
СТОВБУР МОЗКУ (TRUNCUS ENCEPHALICUS) 
Стовбур мозку складається із довгастого мозку (medulla oblongata s. myelencephalon), 
моста (pons), мозочка (cerebellum) , середнього мозку (mesencephalon). Деякі автори [М.Г. 
Прівес, 1985; М.Р. Сапін, 1986] відносять до стовбуру мозку також і проміжний мозок 
(diencephalon), що, на думку інших авторів [H. Feneis, 1985], не повністю коректно. 
 
Артерії:  
-rr. medullares mediales et laterales із a. vertebralis (a. subclavia);  
-a. cerebelli inferior anterior, a. cerebelli superior, aa. mesencephalicae, aa. pontis – все із a. 
basilaris (a. vertebralis/a. subclavia). 
 
 
Вени:  
-vv. medullae oblongatae -> vv. cerebelli superiores et inferiores;  
-v. pontomesencephalica, vv. pontis -> v. cerebri magna, sinus rectus, sinus transversus, sinus 
petrosus inferior, plexus venosus basillaris, sinus occipitalis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: мозкова тканина не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: cтовбур мозку не іннервується периферичними нервами. 
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МОЗОЧОК (CEREBELLUM) 

Артерії: - a. cerebelli inferior posterior із a. vertebralis (a. 
subclavia/ a. subclavia); 

- a. cerebelli superior; 

- a. cerebelli inferior anterior 

- a. cerebelli posterior. 

 

Вени: vv. cerebelli superiores et inferiores -> sinus rectus, sinus 
occipitalis, sinus transversus, sinus petrosus inferior -> v. 
jugularis interna. 

 

Лімфовідтік: тканина мозочка не має лімфатичних судин. 

 

Нерви: мозочок не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
 

anatom.ua 63 



 

anatom.ua 64 



ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  
(HEMISPHERIA CEREBRI)  

Артерії:  
-a. cerebri anterior (для лобової частки і медіальної поверхні),  
-a. cerebri media – все із a. carotis interna (для лобової, скроневої часток і острівця);  
-a. cerebri posterior із a. basilaris/ a. vertebralis/ a. subclavia (для скроневої та потиличної часток).  
Гілки цих артерій: rr. corticales et medullares – беруть участь у формуванні pia mater encephali. На основі 
головного мозку утворюється circulus anteriosus cerebri (Willisii) із систем a. carotis interna et 
a.vertebralis/ a. subclavia. Його компоненти: a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. communicans 
posterior, a. cerebri posterior.  
 
Вени: 1) поверхневі – vv. cerebri superiores (prefrontales, frontales, parietales, occipitales) et vv. cerebri 
inferiores, vv. anastomoticae superior et inferior -> vv. superficiales cerebri -> v. media superficialis cerebri . 
2) глибокі – vv. cerebri anteriores, vv. insulares  -> vv. cerebri  profundae; 
-vv. cerebri internae, v. thalamostriata superior, vv. septi pellucidi et vv. corporis callosi  -> v. cerebri magna.  
-vv.anteriores cerebri, v.media profunda cerebri,  vv. thalamostriatae inferiores, v.gyri olfactorii, 
v.ventricularis inferior, v.choroidea inferior, v.peduncularis -> v. basilaris  
Всі вени впадають в синуси твердої мозкової оболони  (sinuses durae matris) -> v. jugularis interna. 
-v.brachocephalicus -> v.cava superior. 
 
Лімфовідтік: тканина мозку не має лімфатичних судин. 
 
Нерви: мозкова тканина не іннервується периферичними нервами. 
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
 anatom.ua 105 



 

anatom.ua 106 



СУДИННІ СПЛЕТЕННЯ ШЛУНОЧКІВ МОЗКУ 
(PLEXUS CHOROIDEI VENTRICULI) 

 
Артерії:  
-r.choroideus ventriculi quarti   з a.cerebelli inferior posterior (a.vertebralis/a.subclavia) – для IV 
шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi tertii з a.choroidea anterior (a.carotis interna) – для ІІІ шлуночка;  
-rr.choroidei ventriculi lateralis з a.choroidea anterior  (a.carotis interna) – для бічних 
шлуночків. 
 
Вени:  
-v.recessus lateralis ventriculi quarti -> vv.mesencephalicae et cerebelli;  
-v.choroidea inferior -> v.basalis; v.choroidea superior -> v.cerebri magna. 
 
Лімфовідтік: судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкову рідину (liquor 
cerebrospinalis), яка за хімічним складом схожа з лімфою. Мозкова тканина не містить 
лімфатичних судин. 
 
Нерви: C – передвузлові симп. волокна – від nucll.intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/. Завузлові симп. волокна від 
ganglion cervicale sup. trunci sympathici у складі n.vertebralis -> plexus caroticus internus et 
plexus vertebralis -> за ходом гілок внутрішньої сонної і хребтової артерій  симпатичні нерви 
досягають судинних сплетень, де виконують регуляторну і трофічну функції.  
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ГІПОФІЗ (HYPOPHISIS) 
Артерії:  
-aa.hypophisales superior et inferior з a.carotis interna;  
-rr. hypophisales з a.communicans posterior (a.carotis interna). 
 
Вени: компоненти портальної системи судин гіпофіза: rete capillare primarium 
neurohypophisis -> venulae neurohypophisiales -> vasa portalia hypophisiales -> vasa 
capillaria sinusoidea adenohypophisiales -> vv. hypophisiales. Гіпофізарні вени 
впадають в sinus cavernosus et sinus intercavernosus -> -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: гіпофіз не має лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: пучки аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса утворюють численні 
терміналі в нейрогіпофізі.  
С – передвузлові симп. волокна – від nucll. Intermediolaterales spinales (С.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/  досягають ganglion 
superius trunci sympathici по rr.communicantes albi -> rr.interganglionares trunci 
sympathici. Завузлові симп. волокна від  ganglion cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus internus -> plexus caroticus internus - > по ходу 
гіпофізарних артерій входять в гіпофіз, виконуючи регуляторну і трофічну функції. 
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ГІПОФІЗ (HYPOPHISIS) 
Артерії:  
-aa.hypophisales superior et inferior з a.carotis interna;  
-rr. hypophisales з a.communicans posterior (a.carotis interna). 
 
Вени: компоненти портальної системи судин гіпофіза: rete capillare primarium 
neurohypophisis -> venulae neurohypophisiales -> vasa portalia hypophisiales -> vasa 
capillaria sinusoidea adenohypophisiales -> vv. hypophisiales. Гіпофізарні вени 
впадають в sinus cavernosus et sinus intercavernosus -> -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: гіпофіз не має лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: пучки аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса утворюють численні 
терміналі в нейрогіпофізі.  
С – передвузлові симп. волокна – від nucll. Intermediolaterales spinales (С.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/  досягають ganglion 
superius trunci sympathici по rr.communicantes albi -> rr.interganglionares trunci 
sympathici. Завузлові симп. волокна від  ganglion cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus internus -> plexus caroticus internus - > по ходу 
гіпофізарних артерій входять в гіпофіз, виконуючи регуляторну і трофічну функції. 
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ГІПОФІЗ (HYPOPHISIS) 
Артерії:  
-aa.hypophisales superior et inferior з a.carotis interna;  
-rr. hypophisales з a.communicans posterior (a.carotis interna). 
 
Вени: компоненти портальної системи судин гіпофіза: rete capillare primarium 
neurohypophisis -> venulae neurohypophisiales -> vasa portalia hypophisiales -> vasa 
capillaria sinusoidea adenohypophisiales -> vv. hypophisiales. Гіпофізарні вени 
впадають в sinus cavernosus et sinus intercavernosus -> -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: гіпофіз не має лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: пучки аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса утворюють численні 
терміналі в нейрогіпофізі.  
С – передвузлові симп. волокна – від nucll. Intermediolaterales spinales (С.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/  досягають ganglion 
superius trunci sympathici по rr.communicantes albi -> rr.interganglionares trunci 
sympathici. Завузлові симп. волокна від  ganglion cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus internus -> plexus caroticus internus - > по ходу 
гіпофізарних артерій входять в гіпофіз, виконуючи регуляторну і трофічну функції. 
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ГІПОФІЗ (HYPOPHISIS) 
Артерії:  
-aa.hypophisales superior et inferior з a.carotis interna;  
-rr. hypophisales з a.communicans posterior (a.carotis interna). 
 
Вени: компоненти портальної системи судин гіпофіза: rete capillare primarium 
neurohypophisis -> venulae neurohypophisiales -> vasa portalia hypophisiales -> vasa 
capillaria sinusoidea adenohypophisiales -> vv. hypophisiales. Гіпофізарні вени 
впадають в sinus cavernosus et sinus intercavernosus -> -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: гіпофіз не має лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: пучки аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса утворюють численні 
терміналі в нейрогіпофізі.  
С – передвузлові симп. волокна – від nucll. Intermediolaterales spinales (С.VIII-Th.III) 
/верхня частина тораколюмбального відділу спинного мозку/  досягають ganglion 
superius trunci sympathici по rr.communicantes albi -> rr.interganglionares trunci 
sympathici. Завузлові симп. волокна від  ganglion cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus internus -> plexus caroticus internus - > по ходу 
гіпофізарних артерій входять в гіпофіз, виконуючи регуляторну і трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
 

anatom.ua 131 



 

anatom.ua 132 



ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
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ТВЕРДА МОЗКОВА ОБОЛОНА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(DURA MATER ENCEPHALI) 

 
Артерії:  
-a.meningea ant. з a. ethmoidalis ant., rr.menigei – всі з a.ophthalmica (a.carotis int.);  
-r.meningeus et rr.tentorii з a.carotis int.;  
-a.meningea media et r.meningeus accessorius з a. maxillaris (a.carotis ext.);  
-a.meningea post.  з a.pharyngea ascendens (a.carotis ext.);  
-r.meningeus et r.mastoideus з a. occipitalis (a.carotis ext.);  
. 
 
Вени: vv.meningeae ant., mediae et post. Вливаються у венозні пазухи твердої мозкової оболони 
(sinuses durae. matris) -> v.jugularis interna.  Вени утворюють анастомози з диплоітичними венами 
(vv.diploicae frontalis, temporalis ant., temporalis post. et occipitalis) та випускними венами (vv.emissariae 
parietalis, mastoidea, condilaris, occipitalis et al.) 
 
Лімфовідтік: мозкова оболона  не містить лімфатичних капілярів. 
 
Нерви: Ч - rr.meningei від n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis (всі з n.trigeminus), r.meningeus від 
n.vagus; r.meningeus від n.cervicalis (C.I);  
C- передвузлові симп. волокна – від nucll. intermediolaterales spinales (C.VIII-Th.III).Завузлові симп. 
волокна від ganglion cervicale superius tr. sympathici у складі nn.carotici int. et ext., а також від ganglion 
cervicothoracicum tr. sympathici у складі  n.vertebralis -> plexus caroticus int., ext.  et plexus vertebralis ->  
по ходу менінгеальних гілок сонних і хребтових артерій. Симпатичні нерви  виконують регуляторну і 
трофічну функції. 
 

anatom.ua 147 



 

anatom.ua 148 



Орган 

Артерії:  

 

 

Вени:  

 

Лімфовідтік:  

 

Нерви:  
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi symphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ЗОВНІШНІЙ НІС (NASUS EXTERNUS) 
 
Артерії:  
-a.angularis et rr.nasales з a.facialis (a.carotis externa);  
-rr.nasales з a.infraorbitalis (a.maxilaris/a.carotis externa);  
-a.dorsalis nasi з a.ophthalmica (a.carotis interna). 
 
Вени:  vv.nasales externae -> v.facialis -> v.jugularis interna; v.nasofrontalis -> v. 
ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici faciales (nn.nasolabialis et buccinatorius). 
 
Нерви:  Ч – r.nasalis externus від n.ethmoidalis anterior 
(n.nasociliaris/n.opthalmicus); rr.nasales externi від n.infraorbitalis 
(n.maxillaris/n.trigeminus); n.infratrochlearis з n.nasociliaris 
(n.opthalmicus/n.trigeminus) . 
 С – (трофічна іннерваціz): завузлові холінергічні симпатичні волокна від 
gangl.cervicale superius tr.sympathici у складі n.caroticus externus -> plexus 
caroticus externus -> plexus sympathicus a.maxillaris et a.fascialis. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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ПОРОЖНИНА НОСА (CAVITAS NASI) 
 

Артерії: aa.ethmoidales ant. et post. з a.ophthalmica (a.carotis int.); a.nasales post. et septi з a.sphenopalatina 
(a.maxill./a.carotis ext.). 
 
Вени: vv.ethmoidales -> v.ophthalmica superior -> sinus cavernosus -> v.jugularis interna; vv.nasales interni -> 
v.sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v.retromandibularis -> v.jugularis int. Вени слизової оболонки 
порожнини носа утворюють plexus cavernosi concharum. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submentales et submandibulares. 
 

Нерви: Ч – n.olfactorius (нюхова чутливість, рецептори – в regio olfactoria);  
Ч-, ПС-, С-  rr.nasales posteriores superiores mediales et laterales, n.nasopalatinus, rr.nasales posteriores inferiores 
від n.palatinus major (всі гілки – від gangl.pterygopalatinum, зв’язок з n.maxillaris від n.trigeminus). Передвузлові 
ПС волокна від nucl…alivatorius superior -> у складі n.facialis -> n.petrosus major ->n.canalis pterygoidei -> 
gangl.pterygopalatinum. Завузлові ПС /секреторні/ волокна від ganglion pterygopalatinum у складі 
вищеперелічених  нервів направляються до залоз слизової оболонки.   
 C-  (трофічна і гальмівна секреторна іннервація): завузлові симп. волокна від gang.cervicale superius trunci 
sympathici у складі n.caroticus int. -> plexus cariticus int. -> n.petrosus profundus -> n.canalis pterygoidei -> gang. 
pterygopalatinum (транзитом) ->  у складі вищеперелічених носових гілок. Ч- rr.nasales interni від n.ethmoidalis 
ant. (n.nasociliaris/n.ophthalmicus); rr.nasales interni від n.infraorbitalis (n.maxillaris) – всі від n.trigeminus. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 

Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus cavernosus 
-> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> 
plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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лобовА ПАЗУХА(SINUS FRONTALIS) 
Артерії: a. ethmoidalis anterior із a. ophthalmica (a. carotis 
interna). 
 
Вени: vv. ethmoidales -> v. ophthalmica superior -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici faciales (lnn. nasolabialis et 
buccinatorius). 
 
Нерви: Ч- rr. nasales interni від n. ethmoidalis anterior (n. 
nasociliaris/ n. ophthalmicus). 
 C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. cervicale superius trunci sympathici у складі n. caroticus 
int. -> plexus caroticus int. -> plexus sympathicus a. 
ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei (обидві – із 
a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis -> v. 
jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus cavernosus -> v. 
jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion pterygopalatinum 
(зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis posterior від n. nasociliaris 
(n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> plexus 
sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
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Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
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Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
 
 

anatom.ua 252 



 

anatom.ua 253 



КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
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Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
 
 

anatom.ua 272 



 

anatom.ua 273 



КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS 
SPHENOIDALIS) 

Артерії:  
-aa. nasales posteriores et septi з a. sphenopalatina, a. canalis pterygoidei 
(обидві – із a. maxillaris/ a. carotis interna); 
- a. ethmoidalis posterior із a. ophthalmica (a. carotis interna). 
 
Вени: v. sphenopalatina -> plexus venosus pterygoideus -> v. retromandibularis 
-> v. jugularis interna; vv. ethmoidales -> v. ophthalmica sup. -> sinus 
cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales. 
 
Нерви: Ч- rr. nasales posteriores superiores mediales від ganglion 
pterygopalatinum (зв’язок із n. maxillaris від n. trigeminus); n. ethmoidalis 
posterior від n. nasociliaris (n. ophthalmicus/ n. trigeminus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. cervicale 
superius trunci sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus caroticus int. -> 
plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus sympathicus a. ethmoidalis 
anterioris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior;  
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; a 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; a 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; a 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; a 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
 anatom.ua 292 



 

anatom.ua 293 



ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА ПАЗУХА (SINUS 
MAXILLARIS) 

Артерії:  
-a. alveolaris superior posterior; 
-a. alveolares superiores anteriores з a. infraorbitalis (все із a. maxillaris/ a. 
carotis externa). 
 
Вени: однойменні вени впадають в plexus venosus pterygoideus -> v. 
retromandibularis -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici submandibulares. 
 
Нерви: Ч- rr. alveolares superiores posteriores від n. maxillaris/n. trigeminus; 
nn. alveolares medii et anteriores від n. infraorbitalis (n. maxillaris/ n. 
trigeminus). Ці гілки утворюють в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи верхнє зубне сплетення (plexus dentalis sup.). C- (трофічна 
іннервація): постгангліонарні симп. волокна від gangl. superius trunci 
sympathici у складі n. caroticus externus -> plexus caroticus externus -> plexus 
sympathicus a. maxillaris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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КОМІРКИ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ (CELLULAE 
ETHMOIDALES) 

Артерії: aa. ethmoidales anterior et posterior із a. ophthalmica 
(a. carotis interna). 
 
Вени: однойменні вени впадають в v. ophthalmica superior -> 
sinus cavernosus -> v. jugularis interna. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici retropharyngeales, 
submandibulares. 
 
Нерви: Ч- nn. ethmoidales anterior et posterior (від n. 
ophthalmicus).  
C- (трофічна іннервація): постгангліонарні симп. волокна від 
gangl. superius tr. sympathici у складі n. caroticus int. -> plexus 
caroticus int. -> plexus sympathicus a. ophthalmicae -> plexus 
sympathicus aa. ethmoidalis anterioris et posterioris. 
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