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Периферична нервова 
система представлена:

1- скупченням нервових 
клітин – ганглії;
2- нервові стволи, що 
знаходяться поза ЦНС

За місцем відходження 
від нервової системи –
від спинного або 
головного мозку, нервові 
стовбури поділяються н:
1- спинно-мозкові;
2- черепно-мозкові.



Із задніх бічних борозен 
відходять чутливі задні корінці, 

які мають на своєму дистальному 
кінці потовщення, що 

називається спинним ганглієм, де 
лежать чутливі клітини.

Із передніх бічних борозен 
виходять передні корінці, рухові,

які, з’єднуючись із задніми 
корінцями, утворюють

мішаний спинний, нерв.

Останні через міжхребцевий 
отвір покидають спинномозковий 

канал і поділяються на
передні і задні гілки.



Спиномозкові нерви

розміщуються у 

правильному поряд-
ку (невроміри), від-
повідаючи міотомам

тулуба і чергуючись 

із сегментами хреб-
тового стовпа; 

кожному нерву 

відповідає ділянка 

шкіри, яка відно-
ситься до нього 

(дерматом).



У людини 31 пара спинномозковий нервів, а саме: 8 пар шийних, 

12 пар грудних, 5 пар поперекових, 5 пар крижових та 1 пара 

куприкових. Кожний нерв відходить від спинного мозку двома 

корінцями: заднім (чутливим) та переднім (руховим). Обидва 

корінці з’єднуються в один стовбур, який виходить із хребтового 

каналу через міжхребцевий отвір. Поблизу і трохи зовні від місця 

з’єднання задній корінець утворює вузол у якому передній 

(руховий) корінець не бере участі. Завдяки з’єднанню обох 

корінців спинномозкові нерви є змішаними нервами: вони містять 

чутливі (аферентні) волокна від клітин спинномозкових вузлів та 

рухові (еферентні) волокна від клітин передніх рогів спинного 

мозку, а також вегетативні волокна, які виходять із клітин середніх 

рогів у складі переднього корінця.

Вегетативні волокна є і в задньому корінці. Вегетативні волокна, 

які потрапили через корінці в анімальні нерви, забезпечують у тілі 

такі процеси, як трофіка, судинорухові реакції та інше.



Задні гілки спинномозкових нервів всіх спинномозкових нервів 

ідуть назад між поперечними відростками хребців, огинаючи 

суглобові відростки. Всі вони (за винятком І шийного, IV і V 
крижових і куприкового) діляться на присередню і бічну гілки, які

іннервують шкіру потилиці, задньої поверхні шиї і спини, а також

глибокі м’язи спини.

Передні гілки спинномозкових нервів іннервують шкіру і м’язи 

вентральної частини тіла й обидві пари кінцівок..

Передні гілки спинномозкових нервів зберігають початкову

метамерну будову тільки у грудному відділі. У решті відділів, 
пов’язаних із кінцівками, при розвитку яких сегментарність 

втрачається, а волокна, які відходять від передніх

спинномозкових гілок, переплітаються.

Так утворюються нервові сплетення, в яких відбувається обмін

волокнами різних невромірів.

Розрізняють три великих сплетення: шийне, плечове, 
попереково-крижове. Останнє поділяється на поперекове, 
крижове та куприкове.



Шийне сплетення (plexus cervicales)
Шийне сплетення, утворюється 

передніми гілками чотирьох верхніх 

шийних нервів. Розміщується збоку 

від поперечних відростків між 

передхребтовими м’язами.

Чутливі (шкірні) гілки іннервують 

шкіру потилиці і шиї та шкіру над 

великим грудним і дельтоподібним 

м’язами.

Рухові гілки – до м’язів шиї.

Змішані гілки – Діафрагмальний 

нерв  своїми руховими гілками він 

іннервує діафрагму, виступаючи 

таким чином, нервом, який 

обслуговує дихання; чутливі гілки 

він віддає до плеври та осердя.


