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Класифікація нервової системи

Анатомічна класифікація:
1. Центральна нервова система:

- спинний мозок;
- головний мозок.

2. Периферична нервова система:
- скупчення нервових 
клітин – ГАНГЛІЇ;
- нервові стволи, що 

знаходяться поза ЦНС (спинно-мозкові
і черепно-мозкові нерви).
3. Вегетативна  (автономна) НС:

- центральний відділ;
- периферичний відділ.

Фізіологічна класифікація:
1. Соматична НС;
2. Вегетативна  (автономна) НС:

- симпатична НС
- парасимпатична НС



Спинний мозок − це довгий тяж 

циліндричної форми, який 

знаходиться в спинномозковому 

каналі починаючи від великого 

отвору до І-ІІ поперекових хребців.

Спинний мозок закінчується 

мозковим конусом, від якого до 

окістя II куприкового хребця 

тягнеться кінцева нитка.

На рівні VI шийного хребця спинний 

мозок утворює шийне потовщення, а 

на рівні XII грудного хребця -
попереково-крижове потовщення. 



Всередині 
спинного мозку 

проходить 
центральний 
канал, який 

продовжується 
вгорі в IV 
шлуночок 

головного мозку, 
а донизу 

закінчується 
кінцевим 

шлуночком.



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).



 Частина спинного мозку, від якого 
відходять дві пари корінців чи одна пара 
спинних нервів, називається сегментом 
спинного мозку.
 Розрізняють 31 сегмент: 8 − шийних, 12 − 
грудних, 5 − поперекових, 5 − крижових і 1 
− куприковий.
 Корінці, які виходять нижче II 
поперекового сегмента разом з кінцевою 
ниткою, утворюють кінський хвіст 
спинного мозку.
 Спинний мозок вкритий наступними 
оболонками: 1) тверда мозкова оболонка 
ніж окістями хребетного стовбура і цією 
оболонкою утворюється епідуральний
простір, заповнений жировою клітковиною 
і венозними сплетеннями; 2) павутинна 
оболонка; між нею і твердою оболонкою 
утворюється субдуральний простір;
3) м’яка чи судинна оболонка, що тісно 
оплітає спинний мозок, заходячи в його 
борозни. Між павутинною і м’якою 
оболонками знаходяться підпавутинний
(субарахноїдальний) простір, заповнений 
спинномозковою рідиною (ліквор).



 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.


