
Плечове сплетення (plexus cervicales)
Плечове сплетення, утворюється передніми гілками 

чотирьох нижніх шийних нервів. З нього утворюються 

три товстих нервових пучки, які йдуть у пахвову ямку, 

оточуючи пахвову артерію з трьох боків: медіального –

медіальний пучок, латерального – латеральний, ззаду –

задній пучок.

Периферичні гілки поділяються на короткі та довгі.

Короткі гілки відходять у різних місцях сплетення у 

надключичні його частині та іннервують частково 

м’язи шиї, а також м’язи поясу верхньої кінцівки (за 

винятком трапецеподіб-ного м’яза) і плечового суглобу.

Довгі гілки походять із вище зазначених трьох пучків 

та ідуть вздовж верхньої кінцівки, іннервуючи її м’язи і 

шкіру.



Передні гілки грудних нервів (rami ventrales nervi intercostales) 
Передні гілки грудних нервів мають назву міжреберних 

нервів та розташовані у міжреберних проміжках, але 

дванадцятий нерв йде по нижньому краю дванадцятого 

ребра, тому він називається підреберним.
Верхні шість міжреберних нервів доходять до краю 

груднини, нижні шість проходять у товщу передньої 

стінки живота.

На своєму шляху міжреберні нерви віддають м’язові гілки 

до всіх вентральних м’язів у стінках грудної і черевної 

порожнин, а також до м’язів вентрального походження на 

спині: верхніх та нижніх задніх зубчатих м’язів та м’язів –

підіймачів ребер.

Вони також беруть участь у іннервації плеври й 

очеревини. Крім того, міжреберні нерви іннервують шкіру 

передніх і бічних поверхонь грудей і живота та шкіру 

молочної залози у жінок.



Поперекове сплетення (plexus lumbalis)
Поперекове сплетення, утворюється із передніх 

гілок трьох верхніх поперекових нервів, верхньої 

частини четвертого поперекового нерва, нижньої 

частини дванадцятого грудного нерва. Сплетення 

залягає спереду від поперечних відростків 

поперекових хребців у товщі великого 

поперекового м’яза і дає цілу низку гілок.

1) м’язові гілки до великого та малого поперекового 

м’язів та бічних міжпоперечних поперекових 

м’язів;

2) клубово-підчеревний нерв, іннервує поперечний і 

внутрішній косий м’язи живота, а також шкіру 

верхньої частини сідниці і пахового каналу;

3) клубово-паховий нерв; 4) статево-стегновий 

нерв; 5) бічний шкірний нерв стегна; 6) затульний 

нерв; 7) стегновий нерв.



Крижове сплетення, (plexus sacralis)
Крижове сплетення – найзначніше з усіх 

сплетень, складається із передніх гілок 

нижньої частини четвертого, повністю 

п’ятого поперекового нервів і таких же 

гілок чотирьох крижових нервів.

Нерви сплетення, з’єднуючись між 

собою, утворюють товстий стовбур 

сідничного нерва.

Гілки крижового сплетення поділяються 

на короткі та довгі.

Перші розгалужуються у ділянці поясу 

нижньої кінцівки, а другі – іннервують 

усю нижню кінцівку за винятком тієї 

частини, яка інервується гілками 

поперекового сплетення.



Куприкове сплетення, (plexus coccigeus)

Куприкове сплетення

складається із передніх 

гілок п’ятого крижового 

та куприкового нервів.

Із нього виходять тоненькі 

гілочки, які 

розгалужуються у шкірі 

верхівки куприка.



На основі головного мозку 
виходять 12 пар

черепно-мозкових нервів:

I пара ― нюховий нерв;
II пара ― зоровий нерв;
III пара ― окоруховий;
IV пара ― блоковий нерв;
V пара ― трійчастий нерв:
― очноямковий нерв,
― верхньощелепний нерв,
― нижньощелепний;
VI пара ― відвідний;
VII пара ― лицевий;
VIII пара ― присінково-
завитковий нерв;
IX пара ― язикогорловий;
X пара ― блукаючий;
XI пара ― додатковий нерв;
XII пара ― під’язиковий.



ДОВГАСТИЙ МОЗОК

 Є продовженням спинного 

мозку має вигляд молодої 

цибулини. Як і спинний мозок, 

довгастий мозок на задній 

поверхні має задню серединну 

борозни і дві бічні задні 

борозни; на передній поверхні 

проходить передня серединна 

щілина і дві передбічні борозни.

 Між передньою серединною 

щілиною передніми бічними 

борознами утворюються 

піраміди довгастого мозку, які 

на границі із спинним мозком 

перехрещуються, утворюючи 

перехрест пірамід. 



ДОВГАСТИЙ МОЗОК

Сіра речовина довгастого мозку 

представлена:

 Ядрами оліви;

 Струнким і клиноподібним ядрами;

 Центрами дихання і кровообігу; 

ядрами ІХ-ХІІ пар черепних нервів.

Біла речовина довгастого мозку 

складається висхідних шляхів, які 

утворюють медіальну петлю низхідних 

(пірамідних шляхів) і ретикулярної 

формації.


