатовані глікоза- 
міноглікани і обумовлює прозорість рогівки. 
Передня поверхня власної речовини рогівки 
вкрита переднім епітелієм {epithelium  
anterior). Передній епітелій являє собою 
п’ятишаровий плоский незроговілий епіте
лій, розміщений на тонкій (0,01-0,02 мм) 
базальній мембрані, яка зветься передньою 
межовою пластинкою (Боумена) {lamina 
limitans anterior [Bowman]). Задня поверхня 
власної речовини рогівки вкрита одношаро
вим плоским заднім епітелієм {epithelium 
posterius), який розміщений на задній меж
овій пластинці (Десцемета) {lamina limitans 
posterior [Descemett]). Живиться рогівка 
шляхом дифузії поживних речовин з водя
нистої вологи, що розміщена у передній 
камері очного яблука, та із сльози, що зволо
жує передню поверхню очного яблука.

II. Судинна оболонка очного яблука, 
tunica vasculosa bulbi {tractus uvealis), пред
ставлена густим сплетенням ворсинчас
тих кровоносних судин {vasa sanguinea 
choroideae) і має темний колір завдяки 
наявному у ній пігменту. Ця оболонка 
складається з трьох частин (ззаду наперед): 
ворсинчастої оболонки, війкового тіла та 
райдужки.
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1. Ворсинчаста (власне судинна) обо
лонка, choroidea, є задньою найбільшою 
частиною судинної оболонки, яка розміщена 
під склерою. У складі ворсинчастої обо
лонки, у свою чергу, виділяють три плас
тинки: судинну, надворсинчасту та ворсин
часто-капілярну.

> Судинна пластинка, lamina vasculosa, -  
найтовстіша серед пластинок ворсинчастої 
оболонки, вона складається з переплетених 
між собою гілок коротких задніх війкових 
артерій. Зовні її вкриває вузька надворсин- 
часта пластинка.

> Надворсинчаста пластинка, lamina 
suprachoroidea, розміщена під самою скле
рою. Ця пластинка містить навколоворсин- 
частий простір {spatium perichoroideum) -  
комплекс каналоподібних порожнин, які 
сполучаються між собою та з лімфатичними 
судинами і містять розгалуження війкових 
артерій та нервів, а також притоки вихрових 
вен. Наявність навколоворсинчастого про
стору обумовлює певну рухливість судинної 
оболонки відносно склери.

> Ворсинчасто-капілярна пластинка, 
lamina choroidocapillaris, побудована з шару 
сполучної тканини, яка не містить пігмент
них клітин, із розвиненою сіткою капілярів.

Судинна оболонка (ворсинчаста обо
лонка та війкове тіло) відділені від внутріш
ньої оболонки тонкою (2-4 мкм) і гомо
генною базальною пластинкою (Бруха) 
{lamina basalis [Bruch]).

2. Війкове тіло, corpus ciliare, є потов
щеною частиною судинної оболонки, що 
займає проміжне положення між ворсин
частою оболонкою та райдужкою і розташо
ване біля місця переходу склери у рогівку. 
Війкове тіло складається з війкового кола та 
війкового вінця.

> Війкове коло, orbiculus c ilia r is , 
є задньою частиною війкового тіла, що 
має вигляд кружалка, завширшки близько 
4 мм, і переходить ззаду у ворсинчасту 
оболонку. Війкове коло містить війковий 
м’яз, т. ciliaris, побудований з непосмуго- 
ваних м’язових волокон. Волокна війкового

м’яза йдуть у трьох напрямках. Меридіанні 
(поздовжні) волокна, fibrae meridionales 
(іlongitudinales), складають більшу частину 
волокон війкового м’яза. Вони йдуть пара
лельно меридіанам очного яблука, почина
ються від краю задньої межової пластинки 
рогівки і прикріплюються до пластинок вор
синчастої оболонки. Циркулярні (колові) 
волокна, fibrae circulares, розміщені глибше 
попередніх волокон, також починаються 
від задньої пограничної пластинки рогівки 
і йдуть по колу, вплітаючись між іншими 
волокнами. Радіальні волокна, fibrae  
radiales, розміщені радіально між попере
дніми волокнами. Вони починаються від 
задньої пограничної пластинки рогівки та 
внутрішньої поверхні склери в ділянці їх 
країв і вплітаються між меридіанними та 
циркулярними волокнами, зближуючи їх 
під час скорочення. Еластичні волокна, що 
розміщені між вищеназваними м’язовими 
волокнами, сприяють розправленню війко
вого м’яза при його розслабленні. Іннер- 
вується війковий м ’яз парасимпатичними 
волокнами окорухового нерва від ядра Перля. 
Скорочення війкового м’яза призводить до 
зсування ворсинчастої оболонки вперед; це 
викликає розслаблення війкового пояска та 
збільшення опуклості кришталика, що при
зводить до зменшення фокусної відстані ока 
(здійснюється акомодація). Спереду війкове 
коло переходить у війковий вінець.

> Війковий вінець, corona c ilia ris , 
утворений 70-80 війковими відростками. 
Війкові відростки, processus ciliares , 
являють собою радіально розташовані 
складки війкового тіла, завдовжки 2-3 мм, 
завширшки 0,1-0,2 мм, заввишки до 1 мм, 
які містять густе сплетення капілярів. Епі
телій, що вкриває війкові відростки, про
дукує водянисту вологу. Невеликі війкові 
складки, plicae ciliares, розміщені між 
війковими відростками і поодинці зустріча
ються у війковому колі.

3. Райдужка, iris, є діафрагмою ока, яка 
регулює кількість світла, що падає на сіт
ківку. Являє собою тонку (завтовшки 0,4 мм)
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пластинку, діаметром 10-12 мм, що розмі
щена у фронтальній площині і має по цен
тру круглий отвір -  зіницю (pupilla). Зіниця 
обмежена вільним краєм райдужки, який 
зветься зіничним краєм (margo pupillaris). 
Зовнішній війковий край, margo ciliaris, 
райдужки з’єднується з війковим тілом.

Передня поверхня, facies anterior, рай
дужки обернена у бік передньої камери ока. 
На передній поверхні райдужки є неви
сокі радіальні складки райдужки, plicae 
iridis, які на зіничному краї формують ледь 
помітні щербинки. На передній поверхні 
райдужки розрізняють 2 кільця: зовнішнє 
велике та внутрішнє мале. Велике кільце 
райдужки, anulus iridis major, що приля
гає до війкового краю, має ширину 2-5 мм 
(залежить від інтенсивності освітлення) 
і містить більші за розмірами складки рай
дужки, які біля самого краю є не радіаль
ними, а коловими. Мале кільце райдужки, 
anulus iridis minor, прилягає до зіничного 
краю, має ширину близько 1 мм і містить 
менші за розмірами складки.

Задня поверхня, facies posterior, рай
дужки обернена у бік задньої камери ока 
та кришталика. Цю поверхню вкриває піг
ментний епітелій, epithelium pigmentosum, 
який складається з двох шарів пігмент
них клітин (меланоцитів). Від кількості піг
менту у меланоцитах залежить колір рай
дужки ока -  від темно-коричневого при 
великій кількості пігменту до світло-сірого 
або світло-блакитного при малій кількості 
пігменту. У альбіносів відсутність пігменту 
у райдужці надає їй червонуватого кольору 
із-за наявності у її стромі кровоносних судин.

Сполучнотканинна строма райдужки, 
stroma iridis, утворена сплетенням тонких 
колагенових волокон, між якими розміщені 
кровоносні судини, фібробласти та піг
ментні клітини. У товщі строми розміщена 
сітка непосмугованих м’язових волокон, які 
формують два м’язи. М’яз-звужувач зіниці, 
т. sphincter pupillae, складається з спірально 
орієнтованих м’язових волокон; він іннер- 
вується парасимпатичними волокнами око-

рухового нерва від додаткових ядер окору- 
хового нерва. Група волокон радіальної орі
єнтації формують м’яз-розширювач зіниці 
(т. dilatator pupillae). Цей м’яз іннервується 
гілками внутрішнього сонного сплетення, 
яке належить до симпатичної частини нер
вової системи. Обидва м’язи функціонують 
як антагоністи і взаємодіють таким чином, 
що під час скорочення одного м’яза роз
правляються волокна іншого.

У райдужці є дві артеріальні судини, 
що йдуть по колу паралельно до її країв і є 
замкненими. Уздовж війкового краю рай
дужки розміщене велике артеріальне коло 
райдужки, circulus arteriosus iridis major, 
яке отримує кров від довгих та коротких 
задніх війкових артерій. Уздовж зіничного 
краю райдужки розміщене мале артері
альне коло райдужки, circulus arteriosus 
iridis minor, яке радіальними артеріальними 
гілками з ’єднується з великим артеріаль
ним колом. Ці артеріальні кола служать для 
безперебійного кровопостачання м’язів та 
інших структур райдужки під час її функ
ціонування, а також виконують механічну 
опорну функцію. Артеріальні кола разом 
з артеріальними судинами, що їх з’єднують, 
формують еластичний каркас райдужки, 
який дозволяє їй швидко змінювати свою 
форму та розміри.

III. Внутрішня оболонка очного яблука,
tunica interna bulbi, або сітківка, retina, при
лягає зсередини до судинної оболонки на 
всьому її протязі. На відміну від інших обо
лонок очного яблука розвивається не з мезен
хіми, а з ектодерми (з двох шарів очного 
келиха зародка). Розрізняють 2 основні час
тини внутрішньої оболонки: зорову та сліпу.

1. Зорова частина сітківки, pars optica 
retinae, є найважливішою функціональною 
частиною сітківки. Вона займає її більшу 
задню частину і містить світлочутливі еле
менти (палички та колбочки), які трансфор
мують енергію фотона світла у нервовий 
імпульс.

За розвитком та будовою у сітківці роз
різняють 2 шари. Зовнішній шар сітківки,
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що розвивається із зовнішнього шару очного 
келиха і побудований з пігментних клі
тин, зветься пігментним шаром (stratum 
pigmentosum). Внутрішній шар сітківки, що 
розвивається із внутрішнього шару очного 
келиха і побудований з фоторецепторних та 
нервових клітин, зветься нервовим шаром 
(stratum nervosum). Пігментний шар служить 
для відбивання тієї частини фотонів, що 
пройшли крізь нервову частину, не потра
пивши на фоторецепторні клітини. Така 
побудова сітківки збільшує її коефіцієнт 
корисної дії. Пігментний шар зорової час
тини сітківки міцніше зрощений з судинною 
оболонкою, ніж з нервовим шаром сітківки, 
тому при розтині очного яблука і видаленні 
склистого тіла відшарування сітківки відбу
вається без пігментного шару. Нервовий шар 
побудований з таких шарів: шар зовніш
ніх та внутрішніх сегментів, stratum  
segmentorum externorum et internorum , 
зовнішній межовий шар, stratum limitans 
externum, зовнішній ядерний шар, stratum 
nucleare externum, зовнішній переплетений 
шар, stratum plexiforme externum, внутріш
ній ядерний шар, stratum nucleare internum, 
внутрішній переплетений шар, stratum 
plexiforme internum, нервововолокнистий 
шар, stratum neurofibrarum, внутрішній 
межовий шар, stratum limitans internum.

2. Сліпа частина сітківки, pars caeca 
retinae, не сприймає світлові подразнення. 
Вона займає передні відділи внутрішньої 
оболонки, вистеляючи зсередини війкову 
та райдужну частини судинної оболонки, 
відповідно яким також поділяється на 2 
частини.

А. Війкова частина сітківки, pars 
ciliaris retinae, не містить фоторецепторних 
клітин і складається з двошарового кубіч
ного епітелію -
війкового епітелію. Зовнішній шар пігмент
них клітин війкового епітелію продовжу
ється у пігментний шар зорової частини 
сітківки. Внутрішній шар війкового епіте
лію, позбавлений пігменту, продовжується 
у нервовий шар зорової частини сітківки.

Б. Райдужна частина сітківки, pars 
iridica retinae, вкриває задню поверхню рай- 
дужки і складається з двох шарів пігмент
них клітин, що продовжуються у відповідні 
шари війкового епітелію.

Між зоровою та сліпою частинами сіт
ківки є зубчастий край, 6га serrata, що 
добре помітний на препараті очного яблука 
з видаленим склистим тілом. Зубчастий 
край відповідає межі між ворсинчастою 
оболонкою та війковим колом війкового тіла 
судинної оболонки.

За допомогою офтальмоскопа можна 
побачити у живої людини внутрішню 
поверхню сітківки -  дно очного яблука. 
Дно очного яблука має червоний колір, що 
пояснюється просвічуванням крізь тонку 
внутрішню оболонку капілярів судинної 
оболонки. На дні очного яблука можна 
помітити невелике, діаметром 1,6—1,7 мм, 
підвищення білуватого кольору, яке є міс
цем початку волокон зорового нерва, -  диск 
зорового нерва (discus п. optici) (рис. 331). 
Посередині цього диска є невелика загли
бина диска, excavatio disci, через яку про
ходять центральні артерія та вена сітківки. 
В ділянці диска палички та колбочки від
сутні. На 3—4 мм вбік від диска зорового 
нерва є жовта пляма, macula lutea, овальної 
форми, розміром 2 x 4  мм. Жовтий колір 
плями зумовлений переважанням у цьому 
місці сітківки колбочкоподібних фоторецеп
торних клітин. У центрі плями міститься 
центральна ямкл, fovea centralis, діаметром 
1-2 мм, де потоншуються усі шари нервової 
частини сітківки. Посередині центральної 
ямки є ще менша ямочка, foveola, діаметром 
близько 0,3 мм, нервовий шар сітківки якої 
містить лише колбочкоподібні рецептори. 
Ямочка є місцем найкращої гостроти зору.

Сітківка має власну систему кровонос
них судин сітківки (vasa sanguinea retinae\ 
яка бере початок від центральної артерії 
сітківки (a. centralis retinae -  гілка очної 
артерії). Центральна артерія сітківки вихо
дить із товщі зорового нерва і з’являється 
на внутрішній поверхні сітківки у загли-
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Рис. 331. Дно очного яблука, fundus oculi.
1 -  arteriola/venula temporalis retinae superior; 2 -  excavatio disci; 3 -  arteriola/venula nasalis retinae superior; 4 -  discus 
nervi optici; 5 -  arteriola/venula nasalis retinae inferior; 6 -  arteriola/venula temporalis retinae inferior; 7 -  arteriola/ 
venula macularis media; 8 -  arteriola/venula macularis inferior; 9 -  fovea centralis; 10 -  macula lutea; 11 -  arteriola/ venula 
macularis superior

бині диска. Спочатку центральна артерія 
сітківки віддає верхню та нижню гілки, від 
яких розходяться у різні боки такі артері
оли: верхня скронева артеріола сітківки, 
arteriola temporalis retinae superior, яка 
розгалужується у верхньобічній частині 
сітківки; нижня скронева артеріола сіт
ківки, arteriola temporalis retinae inferior, 
яка розгалужується у нижньобічній час
тині сітківки; верхня носова артеріола 
сітківки, arteriola nasalis retinae superior, 
яка розгалужується у верхньоприсередній 
частині сітківки; нижня носова артеріола 
сітківки, arteriola nasalis retinae inferior, 
яка розгалужується у нижньоприсередній 
частині сітківки; середня плямова арте
ріола, arteriola macularis media, яка роз
галужується у присередній частині сіт
ківки; верхня плямова артеріола, arteriola 
macularis superior, яка розгалужується 
у верхній частині плями; нижня плямова 
артеріола, arteriola macularis inferior, яка 
розгалужується у нижній частині плями. 
Розгалуження артеріол сітківки досягають її 
зубчастого краю. Венозна кров від сітківки 
відтікає по венулах, які супроводять одно
йменні артеріоли і впадають у центральну

вену сітківки. Центральна вена сітківки,
v. centralis retinae, заходить у заглибину 
диска, проходить у порожнину черепа все
редині зорового нерва і вливається у верхню 
очну вену або печеристу пазуху.

Ядро очного яблука

Ядро очного яблука складається зі світ- 
лозаломлюючих середовищ, які заповнюють 
його камери. Стан ядра очного яблука впли
ває на якість зображення, що потрапляє на 
сітківку. Описують 3 камери очного яблука, 
camerae bulbi: передню, задню та зазадню.

Передня камера, camera anterior, роз
міщена між задньою поверхнею рогівки 
та передньою поверхнею райдужки. Ця 
камера заповнена водянистою вологою. 
Задня камера, camera posterior, розміщена 
між задньою поверхнею райдужки та пере
дньою поверхнею склистого тіла. Вона 
заповнена водянистою вологою та кришта
ликом. Зазадня (склиста) камера, camera 
postrema ( vitrea), є найбільшою камерою 
очного яблука, що займає його задню час
тину і заповнена склистим тілом.
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Рис. 332. Речовина кришталика, substantia lentis.
1 -  fibrae lentis; 2 -  radii lentis

Водяниста волога, humor aquosus, -  це 
прозора рідина, яка має коефіцієнт залом
лення світла 1,336. Вона на 98 % скла
дається з води, що містить в основному 
хлорид натрію та глікопротеїни. Водяниста 
волога заповнює передню та задню камери 
очного яблука, де її загальний об’єм дося
гає 0,2-0,3 мл. Вона продукується епіте
лієм війкових відростків та складок, за 
участю кровоносних капілярів, що заляга
ють у їх товщі. Водяниста волога передньої 
та задньої камер вільно сполучається через 
зіницю ока. Відтік водянистої вологи від
бувається переважно у райдужно-рогів- 
кому куті (<angulus iridocornealis) пере
дньої камери ока крізь фонтанові простори 
і шлеммів канал до системи вихрових (вор- 
тикозних) вен. Затруднення цього шляху від
току водянистої вологи призводить до підви
щення внутрішньоочного тиску (глаукоми).

Кришталик, lens, є активним світлоза- 
ломлюючим елементом ядра очного яблука. 
Він має форму двоопуклої лінзи, діаметром 
9-10 мм, завтовшки близько 4 мм. Кришта
лик розміщений у задній камері ока і фіксо
ваний війковим пояском до війкового тіла.

Передня поверхня, facies anterior, 
кришталика менш опукла за його задню 
поверхню {facies posterior). На цих поверх
нях виділяють найбільш виступаючі точки

кришталика: передній полюс, polus anterior, 
та задній полюс, polus posterior. Лінія, що 
з’єднує передній та задній полюси, зветься 
віссю (axis) кришталика. Вісь кришталика 
має довжину 4 мм і співпадає з оптичною 
віссю очного яблука. Край кришталика, 
на якому сходяться його передня та задня 
поверхні, зветься екватором (equator).

В основі кришталика лежить прозора 
та безбарвна речовина кришталика, 
substantia lentis, яка має коефіцієнт залом
лення світла 1,386 і не містить судин та 
нервів. Ця речовина заповнена волокнами 
кришталика (fibrae lentis), які побудо
вані з шестигранних тяжів епітеліальних 
клітин, завдовжки 2,5-12 мкм і завдовжки 
до 1 см. Окремі волокна у підлітковому 
віці з’єднуються своїми кінцями, утворю
ючи в цих місцях мікроскопічні трикінцеві 
зірки -  так звані промені кришталика 
(radii lentis) (рис. 332). У речовині кришта
лика виділяють ядро (nucleus lentis), яке має 
більшу щільність, та кору (cortex lentis), яка 
має меншу щільність і без чіткої межі пере
ходить у ядро. Речовина кришталика позбав
лена кровоносних судин. Живлення кришта
лика відбувається шляхом дифузії поживних 
речовин із водянистої вологи задньої камери. 
Погіршення обміну речовин у кришталику 
призводить до його помутніння (катаракти).

Речовина кришталика вкрита одно
шаровим епітелієм кришталика (epithelium 
lentis). Епітелій на передній та задній 
поверхнях вкритий капсулою кришталика 
(capsula lentis) -  прозорою гомогенною 
оболонкою завтовшки близько 15 мкм. Ця 
капсула має більшу товщину на передній 
поверхні кришталика, особливо в ділянці 
переднього полюса.

Від капсули кришталика в ділянці його 
екватора до базальної мембрани війкового 
тіла тягнуться пучки радіально орієнто
ваних сполучнотканинних волокон, які 
носять назву війкового пояска (зв ’язка 
Цинна) (zonula ciliaris [Zinn]). Між пояско- 
вими волокнами (fibrae zonulares) війко
вого пояска розміщені пояскові простори
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(spatia zonularia), заповнені водянистою 
вологою. Через пояскові простори задня 
камера сполучається з запоясковим просто
ром (spatium retrozonulare) -  частиною заза- 
дньої камери, розташовану безпосередньо 
за війковим пояском і заповнену водянис
тою вологою. Послаблення або напруження 
війкового пояска викликає зміну опуклості 
кришталика, що призводить до зміни його 
заломлюючої сили. Таке пристосування 
до зміни форми кришталика служить для 
доброго бачення предметів на різних відста
нях і називається акомодацією.

При скороченні війкового м’яза відбува
ється зміщення судинної оболонки вперед, 
послаблення війкового пояска та збільшення 
ступеня опуклості кришталика, що зменшує 
фокусну відстань очного яблука і сприяє 
тому, що зображення близько розташованого 
предмета падає точно на сітківку. Розсла
блення війкового м ’яза викликає напру
ження війкового пояска та зменшення сту
пеня опуклості кришталика, при якому на 
сітківці фокусується зображення далеко роз
ташованого предмета. З віком людини ако
модація послаблюється, тому що кришталик 
поступово втрачає свою еластичність і здат
ність змінювати форму.

Склисте тіло, corpus vitreum, заповнює 
зазадню камеру очного яблука. Воно про
зоре, має желеподібну консистенцію, позбав
лене судин та нервів, його сила заломлення 
світла приблизно дорівнює показнику залом
лення водянистої вологи. Склисте тіло скла
дається з тонких, переплетених між собою 
колагенових волокон склистої строми 
(stroma vitreum) та склистої вологи, розміще
ної між цими волокнами. Склиста волога, 
humor vitreus, на 98 % складається з води 
з домішками солей (NaCl) та глікозаміно- 
гліканів. Щільність розташування волокон 
склистої строми збільшується на периферії 
склистого тіла, де на його поверхні із них 
формується склиста перетинка (membrana 
vitrea). На передній поверхні склистого тіла 
є склиста ямка, fossa hyaloidea, у якій роз
міщений кришталик.

Додаткові ст руктури ока

До додаткових структур ока (structurae 
oculi accessoria) належать повіки, брови, 
кон’юнктива, слізний аппарат, м’язи очного 
яблука, піхва очного яблука, жирове тіло 
очної ямки, очноямкова перегородка.

Повіки, palpebrae (гр. blepharon), -  це 
складки шкіри, які прикривають очне яблуко 
спереду. Вони захищають очне яблуко від 
висихання, попадання на його поверхню 
часток пилу, дозують інтенсивність світла, 
що падає на очне яблуко. При змиканні 
повіки повністю закривають очне яблуко. 
При незамкнених повіках між їхніми кра
ями залишається щілина повік, rima 
palpebrarum (рис. 333).

Розрізняють верхню та нижню повіки. 
Верхня повіка, palpebra superior, дещо 
більша за нижню повіку (palpebra inferior). 
В місці з’єднання верхньої та нижньої повік 
у кутах ока утворюються присередня та 
бічна спайки повік (comissura medialis/ 
lateralis palpebrarum). При незакритій пові- 
ковій щілині від краю верхньої повіки до 
бічної стінки носа йде повіково-носова 
складка (епікант), plica palpebronasalis 
(iepicanthus), яка нависає над присереднім 
кутом ока (angulus oculi medialis). Бічний 
кут ока, angulus oculi lateralis, гостріший за 
присередній кут ока.

Передня повікова поверхня, facies 
anterior palpebralis, вкрита шкірою, а зад
ня повікова поверхня, facies posterior 
palpebralis, -  кон’юнктивою. Вільні краї 
повік мають товщину близько 2 мм і від
межовані від повікових поверхонь двома 
парними повіковими краями. Передній 
край (кант) повік, limbus anterior palpebrae, 
дещо заокруглений і вкритий шкірою, 
а задній край повік, limbus posterior 
palpebrae , -  дещо загострений і вкри
тий кон’юнктивою. Присередній відрізок 
заднього краю повік містить конічне підви
щення -  слізний сосочок, papilla lacrimalis. 
Вздовж передніх повікових країв розміщені 
3-4 ряди загнутих волосків -  вій (cilia).
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Рис. 333. Повіки, palpebrae, 
на сагітальному розрізі.

1 -  m. tarsalis superior;
2 -  fornix conjunctivae superior; 
3 ,9  -  saccus conjunctivalis;
4 -  tunica conjunctiva bulbaris;
5 -  tunica conjunctiva palpebralis;
6 -  tarsus superior;
7 -  glandula tarsalis;
8 -  limbi palpebralis posteriores;
9 -  fornix conjunctivae inferior;

10 -  cilia;
11 -  rima palpebralis

У волосяні фолікули вій відкриваються 
війкові залози (Молля), glandulae ciliares 
(Moli), та сальні залози (Цейса), glandulae 
sebaceae (Zeis).

В основі повік лежать повікові хрящі. 
Верхній повіковий хрящ, tarsus superior, 
ширший за нижній повіковий хрящ, tarsus 
inferior (завширшки 10 та 5 мм відповідно). 
Ці хрящі дугоподібно вигнуті, вони мають 
довжину 20 мм і товщину 1 мм. Побудовані 
повікові хрящі зі щільної сполучної тканини, 
багатої на грубі пучки колагенових воло
кон. В ділянці кутів ока (верхній та нижній) 
повікові хрящі з ’єднуються між собою за 
допомогою повікових зв’язок. Присередня 
повікова зв’язка, lig. palpebrale mediale, 
починається від місця з’єднання повікових 
хрящів у присередньому куті ока, прямує 
присередньо, проходить попереду сльозового 
мішка і прикріплюється до переднього сльо
зового гребеня на присередній стінці очної 
ямки. Бічна повікова зв’язка, lig. palpebrale 
laterale, починається від місця з ’єднання 
повікових хрящів у бічному куті ока, йде 
убік, проходить перед очноямковою пере
городкою і прикріплюється до бічної стінки 
очної ямки. До бічної повікової зв’язки при
кріплюється повікова частина волокон коло

вого м’яза ока. Вздовж заднього краю повіки 
малими отворами відкриваються протоки 
тарзальних залоз. Тарзальні залози (Мей- 
бома), glandulae tarsales (Meibom), -  це труб
часті залози, секреторна частина яких знахо
диться у товщі повікових хрящів (30-40 залоз 
у верхньому хрящі та 20-30 -  у нижньому). 
Тарзальні залози за голокриновим типом 
продукують сальний секрет, який змащує 
задній повіковий край і запобігає витіканню 
сльози із кон’юнктивного мішка. Немовби 
продовженням повікових хрящів у напрямі 
до склепінь кон’юнктиви виступає шар непо- 
смугованих м’язових волокон верхнього та 
нижнього тарзальних м’язів (m. tarsalis 
superior/ inferior), які формують основу повік 
вище верхнього повікового хряща та нижче 
нижнього повікового хряща відповідно.

Кон’юнктива, tunica conjunctiva, -  це 
сполучна оболонка рожевого кольору, яка 
вкриває задні поверхні повік та склеру пере
дньої поверхні очного яблука. Вона побу
дована з двошарового або багатошарового 
циліндричного епітелію, розташованого на 
власній пластинці. Епітелій кон’юнктиви 
містить бокалоподібні клітини, а її власна 
пластинка побудована з пухкої сполучної 
тканини, багатої на кровоносні судини та
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лімфоцити. На задній повіковій поверхні 
кон’юнктива повік, tunica conjunctiva 
palpebrarum, вкрита дво- або багатошаро
вим циліндричним епітелієм, а на пере
дній поверхні склери кон’юнктива очного 
яблука, tunica conjunctiva bulbi, вкрита 
багатошаровим плоским незроговілим епі
телієм, який продовжується у передній 
епітелій рогівки. Простір між повіковою 
та очною кон’юнктивою отримав назву 
кон’юнктивного (сполучнооболонкового) 
мішка {saccus conjunctivalis).

Місце переходу кон’юнктиви з поверхні 
очного яблука на задню повікову поверхню 
верхньої та нижньої повік зветься верх
нім/ нижнім склепінням кон’юнктиви 
(fornix conjunctivae superior/ inferior). У при- 
середньому куті ока склепіння кон’юнктиви 
з ’єднуються між собою півмісяцевою  
складкою {plica semilunaris), яка у людини 
є рудиментом третьої повіки плазунів. У при- 
середньому куті ока помітне невелике під
вищення кон’юнктиви, що містить жирову 
тканину, кон’юнктивні та сальні залози, -  
сльозове м’ясце, caruncula lacrimalis.

Над верхньою повікою вздовж нижнього 
краю чола розміщений валок шкіри, вкри
тий довгим волоссям, -  брова, supercilium. 
Брова виконує захисну функцію, спрямову
ючи струмочки потових та дощових крапель 
з поверхні чола в обхід очної щілини.

Сльозовий апарат

До сльозового апарату {apparatus 
lacrimalis) належать сльозова залоза та 
сльозовивідні шляхи. Основною функцією 
сльозового апарата є зволоження поверхні 
очного яблука.

Сльозова залоза, glandula lacrimalis -  
складна альвеолярно-трубчаста залоза 
серозного типу, що розміщена в бічному 
куті верхньої стінки очної ямки в одно
йменній ямці (рис. 334). Сухожилком 
м ’яза-підіймача верхньої повіки залоза 
поділяється на дві нерівні частини. Над

9

Рис. 334. Сльозовий апарат, apparatus 
lacrimalis (схема).
1 -  canaliculus lacrimalis superior; 2 -  saccus lacrimalis;
3 -  ductus nasolacrimalis; 4 -  canaliculus lacrimalis inferior;
5 -  caruncula lacrimalis; 6 -  rivus lacrimalis; 7 -  ductuli 
excretorii; 8 -  glandula lacrimalis; 9 -  punctum lacrimale

сухожилком розміщена більша за роз
міром ( 2 0 x 1 0 x 5  мм) очноямкова час
тина, pars orbitalis, а під сухожилком -  
менша ( 1 0 x 8 x 3  мм) повікова частина, 
pars palpebralis. Вивідні проточки, ductuli 
excretorii, сльозової залози, кількістю від
6 до 14, відкриваються у верхнє склепіння 
кон’юнктиви. Малі скупчення залозистої 
тканини, кількістю від 1 до 22, розміщені 
переважно у товщі верхнього склепіння 
кон’юнктиви, звуться додатковими сльо
зовими залозами {glandulae lacrimales 
accessoriae).

Сльоза заповнює верхній та нижній 
кон’юнктивні мішки і збирається у сльо
зовому озері {lacus lacrimalis), яке роз
міщене у присередньому куті ока навколо 
сльозового м ’ясця. З передньої поверхні 
очного яблука сльоза тече у сльозове озеро
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по сльозовому струмку, rivus lacrimalis, 
розміщеному між краєм повіки та очним 
яблуком. Із сльозового озера сльоза витікає 
через верхній та нижній сльозові канальці. 
Кожний сльозовий каналець, canaliculus 
lacrimalis, починається у сльозовому озері 
невеликим отвором -  сльозовою точкою, 
punctum lacrimale, яку можна побачити 
неозброєним оком на верхівці сльозового 
сосочка. Вузький (0,5 мм) сльозовий кана
лець, завдовжки близько 1,0 см, робить 
по своєму ходу коліно, обернене вверх 
у верхньому канальці і вниз -  у нижньому 
канальці. Присередніше коліна розміщене 
незначне розширення -  ампула сльозового 
канальця (ampulla canaliculi lacrimalis). 
Сльозові канальці впадають разом або 
поодинці у сльозовий мішок. Сльозовий 
мішок, saccus lacrimalis, -  це розширення 
верхнього відділу носо-сльозової протоки, 
завдовжки 1,5 см і завширшки 0,5 см, розмі
щене у сльозовій ямці (у сльозовій борозні 
сльозової кістки) на присередній стінці 
очної ямки. Верхня куполоподібна час
тина сльозового мішка, яка розміщена вище 
отворів сльозових канальців, зветься скле
пінням сльозового мішка {fornix sacci 
lacrimalis). Навперемінні скорочення воло
кон глибокої частини колового м’яза ока, 
що розташований позаду сльозового мішка 
і охоплює сльозові канальці, сприяють дре
нажу сльозового озера.

П родовженням донизу сльозового 
мішка є носо-сльозова протока, ductus 
nasolacrim alis, завдовжки близько 1 ,2- 
2,4 см та завширшки 4 мм. Ця протока 
проходить у нососльозовому каналі черепа 
і відкривається у нижній носовий хід. 
Слизова оболонка нососльозової протоки 
та сльозового мішка вистелена дво- та 
багатош аровим циліндричним  еп іте 
лієм, який в окремих місцях містить вії. 
Складка слизової оболонки у нижньому 
носовому ході, що обмежує отвір носо
сльозової протоки, -  сльозова складка, 
plica lacrimalis, -  розміщена на відстані 
3-3,5 см дозаду від ніздрі.

Зовнішні м'язи очного яблука

Зовніш ні м ’язи очного яблука,
тт. externi bulbi oculi, розміщені в очній 
ямці, вони забезпечують рухи очного яблука. 
Розрізняють чотири прямих та два косих 
зовнішніх м ’язи очного яблука. В очній 
ямці ще знаходяться м’яз-підіймач верхньої 
повіки та очноямковий м’яз.

Майже усі зовнішні м’язи очного яблука, 
за винятком нижнього косого м’яза, почина
ються від спільного сухожилкового кільця. 
Спільне сухожилкове кільце, anulus 
tendineus communis, розміщене біля зорового 
каналу та присереднього відділу верхньої 
очноямкової щілини; воно охоплює зоровий 
нерв, а також окоруховий, носовійковий, від
відний нерви та очну артерію. М’язи очного 
яблука в місці прикріплення пронизують 
піхву очного яблука і коротким сухожилком 
прикріплюються до склери. Прямі м’язи 
прикріплюються до склери перед екватором 
очного яблука, а косі -  позаду екватора.

1. Верхній прямий м ’яз, т. rectus 
superior, починається від спільного сухожил
кового кільця і прикріплюється до склери на 
7-8 мм дозаду від краю рогівки (рис. 335). 
Цей м’яз повертає передній полюс очного 
яблука вгору та дещо присередньо. Він 
іннервується окоруховим нервом.

2. Нижній прямий м ’яз, т. rectus 
inferior, починається від спільного сухожил
кового кільця і прикріплюється до склери 
на 6 мм дозаду від краю рогівки. Цей м’яз 
повертає передній полюс очного яблука 
вниз та дещо вбік. Він іннервується окору
ховим нервом.

3. Присередній прямий м’яз, т. rectus 
medialis, починається від спільного сухо
жилкового кільця і прикріплюється до 
склери на 5-6 мм дозаду від краю рогівки. 
Цей м’яз повертає передній полюс очного 
яблука присередньо. Він іннервується око
руховим нервом.

4. Бічний прямий м ’яз, т. rectus 
lateralis, починається широким сухожил- 
ковим розтягом {lacertus т. recti lateralis)
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від спільного сухожилкового кільця та при
леглої частини малого крила клиноподіб
ної кістки і прикріплюється до склери на 
5-6 мм дозаду від краю рогівки. Цей м’яз 
повертає передній полюс очного яблука вбік. 
Він іннервується відвідним нервом.

5. Верхній косий м’яз, т. obliquus 
superior, починається від спільного сухо
жилкового кільця та прилеглої частини 
тіла клиноподібної кістки, прямує вздовж 
присередньої стінки очної ямки і поблизу 
блокоподібної ямки переходить у довгий 
циліндричний сухожилок. Цей сухожилок 
проходить через волокнисто-хрящовий блок, 
trochlea, який знаходиться у блоковій ямці, 
і повертає вбік та дозаду. Далі сухожи
лок верхнього косого м’яза проходить між 
верхнім прямим м’язом та очним яблуком 
і прикріплюється до склери, приблизно 
на 18 мм дозаду від краю рогівки. В місці 
проходження через блок сухожилок ото
чений синовіальною піхвою сухожилка 
верхнього косого м’яза (vagina tendinis 
m. obliqui superioris). Цей м ’яз повертає 
передній полюс очного яблука вниз та назо
вні. Він іннервується блоковим нервом.

Рис. 335. Зовнішні м’язи очного 
яблука, тт. externi bulbi oculi; 
вигляд зверху.
1 -  m. levator palpebrae superiores;
2 -  trochlea;
3 -  m. rectus superior;
4 -  m. rectus lateralis;
5 -  m. obliquus inferior;
6 -  m. rectus medialis;
7 -  m. rectus inderior;
8 -  anulus tendineus communis;
9 -  m. obliquus superior

6. Нижній косий м’яз, m. obliquus 
inferior, починається від очноямкової 
поверхні верхньої щелепи нижче отвору 
носо-сльозового каналу та від заднього 
сльозового гребеня, прямує вбік та дозаду, 
проходить між нижнім прямим м’язом та 
нижньою стінкою очної ямки і прикріплю
ється до склери бічної поверхні очного 
яблука позаду екватора. Цей м’яз повертає 
передній полюс очного яблука вгору та назо
вні. Він іннервується окоруховим нервом.

М ’яз-п ідійм ач верхн ьої повіки, 
m. levator palpebrae superioris, розміщений 
над верхнім прямим м’язом очного яблука. 
Він починається від спільного сухожилко
вого кільця, окістя очної ямки над зоровим 
каналом та від прилеглої частини зовніш
ньої піхви внутрішньоканальцевої частини 
зорового нерва. Прямуючи вперед, поблизу 
надочноямкового краю м’яз продовжується 
у широкий апоневроз, який розділяється 
на дві пластинки -  поверхневу та глибоку. 
Поверхнева пластинка, lamina superficialis, 
апоневроза проходить між верхнім повіко- 
вим хрящем та коловим м’язом ока і закін
чується у сполучній тканині верхньої повіки



1 4 0  І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук -.АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

по всій її ширині. Глибока пластинка,
lamina profunda, прикріплюється до верх
нього краю та передньої поверхні верхнього 
повікового хряща на протязі від присеред- 
ньої до бічної повікових зв’язок. У товщі 
глибокої пластинки є волокна непосмугова- 
ної м’язової тканини, що отримують симпа
тичну іннервацію, при порушенні якої спо
стерігається частковий птоз верхньої повіки.

Над нижньою очноямковою щілиною 
перекидається незначна кількість непосму- 
гованих м’язових волокон, які разом фор
мують тонкий очноямковий м ’яз. Очно
ямковий м’яз, т. orbitalis, зверху прикри
ває передній відрізок нижньої очноямкової 
щілини. Скорочення цього м’яза і потов
щення його черевця призводить до незна
чного зміщення очного яблука вперед.

Зовнішні м’язи очного яблука можна вва
жати додатковими акомодаційними м’язами. 
Прямі м’язи очного яблука тягнуть його 
передній полюс назад, а косі м ’язи тяг
нуть задній полюс вперед. При скороченні 
усіх м’язів очне яблуко дещо сплющується 
у передньо-задньому напрямі, що викликає 
незначне вкорочення його осі. Крім того, 
відцентрове розтягнення склери прямими 
м’язами призводить до натягнення війкового 
пояска і зменшення опуклості кришталика. 
Це означає, що точка найкращого бачення 
ока зміщується вдалину. Таким чином, 
послаблення сили екстраокулярних м’язів, 
обумовлене гіподинамією очного яблука 
при зосереджені погляду протягом довгого 
часу на одному предметі (книзі, телевізорі, 
комп’ютері тощо) викликає збільшення сту
пеня короткозорості. Навпаки, тренування 
м’язів очного яблука за допомогою спеці
альних вправ (багаторазове [10-15 разів] 
переведення погляду, вверх-вниз, вправо- 
вліво та по колу декілька [4-5] разів на 
день) збільшує силу цих м’язів, зменшуючи 
ступінь короткозорості.

Очне яблуко з м’язами в очній ямці ото
чені низкою сполучнотканинних утворів. До 
цих сполучнотканинних утворів відносять 
окістя та жирове тіло очної ямки, очно

ямкову перегородку, м ’язові фасції, піхву 
очного яблука.

Окістя очної ямки, periorbita , являє 
собою окістя кісток, які формують стінки 
очної ямки. Ззаду окістя очної ямки продо
вжується у тверду мозкову оболонку серед
ньої черепної ямки через зоровий канал та 
верхню очноямкову щілину. Спереду окістя 
очної ямки переходить з надочноямкового 
краю на верхній край верхнього повікового 
хряща у вигляді тонкої сполучнотканинної 
очноямкової перегородки (septum orbitale), 
яка формує передню стінку порожнини 
очної ямки.

Піхва очного яблука (Тенона), vagina 
bulbi (Tenon), -  це тонкий сполучнотка
нинний листок, що оточує очне яблуко 
з усіх боків. Спереду вона закінчується під 
кон’юнктивою, а ззаду в ділянці зорового 
нерва зростається зі склерою. В місцях при
кріплення сухожилків м’язів очного яблука 
до склери піхва віддає сполучнотканинні 
відростки, які вкривають окремо кожний 
м’яз і є їх м’язовими фасціями (fasciae 
musculares). Між піхвою очного яблука 
та склерою існує щілиноподібний про
міжок -  епісклеральний простір, spatium 
episclerale, який полегшує обертові рухи 
очного яблука. Цей простір містить тонкі 
сполучнотканинні тяжі, що зв’язують склеру 
з піхвою очного яблука.

Увесь простір очної ямки між очним яблу
ком з піхвою, м ’язами очного яблука та 
зоровим нервом, заповнений жировою тка
ниною, яка формує жирове тіло очної ямки 
(corpus adiposum orbitae). Більша частина 
цього жирового тіла розміщена позаду очного 
яблука. Воно пронизане судинами та нервами, 
що прямують до очного яблука та від нього.

Зоровий нерв

Зоровий нерв, п. opticus, складається 
з безмієлінових волокон, що починаються 
у сітківці і доходять до зорового перехрестя, 
продовжуючись далі у зоровий шлях. У сіт
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ківці імпульс породжується у її нервовій час
тині, а саме у нейроепітеліальному шарі
{stratum neuroepitheliale). Це зовнішній шар 
нервової частини сітківки, він складається 
з декількох рівнів і тому отримав сучасну 
назву -  шар зовнішніх та внутрішніх 
сегментів. Цей шар містить фоторецеп- 
торні клітини -  так звані палички (палич
коподібна зорова клітина, cellula optica 
bacilliformis) та колбочки (колбочкоподібна 
зорова клітина, cellula optica coniformis). 
Нервовий імпульс в паличках та колбочках 
породжується при поглинанні кванта світла 
внаслідок фотохімічних реакцій перетво
рення зорових пігментів і передається на 
біполярні нейроцити {neurocytus bipolaris) 
внутрішнього ядерного шару нервової час
тини сітківки. Біполярні нейроцити переда
ють нервовий імпульс на вузлові (ганглі- 
озні) нейроцити {neurocytus ganglionaris), 
що складають вузловий шар (рис. 336). Один 
великий біполярний нейроцит зв’язаний 
з майже 200 паличкоподібними зоровими 
клітинами, а один малий біполярний нейро
цит об’єднує до ЗО колбочкоподібних зоро
вих клітин. Кількість нейронів при передачі 
імпульса від одного шару нервової частини 
сітківки до іншого зменшується від 125 млн 
фоторецепторних клітин до 3 млн загальної 
кількості вузлових нейроцитів у сітківці. 
Аксони вузлових нейроцитів прямують до 
диска зорового нерва і виходять з очного 
яблука, формуючи зоровий нерв.

Виділяють 4 частини зорового нерва: 
внутріш ньоочну, очноямкову, внут- 
рішньоканальцеву та внутрішньочерепну.

1. Внутрішньоочна частина, pars 
intraocularis, -  найкоротша (завдовжки 
близько 1,5 см) частина зорового нерва, що 
розміщена у товщі оболонок очного яблука. 
У цій частині розрізняють, у свою чергу, ще 
три частини, залежно від їх відношення до 
решітчастої пластинки склери: а) перед- 
пластинкова частина, pars prelaminaris, 
розміщена перед решітчастою пластин
кою; б) внутрішньопластинкова час
тина, pars intralaminaris, -  частина волокон

Рис. 336. Схема мікроскопічної будови сітківки.
1 -  pars pigmentosa retinae; 2 -  stratum segmentorum 
externorum et internorum; 3 -  stratum nucleare externum; 
4 -  stratum plexiforme externum; 5 -  stratum nucleare 
internum; 6 -  stratum plexiforme internum; 7 -  stratum 
ganglionicum; 8 -  pars nervosa retinae

зорового нерва, розміщена між волокнами 
решітчастої пластинки склери; в) заплас- 
тинкова частина, pars postlaminaris, роз
міщена позаду решітчастої пластинки. 
Навколо внутрішньопластинкової частини 
існує судинне коло зорового нерва, circulus 
vasculosus п. optici, утворене гілками задніх 
коротких війкових артерій.

2. Очноямкова частина, pars orbitalis, 
завдовжки близько 3 см, дещо вигнута, про
ходить у товщі жирового тіла очної ямки.

3. Канальна частина, pars canalis, -  
частина зорового нерва, що проходить через 
зоровий канал, має довжину 5-8 см.

4. Внутрішньочерепна частина, pars 
intracranialis, проходить у порожнині черепа 
від зорового каналу до зорового перехрестя. 
Довжина цієї частини нерва становить від 4 
до 17 мм.

Зоровий нерв оточений двома піхвами, 
які є продовженням оболонок головного



142 І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

мозку. Це пояснюється тим, що око роз
вивається як випин переднього мозкового 
пухиря. Зовнішня піхва, vagina externa, 
зорового нерва є продовженням павутинної 
оболони головного мозку, а внутрішня 
піхва, vagina interna, -  продовженням 
м’якої оболони головного мозку. Досягаючи 
очного яблука, зовнішня та внутрішня піхви 
зростаються одна з одною і зі склерою. 
Від внутрішньої піхви у товщу зорового 
нерва відходять сполучнотканинні відрос
тки з кровоносними судинами, які живлять 
пучки нервових волокон. Між двома піх
вами зорового нерва існує щілиноподіб
ний підпавутинний міжпіхвовий простір 
(spatium intervaginale subarachnoidale), який 
є продовженням підпавутинного простору 
головного мозку. Біля очного яблука простір 
сліпо закінчується.

Зорове перехрестя, chiasma opticum , 
є неповним, тому що у ньому перехрещу
ються тільки ті волокна, що йдуть від вуз
лових нейроцитів при-середньої половини

сітківки. Інші волокна -  від бічної поло
вини сітківки -  проходять через бічні від
діли зорового перехрестя неперехрещеними. 
Таким чином, правий зоровий шлях утворе
ний аксонами тих вузлових нейроцитів, що 
розміщені у правих половинах сітківки обох 
очних яблук і сприймають світлові подраз
нення зліва, а лівий зоровий шлях утворе
ний аксонами тих вузлових нейроцитів, що 
розміщені у лівій половині сітківки обох 
очних яблук і сприймають світлові подраз
нення справа. Верхньо-нижня орієнтація 
волокон у перехресті не змінюється.

У складі зорового шляху {tractus opticus) 
нервові волокна прямують до підкіркових 
центрів зору, розміщених у ядрах бічного 
колінчастого тіла, подушки таламуса та 
у сірих шарах верхніх горбків пластинки 
покришки середнього мозку. У цих під
кіркових центрах аксони вузлових нейро
цитів переключаються на наступні нейрони 
(рис. 337). Аксони нейронів, розміщених 
у бічному колінчастому тілі та подушці тала-

Рис. 337. Схема провідного шляху зорового аналізатора.
1 -  retina; 2 -  chiasma opticum; 3 -  nucleus corporis geniculati lateralis et nuclei pulvinares; 4 -  sulcus calcarinus; 
5 -  strata grisea colliculi superioris; 6 -  tractus opticus; 7 -  n. opticus
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муса, проходять через підсочевицеподібну 
частину задньої ніжки внутрішньої капсули, 
формують зорову променистість (radiatio 
optica) і досягають мозкової кори в ділянці 
шпорної борозни (sulcus calcarinus) поти
личної частки, де розміщений кірковий 
центр аналізатора зору. При цьому певним 
ділянкам кори шпорної борозни відповіда
ють певні рецепторні поля сітківки. Аналіз 
зображення у шпорній борозні відбувається 
через чверть секунди після попадання його 
на сітківку ока. Аксони нейронів, тіла яких 
розміщені у сірих шарах верхніх горбків 
середньомозкової покрівлі, прямують до 
ядра окорухового та блокового нервів, додат
кових ядер окорухового нерва, ядер моста та 
довгастого мозку (покрівельно-бульбарний 
шлях), ядер спинного мозку (покрівельно- 
спинномозковий шлях), формуючи рефлек
торні дуги, що забезпечують здійснення 
простих безумовних реакцій на світлові 
подразнення: зіничний та пупілярний реф
лекси, повертання очних яблук та голови 
у напрямку подразнення тощо.

Судини та нерви органа зору

Очне яблуко, його м’язи, жирове тіло 
та очноямкові фасції отримують кров від 
очної артерії (гілка внутрішньої сонної арте
рії). Склера кровопостачається короткими 
війковими артеріями. Судинна оболонка 
очного яблука формується гілками довгих та 
коротких війкових артерій. Сітківку кров’ю 
забезпечує центральна артерія сітківки, яка 
є гілкою очної артерії (від внутрішньої 
сонної артерії). Повіки кровопостачаються 
бічними та присередніми повіковими артері
ями, які утворюють у товщі повік верхню та 
нижню повікові дуги, брови -  надблоковою 
артерією, сльозова залоза -  сльозовою арте
рією, кон’юнктива -  передньою та задньою 
кон’юнктивними артеріями (усі -  гілки 
очної артерії). Венозна кров від очного 
яблука відтікає по вихрових венах, по цен
тральній вені сітківки та по очних венах

до печеристої пазухи. Від повік, брів та 
кон’юнктиви кров тече ще у лицеву вену. 
Лімфатичні судини від повік, кон’юнктиви, 
брів прямують до нижньощелепних, під- 
нижньощелепних та привушних лімфо
вузлів. Чутливу іннервацію очне яблуко 
отримує з гілками очного нерва (І гілка трій
частого нерва). Парасимпатичну іннервацію 
отримують м’яз-звужувач зіниці та війковий 
м ’яз з волокнами окорухового нерва. Симпа
тичну іннервацію отримує м’яз-розширювач 
зіниці з волокнами внутрішнього сонного 
сплетення. Рухову іннервацію м’язи очного 
яблука отримують з гілками III, IV та VI 
черепних нервів.

Розвиток органа зору 
та морфологічні передумови 

виникнення його вад

У філогенезі орган зору проходить 
шлях ускладнення від окремих світлочут
ливих клітин кишковопорожнинних до 
комплексу високоспеціалізованих струк
тур, які складають у людини та вищих 
хребетних орган зору.

Світлочутливі елементи -  прообрази 
сітківки -  зустрічаються навіть у деяких 
найпростіших. їхня світлочутлива пляма має 
з одного боку маленький пігментний екран 
(прообраз пігментної частини сітківки), 
який відсікає світлові промені з одного боку, 
що дає організму “уяву” про напрямок 
падіння світла. Покривний епітелій дощових 
черв’яків містить окремі світлочутливі клі
тини; у п’явок такі клітини розташовуються 
групами по 5-6. У кільчастих черв’яків 
світлочутливі клітини з пігментним екра
ном розташовані у неглибокій круглій ямці, 
заповненій прозорою масою (прообраз 
склистого тіла), що покращує визначення 
ними напрямку світла. У молюсків є вже 
глибока камера-обскура з точковим отвором 
посередині, що дає можливість отримувати 
зображення певного ступеня різкості; їх
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світлочутливий нейроепітелій обернений 
уже не до світла, а від світла.

Кришталик вперше з ’являється також 
у безхребетних тварин. У нижчих хребет
них (риби та амфібії) кришталик має круглу 
форму, а акомодація відбувається завдяки 
пересуванню кришталика. У плазунів, птахів 
та ссавців кришталик займає постійне місце 
в очному яблуці, а акомодація досягається 
в основному зміною кривини кришталика.

У риб сітківка містить лише паличко
подібні клітини і їх зорові центри знахо
дяться тільки в середньому мозку, що дозво
ляє їм розрізняти предмети. У наземних 
тварин у сітківці є палички та колбочки, і їх 
зорові центри знаходяться у середньому та 
проміжному мозку, а у ссавців ще й у кінце
вому -  корі великого мозку.

Із допоміжних органів ока першими 
в процесі еволюції тварин з’являються око- 
рухові м ’язи, які розвиваються із голо
вних міотомів. Сльозовий апарат, верхня та 
нижня повіки вперше з’являються у назем
них тварин. У багатьох з них є ще миготлива 
перетинка (третя повіка), яка у мавп та 
людини збереглась у вигляді рудиментарної 
півмісяцевої складки кон’юнктиви.

У людини очні пухирці з ’являються 
рано -  на 3-му тижні ембріогенезу. Ріст цих

пухирців у бік ектодерми супроводжується 
звуженням стеблини, що з ’єднує очний 
пухирець з мозком. Із цієї ніжки пізніше 
формується зоровий нерв, а із кінцевої 
розширеної частини пухирця -  сітківка. 
Кришталик починає утворюватись на 5-му 
тижні внутрішньоутробного розвитку із 
тієї частини ектодерми, якої досягає очний 
пухирець (рис. 338). Передня стінка очного 
пухирця, що межує з закладкою кришта
лика, вгинається, а сам пухирець починає 
нагадувати келих з двошаровою стінкою. Із 
внутрішнього шару очного келиха в подаль
шому формується нервова частина сітківки, 
а із зовнішнього шару -  пігментна частина. 
На 2-му місяці внутрішньоутробного розви
тку кришталик відділяється від ектодерми 
і заглиблюється всередину очного келиха.

Із мезенхіми, що знаходиться навколо 
очного келиха та всередині його, фор
муються склисте тіло, волокниста і судинна 
оболонки. Розміщені у склистому тілі та 
кришталику кровоносні судини щезають 
у другій половині плодового періода роз
витку людини. Епітелій кон’юнктиви та 
рогівки формується з ектодерми.

Найчастіше зустрічаються такі анома
лії розвитку очного яблука, що пов’язані 
з його розмірами та формою. Природжений

Рис. 338. Схема 
ембріонального розвитку 
очного яблука на різних 
стадіях ембріогенезу (а -  в).

1 ,7 -  очний келих;
2 -  закладка пігментного
шару сітківки;
3 -  закладка нервового шару

сітківки;
4 -  стеблина очного келиха;
5 -  стінка переднього
мозкового міхура;
6 -  закладка кришталика;
8 -  кришталикова ямка;
9 -  потовщена ектодерма

(закладка кришталика);
10 -  очний пухирець
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астигматизм пов’язаний з нерівномірним 
розвитком окремих частин рогівки та кри
шталика, що призводить до їх деформації 
та викривлення зображення, яке попадає на 
сітківку. Природжена короткозорість харак
теризується подовженням очного яблука 
у передньо-задньому напрямі, а далекозо
рість -  його вкороченням.

стато-кінетичний аналізатор (у безхребет
них), а пізніше (у хребетних) від нього від
окремлюється аналізатор слуху.

Присінково-завитковий орган поділяють 
на три частини: зовнішнє, середнє та вну
трішнє вухо {auris) (рис. 339).

Зовнішнє вухо

Присінково-завитковий орган 
(орган слуху та рівноваги)

П р и сін к о в о -за в и т к о в и й  ор ган ,
organum vestibulocochleare, сприймає зву
кові хвилі, а також напрямок сили зем
ного тяжіння та прискорення тіла (голови) 
людини. Об’єднують органи слуху та рівно
ваги у зв’язку зі спільним їх розвитком та 
близькістю розташування їхніх структур. 
У процесі філогенезу першим з’являється

Зовнішнє вухо, auris externa, склада
ється з вушної раковини та зовнішнього 
слухового проходу. Разом вушна раковина 
та зовнішній слуховий прохід формують 
своєрідну лійку, яка служить для уловлення 
та проведення звукових хвиль до барабанної 
перетинки.

Вушна раковина, auricula, яка часто 
називається просто вухом, утворена вушним 
хрящем, вкритим шкірою. Вушний хрящ, 
cartilago auricularis, побудований з елас
тичної хрящової тканини. Форма вушного

Рис. 339. Присінково-завитковий орган, organum vestibulocochleare.

1 -  incus; 2 -  auris interna; 3 -  ductus semicircularis lateralis; 4 -  n. vestibularis; 5 -  n. cochlearis; 6 -  utriculus; 
7 -  sacculus; 8 -  ductus cochlearis; 9 -  stapes; 10 -  tuba auditiva; 11 -  cavitas tympani; 12 -  membrana tympanica; 
13 -  auris media; 14 -  auris externa; 15 -  porus acusticus externus; 16 -  meatus acusticus externus cartilagineus; 
17 -  auricula; 18 -  meatus acusticus externus (pars ossea); 19 -  malleus
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Рис. 340. Вушна раковина, auricula; вид збоку.
I -  fossa triangularis; 2 -  crura antihelicis; 3 -  cymba 
conchalis; 4 -  incisura anterior; 5 -  crus helicis; 
6 -  cavum conchae; 7 -  tragus; 8 -  porus acusticus 
externus; 9 -  incisura intertragica; 10 -  lobulus auricularis;
II -  antitragus; 12 -  antihelix; 13 -  scapha; 14 -  tuberculum 
auriculare; 15 -  helix

хряща визначає форму вушної раковини. 
В нижній частині вушної раковини у так 
званій вушній часточці (lobulus auricularis) 
хряща немає, а складка шкіри у цьому місці 
заповнена жировою тканиною.

Вільний загнутий край вушної рако
вини зветься завитком (helix) (рис. 340). 
Завиток починається вгорі над зовнішнім 
слуховим проходом ніжкою завитка (crus 
helicis) і закінчується внизу над вушною 
часточкою хвостом завитка (cauda helicis). 
Ніжка завитка містить напрямлену вперед 
ость завитка (spina helicis), а в місці пере
ходу завитка з верхнього краю у задній 
є непостійний вушний горбок (Дарвіна), 
tuberculum auriculare (Darwin). Інколи на 
місці вушного горбка зустрічається виступ 
завитка вушної раковини, спрямований 
дозаду, вгору та назовні -  верхівка вушної 
раковини (apex auriculae). Паралельно до 
задньої частини завитка і перед нею прохо
дить протизавиток (antihelix). Протизави- 
ток вгорі роздвоюється на дві ніжки проти-

завитка (crura antihelicis), які обмежують 
трикутну ямку (fossa triangularis). Борозна, 
що розміщена між завитком та протизавит- 
ком, позначається як човен, scapha. Виступ 
вушної раковини, що знаходиться перед 
зовнішнім слуховим отвором, зветься козел- 
ком (tragus), а виступ, що знаходиться під 
зовнішнім слуховим отвором і дещо позаду 
нього, зветься протикозелком (antitragus). 
Козелок та протикозелок розділені між 
собою міжкозелковою вирізкою (incisura 
intertragica). Від ніжки завитка козелок 
відділений передньою вирізкою (incisura 
anterior). Між протикозелком та проти- 
завитком проходить задня борозна вуш
ної раковини, sulcus posterior auriculae. 
Велике заглиблення вушної раковини, яке 
обмежене протизавитком, козелком та про
тикозелком, носить назву раковини вуха 
(concha auricula). Ніжка завитка поділяє 
раковину вуха на меншу верхню та більшу 
нижню частини -  човник раковини (cymba 
conchae) та порожнину раковини (cavitas 
conchae) відповідно. На зворотному боці 
вушної раковини раковині, човну і три
кутній ямці відповідають підвищення 
раковини, eminentia conchae, підвищення 
човна, eminentia scaphe та підвищення три
кутної ямки, eminentia fossae triangularis.

Вушний хрящ прикріплюється до скро
невої кістки за допомогою зв’язок та м’язів 
(див. “М ’язи голови”). Є такі вушні зв’язки 
(ligg. auricularia): 1) передня вушна 
зв’язка, lig. auriculare anterius, яка зв’язує 
ость завитка з нижнім краєм виличної дуги; 
2) верхня вушна зв’язка, lig. auriculare 
superius, яка зв’язує ость завитка з окістям 
верхнього краю зовнішнього слухового про
ходу; 3) задня вушна зв’язка, lig. auriculare 
posterius, яка зв’язує підвищення раковини 
із соскоподібним відростком. Окремі сусідні 
структури вушної раковини з ’єднані між 
собою за допомогою малих рудиментарних 
вушних м’язів (тт. auriculares).

Зовнішній слуховий хід, meatus acusticus 
externus, починається в глибині порожнини 
раковини зовнішнім слуховим отвором
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(porus acusticus externus) і закінчується 
сліпо барабанною перетинкою. Зовнішній 
слуховий хід має довжину близько 24 мм 
та діаметр близько 9 мм, а у найвужчому 
місці переходу хрящової частини проходу 
у кісткову діаметр становить близько 6 мм. 
Хрящовою є бічна третина зовнішнього 
слухового ходу {meatus acusticus externus 
cartilagineus); присередні дві третини про
ходу -  кісткові -  розміщені всередині скро
невої кістки. Хрящ слухового ходу, cartilago 
meatus acustici, який формує скелет хрящо
вого зовнішнього слухового проходу, є видо
вженням досередини вушного хряща і має 
вигляд незамкненого вгорі жолоба, лійкопо
дібно звуженого у присередньому напрямі. 
Зовнішній кінець хряща слухового ходу 
формує пластинку козелка {lamina tragi). 
Внутрішня поверхня ходу вкрита шкірою. 
Шкіра хрящового зовнішнього слухового 
ходу має більшу товщину, містить воло
сяні фолікули і, на відміну від решти шкіри 
загального покриву, багато сальних та сір
чаних залоз. Апокринові сірчані залози, 
glandulae ceruminosae, за будовою прості 
трубчасті, виділяють вушну сірку {cerumen), 
яка містить специфічні протеїни і служить 
своєрідним репелентом. Зовнішній слуховий 
хід має нерівний S-подібний хід. Для його 
вирівнення, наприклад, для огляду барабан
ної перетинки, верхній кінець вушної рако
вини необхідно відтягнути дозаду та вгору.

Середнє вухо

Середнє вухо, auris media, складається 
з барабанної порожнини, слухової труби та 
соскоподібних клітин. Усі ці частини серед
нього вуха вистелені слизовою оболонкою 
та заповнені повітрям.

Барабанна порожнина, cavitas tympani, 
розміщена всередині кам’янистої частини 
скроневої кістки. За виглядом порожнина 
нагадує барабан, поставлений на ребро 
і нахилений верхнім краєм вбік. Об’єм бара
банної порожнини становить близько 1см3.

Слизову оболонку барабанної порожнини 
вкриває одношаровий плоский або кубічний 
епітелій. Власна пластинка слизової обо
лонки містить багато кровоносних судин.

У барабанній порожнині розрізняють 
6 стінок.

1. Верхня -  покрівельна стінка, paries 
tegmentalis, -  відповідає барабанній покрівлі 
на передній стінці кам’янистої частини 
скроневої кістки. Містить надбарабанне 
заглиблення, recessus epitympanicus, яке 
розміщене над зовнішнім слуховим прохо
дом. Верхня частина надбарабанного загли
блення зветься купольною частиною (pars 
cupularis).

2. Нижня -  яремна стінка, paries  
jugularis, -  обернена в бік яремної ямки. 
Містить шилоподібний виступ, prominentia 
styloidea, який відповідає шилоподібному 
відростку на нижній поверхні кам’янистої 
частини скроневої кістки.

3. Передня -  сонна стінка, paries  
caroticus, -  межує з сонним каналом і міс
тить барабанний отвір слухової труби.

4. Задня -  соскоподібна стінка, paries 
mastoideus, -  сполучається з соскоподібною 
печерою {antrum mastoideum) через вхід до 
печери {aditus ad antrum) (рис. 341). Соско
подібна печера сполучається, у свою чергу, 
з численними соскоподібними комірками 
{cellulae mastoideae), які розміщені у товщі 
соскоподібного відростка скроневої кістки. 
Як і стінки барабанної порожнини, їх стінки 
вкриває плоский або кубічний епітелій. На 
соскоподібній стінці розташовані три таких 
підвищення (зверху вниз): виступ бічного 
півколового каналу, prominentia canalis 
semicircularis lateralis, виступ лицевого 
каналу, prominentia canalis facialis, та піра
мідне підвищення, eminentia pyramidalis. 
Через барабанний отвір канальця бара
банної струни {apertura tympanica canaliculi 
chordae tympani) і однойменний канадець 
барабанна порожнина сполучається з лице
вим каналом.

5. Присередня -  лабіринтна стінка,
paries labyrinthicus, -  відділяє барабанну
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Рис. 341. Перетинчаста стінка, paries membranaceus, барабанної порожнини; вигляд зсередини.

1 -  recessus epitympanicus; 2 -  aditus ad antrum; 3 -  antrum mastoideum; 4 -  plica mallearis posterior; 5 -  cellulae 
mastoideae; 6 -  anulus fibrocartilagineus; 7 -  pars tensa membranae tympanicae; 8 -  tuba auditiva; 9 -  manubrium mallei; 
10 -  collum mallei; 11 -  plica mallearis anterior; 12 -  pars flaccida membranae tympanicae

порожнину від кісткового лабіринту. 
У верхній частині цієї стінки є вікно при- 
сінка (овальне вікно), fenestra vestibuli 
(fenestra ovalis), закрите основою стре
мена. Нижче вікна присінка розміщений 
мис, promontorium , утворений першим 
витком завиток. Нижче та дозаду від миса 
є вікно завитки (кругле вікно), fenestra 
cochleae (fenestra rotunda), яке закрите вто
ринною барабанною перетинкою. Вторинна 
барабанна перетинка, membrana tympani 
secundaria, відділяє барабанні сходи внут
рішнього вуха від барабанної порожнини 
і прикріплюється по краю вікна до гребеня 
вікна завитки (crista fenestrae cochleae). 
Розташований над мисом завиткоподібний 
відросток (processus cochleariformis) служить 
блоком, через який перекидається сухожилок 
м’яза-натягувача барабанної перетинки.

6. Бічна -  перетинчаста стінка, paries 
membranaceus, -  утворена барабанною пере
тинкою.

Барабанна перетинка, membrana 
tympanica, відділяє барабанну порожнину 
від зовнішнього слухового проходу. Вона має 
розмір 9 х 11 мм, овальну форму, нахилена 
вбік та вперед. Барабанна перетинка побудо
вана з тонкого шару сполучної тканини, який 
з боку зовнішнього слухового ходу вкритий 
шкірою, а з боку барабанної порожнини -  
слизовою оболонкою. Сполучна тканина 
барабанної перетинки представлена двома 
шарами колагенових волокон, які фіксо
вані за допомогою волокнисто-хрящового 
кільця (anulus fibrocartilagineus) до бара
банної борозни скроневої кістки. Зовнішній 
променистий шар (stratum radiatum) скла
дається з радіально спрямованих колагено
вих волокон, а внутрішній коловий шар 
(stratum circulare) -  із циркулярно спря
мованих волокон. Шкірний шар, stratum 
cutaneum, що вкриває барабанну перетинку 
зовні, представлений багатошаровим плос
ким епітелієм, а слизовий шар, stratum
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mucosum, що вкриває барабанну перетинку 
зсередини, -  одношаровим плоским епіте
лієм. По центру барабанної перетинки роз
міщений її пупок (umbo membranae tympani), 
втягнутий у бік барабанної порожнини. 
Ручка молоточка прилягає до внутрішньої 
поверхні барабанної перетинки, а на зовніш
ній поверхні перетинки цій ручці відповідає 
молоточкова стрічка, stria mallearis, яка 
тягнеться в радіальному напрямі від пупка 
до молоточкового виступу. Молоточковий 
виступ, prominentia mallearis, розміщений 
біля передньо-верхнього краю барабанної 
перетинки і утворений прилеглим до пере
тинки бічним відростком молоточка. Від 
молоточкового виступу до верхнього краю 
барабанної перетинки йдуть передня та 
задня молоточкові складки (plica mallearis 
anterior/ posterior), які обмежують разом 
з краєм перетинки невелику, завширшки 
2 мм, трикутної форми розслаблену (нена- 
тягнуту) частину (Шрапнелля) (pars flaccida 
[Schrapnell]) перетинки. В цій частині бара
банна перетинка не містить сполучнотканин
них волокон. Решта барабанної перетинки 
є її натягнутою частиною (pars tensa).

По відношенню до барабанної перетинки 
умовно виділяють три поверхи барабанної 
порожнини. Середній поверх барабанної 
порожнини знаходиться між двома горизон
тальними площинами, що проходять через 
верхній та нижній край барабанної пере
тинки. Верхній поверх знаходиться вище 
верхньої горизонтальної площини, а нижній -  
нижче нижньої горизонтальної площини.

Слухові кісточки, ossicula auditoria, 
переважною своєю частиною розміщені 
у верхньому поверсі барабанної порожнини 
(рис. 342). Ці кісточки виконують функцію 
проведення звукових коливань від барабан
ної перетинки до вікна присінка; при цьому 
збільшується сила і зменшується амплітуда 
коливань. Кісточки утримуються у бара
банній порожнині за допомогою зв’язок 
слухових кісточок (lig. ossiculorum auditus). 
З’єднуються кісточки між собою за допо
могою суглобів слухових кісточок (artt.

Рис. 342. Слухові кісточки, ossicula auditoria; 
вигляд зсередини.
1 -  crus breve incudis; 2 -  crus longum  incudis; 
3 -  basis stapedis; 4 -  crus anterius; 5 -  caput stapedis; 
6 -  manubrium mallei; 7 -  processus anteriorcollum mallei; 
8 -  collum mallei; 9 -  caput mallei; 10 -  corpus incudis

ossiculorum auditus), порожнина в яких 
часто буває відсутня і тоді ці з ’єднання 
є синдесмозами. До слухових кісточок нале
жать молоточок, коваделко та стремінце, які 
отримали такі назви за своєю формою.

1. Молоточок, malleus, прилягає до бара
банної перетинки своєю довгою ручкою 
(manubrium mallei) та коротким бічним 
відростком (processus lateralis). У ниж
ній частині ручка зрощена з барабанною 
перетинкою, в цьому місці сполучнотка
нинні волокна останньої переходять в окістя 
ручки молоточка. Масивна головка моло
точка, caput mallei, повністю розміщена 
у верхньому поверсі барабанної порожнини. 
Шийка молоточка, collum mallei, розміщена 
між його головкою та ручкою. Передній 
відросток, processus anterior, починається 
від шийки молоточка і прямує у напрямку 
кам’янисто-барабанної щілини (у новона
роджених заходить у цю щілину). Від пере
днього відростка до кам’янисто-барабанної 
щілини тягнеться передня зв’язка моло
точка, lig. mallei anterius. Ще молоточок 
утримується у барабанній порожнині за 
допомогою верхньої зв’язки молоточка 
(lig. mallei superius), яка йде від головки
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молоточка до купольної частини надба- 
рабанного заглиблення, та бічної зв’язки 
молоточка (lig. mallei laterale), яка зв’язує 
шийку молоточка з барабанною борозною.

2. Коваделко, incus, має тіло та дві 
ніжки: довгу і коротку. Тіло коваделка, 
corpus incudis, підвішене до купольної час
тини надбарабанного заглиблення за допомо
гою верхньої зв’язки коваделка (lig. incudis 
superius), яка йде паралельно верхній зв’язці 
молоточка. За допомогою сідлоподібного за 
формою коваделко-молоточкового суглоба 
(iart. incudomallearis) тіло коваделка зчле
новується з головкою молоточка. Довга 
ніжка, crus longum, прямує вертикально вниз 
і містить на кінці сочевицеподібний від
росток (processus lenticularis), за допомогою 
якого коваделко зчленовується зі стремін
цем. Коротка ніжка, crus breve, спрямо
вана дозаду і прикріплюється за допомо
гою задньої зв’язки коваделка (lig. incudis 
posterius) до ямки коваделка (fossa incudis), 
розміщеної на задній стінці барабанної 
порожнини біля входу до печери.

3. Стремінце, • stapes , складається 
з головки, основи, передньої та задньої 
ніжок. М аленька головка стремінця, 
caput stapedis, зчленовується з сочевице
подібним відростком довгої ніжки кова
делка за допомогою кулястого за формою 
коваделко-стремінцевого суглоба (art. 
incudostapedialis). Широка овальна основа 
стремінця, basis stapedis , з ’єднується 
з головкою за допомогою передньої та 
задньої ніжок (crus anterius/ posterius). 
Між цими двома ніжками та основою стре
мінця натягнена тонка стремінцева пере
тинка, membrana stapedialis. Основа стре
мінця зчленовується з краєм вікна присінка 
барабанно-стремінцевим синдесмозом  
(syndesmosis tympanostapedialis), який зміц
нений по краю стремінцевою коловою 
зв’язкою (lig. anulare stapediale).

М ’ я зи  с л у х о в и х  к іс т о ч о к ,  
тт. ossiculorum auditus, забезпечують ако
модацію звукопровідного апарату до звуко
вих коливань різної амплітуди.

1. М ’яз-натягувач барабанної пере
тинки, т. tensor tympani, розміщений 
в однойменному каналі над слуховою тру
бою. Із каналу, від стінок якого м’яз бере 
початок, у барабанну порожнину виходить 
довгий сухожилок. Цей сухожилок оги
нає завиткоподібний відросток лабіринтної 
стінки барабанної порожнини і прикріплю
ється до основи ручки молоточка. Функція: 
тягне ручку молоточка присередньо, натя
гуючи таким чином барабанну перетинку 
і опосередковано (через коваделко) притис
куючи стремінце до вікна присінка. Іннерву- 
ється м’яз нижньощелепним нервом.

2. Стремінцевий м’яз, т. stapedius, роз
міщений у кістковому каналі, що відкри
вається отвором на верхівці пірамідного 
підвищення соскоподібної стінки барабан
ної порожнини. Сухожилок м ’яза вихо
дить з каналу і прикріплюється до голо
вки стремінця. Функція: тягне стремінце 
назад та вбік у напрямі від вікна присінка, 
є антагоністом м’яза-натягувача барабанної 
перетинки. Іннервується стремінцевий м’яз 
однойменним нервом (гілка лицевого нерва).

Слухова труба (Євстахія), tuba auditiva 
(іauditoria, Eustachii), завдовжки 35—40 мм, 
завширшки 2 мм, сполучає барабанну 
порожнину з носовою частиною глотки 
і служить для підтримання у середньому вусі 
атмосферного тиску, що необхідно для нор
мального функціонування барабанної пере
тинки. Барабанний отвір слухової труби, 
ostium tympanicum tubae auditivae, розміще
ний у нижній частині сонної стінки барабан
ної порожнини. Глотковий отвір слухової 
труби, ostium pharyngeum tubae auditivae, 
розміщений на бічній стінці глотки на рівні 
нижнього носового хода на 1 см вперед від 
задньої стінки глотки. Слухова труба скла
дається з двох частин: коротшої (1/3 труби) 
кісткової та довшої (2/3 труби) хрящової 
частин. Кісткова частина, pars ossea, слу
хової труби розміщена у нижньому відділі 
м’язово-трубного каналу -  півканалі слухо
вої труби. Стінка кісткової частини труби 
вищерблена невеликими повітроносними
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комірками (<cellulae pneumaticae). У місці 
переходу кісткової частини .у хрящову роз
міщене найвужче місце слухової труби -  її 
перешийок {isthmus tubae auditivae). Хря
щова частина, pars cartilaginea, слухо
вої труби є передньо-присередньою час
тиною труби. Стінку цієї частини формує 
волокнистий хрящ слухової труби, cartilago 
tubae auditivae. Хрящ складається з ширшої 
присередньої та вужчої бічної пластинок 
{lamina medialis/ lateralis) і доповнюється 
сполучнотканинною перетинчастою плас
тинкою {lamina membranacea), яка формує 
нижньобічну стінку слухової труби. Зверху 
хрящова частина слухової труби прилягає 
до клиноподібно-кам’янистої щілини черепа 
та до борозни слухової труби клиноподібної 
кістки.

Слизова оболонка слухової труби висте
лена одношаровим війчастим епітелієм, 
війки якого коливаються у бік носоглотки. 
У хрящовій частині труби слизова оболонка 
має більшу товщину і містить більше труб
них залоз (glandulae tubariae). Від хрящо
вої частини слухової труби беруть початок 
волокна м’яза-натягувача піднебінної завіски 
та м’яза-підіймача піднебінної завіски. Тому 
при скороченні цих м’язів під час ковтання 
просвіт хрящової частини слухової труби 
розширюється, що покращує сполучення 
барабанної порожнини з порожниною глотки.

Внутрішнє вухо

Внутрішнє вухо, auris interna , роз
міщене у кам’янистій частині скроневої 
кістки. Воно складається з кісткового та 
перетинчастого лабіринтів.

Кістковий лабіринт

Кістковий лабіринт, labyrinthus osseus, 
являє собою сукупність різних за формою 
порожнин у товщі кам’янистої частини 
скроневої кістки, що сполучаються одна 
з одною, заповнені перилімфою і містять 
перетинчастий лабіринт. Стінка кісткового 
лабіринту побудована зі щільної кісткової 
речовини і вистелена тонкою сполучнотка
нинною оболонкою. Розрізняють три час
тини кісткового лабіринту: присінок, півко- 
лові канали та завитку (рис. 343).

1. Присінок, vestibulum, -  центральна 
частина кісткового лабіринту, розміщена 
між барабанною порожниною та внутріш
нім слуховим проходом. На задній стінці 
присінка є п’ять отворів півколових каналів, 
на передній стінці -  великий отвір канала 
завитки, на бічній стінці -  овальний отвір 
(присінка) та круглий отвір (завитки), через 
які кістковий лабіринт сполучається з бара
банною порожниною. Крім того, присередня

Рис. 343. Кістковий лабіринт, 
labyrinthus osseusy лівий; вигляд збоку.
1 -  fenestra vestibuli;
2 -  canalis semicircularis anterior;
3 -  crus osseum commune;
4 -  canalis semicircularis lateralis;
5 -  crus osseum simplex;
6 -  canalis semicircularis posterior;
7 -  fenestra cochleae;
8 -  vestibulum
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стінка містить перфоровані ділянки кістки -  
три решітчасті плями {maculae cribrosae) -  
верхню, середню і нижню, крізь маленькі 
отвори яких проходять волокна присінко- 
вого нерва. На присередній стінці присінка 
знаходяться еліптичний, кулястий та зави
тковий закутки. В еліптичному закутку 
{recessus ellipticus) розміщена маточка 
перетинчастого лабіринту та маленький 
внутрішній отвір канальця присінка, 
apertura interna canaliculi vestibuli. У сфе
ричному закутку {recessus sphericus) роз
міщений мішечок перетинчастого лабіринту. 
Еліптичний та сферичний закутки розді
лені між собою гребенем присінка {crista 
vestibuli). Попереду та нижче сферичного 
закутка на стінці присінка знаходиться зави
тковий закуток, recessus cochlearis, який 
містить початок завиткової протоки.

2. П івк ол ов і к ан ал и , can a les  
semicirculares, -  три дугоподібні кіст
кові ходи, розташовані у трьох взаємно 
перпендикулярних площинах. Передній 
півколовий канал, canalis semicircularis 
anterior, завдовжки 18-20 мм, розміщений 
вертикально під прямим кутом до осі піра
міди. Задній півколовий канал, canalis 
sem icircularis p osterio r , -  найдовший 
з каналів (завдовжки 22 мм), теж верти
кальний, розміщений паралельно осі піра
міди. Бічний півколовий канал, canalis 
semicircularis lateralis, завдовжки 14-16 мм, 
розміщений горизонтально, утворює підви
щення на задній стінці барабанної порож
нини. Канали з’єднані з присінком за допо
могою кісткових ніжок {сгйга ossea). Кож
ний півколовий канал біля своєї основи 
має розширену частину -  кісткову ампулу 
передню/ задню/ бічну {ampulla ossea 
anterior/ posterior/ lateralis), в якій роз
міщена відповідна перетинчаста ампула. 
Ті ніжки півколових каналів, що містять 
ампули, називаються ампульними кіст
ковими ніжками {сгйга ossea ampullaria). 
Сусідні ніжки переднього та заднього пів
колових каналів зливаються разом і приєд
нуються до присінка спільною кістковою

ніжкою {crus osseum commune). Задня ніжка 
бічного півколового каналу з ’єднується 
з присінком самостійно простою кістковою 
ніжкою {crus osseum simplex).

3. Завитка, cochlea, формується спі
ральним каналом завитки, canalis spiralis 
cochlea, який робить навколо стрижня біля 
2 х!г  обертів. Загальна довжина спірального 
каналу становить близько 3 см, а діаметр -  
З мм (у першому витку). Широка (7-9 мм) 
основа завитки, basis cochlea, обернена 
присередньо у бік внутрішнього слухового 
проходу, звужений купол завитки, cupula 
cochlea, обернений вбік та вперед, а кісткове 
веретено (стрижень), modiolus, завдовжки 
4-5  мм, лежить майже горизонтально. 
Основа веретена {basis modioli) обернена 
в бік внутрішнього слухового отвору. Всере
дині веретена проходять поздовжні канали 
веретена, canales longitudinales modioli, 
та спіральний канал веретена, canalis 
spiralis modioli, в яких розміщені волокна 
завиткового нерва та тіла нейронів спі
рального вузла відповідно. Від веретена 
у порожнину спірального каналу завитки 
відходить двошарова кісткова спіральна 
пластинка, lamina spiralis ossea, яка не 
досягає протилежної стінки каналу. У пер
шому витку завитки від зовнішньої стінки 
каналу назустріч кістковій спіральній плас
тинці відходить вторинна спіральна плас
тинка, lamina spiralis secundaria. Кісткова 
спіральна пластинка та вторинна спіральна 
пластинка разом із завитковою протокою 
перетинчастого лабіринту розділяють спі
ральний канал завитки на дві майже рівні 
частини -  присінкові та барабанні сходи 
{scala vestibuli/ tympani). Відповідно шари 
кісткової спіральної пластинки назива
ються присінковою пластинкою {lamella 
vestibularis) та барабанною пластинкою 
{lamella tympanica). Кінець кісткової спі
ральної пластинки біля купола завитки міс
тить загнутий гачок спіральної пластинки, 
hamulus laminae spiralis, який обмежує 
отвір завитки (гелікотрему) (іhelicotrema), 
через який сполучаються між собою при-
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сінкові та барабанні сходи. Присінкові сходи 
сполучаються з присінком, а барабанні 
сходи сполучаються з барабанною порож
ниною через вікно завитки. Поблизу вікна 
завитки у барабанних сходах є внутрішній 
отвір канальця завитки.

Перетинчастий лабіринт

Перетинчастий лабіринт, labyrinthus 
membranaceus, повторює обриси кісткового 
лабіринту, всередині якого він лежить. Про
міжок між кістковим та перетинчастим лабі
ринтами зветься перилімфатичним про
стором {spatium perilymphaticum). Цей про
стір заповнений прозорою лімфоподібною 
рідиною -  перилімфою {perilympha) і про
низаний сполучнотканинними перегород
ками, які утримують перетинчастий лабі
ринт. Всередині перетинчастого лабіринту 
знаходиться ендолімфа, endolympha. Пере
тинчастий лабіринт складається з присінко- 
вого лабіринту,
півколових проток та завиткової протоки.

1. Присінковий лабіринт, labyrinthus 
vestibularis, складається з маточки та 
мішечка. Маточка, utriculus, має видо
вжену форму, діаметр 2,5-3,5 мм, розміщена 
в еліптичному заглибленні кісткового лабі

ринту. У порожнину маточки відкриваються 
півколові протоки. Мішечок, sacculus, має 
грушоподібну форму, діаметр 2-3 мм, розмі
щений у сферичному заглибленні кісткового 
лабіринту. Мішечок сполучається із зави
тковою протокою через сполучну протоку 
{ductus reuniens) (рис. 344).

На внутрішній стінці маточки та мішечка 
знаходяться рецепторні (статичні) плями 
{maculae [stdticae/) , які сприймають силу 
земного тяжіння. Пляма маточки, macula 
utriculi, розміром 2 ,3-3  мм, розміщена 
на дні маточки. Пляма мішечка, macula 
sacculi, діаметром близько 1,5 мм, розмі
щена на присередній стінці мішечка. Стінка 
маточки та мішечка в ділянці плям висте
лена нейроепітелієм {neuroepithelium), який 
складається з рецепторних та підтримуючих 
клітин. Рецепторні клітини мають волоски, 
які оточені желеподібною перетинкою ста
тичного піску {membrana statoconiorium) та 
вкриті невеликими (розмірами до 15 мкм) 
твердими частками, що містять солі каль
цію, -  статичним піском {statoconia). 
Плями сприймають статичне положення 
тіла (голови) та його прямолінійний посту
пальний рух без прискорення.

Маточка та мішечок сполучаються між 
собою через маточково-мішечкову про
току {ductus utriculosaccularis), від якої

Рис. 344. Схема кісткового 
та перетинчастого лабіринтів.
1 -  fenestra vestibuli;
2 -  canalis semicircularis anterior;
3 -  crus osseum commune;
4 -  canalis semicircularis lateralis;
5 -  crus osseum simplex;
6 -  canalis semicircularis posterior;
7 -  fenestra cochleae;
8 -  vestibulum
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починається ендолімфатична протока. Час
тина маточково-мішечкової протоки від 
маточки до ендолімфатичної протоки 
зветься маточковою протокою (ductus 
utricularis), а від мішечка до ендолімфа
тичної протоки -  мішечковою протокою 
(ductus saccularis). Ендолімфатична про
тока, ductus endolymphaticus, проходить 
через водопровід присінка і закінчується 
сліпо ендолімфатичним мішком (saccus 
endolymphaticus), який розміщений на 
задній поверхні кам’янистої частини скро
невої кістки в ділянці зовнішнього отвору 
канальця присінка у розщепленні твердої 
оболони головного мозку.

2. П ів к о л о в і п р от ок и , du ctus  
semicirculares, розміщені всередині кіст
кових каналів. Розрізняю ть передню, 
задню та бічну півколові протоки (ductus 
semicircularis anterior/ posterior/ lateralis), 
які мають перетинчасті ніжки (crura 
membranacea) та перетинчасті ампули 
(ampullae membranaceae), що розміщені 
у відповідних кісткових структурах.

Стінка проток має тришарову будову 
і складається із зовнішньої власної пере
тинки півколової протоки (membrana 
propria ductus semicircularis), яка побудована 
із сполучнотканинних волокон, проміжної 
базальної перетинки півколової протоки 
(membrana basalis ductus semicircularis) та 
внутрішнього одношарового плоского епіте
лію півколової протоки (epithelium ductus 
semicircularis). У просвіт кожної перетин
частої ампули вдається ампулярний гре
бінь (crista ampullaris), основу якого скла
дають сполучнотканинні та нервові волокна. 
Ампулярний гребінь вкритий нейроепіте- 
ліальним шаром волоскових та опорних 
клітин, а також желеподібним куполом 
(cupula), у який заходять волоски волосових 
клітин. Рецепторний апарат ампулярних 
гребінців сприймає прискорені рухи тіла 
(голови) у різних напрямках.

3. З ав и тк ов а  п р оток а , ductus  
cochlearis, розміщена у спіральному каналі 
завитки. Завиткова протока починається

у присінку кісткового лабіринту присін- 
ковим сліпим кінцем (caecum vestibulare) 
і закінчується на верхівці завитки куполь
ним сліпим кінцем (caecum cupulare). При- 
сінковий сліпий кінець з’єднується сполуч
ною протокою з мішечком. Завиткова про
тока займає невелику частину порожнини 
спірального каналу і має на розрізі трикутну 
форму. Своєю зовнішньою стінкою (paries 
externus) завиткова протока зростається із 
зовнішньою стінкою спірального каналу, 
а своїм потоншеним внутрішнім краєм -  
з кістковою спіральною пластинкою. Таким 
чином, завиткова протока разом із кістко
вою спіральною пластинкою та вторинною 
спіральною пластинкою (у першому витку 
завитки) поділяють значний перилімфа- 
тичний простір спірального каналу на двоє 
сходів: присінка та завитки. Вважається, 
що судинною стрічкою (stria vascularis), 
розташованою під багатошаровим плос
ким епітелієм зовнішньої стінки завиткової 
протоки, продукується ендолімфа. Відтікає 
ендолімфа по ендолімфатичній протоці.

Присінкові сходи, scala vestibuli, розмі
щені над кістковою спіральною пластинкою 
та завитковою протокою, а барабанні сходи, 
scala tympani, -  під ними. У зв’язку з цим, 
верхня тонка (3 мкм) стінка завиткової 
протоки називається присінковою стін
кою, або присінковою перетинкою (Рей- 
снера) (paries vestibularis ductus cochlearis 
[membrana vestibularis, Reissner]), а нижня -  
барабанною стінкою, або спіральною пере
тинкою (paries tympanicus ductus cochlearis 
[membrana spiralis]). Кут між присінковою 
та барабанною стінками завиткової протоки 
становить близько 45°. Барабанна стінка 
протоки зміцнена основною пластинкою 
(lamina basilaris), яка натягнена між кіст
ковою спіральною пластинкою та зовніш
ньою стінкою спірального каналу. На кіст
ковій спіральній пластинці основна плас
тинка прикріплюється до її краю (limbus 
laminae spiralis osseae), потовщений ендост 
якої (кісткової спіральної пластинки) утво
рює в цьому місці губу барабанного краю
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Сlabium limbi timpanicum), а на стінці спіраль
ного каналу основна пластинка прикріплю
ється до смужки потовщеного окістя стінки 
каналу -  спірального гребеня (<crista spiralis).

Сходи присінка та завитки заповнені 
перилімфою, яка за складом подібна до 
спинномозкової рідини. Перилімфа від
тікає по перилімфатичній протоці (<ductus 
perilimphdticus) через водопровід завитки 
{aguaeductus cochleae) у підпавутинний про
стір в ділянці зовнішнього отвору канальця 
завитки на нижній поверхні кам’янистої 
частини скроневої кістки.

На основній пластинці барабанної 
стінки завиткової протоки розміщений спі
ральний (кортіїв) орган, organum spirale 
{Corti) (рис. 345). З обох боків, внутріш
нього та зовнішнього, спіральний орган 
обмежений спіральними борознами: вну
трішньою та зовнішньою {sulcus spiralis 
internus/ externus). Серед основних клітин 
спірального органа необхідно відзначити 
внутрішні та зовнішні чутливі волоскові клі
тини (Корті), cellulae sensoria pilosa internae 
et externae (Corti), внутрішні (Дейтерса) 
та зовнішні фалангові клітини, cellulae 
phalangeales internae (Deiters) et externae, 
підтримуючі клітини (Клаудіуса), cellulae

sustentaculares (Claudius). Клітини спіраль
ного органа вкриті сітчастою перетинкою 
{membrana reticularis), яка сформована від
ростками зовнішніх волоскових клітин та 
клітин Дейтерса. У сітчасту перетинку захо
дять волоски клітин Корті. Над спіральним 
органом розміщена покришкова перетинка, 
membrana tectoria, яка прикріплена до губи 
присінкового краю {labium limbi vestibulare) 
кісткової спіральної пластинки. Чутливі 
волоскові клітини спірального органа транс
формують механічну енергію звукових коли
вань ендо- та перилімфи спірального каналу 
в енергію нервового імпульсу.

Звукові хвилі досягають спірального 
органа таким шляхом. Повітряні звукові 
хвилі збираються вушною раковиною, спря
мовуються у зовнішній слуховий прохід, 
досягають барабанної перетинки і викли
кають її вібрацію. Коливання барабанної 
перетинки, амплітуда яких може регулю
ватись м ’язом-натягачем барабанної пере
тинки (зменшуватись при його скороченні), 
передається по ланцюгу слухових кісточок 
(молоточок -  коваделко -  стремінець) і дося
гає вікна присінка. Сила коливань основи 
стремінця у вікні присінка регулюється 
стремінцевим м’язом. Рух основи стремінця

Рис. 345. Спіральний орган, 
organum spirale.

1 -  ductus cochlearis;
2 -  paries externus ductus cochlearis;
3 -  crista spiralis;
4 -  cellulae sustentaculares;
5 -  sulcus spiralis externus;
6 -  scala tympani;
7 -  cellulae phalangeales internae;
8 -  lamina basilaris;
9 -  labium limbi tympanicum;

10 -  sulcus spiralis internus;
11 -  lamina spiralis ossea;
12 -  scala vestibuli;
13 -  membrana tectoria;
14 -  paries vestibularis ductus

cochlearis



156 І В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

у вікні присінка передається перилімфі при- 
сінка. Перилімфатичні хвилі від присінка 
розповсюджуються на перилімфу присін- 
кових сходів і досягають купола завитки, 
де вони через гелікотрему передаються 
перилімфі барабанних сходів. По перилімфі 
барабанних сходів звукові хвилі поверта
ються до присінка і гасяться вторинною 
барабанною перетинкою. Від перилімфи 
присінкових та барабанних сходів звукові 
коливання передаються ендолімфі завитко
вої протоки і сприймаються волосковими 
чутливими клітинами спірального органа.

Провідний шлях 
присінково-завиткового органа

Стат окінетичний аналізатор

Перший нейрон рефлекторної дуги ста- 
токінетичного аналізатора розміщений 
у присінковому вузлі (ganglion vestibulare) 
(див. “П рисінково-завитковий нерв”). 
Периферійні відростки клітин цього вузла 
прямують у складі присінкового нерва 
(п. vestibularis) від рецепторів, розміщених 
у статичних плямах присінка та ампуляр- 
них гребенях перетинчастого лабіринту. 
Центральні відростки присінкового вузла 
з’єднуються з волокнами завиткового нерва 
(п. cochlearis) і формують разом присінково- 
завитковий нерв (п. vestibulocochlearis), який 
проходить через внутрішній слуховий отвір 
у порожнину черепа і заглиблюється у речо
вину головного мозку в складі присінкового 
корінця (radix vestibularis) у мосто-мозоч- 
ковому куті. У верхньому, нижньому, при- 
середньому та бічному присінкових ядрах 
(nuclei vestibulares), розміщених у мості та 
довгастому мозку, аксони першого нейрона 
переключаються на нейрони другої ланки 
рефлекторної дуги стато-кінетичного ана
лізатора, аксони яких дають початок волок
нам, що йдуть до мозочка (присінково- 
мозочковий шлях), до спинного мозку (при-

сінково-спинномозковий шлях) та у складі 
присереднього поздовжнього пучка.

У складі волокон присінково-мозочкового 
шляху (tractus vestibulocerebelldris) аксони 
нейронів присінкових ядер досягають мозоч- 
кової кори та ядра шатра мозочка, який 
є важливим вестибулярним центром. Частина 
аксонів присінкового вузла досягає мозочка, 
не переключившись у присінкових ядрах. 
У складі присінково-спинномозкового шляху 
(tractus vestibulospinalis) аксони нейронів 
присінкових ядер досягають мотонейро- 
нів передніх рогів спинного мозку. Завдяки 
цьому шляху забезпечуються вестибулярні 
рефлекси м’язів тулуба та кінцівок. У складі 
присереднього поздовжнього шляху (tractus 
longitudinalis medialis) аксони нейронів при
сінкових ядер досягають рухових ядер III, 
IV, VI, XI черепних нервів та мотонейронів 
передніх рогів шийного відділу спинного 
мозку, які іннервують м’язи шиї. Завдяки 
цьому шляху забезпечуються вестибулярні 
рефлекси м’язів очного яблука та шиї.

Свідоме визначення положення тіла 
(голови) у просторі забезпечує пере
хрещений шлях, що прямує від присінко
вих ядер до таламуса. У таламусі аксони 
нейронів присінкових ядер переключаються 
на треті нейрони, аксони яких через вну
трішню капсулу досягають кори головного 
мозку. Вважається, що кірковий центр стато- 
кінетичного аналізатора розміщений у корі 
середньої та нижньої скроневої звивин.

Аналізат ор слуху

Перший нейрон рефлекторної дуги слу
хового аналізатора лежить у завитковому 
ядрі. Центральні відростки нейронів зави
ткового ядра проходять через поздовжні 
канали стрижня і формують завитковий 
нерв. У внутрішньому слуховому проході 
завитковий нерв зливається з присінковим 
нервом, формуючи присінково-завитковий 
нерв. Заглиблюючись у речовину мозку 
у складі завиткового корінця присінково-
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завиткового нерва, аксони першого нейрона 
досягають переднього та заднього завитко
вих ядер (іnuclei cochlearis) моста та довгас
того мозку, де розміщені тіла других нейро
нів. Відростки нейронів переднього ядра 
прямують на протилежний бік, формуючи 
пучки волокон трапецієподібного тіла. Від
ростки нейронів заднього ядра з’являються 
на поверхні ромбоподібної ямки і також 
прямують на протилежний бік, утворю
ючи мозкові стрічки, потім заглиблюються 
вглиб серединної борозни і приєднуються 
до волокон трапецієподібного тіла. На про
тилежному боці моста аксони нейронів 
завиткових ядер роблять вигин, обернений 
вбік, і дають початок присередній петлі 
(lemniscus medialis). У складі присередньої 
петлі аксони нейронів завиткових ядер йдуть 
до ядер присереднього колінчастого тіла та 
нижнього горбка покрівельної пластинки 
середнього мозку, де розміщений підкірко
вий центр слуху, і передають імпульс нейро
нам третьої ланки слухового шляху. Аксони 
нейронів, розміщених у ядрах присеред
нього колінчастого тіла, проходять через під- 
сочевицеподібну частину задньої ніжки вну
трішньої капсули, формують слухову проме
нистість {radiatio acustica) і досягають попе
речних скроневих закруток (gyri temporales 
transversi), де розміщений кірковий центр 
аналізатора слуху. Аксони нейронів, роз
міщених у ядрах нижніх горбків пластинки 
покрівлі середнього мозку, формують екс- 
трапірамідний покришково-спинномозковий 
шлях (tractus tectospinalis), який досягає 
мотонейронів передніх рогів спинного мозку.

Судини та нерви 
присінково-завиткового органа

Вушна раковина кровопостачається гіл
ками зовнішньої сонної артерії: гілками 
поверхневої вискової артерії (передні вушні 
гілки), потиличної артерії (вушні гілки) та 
задньою вушною артерією (вушна гілка).

Стінка зовнішнього слухового проходу 
отримує кров від глибокої вушної арте
рії (гілка верхньощелепної артерії). Жив
лення барабанної перетинки забезпечують 
глибока вушна артерія, задня барабанна 
артерія (гілка задньої вушної артерії) та 
артерії, що кровопостачають барабанну 
порожнину. Стінки структур середнього 
вуха кровопостачаються гілками зовнішньої 
та внутрішньої сонних артерій: передньою 
барабанною артерією (гілка верхньоще
лепної артерії), задньою барабанною арте
рією та шило-сосковою артерією (гілки 
задньої вушної артерії), верхньою барабан
ною артерією (гілка середньої оболонної 
артерії), нижньою барабанною артерією 
(гілка висхідної глоткової артерії) та сонно- 
барабанними артеріями. Структури внут
рішнього вуха кровопостачаються арте
рією лабіринту (a. labyrinthi [гілка основної 
артерії]), яка віддає передню присінкову 
артерію {a. vestibularis anterior) та спільну 
завиткову артерію (a. cochlearis communis). 
Венозна кров від зовнішнього вуха відтікає 
у задню вушну вену (приток зовнішньої 
яремної вени) та передні вушні вени (при
токи занижньощелепної вени), від серед
нього вуха -  по венах, що супроводжують 
однойменні артерії, у занижньощелепну 
вену, глоткове венозне сплетення та обо
лонні вени, від внутрішнього вуха -  по 
вені водопроводу завитки, вені водопро
воду присінка та лабіринтній вені у верхню 
кам’янисту пазуху або безпосередньо у вну
трішню яремну вену. Лімфатичні судини від 
зовнішнього та середнього вуха прямують 
до соскоподібних, привушних, глибоких 
шийних та заглоткових лімфовузлів. Чут
ливу іннервацію зовнішнє вухо отримує 
з гілками трійчастого (вушно-скроневий 
нерв), блукаючого (вушна гілка) та вели
кого вушного нервів. Нервове сплетення 
барабанної порожнини {plexus tympanicus) 
утворене чутливими та парасимпатичними 
волокнами язикоглоткового (барабанний 
нерв) та лицевого (сполучна гілка з бара
банним сплетенням) нервів, симпатичними
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волокнами внутрішнього сонного спле
тення (сонно-барабанні нерви). Стремінний 
м’яз іннервується лицевим нервом, а м’яз- 
натягувач барабанної перетинки -  нижньо
щелепним нервом (гілка трійчастого нерва).

Розвиток присінково- 
завиткового органа

Прообразом лабіринту людини є статич
ний пухирець (статоциста) молюсків, який 
сприймає тільки статичне положення тіла 
у просторі і розвивається у них з ектодерми 
шляхом заглиблення та відшнурування. 
У міксин з’являється одна півколова протока 
як придаток статичного пухирця, у кругло
ротих -  дві півколові протоки. У риб та всіх 
інших хребтових існує вже три півколові 
протоки, що надає можливість відчувати 
власний рух у всіх напрямках.

У людини слуховий пухирець закла
дається на початку 3-го тижня ембріоге
незу у вигляді потовщення ектодерми на 
поверхні головного відділу зародка. На 
4-му тижні ектодермальна пластинка загли
блюється, прогинається і відшнуровується 
від ектодерми, утворюючи слуховий пухи
рець по боках заднього мозкового міхура. 
До кінця 4-го тижня із слухового пухирця 
виростають три півколові протоки та ендо- 
лімфатична протока. На 5-му тижні із пере
днього відділу слухового пухирця виростає 
і закручується у спіраль завиткова протока. 
На 3-му місяці внутрішньоутробного роз
витку перетинчастий лабіринт в основному 
сформований, проте стінки його вкриті 
недиференційованим епітеліальним шаром. 
Лише після вростання відростків нервових 
клітин із присінкового та завиткового вузлів 
частина недиференційованих епітеліальних 
клітин лабіринту перетворюється на чутливі 
клітини спірального органа, присінкових 
плям та ампулярних гребінців.

Із мезенхіми навколо перетинчастого 
лабіринту утворюється хрящова слухова

капсула. Кістковий лабіринт навколо пере
тинчастого з ’являється пізніше шляхом 
перихондрального окостеніння охрястя хря
щової слухової капсули. Барабанна порож
нина виникає із дистальної частини першої 
зябрової щілини. Слухові кісточки розвива
ються із хряща першої (молоточок та кова
делко) та другої (стремінце) зябрових дуг. 
Зовнішній слуховий прохід формується із 
заглиблення зябрової борозни, розташованої 
напроти барабанної порожнини.

Присінковий та завитковий нервові вузли 
і вузол колінця розвиваються із спільної 
закладки -  проміжно-присінково-завитко- 
вого ганглія зародка.

Порушення розвитку рецепторного апа
рату (спірального органа) та звукопровід
ного апарата (слухових кісточок) призводять 
до природженої глухоти.

Орган нюху

Рецептори органа нюху (organum  
olfactorium) містяться у нюховій частині 
слизової оболонки носа (pars olfactoria 
tunicae mucosae nasi), яка займає поверхню 
верхньої носової раковини та протилежної 
ділянки перегородки носа. Ця частина сли
зової оболонки вкрита нюховим епітелієм, 
серед клітин якого основну масу склада
ють нюхові нейрочутливі клітини (<cellulae 
neurosensoriae olfactoriae) та підтримуючі 
клітини (cellulae sustentaculdres) (рис. 346). 
Для розчинення пахучих речовин нюхові 
залози (Боумена), glandulae olfactoriae 
(Bowman), розміщені у нюховій частині 
слизової оболонки, виробляють секрет пере
важно серозного характеру, який зволожує 
поверхню нюхового епітелію. Дендрити 
чутливих клітин містять війки, а пучки аксо
нів чутливих клітин, або нюхові нервові 
волокна (neurofibrae olfactoriae), формують 
15-20 ниток нюхового нерва (п. olfactorius), 
які крізь отвори решітчастої пластинки про
ходять у порожнину черепа і закінчуються 
у нюховій цибулині.
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У нюховій цибулині {bulbus olfactorius) 
імпульс передається на мітральні клітини, 
які характеризуються наявністю великої 
кількості дендритів. Аксони мітральних 
клітин формують нюховий шлях {tractus 
olfactorius), нюховий трикутник {trigonum 
olfactorium), присередню та бічну нюхові 
стрічки {striae olfactoriae medialis et 
lateralis) і закінчуються у сірій речовині 
присередньої та бічної нюхових закруток 
{gyri olfactoriae medialis et lateralis), пере
дньої пронизаної речовини, {substantia 
perforata anterior), діагональної стрічки 
(Брока) {stria diagonalis [Broca]), підмозо- 
листого поля {area subcallosa), білякінце- 
вої звивини {gyrus paraterminalis), мигда
леподібного тіла {corpus amygdaloideum), 
соскоподібних тіл {corpora mamillaria). 
Більша частина волокон нюхового шляху 
досягає звивини морського коника {gyrus 
hyppocampi) та його гачка {uncus), у корі 
яких розміщений кірковий центр нюхового 
аналізатора (див. “Нюховий мозок”).

Орган смаку

чашечках (бруньках) {caliculi gustatorii 
[gemmae gustatoriae]). Смакові клітини 
{cellulae gustatoriae) цибулин мають мікро- 
ворсинки (microvilli), які є їхніми хемо
рецепторами (рис. 347). Мікроворсинки 
обернені у просвіт смакового отвору {porus 
gustatorius), який є на верхівці кожної сма
кової цибулини і відкривається на поверхні 
слизової облонки. Смакові цибулини роз
міщені преважно в епітелії валкуватих та

Рецепторні клітини органа смаку Рис. 347. Смакова цибулина, caliculus gustatorius.
{organum gustatorium) МІСТЯТЬСЯ у смакових і _ porus gustatorius; 2 -  microvilli; 3 -  cellula gustatoria
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листоподібних сосочків слизової оболонки 
язика, набагато менше їх знаходиться у гри
боподібних сосочках, у слизовій оболонці 
м’якого піднебіння, піднебінних дужок, на 
задній поверхні надгортанника та на вну
трішній поверхні черпакуватих хрящів.

Нервами, що проводять відчуття смаку 
від смакових цибулин, є VII, IX та X пари 
черепних нервів (рис. 348). Барабанна 
струна, chorda tympani, лицевого нерва 
(п. facialis) проводить відчуття смаку від сли
зової оболонки передніх двох третин язика, 
а великий кам’янистий нерв, п.petrosus 
major, -  від слизової оболонки м’якого під
небіння. Мигдаликові гілки, гг. tonsillares, 
язико-глотковош нерва (п. glossopharyngeus) 
проводять відчуття смаку від слизової 
оболонки задньої третини язика, частини 
м’якого піднебіння та перешийка зіва.

Верхній гортанний нерв, п. laryngeus 
superior (гілка блукаючого нерва [п. vagus]), 
проводить відчуття смаку від слизової обо
лонки, що вкриває надгортанник та черпа
куваті хрящі. Нервові волокна, що йдуть 
від смакових цибулин, є периферійними

відростками нейронів, тіла яких розміщені 
у чутливих вузлах вищевказаних черепних 
нервів. Тіла перших нейронів аферентної 
ланки смакового аналізатора лежать у вузлі 
колінця {ganglion geniculi) лицевого нерва, 
нижньому вузлі (ganglion inferius) язикоглот- 
кового нерва та нижньому вузлі {ganglion 
inferius) блукаючого нерва. Центральні від
ростки перших нейронів усіх трьох нервів 
прямують до довгастого мозку до ядра оди
нокого шляху, де передають імпульс другому 
нейрону. Аксони других нейронів підніма
ються у стовбурі мозку до таламуса, де пере
ключаються на нейрони третьої ланки сма
кового шляху. Аксони третіх нейронів прохо
дять через задню ніжку внутрішньої капсули 
і досягають звивини морського коника {gyrus 
hyppocampi) та його гачка {uncus), у корі 
яких розміщений кірковий центр смакового 
аналізатора. Завдяки зв’язкам підкіркового 
центру смаку -  ядра одинокого шляху -  
з поряд розміщеними руховими ядрами 
довгастого мозку, що контролюють ковтання 
та жування, забезпечується рефлекс блю
вання у відповідь на неприємну на смак їжу.

2

Рис. 348. Схема проведення відчуття смаку.
I -  n. petrosus major; 2 -  ganglion trigeminale; 3 -  ganglion pterygopalatinum; 4 -  palatum molle; 5 -  lingua; 6 -  epiglottis; 
7 -  n. laryngeus superior; 8 -  n. glossopharyngeus; 9 -  ganglion inferius n.vagi; 10 -  ganglion inferius n. glossopharyngei;
II -  ganglion geniculi n. facialis; 12 -  chorda tympani
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Загальний покрив

Загальний покрив, integumentum  
commune, тіла людини утворений шкірою, 
в якій закладені потові та сальні залози, чут
ливі нервові закінчення, непосмуговані м’язи, 
волосся та нігті. Площа загального покриву 
становить у середньому близько 1,8 м2.

Шкіра

Шкіра, cutis, виконує захисну функцію, 
приймає участь у терморегуляції та вида
ленні шкідливих речовин із потом, в обміні 
речовин та газообміні, накопиченні енер
гетичних запасів. Серед основних функ
цій шкіри необхідно відзначити контактну 
рецепцію навколишніх подразнень -  тиску, 
дотику, температури, болю.

Ш кіра складається з поверхневого 
шару -  епідермісу, або надшкір’я, а також 
глибокого шару -  дерми, або власне шкіри 
(рис. 349). Підшкірна основа містить шар 
жирової тканини.

Епідерміс (надшкір’я), epidermis, пред
ставлений багатошаровим плоским зро

говілим епітелієм, завтовшки від ЗО мкм 
до 4 мм. В епідермісі розрізняють 5 шарів: 
роговий, блискучий, зернистий, шипува
тий та основний. Поверхневий роговий 
шар, stratum corneum, складається з плос
ких зроговілих клітин, які на поверхні 
епідермісу постійно злущуються і відпа
дають. Глибший блискучий шар, stratum 
lucidum, складається з 3-4 рядів клітин, що 
заповнені блискучою речовиною -  елеїди- 
ном. При затвердінні елеїдину формується 
кератин, ядро клітини зникає, у ній при
пиняється обмін речовин і вона перетво
рюється на лусочку рогового шару. Третій 
зернистий шар, stratum granulosum, скла
дається з 1-5 рядів клітин з дегенератив
ними змінами у ядрах та кератогіаліновими 
зернятками (granulum keratohyalini) у цито
плазмі. Шипуватий шар, stratum spinosum, 
складається з шипуватих епідермоцитів 
(epidermocytus spinosus), з ’єднаних між 
собою за допомогою шипуватих відростків. 
Найглибший основний шар, stratum basale, 
складається з 5-15 рядів росткових клітин, 
за рахунок яких відбувається поновлення 
вищерозміщених шарів епідермісу. Крім
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Рис. 349. Шкіра, cutis.
1 -  ductus sudoriferus;
2 -  glandula sebacea;
3 -  radix pili;
4 -  folliculus pili;
5 -  portio terminalis glandulae

sugoriferi;
6 -  bulbus pili;
7 -  papilla pili;
8 -  tela subcutanea;
9 -  derma;

10 -  epidermis;
11 -  m. arrector pili;
12 -  pilus

6
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основних епідрмоцитів, цей шар містить 
також меланоцити, кількість пігменту в яких 
зумовлює колір шкіри. Походить епідерміс 
з ектодерми зародка.

Дерміс (дерма, власне шкіра), dermis 
{corium), побудована із пухкої волокнистої 
сполучної тканини, пронизана колагено
вими, еластичними та непосмугованими 
м’язовими волокнами. Від кількості елас
тичних волокон у дермі залежить еластич
ність шкіри. Напрямок ходу переважної 
кількості сполучнотканинних волокон у пев
ній ділянці шкіри (лінії Лангера) необхідно 
враховувати при нанесенні на шкіру розрі
зів, особливо під час пластичних операцій. 
М ’язові волокна в окремих місцях збира
ються у пучки, формуючи м’язи-підіймачі 
волосся та утворюючи суцільні шари (напр., 
у шкірі мошонки, соска). Дерма пронизана 
великою кількістю судин та нервів. Роз
різняють поверхневий сосочковий шар та 
глибокий сітчастий шар дерми. Сосочко
вий шар, stratum papillare, має виступи -  
сосочки (papillae), які зв’язують цей шар 
дерми з епідермісом. У сосочках розміщені 
кровоносні капіляри, нервові закінчення 
та сліпі вирости лімфокапілярів. Ряди сосо
чків випинають на поверхні шкіри, утво
рюючи гребінці шкіри (cristae cutis), на 
верхівці яких відкриваються протоки пото
вих залоз. Гребінці шкіри формують на 
долонній поверхні кисті і на підошовній 
поверхні стопи складний, індивідуальний 
для кожної людини малюнок, що викорис
товується в антропології та у судовій меди
цині (дактилоскопія). Борозни шкіри (sulci 
cutis), розміщені між гребінцями. В деяких 
місцях борозни шкіри є вираженими (напр., 
у ділянці суглобів, носо-губна борозна 
та ін.). Сітчастий шар, stratum reticulare, 
побудований з неоформленої щільної спо
лучної тканини і складається з сітки щільно 
переплетених колагенових волокон та неве
ликої кількості еластичних і ретикулярних 
волокон. Сітчастий шар містить корені 
волосся і залози шкіри. Він без чіткої межі 
продовжується у підшкірну основу.

Підшкірна основа, tela subcutanea, 
побудована з пухкої сполучної тканини 
(textus connectivus laxus) та колагенових 
волокон і з’єднує власне шкіру з глибше 
розташованими тканинами (фасціями, 
зв ’язками). Підшкірна основа містить 
венозне, нервове та лімфатичне сплетення, 
а також жирове відкладення -  підшкірну 
жирову клітковину. Підшкірна жирова 
клітковина, panniculus adiposus, виконує 
функцію термоізолятора, депо енергетичних 
запасів і деякою мірою пом’якшує удари, 
яких зазнає тіло. Вона по-різному виражена 
в різних ділянках тіла: добре виражена на 
сідницях, підошвах, слабко -  в ділянці чола, 
носа. Значну кількість підшкірної жиро
вої клітковини містять дотикові валочки 
(toruli tactiles) на кінчиках пальців. У під
шкірній основі описують м’язовий, волок
нистий та перетинчастий шари (stratum 
musculorum/ fibrosum/ membranosum), які 
в різних ділянках тіла виражені по-різному.

У шкірі розміщені інкапсульовані та 
неінкапсульовані нервові закінчення. Опи
сують такі інкапсульовані нервові закін
чення, terminationes nervorum: 1) колбопо- 
дібні тільця (Краузе), corpuscula bulboidea 
(Krause), які побудовані з кінцевого роз
галуження чутливого нервового волокна, 
внутрішньої гліальної колби та зовнішньої 
сполучнотканинної капсули; вони розта
шовуються у власній основі слизової обо
лонки і є, вірогідно, холодовими рецеп
торами; 2) пластинкові тільця (Фатера -  
Пачіні), corpuscula lamellosa (Vater -  Pacini), 
завдовжки 2-3 мм, побудовані з концен
тричних сполучнотканинних пластинок, що 
оточують осьовий циліндр; вони розташо
вані переважно у підшкірній основі, зустрі
чаються у м’язах та внутрішніх органах, 
є механорецепторами; 3) тактильні тільця 
(Мейсснера), corpuscula tactus (Meissner), 
завдовжки близько 0,1 мм, які побудовані 
з розгалуженого безмієлінового нервового 
волокна, оточеного поперечно зорієнтова
ними чутливими дотиковими клітинами; 
вони розташовані у сосочках дерми і є доти
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ковими рецепторами; 4) генітальні тільця, 
corpuscula genitalia, які розміщені у шкірі 
клітора, соска, головки статевого члена;
5) тактильні меніски (Меркеля), menisci 
tactus (Mercel), які розміщені в епідермісі.

Шкіру з підлеглими тканинами (фас- 
ціями або окістям кісток) зв’язують пучки 
сполучнотканинних волокон -  утримувачі 
шкіри {retinacula cutis). Один із добре роз
винених утримувачів -  хвостовий утриму
вач, retindcule caudale, -  йде від куприка до 
шкіри над ним, утворюючи на шкірі негли
боку куприкову ямочку {foveola coccygea). 
Хвостовий утримувач є рудиментарною 
структурою у людини, він розвивається із 
каудального кінця ембріональної хорди.

Придатки та залози шкіри

П ридатки ш кіри (волосся, н ігті) 
та залози шкіри є похідними епідермісу.

Волоссям (pili) (гр. trichos) різною 
мірою вкрита шкіра всього тіла людини. 
Волосяний покрив розвинений у багатьох 
ссавців (шерсть) і виконує у них тепло- 
ізолюючу функцію. У людини розрізня
ють такі види волосся: пушок, lanugo, 
розповсюджений по всій шкірі і особливо 
розвинений у новонароджених, волосся 
голови, capilli, брови, supercilia, вії, cilia, 
борода, barba, волосся вуха, tragi, волосся 
ніздрів, vibrissae, пахвове волосся, hirci, 
лобкове волосся, pubes. У волосині роз
різняють корінь {radix pili), який розміще
ний у товщі шкіри, та стрижень {scapus 
pili), який виступає над поверхнею шкіри. 
Корінь волосини оточений сполучнотканин
ним волосяним мішечком {folliculus pili), 
у  який відкривається сальна залоза. При
близно до середини волосяного мішечка 
прикріплюється косий пучок непосмугова- 
них м’язових волокон, що бере початок від 
сосочкового шару дерми, -  м’яз-підіймач 
волосся, т. arrector pili. При скороченні 
цього м ’яза стрижень волоса підійма
ється над шкірою і у людини утворю

ється “гусяча шкіра”. Іннервуються м’язи- 
підіймачі волосся симпатичними волокнами 
вузлів симпатичного стовбура. Стискання 
сальної залози під час піднімання волосини 
сприяє його змащенню сальним секретом. 
Нижня розширена частина кореня воло
сини, її цибулина {bulbus pili), є ростко
вою частиною волосини. У цибулину воло
сини заходить сполучнотканинний сосочок 
волоса, papilla pili, дерми. У волосяному 
сосочку розміщені артеріола та нерви, що 
кровопостачають та іннервують цибулину 
волосини. Колір волосся залежить від кіль
кості у ньому пігменту меланіну та повітря. 
Збільшення кількості повітря та зменшення 
кількості меланіну у волоссі призводить 
до його посивіння. Погіршення живлення 
цибулини волосяним сосочком призво
дить до випадання волосу, що відбувається 
у людей з віком, причому швидше на відда
лених від основних артеріальних стовбурів 
ділянках шкіри: тім’яній, потиличній тощо. 
При покращанні кровопостачання через, 
наприклад, регулярний масаж шкіри від
повідних ділянок голови спостерігається 
збільшення кількості і покращення якості 
волосся цих ділянок.

Ніготь, unguis (гр. onychos), є рого
вою пластинкою, розміщеною на тильній 
поверхні дистальних фаланг пальців у шкір
ному ложі (рис. 350). Ложе нігтя, matrix 
unguis, сформоване глибокими шарами епі
дермісу та дермою. Розміщений у товщі 
шкіри корінь нігтя, radix unguis, виростає 
із глибоких шарів епідермісу, для яких він 
служить роговим шаром. Тіло нігтя, corpus 
unguis, складається зі зроговілих клітин, 
щільно зв’язаних між собою, і має дис
тальний вільний край, margo liber, прокси
мальний підшкірний край, margo occultus, 
та парний бічний край, margo lateralis. 
Шкірна щілина, в яку заходить підшкірний 
край нігтя, зветься пазухою нігтя {sinus 
unguis). Бічний край оточений шкірним 
валком нігтя, vallum unguis, і частково роз
міщений під цим валком. Біла смужка тіла 
нігтя, яка розміщена біля його захованого
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Рис. 350. Н іготь, unguis.
1 -  lunula;
2 -  matrix unguis;
3 -  corpus unguis;
4 -  margo liber;
5 -  hyponichium;
6 -  phalanx distalis;
7 -  margo occultus;
8 -  eponichium

краю, зветься місячком {lunula). Дис
тальний край місячка відповідає дисталь
ній межі росткового шару нігтя {stratum 
germinativum unguis), або піднігтьової плас
тинки (піднігтя) (hyponichium), де відбува
ється розмноження та зроговіння тих клітин 
епідермісу, з яких виростає ніготь. Надніг- 
тьова пластинка (наднігтя), eponychium, 
шкіри вкриває корінь нігтя зверху.

Залози шкіри, glandulae cutis, за харак
тером секрету поділяються на три основні 
види: потові, сальні та молочні.

Потові залози, glandulae sudoriferae, -  
прості трубчасті залози, що розміщені гли
боко у дермісі або у підшкірній основі. 
Секреторний кінцевий відділ, portio  
terminalis, залози закручений у вигляді 
клубка, тому потові залози називають 
ще клубочковими залозами {glandulae 
glomiformes). Потова протока, ductus 
sudoriferus, має форму штопора, відкрива
ється на поверхні шкіри потовим отвором 
(porus sudoriferus). Мерокринові (екринові) 
потові залози розкидані по шкірі всього тіла, 
за винятком шкіри в ділянці пахвинної ямки, 
зовнішніх статевих органів та відхідника, де 
розміщені апокринові потові залози. Потові 
залози відсутні у шкірі проміжної частини 
губ, головки статевого члена та його пере
дньої шкірочки. Сірчані залози, glandulae

ceruminosae, є видозміненими потовими 
залозами. Вони розміщені у шкірі зовніш
нього слухового прохода, належать до апо
кринових залоз і виділяють вушну сірку.

Сальні залози, glandulae sebaceae, за 
будовою -  прості альвеолярні, за типом 
секреції -  голокринові. Розміщені на межі 
між сосочковим та сітчастим шарами дерми. 
Переважна більшість сальних залоз відкри
вається у волосяний мішечок. Вони відсутні 
у шкірі підошов та долонь.

Грудь

Грудь, mamma, парна, є видозміненою 
потовою залозою, яка у чоловіків недороз
винена -  чоловіча грудна залоза, glandula 
masculina. Права та ліва груді розділені між- 
грудною борозною {sulcus intermammarius). 
Тіло груді {corpus mammae) складається 
з жирової та залозистої тканини. Грудний 
сосок, papilla mammaria, містить шар непо- 
смугованих м ’язових волокон та отвори 
молочних протоків. Навколо соска є пігмен
товане грудне кружальце, areola mammae 
(рис. 351).

Молочна залоза, glandula mammaria, 
призначена для вигодовування жінкою ново
народженого. Її основа розміщена на рівні



ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИСТЕМУ -  НЕВРОЛОГІЯ (NEUROL0GIA) | 1 6 5

Рис. 351. Молочна залоза, glandula mammaria. 
а -  вигляд спереду:
1 -  sulcus intermammarius; 2 -  areola mammae; 3 -  papilla mammae; 4 -  glandulae arealares; 

б -сагітальний розріз:
1 -  panniculus adiposus; 2 -  lobuli glandulae mammariae; 3 -  lobus glandulae mammariae; 4 -  ductus lactiferi; 5 -  papilla 
mammae; 6 -  costae

III-VI ребер, присередньо її край доходить 
до груднинної лінії, збоку -  до передньої 
пахвової лінії. Пахвовий (бічний) відрос
ток, processus axillaris (іlateralis), молочної 
залози досягає пахвової ямки. Форма та 
розміри молочної залози залежать від віку 
жінки, її функціонального стану (вагітність, 
лактація), кількості пологів тощо. Найчас
тіше спостерігаються куляста та конусопо
дібна форми молочної залози.

Молочна залоза лежить на грудній фасції, 
що вкриває великий грудний м’яз, і з’єднана 
з цією фасцією тонким шаром пухкої спо
лучної тканини. Сполучнотканинні волок
нисті тяжі, що йдуть від грудної фасції до 
шкіри молочної залози, носять назву під- 
вішувальних зв’язок молочної залози 
(ligg. suspensoria mammaria). Залозисте тіло 
залози складається з 15-20 конусоподібних 
часток молочної залози (lobi glandulae 
mammariae), верхівки яких обернені до 
соска. Частки залози за будовою належать

до складних альвеолярно-трубчастих залоз, 
вони розділені прошарками пухкої спо
лучної та жирової тканин. Частки залози та 
перегородки між ними спрямовані по від
ношенню до соска радіально. Частки побу
довані з 4-12 часточок молочної залози, 
{lobuli glandulae mammariae), які розділені 
тонкими сполучнотканинними прошарками 
і містять розгалужені молочні ходи. Під час 
лактації на спинках молочних ходів розви
ваються альвеоли. Стінки молочних ходів 
вистелені одношаровим кубічним епіте
лієм, клітини якого під час лактації пере
творюються на лактоцити. Вивідні про
токи часток молочної залози називаються 
молочними протоками {ductus lactiferi), які 
утворюються внаслідок злиття часточкових 
і міжчасточкових молочних ходів. Є 15-20 
молочних протоків, які мають діаметр 
1,7-2,3 мм і відкриваються на соску 7-20 
отворами діаметром 0,2-0,3 мм. Поблизу 
місця відкриття на соску молочні протоки
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розширюються до 5-8 мм в діаметрі, утво
рюючи молочні пазухи (sinus lactiferi).

Сосок та навколососкове кружальце 
у дівчат мають рожевий колір, а у жінок, 
що народили, -  коричневий колір; тем
нішати шкіра соска та навколососкового 
кружальця у жінок починають з 2-го місяця 
вагітності. По поверхні навколососкового 
кружальця розкидані невеликі горбки, на 
поверхні яких відкриваються протоки пото
вих круж альцевих залоз (Монтгомері) 
(glandulae areolares [Montgomeri]). Під час 
вагітності молочні залози збільшуються 
у розмірах за рахунок розростання зало
зистої тканини. Із 4-5-го місяців вагітності 
залоза починає виділяти секрет -  молозиво, 
а після пологів з’являється грудне молоко. 
Після припинення годування розмір залози 
зменшується.

У зв’язку з тим, що молочна залоза 
є залозистим органом, що перебуває під 
сильним гормональним впливом, діагнос

тичні процедури (мамографія, УЗД, візит 
до мамолога) необхідно проводити на 6-12 
день від початку менструального циклу, 
коли молочна залоза в стані спокою.

Кровопостачається грудь бічними гіл
ками груді (rr. mammarii laterales) бічної 
грудної та III—VII задніх міжребрових арте
рій, а також присередніми гілками груді 
(rr. mammarii mediales) внутрішньої грудної 
артерії. Глибокі вени груді супроводять 
однойменні артерії, поверхневі вени під 
шкірою утворюють сплетення з широкими 
петлями. Лімфатичні судини від груді пря
мують до пригрудних, пахвових, пригруд- 
нинних та глибоких вушних лімфовузлів. 
Чутливу іннервацію грудь отримує з біч
ними та присередніми гілками молочної 
залози (rr. mammarii mediales et laterales) 
II-IV та IV-VI міжребрових нервів відпо
відно. Симпатичні нервові волокна досяга
ють груді разом з кровоносними судинами 
та чутливими нервами.
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