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По передній поверхні спинного мозку 
проходять передня серединна щілина, 
права і ліва передні бічні борозни.
По задній поверхні спинного мозку 
проходять задня серединна борозна, 
права і ліва задні бічні борозни.
Із задніх бічних борозен відходять 
чутливі задні корінці, які мають на 
своєму дистальному кінці потовщення, 
що називається спинним ганглієм, де 
лежать чутливі (псевдоуніполярні) 
клітини. Із передніх бічних борозен 
виходять передні корінці, рухові, які, 
з’єднуючись із задніми корінцями, 
утворюють мішаний спинний, нерв. 
Останній через міжхребцевий отвір 
покидає спинномозковий канал і 
поділяється на вентральну і дорзальну 
гілки, віддає гілку до твердої мозкової 
оболонки і білу сполучну гілку до 
найближчого симпатичного вузла (в 
тораколюмбальному відділі).



 Спинний мозок 
складається з білої 
речовини, що розташо-
вана по периферії і 
сірої речовини, що 
розташована всередині.

 Задня серединна 
борозна проходить до 
сірої речовини і поділяє 
білу речовину ззаду на 
дві половини, а передня 
серединна щілина не 
доходить до сірої 
речовини, утворюючи 
білу спайку, що з’єднує 
передні симетричні 
ділянки білої речовини.



 Сіра речовина − це 

скупчення тіл нейронів 

з їх нейритами і 

складається з передніх, 

задніх і бічних стовпів, 

а також центральної 

проміжної зони навколо 

центрального каналу. 

Бічні стовпи мають 

тільки тораколюмбаль-
ний відділ спинного 

мозку. На поперечному 

розрізі стовпи мають 

вигляд рогів і тому в 

сірій  речовині розрізня-
ють передні, задні і 

бічні роги.



 Біла речовина - це 

аксони нервових клітин 

головного і спинного 

мозку, які утворюють 

висхідні (чутливі, 

аферентні) шляхи і 

низхідні (рухові, 

еферентні) шляхи.

 За допомогою борозен 

біла речовина поділяєть-
ся на передні, задні і 

бічні канатики.

Передні канатики за 

допомогою білої спайки 

з’єднуються між собою.



 В передніх рогах знаходяться рухові 

клітини, які формують 5 рухових ядер. 

Аксони цих клітин утворюють передні 

корінці і в складі спинних нервів досягають 

поперечносмугастих м’язів тулуба і кінцівок.

 Задні роги складаються із вставних клітин 

(приймають імпульс від чутливих клітин і 

передають його на інші клітини). Вставні 

клітини задніх рогів формують губчасту 

зону, желатинову речовину, власне ядро 

заднього рогу і грудне ядро (стовпи Кларка-
Штиллінга).

 В бічних рогах тораколюмбального відділу 

спинного мозку знаходяться вегетативні 

клітини, які формують латеральне проміжне 

ядро.

 В проміжній центральній частині з 

латеральної сторони міститься проміжне 

медіальне ядро, що складається із вставних 

клітин.



 Біла речовина передніх канатиків утворює в 

основному низхідні шляхи: передній корково-
спинний (пірамідний) шлях, покришково-
спинний шлях, сітчасто-спинний шлях, оливо-
спинний шлях, присінково-спинний шлях. В 

передньому канатику проходить також один 

висхідний шлях − передній гіпоталомічний.

 В бічних канатиках латерально лежать 

наступні висхідні шляхи:

− задній спинномозочковий шлях Флексіга,

− передній спинномозочковий шлях Говерса,

− бічний спинноталамічний шлях.

Медіальніше знаходяться такі висхідні шляхи:

− бічний корково-спинний (пірамідний) шлях;

− червоноядерно-спинний шлях Монакова.

 В задніх канатиках проходять два висхідних 

шляхи: − ніжний пучок Голля (розташований 

медіально);

− клиноподібний пучок Бурдаха (розташований 

латерально).







Мозолисте тіло, corpus callosum, містить волокна (комісуральні

провідні шляхи), що переходять з однієї півкулі в іншу і що 

з'єднують ділянки кори, що належать правої і лівої півкулям, з 

метою об'єднання (координації) функцій обох половин мозку в 

одне ціле.

Мозолисте тіло являє собою пластинку, що складається з 

поперечних волокон. Вільна верхня поверхню мозолистого тіла 

має сірий покрив, indusium griseum. На сагитальному розрізі 

головного мозку можна розрізнити вигини і частини мозолистого 

тіла: коліно, genu, триваюче донизу в дзьоб, rostrum, а потім в 

термінальну (кінцеву) пластинку, lamina terminаlis.




