
ПЕЧІНКА (HEPAR) 
 Артерії:  a. hepatica propria з a.hepatica communis (tr. coeliacus / aorta abdomianalis) > 

aa.segmentales > aa. lobulares. 
 
Вени: печінка має портальний венозний приток  та кавальний венозний відтік, а саме : 
- приток : v.portae > rr. dexter et sinister > vv. segmentales > vv. interlobulares > vasa capillaria 
sinusoidea; 
- відтік : vv.centrales > vv. sublobulares> vv.hepaticae > в v. cava inferior.   
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici hepatici, coeliaci, lumbales dextri, phrenici inferiores. 
 
Нерви:  plexus hepaticus з plexus aorticus abdominalis  в складі: 
Ч- ПС – rr.hepatici від truncus vagalis anterior et posterior  (від n. vagus sinister et dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні волокна перемикаються в внутрішньоорганних ПС 
гангліях/ ;  
С – nn. splanchnici major et minor / ganglia coeliaca / перемикання в  plexus coeliacus / > 
plexus hepaticus/ постгангліонарні симпатичні волокна/;  
Ч - еферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn. splanchnici  major et minor;   
Ч - капсула та зв'язки печінки – від rr. phrenicoabdominales n. phrenicus / plexus cervicales.   
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vv. sublobulares 
  

vv.hepaticae  
 

 v. cava inferior.  

в  
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hepatici, coeliaci, 
lumbales dextri, 
phrenici inferiores. 
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/ прегангліонарні 
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перемикаються в 
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minor / ganglia coeliaca / 
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(від n. vagus sinister et dexter) 
/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях/ ;  
С – nn. splanchnici major et 
minor / ganglia coeliaca / 
перемикання в  plexus 
coeliacus / > plexus hepaticus/ 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч - еферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn. 
splanchnici  major et minor;   
Ч - капсула та зв'язки печінки 
– від rr. phrenicoabdominales 
n. phrenicus / plexus 
cervicales.   

 







ПЕЧІНКА (HEPAR) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa.segmentales   
 

aa. lobulares. 
 

 a. hepatica propria  
 

a.hepatica communis  
 

tr. coeliacus  
 

 aorta abdomianalis 

печінка має 
портальний 
венозний приток  та 
кавальний венозний 
відтік, а саме : 
- приток :  

v.portae  
 

 rr. dexter et sinister  
 

 vv. segmentales  
  
vv. interlobulares  
vasa capillaria 
sinusoidea; 
 

- відтік :  
 

vv.centrales  
 

vv. sublobulares 
  

vv.hepaticae  
 

 v. cava inferior.  

в  
nodi lymphatici 
hepatici, coeliaci, 
lumbales dextri, 
phrenici inferiores. 

plexus hepaticus з plexus 
aorticus abdominalis  в складі: 
Ч- ПС – rr.hepatici від truncus 
vagalis anterior et posterior  
(від n. vagus sinister et dexter) 
/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях/ ;  
С – nn. splanchnici major et 
minor / ganglia coeliaca / 
перемикання в  plexus 
coeliacus / > plexus hepaticus/ 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч - еферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn. 
splanchnici  major et minor;   
Ч - капсула та зв'язки печінки 
– від rr. phrenicoabdominales 
n. phrenicus / plexus 
cervicales.   

 







ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  

Артерії:  a. cystica з r. dexter a.hepaticae propriae (a.hepatica communis/ 
truncus coeliacus / aorta abdominalis) 
 
Вени:  v. cystica > в v. portae 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici hepatici et coeliaci 
 
Нерви: plexus hepaticus з plexus aorticus  abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні волокна перемикаються в інтрамуральних 
гангліях в стінці жовчного міхура / nn. splanchnici  major et minor / 
прегангліонарні  симпатичні волокна / з  nucll. intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-XI) trunci sympathici > перемикання в  plexus 
coeliacus > plexus hepaticus   > plexus cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні волокна в складі  nn. splanchnici major et minor; 
Ч – серозна оболонка жовчного міхура  - від   rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  



ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 







ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ЖОВЧНИЙ МІХУР(VESICA BILIARIS S. FELLEA)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a. cystica   
 

r. dexter  
a.hepaticae propriae  

 
a.hepatica 
communis 

 
 truncus celiacus 

 
  aorta abdominalis 

 

v. cystica  
 

  v. portae 
 

в nodi lymphatici 
hepatici et coeliaci 

plexus hepaticus з plexus aorticus  
abdominalis в складі:  rr.hepatici 
від truncus vagalis anterior et 
posterior  (від sinister et dexter) 
/прегангліонарні прасимпатичні 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних гангліях в стінці 
жовчного міхура / nn. splanchnici  
major et minor / прегангліонарні  
симпатичні волокна / з  nucll. 
intermediolaterales spinales > 
через  ganglia thoracica  (V-IX, X-
XI) trunci sympathici > 
перемикання в  plexus coeliacus 
> plexus hepaticus   > plexus 
cysticus;  
Ч – аферентні вісцеральні 
волокна в складі  nn. splanchnici 
major et minor; Ч – серозна 
оболонка жовчного міхура  - від   
rr. phrenicoabdominales  
(n.prenicus / plexus )  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
 Артерії:  

для головки та тіла залози :  
-rr.pancreatici з aa.pancreaticoduodenales superiores anterior et posterior (a.gastroduodenalis /a.hepatica 
communis / truncus coeliacus / aorta abdominalis );  
-rr. pancreatici з aa.pancreaticoduodenales inferiores (a.mesanterica superior/aorta abdominalis);  
для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici a.lienalis з truncus coeliacus  (aorta abdominalis ). 
 
Вени: vv.pancreatice et pancreaticoduodenales > v.mesanterica inferor в v.portae$ vv.pancreaticae > v.lienalis > в 
v.portae  
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici pancreaticoduodenales superiores et inferiores, celiaci , lumbales dextri, intermedii 
et sinistri.  
 
Нерви:  plexus celiacus et mesentericus superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus vagalis posterior  (від n.vagus dexter) / прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються приорганних ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ прегангліонарні  симпатичні волокна / з nucll. intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII ) trunci simpathici > перемикання в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ et ganglion 
mesentericum superius plexus mesentericus superior / > plexus pancreaticoduodenales  / постганліонарні 
симпатичні волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні волокна  в складі nn.splanchnici major et minor; капсула залози  - від 
nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  



ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 







ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 







ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 







ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesenterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesanterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesenterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesenterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesenterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesenterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PANCREAS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 для головки та тіла залози:  

-rr.pancreatici 
   
aa.pancreaticoduodenales 
superiores anterior et posterior  
 

a.gastroduodenalis  
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdominalis   
 

-rr. pancreatici  
  
aa.pancreaticoduodenales 
inferiores  
 

a.mesanterica superior 
 

aorta abdominalis 
  

для тіла та хвоста залози :  
-rr.pancreatici  

 
a.lienalis  

 
 truncus coeliacus   

 
aorta abdominalis  

vv.pancreatice et 
pancreaticoduode

nales  
 

 v.mesenterica 
inferor  

  
v.portae  

 
vv.pancreaticae 

 
v.lienalis   

 
в v.portae  

в nodi lymphatici 
pancreaticoduodena
les superiores et 
inferiores, celiaci , 
lumbales dextri, 
intermedii et sinistri.  
 

plexus celiacus et mesentericus 
superior в складі :  
Ч-, ПС – rr. pancreatici  від truncus 
vagalis posterior  (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні  волокна 
перемикаються приорганних 
ганліях/ ;   
С- nn.splanchnici major et minor/ 
прегангліонарні  симпатичні 
волокна / з nucll. 
intermediolateralis spinales> 
через ganglia thoracica (V-IX, X-XII 
) trunci simpathici > перемикання 
в ganglia ciliaca / plexus celiacus/ 
et ganglion mesentericum 
superius plexus mesentericus 
superior / > plexus 
pancreaticoduodenales  / 
постганліонарні симпатичні 
волокна .;  
Ч – аферентні нейросенсорні 
волокна  в складі nn.splanchnici 
major et minor; капсула залози  - 
від nn.intercostales (Th .X-Th.XII)  
 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 

 
До складу верхньої частини великого чепця входять звязки lig.gastrophrenicum, lig. 
gastrocilicum, lig. phrenicolienale. Нижня частина великого сальника у вигляді 
фартуху знаходиться на середньому поверсі порожнини очеревини.  
Артерії:  
-rr.epiploici з a. gastrophrenica sinistra  (a.lienalis/truncus coeliacus);  
-rr.epiploici з a.gastroepiploica  dextra (a.gastroduodenalis / a. hepatica communis / 
truncus coeliacus ). 
 
 
Вени:  v.gastroepiploica sinistra > v.lienalis> v.portae; 
v.gastroepiploica dextra > v.mesanterica superior > v.portae 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici gastroomentales dextri et sinistri 
 
Нерви:  Ч- rr.gastrici anteriores  от truncus vagalis anterior (від n.vagus sinister); Ч- 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici major et minor 
проводять больові імпульси. 



ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 







ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesanterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesenterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesenterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





ВЕЛИКИЙ ЧЕПЕЦЬ (OMENTUM MAJUS, EPIPLOON) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.epiploici 
  

a. gastrophrenica 
sinistra   

 
a.lienalis 

 
truncus coeliacus 

  
-rr.epiploici 

  
a.gastroepiploica  

dextra  
 

a.gastroduodenalis 
 

 a.hepatica communis 
  

truncus coeliacus  
 

v.gastroepiploica 
sinistra  

 
v.lienalis 

 
v.portae 

 
v.gastroepiploica 

dextra 
  

v.mesenterica 
superior   

 
v.portae 

 

в nodi lymphatici 
gastroomentales 
dextri et sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores  от 
truncus vagalis anterior (від 
n.vagus sinister); Ч- 
аферентні 
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici major 
et minor проводять 
больові імпульси. 





МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
 

Основу малого cальника складають lig.hepatogastricum et 
lig.hepatoduodenale. Іноді  до складу малого сальника входить непостійна 
звязка: lig.hepatocolicum 
 Артерії:  
-a.gastrica sinistra з truncus celiacus   
-a.gastrica dextra з a.hepatica propria  (a.hepatica communis / truncus 
celiacus/ все з aorta abdomianlis. 
 
 
Вени: vv.gastrica sisnistra et dextra> в v.portae  
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici gastrici dextri et sinistri 
 
Нерви:  Ч- rr.gastrici anteriores від truncus vagalis anterior (від  n.vagus 
sinister); rr. phrenicoabdominales (n.phrenicus/ plexus cervicales) 



МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 





МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 





МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 





МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 







МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 





МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 







МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 







МАЛИЙ ЧЕПЕЦЬ(OMENTUM MINUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.gastrica sinistra 
 

 truncus coeliacus   
 

aorta abdomianlis 
 

-a.gastrica dextra  
 

 a.hepatica propria   
 

a.hepatica communis  
 

 truncus coeliacus  
 

aorta abdomianlis. 
 

vv.gastrica 
sisnistra et dextra  
 
 v.portae  

в nodi lymphatici 
gastrici dextri et 
sinistri 

Ч- rr.gastrici anteriores від 
truncus vagalis anterior (від  
n.vagus sinister); rr. 
phrenicoabdominales 
(n.phrenicus/ plexus 
cervicales) 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM PARIETALE)  

 
Пристінкова очеревина вистеляє стінки  черевної порожнини  з внутрішньої сторони  
Артерії:  
-верхня стінка – a.phrenica inferior з aorta abdominalis ;  
-передня стінка – a.epigastrica superior з a.thoracica interna ( a.subclavia );  a.epigastrica inferior з a.iliaca externa; 
- задня та бокова стінки – aa.lumbales з aorta abdominalis; aa.intercostales posteriores (Th.9-Th.12) з aorta 
thoracica.     
 
 
Вени:  
-vv.phrenicae inferiores > в  v.cava inferior;  
-vv.epigastricae superiores > v.thoracica interna > v.brachiocephalica > в v.cava superior;  
 -v.epigastrica inferior > v. iliaca communis > в v.cava inferior; vv.azygos et hemiazygos> в  v.cava superior. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lyphatici phrenici inferiores, epigastrici inferiores, lumbales. 
 
Нерви:  Ч, - верхній поверх порожнини очеревини: rr.phrenicoabdominales від n.phrenicus (plexus cervicalis); 
nn.intercostales  (Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et iliolongitodinales від plexus lumbales trunci sympathici  через rami communicantes grisei ) 
виконують трофічну функцію. 



ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 







ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 







ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





ПРИСТІНКОВА ОЧЕРЕВИНА (PARITONEUM 
PARIETALE) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -верхня стінка  : 
a.phrenica inferior 

 
aorta abdominalis   

 
-передня стінка : 

 a.epigastrica superior  
 

a.thoracica interna 
 

 a.subclavia ;   
 

a.epigastrica inferior   
 

a.iliaca externa; 
 
-задня та бокова стінки :  
 

-aa.lumbales  
 

 aorta abdominalis; 
 

 aa.intercostales posteriores 
(Th.9-Th.12)  

 

 aorta thoracica.     
 

-vv.phrenicae inferiores  
 

   v.cava inferior;  
 

-vv.epigastricae 
superiores  

 
v.thoracica interna  
 v.brachiocephalica  

 
 v.cava superior;  

 
 -v.epigastrica inferior  

 
 v. iliaca communis  

 
 v.cava inferior;  

 
-vv.azygos et 
hemiazygos 

  
  v.cava superior. 

 

 в nodi lyphatici 
phrenici inferiores, 
epigastrici inferiores, 
lumbales. 

Ч, - верхній поверх 
порожнини очеревини: 
rr.phrenicoabdominales від 
n.phrenicus (plexus 
cervicalis); nn.intercostales  
(Th.VII-ThXII); 
nn.Iliohypogastricus et 
iliolongitodinales від plexus 
lumbales trunci sympathici  
через rami communicantes 
grisei ) виконують 
трофічну функцію. 
 





СЕЛЕЗІНКА  (LIEN, SPLEN ) 
 

Артерії:  rr.renalis  (truncus celiacus/aorta abdominalis) > aa.segmentalis > aa. trabeculares > aa. 
pulpae alblae (діляться на aa.lymphonoduli) et aa.pulpae rubrae  (діляться arteriolae 
penicullares). 
 
 
Вени:  vv.pulpae albae et rubrae > vv.trabeculares > v.lienalis >  в v.portae 
 
Лімфовідтік: паренхіма селезінки не має лімфатичних капілярів. від капсули та серозних 
зв’язок селезінки лімфа відтікає  в nodi lymphatici lienales et phrenici inferiores 
 
Нерви:   plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus vagalis posterior (від n.vagus dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна перемикаються в внутрішніх ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor /прегангліонарні симпатичні волокна / із 
nucll.intermediolaterales  spinales > через ganglia thoracica (V-IX,X-XI) trunci sympathici > 
перемикання в ganglia celiaca / plexus celiacus / > plexus lienalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні волокна у складі nn.splanchnici major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - від  rr.phrenicoabdominales (n.phrenicus / plexus cervicalis).  



Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.lienalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.lienalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.lienalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 



nema 

 



Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.lienalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 



nema 

 



Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 



 



Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

aa. pulpae alblae 
(діляться на 
aa.lymphonoduli) et 
aa.pulpae rubrae  
(діляться arteriolae 
penicullares).  
 

aa. trabeculares  
 

aa.segmentalis  
 

 rr.renalis  
 

truncus celiacus 
 

aorta abdominalis 
  
  
 

vv.pulpae albae et 
rubrae  

 
 vv.trabeculares  

 
v.lienalis  

 
v.portae 

паренхіма 
селезінки не має 
лімфатичних 
капілярів. від 
капсули та 
серозних зв’язок 
селезінки лімфа 
відтікає  в nodi 
lymphatici lienales 
et phrenici inferiores 
 

plexus coeliacus в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci від truncus 
vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішніх ПС 
гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor 
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із 
nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia 
thoracica (V-IX,X-XI) trunci 
sympathici > перемикання в 
ganglia celiaca / plexus celiacus / 
> plexus lienalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна/;  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major et minor;  
Ч- капсула і звязки селезінки - 
від  rr.phrenicoabdominales 
(n.phrenicus / plexus cervicalis).  

 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
 

Артерії: a.renalis з aorta abdominalis > rr.anterior et posterior > aa. 
segmentalis sup., ant. sup., inf. et  post. > aa.interlobares  > 
aa.arcuatae > aa.interlobulares > a.glomerularis afferentis > rete 
capillarae glomerulare > a.glomerularis  efferens > rete capillare  
pertibulare (останні чотри ланки формують rete mirabile renis ) З 
a.interlobularis відходять також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові піраміди. Варінти кровопостачання 
нирки: a.renalis accessoria з aorta abdominalis. 
 
Вени: Venulae stellatae, venulae rectae, vv.interlobulares > 
vv.arcuatae > vv.interlobares > v.renalis > в v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік:  в  nodi lyphatici lumbales dextri et sinistri. 
 
Нерви:  З plexus abdominalis, gangliae truncus sympaticus, 
симпатичні волокна з n.vagus (парасимпатичні волокна ) 



НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





НИРКА (REN,NEPHROS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 aorta abdominalis  
 

a.renalis   
 

 rr.anterior et posterior  
  

 aa.interlobares   
 

 aa.arcuatae  
 

aa.interlobulares  
 

 a.glomerularis afferentis  
 

 rete capillarae glomerulare  
 

 a.glomerularis  efferens  
 
 rete capillare  pertibulare 
(останні чотри ланки 
формують rete mirabile renis ) 
З a.interlobularis відходять 
також arteriolae rectae, які 
кровопотсачають ниркові 
піраміди. Варінти 
кровопостачання нирки: 
a.renalis accessoria з aorta 
abdominalis. 

 

venulae stellatae  
 

venulae rectae  
 

vv.interlobulares   
 

vv.arcuatae   
 

vv.interlobares   
 

v.renalis  
 

  v.cava inferior. 
 

в  nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

З plexus abdominalis, 
gangliae truncus 
sympaticus, симпатичні 
волокна з n.vagus 
(парасимпатичні волокна ) 
 





 
НАДНИРКОВА ЗАЛОЗА (GLANDULA SUPRARENALIS ) 

Артерії:   
-aa.suprrenales superiores з a.phrenicae inferiores (aorta abdominalis) / кількість 17 – 20 штук кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
-a.suprarenalis media з  aorta abdominalis ; a. suprarenalis inferior з  a.reanalis (aorta abdominalis). 
 
 
Вени:  однойменні вени впадають в систему v.cava inferior. З лівого наднирника 
виходять дрібні vv.suprarenales що впадають в v.mesanterica inferior > в  v.portae [Сапін М.Р., 1974] 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici lumbales dextri et sinistri. 
 
Нерви: plexus coeliacus et plexus renalis з plexus aorticus abdominalis  в складі :  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від truncus vagalis posterior (від n.vagus dexter) / прегангліонарні парасимпатичні 
волокна перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et imus, nn.splanchnici lumbales   /прегангліонарні симпатичні волокна / із 
nucll.intermediolaterales  spinales > через ganglia thoracica (IV-IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci sympathici > 
перемикання в ganglia celiaca / plexus celiacus / et ganglion aortorenale/  plexus renalis/> постгангліонарні 
симпатичні волокна  у складі периартеріальних входять в кіркову речовину наднирника. B в мозкову 
речовину наднирника входять прегангліонарні симпатичні волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні волокна у складі nn.splanchnici major, minor, imus et lumbales. 



Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprarenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.suprrenales 
superiores 

   
 

a.phrenicae inferiores  
 
aorta abdominalis 
кількість 17 – 20 штук 
кровопостачають 
капсулу наднирника ;  
 
-a.suprarenalis media    

 
aorta abdominalis 

   
-a. suprarenalis 

inferior  
   

a.reanalis 
  

aorta abdominalis. 
 

однойменні вени 
впадають в 
систему v.cava 
inferior. З лівого 
наднирника 
виходять дрібні 
vv.suprarenales 
що впадають в 
v.mesanterica 
inferior  
 

   v.portae  
 
[Сапін М.Р., 1974] 

в nodi lymphatici 
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus coeliacus et plexus renalis з 
plexus aorticus abdominalis  в складі 
:  
Ч-, ПС- rr.celiaci et renales від 
truncus vagalis posterior (від n.vagus 
dexter) / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях/;   
C- nn.splanchnici major et minor et 
imus, nn.splanchnici lumbales   
/прегангліонарні симпатичні 
волокна / із nucll.intermediolaterales  
spinales > через ganglia thoracica (IV-
IX,X-XI,XII) et ganglia lumbalia  trunci 
sympathici > перемикання в ganglia 
celiaca / plexus celiacus / et ganglion 
aortorenale/  plexus renalis/> 
постгангліонарні симпатичні 
волокна  у складі периартеріальних 
входять в кіркову речовину 
наднирника. B в мозкову речовину 
наднирника входять 
прегангліонарні симпатичні 
волокна без перимикання !  
Ч- аферентні вісцеросенсорні 
волокна у складі nn.splanchnici 
major, minor, imus et lumbales. 

 





СЕЧОВІД (URETER) 
 

Артерії:   
-rr.ureterici з a.renalis (aorta abdominalis);  
-rr.ureterici з a.testicularis/ovarica/ (aorta abdominalis) ;  
-rr.ureterici з  a.umbilicalis (a.iliaca interna). Варіанти : rr.ureterici безпосередньо з aa.iliace communis et interna, 
rr.ureterici з aa.lumbales (aorta abdominalis). 
 
Вени: Однойменні вени впадають в систему v.cavainferior (крім v.umbilicalis, яка у дорослої людини відсутня)  
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici lumbales et iliaci  interni. 
 
Нерви:  для pars abdominalis – plexus renalis et plexus uretericus  з plexus aorticus abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis posterior (від n.vagus  dexter) / прегангліонарні парасимпатичні волокна  
перемикаються в інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від n.splanchnicus minor , n. splanchnicus imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / plexus renalis / >  постгангліонарні симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна в складі  nn.splanchnici minor, major et imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / прегангліонарні парасимпатичні  волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / прегангліонарні симпатичні волокна  /  >  перемикання в ganglia 
hypogastrica superior  et inferior.  



СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 







СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 



nema 

 



СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВІД (URETER) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -rr.ureterici  
 

 a.renalis 
 

aorta abdominalis 
  

-rr.ureterici   
 

a.testicularis/ovarica 
  

aorta abdominalis  
  

-rr.ureterici  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca interna. 
 

Варіанти : rr.ureterici 
безпосередньо з 
aa.iliace communis et 
interna, rr.ureterici з 
aa.lumbales (aorta 
abdominalis). 

 

Однойменні вени 
впадають в 
систему 
v.cavainferior 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня)  

в nodi lymphatici 
lumbales et iliaci  
interni. 

Для pars abdominalis – plexus renalis et 
plexus uretericus  з plexus aorticus 
abdominalis  в складі :  
Ч -, ПС – rr.renales  від  truncus vagalis 
posterior (від n.vagus  dexter) / 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна  перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях /;  
С – n.splanchnicus major, r.renalis  від 
n.splanchnicus minor , n. splanchnicus 
imus / прегангліонарні симпатичні 
волокна  / з  nucll. intermediolaterales   
spinales > через ganglia thoracica   (V-IX, 
X-XI, XII) trunci sympathici >  
перемикання в  ganglia aortorenale / 
plexus renalis / >  постгангліонарні 
симпатичні волокна  в складі  
периартеріальних сплетень  йдуть к 
сечоводу.  
Ч – афференті вісцеросенсорні волокна 
в складі  nn.splanchnici minor, major et 
imus; для pars  pelvina – plexus 
hypogastrici superior et inferior в  складі 
:  
Ч-,ПС – nn.splanchnici pelvini (S.II-S.IV )  / 
прегангліонарні парасимпатичні  
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях .  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  /  
>  перемикання в ganglia hypogastrica 
superior  et inferior.  

 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  

 
Артерії:  
-aa.vesicales superiores з a.umbilicalis (a.iliaca interna);  
-a.vesicalis inferior з  a.iliaca interna  
 
 
Вени: по plexus venosus vesicalis кров відтікає в однойменні вени (крім v.umbilicalis  яка у 
дорослої людини відсутня ), а далі в  v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici iliaci interni  
 
Нерви: plexus vesicalis з plexus hypogastrici superior et inferior  в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  має прегангліонарні  парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales (S.II-S.IV)  які перемикаються в інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et sacrales через  ganglia lumbales et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / > переключення в ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > plexus vesicales / постганліонарні симпатичні волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні волокна в складі  nn.splanchnici lumbales et sacrales.  



СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URINARIA, CYSTICUS)  
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.vesicales 
superiores  

 
 a.umbilicalis  

 
a.iliaca interna 

  
-a.vesicalis inferior  

 
  a.iliaca interna  

 

по plexus venosus 
vesicalis кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis  
яка у дорослої 
людини відсутня 
), а далі в  v.iliaca 
interna  
 
v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus vesicalis з plexus 
hypogastrici superior et inferior  
в складі :  
Ч-,ПС – nn.splanchnici  pelvini /  
має прегангліонарні  
парасимпатичні волокна  з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV)  які перемикаються в 
інтрамуральних ПС ганліях, а 
також чутливі волокна /; 
 С- nn.splanchnici lumbales et 
sacrales через  ganglia lumbales 
et sacrales trunci sympathici / 
прегангліонарні симпатичні 
волокна / > переключення в 
ganglia hypogastrica superior et 
inferior/plexus hypogastrici/ > 
plexus vesicales / 
постганліонарні симпатичні 
волокна ;  
Ч –  аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі  
nn.splanchnici lumbales et 
sacrales.  
 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

 Артерії:   
-a.bulbi vestibuli vaginae, aa. urethrales, a.profunda clitoridis та  a.dorsalis clitoridis – все з a.pudenda interna 
(a.iliaca interna ); 
 -шкіра у жінок кровопостачається  по rr.labiales ant. з aa.pudendae externae (a.femoralis ) та rr.labiales post. з 
a.pudenda  interna (a.iliaca interna) 
 
 
Вени:  
-vv.profundae clitoridis> v.pudenda interna > v.iliaca interna;  
-v.dorsalis clitoridis  profunda et  v.bulbi vestibuli> v.pudenda interna et plexus venosus vaginalis> v.iliaca interna; 
від шкіри жіночої статевої ділянки кров відтікає по vv.labiales posteriores > v.pudenda interna> v.iliaca interna та 
по vv.labiales anteriores > vv. pudendae externae  > v.femoralis (всі вени з системи v.cava inferior) 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici inguinales superficiales. 
 
Нерви:  Ч – n.dorsalis clitoridis et nn.labiales post. від n.pudendus  (plexus sacralis ); nn.labiales anteriores від  
n.ilioinguinalis  (plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл клітора, цибулини  та залоз присінку піхви / містять прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici sacrales (S.II –S.IV), які перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia hypogastrica inf. / > nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 



ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 



Nema 
 



ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 





ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 







ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ(ORGANA 
GENITALIA FEMININA EXT., VULVA ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi vestibuli 
vaginae, aa. urethrales, 
a.profunda clitoridis та  
a.dorsalis clitoridis – все 
з a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
  
 -шкіра у жінок 
кровопостачається   

- rr.labiales ant.  
 

 aa.pudendae externae  
 

a.femoralis   
 

-rr.labiales post.  
 

 a.pudenda  interna 
 

a.iliaca interna 

 
 

-vv.profundae clitoridis  

 

v.pudenda interna  

 

 v.iliaca interna;  

 

-v.dorsalis clitoridis  profunda et  

v.bulbi vestibuli 

 

 v.pudenda interna et plexus 

venosus vaginalis 

 

 v.iliaca interna;  

від шкіри жіночої статевої 

ділянки кров відтікає по 

vv.labiales posteriores  

 

 v.pudenda interna 

 

 v.iliaca interna  

 

-vv.labiales anteriores  

 

 vv. pudendae externae  

 

  v.femoralis  

(всі вени з системи v.cava 

inferior) 

 

в nodi lymphatici 
inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis clitoridis et 
nn.labiales post. від n.pudendus  
(plexus sacralis ); nn.labiales 
anteriores від  n.ilioinguinalis  
(plexus lumbalis ). 
ПС - / для печеристих тіл 
клітора, цибулини  та залоз 
присінку піхви / містять 
прегангліонарні парсимпатичні 
волокна з nucll.parasympathici 
sacrales (S.II –S.IV), які 
перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через 
ganglia sacralia trunci symphatici 
/ прегангліонарні симпатичні 
волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / > 
nn.cavernosi clitoridis;  
Ч. – аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі nn.splanchnici 
sacrales > nn. cavernosi clitoridis. 

 









ПІХВА (VAGINA, COLPOS )  
 

Артерії:  
-a.vaginalis з a.uterina;  
--rr.vaginales з a.rectalis media;  
--a.bulbi vestibuli vaginae з a.pudenda interna (всі гілки з  a.iliaca interna) 
 
 
Вени: однойменні вени через plexus venosus vaginalis впадають  в v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava 
inferior . 
 
Лімфовідтік:   
-від верхньої частини піхви  - в  nodi lymphatici iliaci interni et paravaginales;  
- від нижньої частини  - в nodi lymphatici inguinales  
 
Нерви: plexus uterovaginalis від plexus hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / містять прегангліонарні парсимпатичні волокна з nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях, а також чутливі волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales > nn.vaginales. 
. 
 



ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 



Nema 
 



ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





ПІХВА (VAGINA, COLPOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

- a.vaginalis   
 

a.uterina;  
 

-rr.vaginales  
 

 a.rectalis media;  
 

-a.bulbi vestibuli  
vaginae  

 
 a.pudenda interna  

 
(всі гілки з  a.iliaca 
interna) 
 

однойменні вени 
через plexus 

venosus vaginalis  
 

 v.iliaca interna   
 

v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior . 
 

-від  верхньої 
частини піхви  - в  
nodi lymphatici iliaci 
interni et 
paravaginales;  
- від нижньої 
частини  - в nodi 
lymphatici inguinales  
 

plexus uterovaginalis від plexus 
hupogastricus inf. в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні 
парсимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II –S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях, а також чутливі 
волокна /;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis > nn.vaginales / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.vaginales. 
. 
 





МАТКОВА ТРУБА ( TUBA UTERINA, 
SALPINX ) 

 Артерії:   
-воронка маткової труби – a.ovarica з  aorta abdominalis; 
- інші частини  - r.tubarius  з a.uterina (a.iliaca interna) 
 
 
Вени:  однойменні вени виносять кров в plexus venosus uterinus > v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava 
inferior 
 
Лімфовідтік:  nodi lyphatici lumbales dextri et sinistri 
 
Нерви:  plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis posterior  (від  n.vagus dexter)/ прегангліонарні парасимпатичні волокна з 
nucll.intermediolaterales spinales / > через  ganglia lumbalia trunci sumphatici  >  перемикання в ganglion 
aortorenale / plexus  renalis / > постгангліонарні  симпатичні волокна в складі  plexus  ovaricus направляються 
до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  волокна в складі  nn.splanchnici lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  plexus uterivaginalis  від  plexus hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ прегангліонарні ПС волокна перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales . 
 



МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКОВА ТРУБА (TUBA UTERINA ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 - лійка маткової 
труби  
 

a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 
-інші частини    
 

r.tubarius   
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna 
 

однойменні вени 
виносять кров в 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior 
 

nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri 

plexus ovaricus з plexus aorticus 
abdominalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні 
волокна з nucll.intermediolaterales 
spinales / > через  ganglia lumbalia 
trunci sumphatici  >  перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus  renalis / > 
постгангліонарні  симпатичні волокна 
в складі  plexus  ovaricus 
направляються до труби.  
Ч – аферентні вісцеросенсорні  
волокна в складі  nn.splanchnici 
lumbales.  
Маткова труба також інервується  з  
plexus uterivaginalis  від  plexus 
hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС 
гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / 
прегангліонарні симпатичні волокна / 
> перемикання в ganglia hypogastrica 
inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / постгангліонарні 
симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
 

Артерії:   
-a.uterina (a.iliaca interna);  
-кругла зв'язка матки  кровопостачається через a.lig.teretis uteri з a.epigastrica inferior 
(a.iliaca externa ) 
 
 
Вени: vv.uterinae через plexus venosus uterinus > v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava  
inferior; вени дна матки мають зв'язки з plexus pampinoformis ovarii.  
 
Лімфовідтік:   
-від дна матки – в nodi lyphatici lumbales dextri et sinistri;   
-від тіла  та шийки матки – в nodi lymphatici  parauterini, iliaci interni, sacrales, inguinales. 
 
Нерви:  plexus uterivaginalis  від  plexus hypogastricus inferior  в складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  /містять прегангліонарні  парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales (S.II-S.IV), які перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях 
, а також чутливі волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf. / > 
plexus uterovaginalis / постгангліонарні симпатичні волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales.  



МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 



nema 

 



МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





МАТКА (UTERUS,METRA,HYSTERA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.uterina  
 

a.iliaca interna  
 
-кругла зв'язка матки  
кровопостачається 
через  
 

a.lig.teretis uteri  
 

a.epigastrica inferior  
 

a.iliaca externa  
 

vv.uterinae через 
plexus venosus 
uterinus  
 

 v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava  inferior  
 
вени дна матки 
мають зв'язки з 
plexus 
pampiniformis 
ovarii.  
 

-від дна матки – в 
nodi lyphatici 
lumbales dextri et 
sinistri;   
-від тіла  та шийки 
матки – в nodi 
lymphatici  
parauterini, iliaci 
interni, sacrales, 
inguinales. 
 

plexus uterivaginalis  від  
plexus hypogastricus inferior  в 
складі :  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
/містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/; 
 С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus 
uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч - аферентні вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales.  

 





ЯЄЧНИК (OVARIUM,OOPHORON) 
 

Артерії:   
-a.ovarica з aorta abdominalis; 
- r.ovaricus з a.uterina (a.iliaca interna) 
 
 
Вени:  
-vv.ovaricae dextra et sinistra через plexus venosus pampiniformis відводять кров в v.cava inferior (ліва v.ovarica впадає в v.renalis 
sinistra ); 
- частково венозна кров відтікає в plexus venosus uterinus > v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici  lumbales dextri et sinistri. 
 
Нерви: plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis et plexus renalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis posterior  (від  n.vagus dexter)/ прегангліонарні парасимпатичні волокна перемикаються в 
внутрішньоорганних ПС гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales/прегангліонарні симпатичні волокна  з nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia lumbalia trunci 
symp. > перемикання в ganglion aortorenale / plexus renalis . > постгангліонарні симпатичні волокна в складі периартеріального 
яєниковго сплетення  (plexus ovaricus ) які направляються до яєечника. /; Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ прегангліонарні ПС волокна перемикаються в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні симпатичні волокна / > перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами обговорюється. 
 



ЯЄЧНИК (OVARIUM,OOPHORON) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 

-r.ovaricus  
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna) 
 
 

-vv.ovaricae dextra 
et sinistra  

 
 plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.ovarica 
впадає в v.renalis 
sinistra ); 
 
-частково венозна 
кров відтікає в  
 

plexus venosus 
uterinus  

 
 v.iliaca interna   

 
v.iliaca communis  

 
 v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 
 

plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis 
et plexus renalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних ПС 
гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales/прегангліонарні 
симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus renalis . > 
постгангліонарні симпатичні волокна в 
складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами 
обговорюється. 
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Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
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sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
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вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
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складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
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симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
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nn.splanchnici lumbales.  
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С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
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гангліях /  
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nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
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складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
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прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
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симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
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Яєчник також інервується plexus 
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складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
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sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
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симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
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ganglion aortorenale / plexus renalis . > 
постгангліонарні симпатичні волокна в 
складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами 
обговорюється. 

 
 





ЯЄЧНИК (OVARIUM,OOPHORON) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 

-r.ovaricus  
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna) 
 
 

-vv.ovaricae dextra 
et sinistra  

 
 plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.ovarica 
впадає в v.renalis 
sinistra ); 
 
-частково венозна 
кров відтікає в  
 

plexus venosus 
uterinus  

 
 v.iliaca interna   

 
v.iliaca communis  

 
 v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 
 

plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis 
et plexus renalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних ПС 
гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales/прегангліонарні 
симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus renalis . > 
постгангліонарні симпатичні волокна в 
складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами 
обговорюється. 

 
 





ЯЄЧНИК (OVARIUM,OOPHORON) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 

-r.ovaricus  
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna) 
 
 

-vv.ovaricae dextra 
et sinistra  

 
 plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.ovarica 
впадає в v.renalis 
sinistra ); 
 
-частково венозна 
кров відтікає в  
 

plexus venosus 
uterinus  

 
 v.iliaca interna   

 
v.iliaca communis  

 
 v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 
 

plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis 
et plexus renalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних ПС 
гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales/прегангліонарні 
симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus renalis . > 
постгангліонарні симпатичні волокна в 
складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами 
обговорюється. 

 
 





ЯЄЧНИК (OVARIUM,OOPHORON) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ovarica  
 

 aorta abdominalis 
 

-r.ovaricus  
 

 a.uterina  
 

a.iliaca interna) 
 
 

-vv.ovaricae dextra 
et sinistra  

 
 plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.ovarica 
впадає в v.renalis 
sinistra ); 
 
-частково венозна 
кров відтікає в  
 

plexus venosus 
uterinus  

 
 v.iliaca interna   

 
v.iliaca communis  

 
 v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 
 

plexus ovaricus з plexus aorticus abdominalis 
et plexus renalis  в складі:  
Ч-,ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter)/ 
прегангліонарні парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних ПС 
гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales/прегангліонарні 
симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через ganglia 
lumbalia trunci symp. > перемикання в 
ganglion aortorenale / plexus renalis . > 
постгангліонарні симпатичні волокна в 
складі периартеріального яєниковго 
сплетення  (plexus ovaricus ) які 
направляються до яєечника. /; Ч - аферентні 
вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici lumbales.  
Яєчник також інервується plexus 
uterovaginalis від plexus hypogastricus inf. в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в івнутрішньоорганних  ПС гангліях /;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia 
sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в 
ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > plexus uterovaginalis / 
постгангліонарні симпатичні волокна /; Ч - 
аферентні вісцеросенсорні волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales . 
ПС інервація яєчника деякими авторами 
обговорюється. 

 
 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
 

Артерії:   
-a.bulbi penis, aa. urethrales, a profunda penis et a.dorsalis penis – все з a.pudenda unterna (a,iliaca interna );  
-шкіра та оболонки статевого члена отримують кров через rr.scrotales anteriores  з aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та rr.scrotales posteriores з a.pudenda interna (a.iliaca interna) 
 
Вени:   
-vv.profundae penis > v.pudenda interna;  
-v.dorsalis penis profunda et v.bulbi penis > v.pudenda interna et  plexus venosus vesicalis > v.iliaca interna;  
-від шкіри та оболонок статевого члена кров відтікає по vv.scrotales anteriores > vv.pudendae externae > 
v.femoralis (всі вени з системи v.cava inferior). 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymp.iliaci interni et inguinales superficiales. 
 
Нерви:  Ч – n.dorsalis penis  від n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від nn.splanchnici pelvini / містять прегангліонарні  парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales (S.II-S.IV), які перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf. / > nn.cavernosi penis / постгангліонарні 
волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales > nn.cavernosi penis. 



СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 







СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS, PHALLOS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.bulbi penis, aa. 
urethrales, a profunda 
penis et a.dorsalis 
penis – все з 
a.pudenda unterna  
 

a,iliaca interna   
 
-шкіра та оболонки 
статевого члена 
отримують кров 
через  
 
rr.scrotales anteriores   
aa.pudendae externae 
(a.femoralis )  та 
rr.scrotales posteriores  
 

 a.pudenda interna  
 

a.iliaca interna 
 
 

-vv.profundae penis  
 

 v.pudenda interna;  
 
-v.dorsalis penis 
profunda et v.bulbi 
penis  
 

 v.pudenda interna et  
plexus venosus 

vesicalis  
 

 v.iliaca interna;  
 
-від шкіри та 
оболонок статевого 
члена кров відтікає по  
 
vv.scrotales anteriores  

 
 vv.pudendae externae  

 
 v.femoralis  

 
(всі вени з системи 
v.cava inferior). 

 

 в nodi lymp.iliaci 
interni et inguinales 
superficiales. 

Ч – n.dorsalis penis  від 
n.pudendus (plexus sacralis );  
Ч-,ПС – nn.erigentes від 
nn.splanchnici pelvini / містять 
прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. / > 
nn.cavernosi penis / 
постгангліонарні волокна/;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales > 
nn.cavernosi penis. 

 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 

 
Артерії: rr.ascendens et descendens a.ductus deferentis з a.umbilicalis; ампула 
протоки отримує кров a.vesicalis inferior; a.rectalis media (всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 
 
Вени:  Однойменні вени (крім v. umbilicalis, яка у дорослої людини відсутня ) 
через plexus venosus vesicalis виносять кров в v.iliaca interna > v.iliaca communis > 
v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici iliaci interni . 
 
Нерви: plexus deferentialis з plexus hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ прегангліонарні ПС волокна перемикаються 
в інтрамуральних ПС гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus deferentatialis / постгангліонарні симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales. 



СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUCTUS DEFERENS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.ascendens et 
descendens a.ductus 
deferentis  
 

 a.umbilicalis;  
 
ампула протоки 
отримує кров 
a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня ) через 
plexus venosus 
vesicalis  
 

v.iliaca interna  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici 
pelvini  (S.II-S.IV)/ 
прегангліонарні ПС 
волокна перемикаються в 
інтрамуральних ПС 
гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia 
trunci symphatici / 
прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні 
симпатичні волокна /; 
 Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici 
sacrales. 
 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 

 
Артерії:  
-a.ductus deferentis з a.umbilicalis;  
 -a.vesicalis inferior;  
- a.rectalis media (всі гілки від a.iliacac interna).  
 
 
 
Вени: Однойменні вени (крім v. umbilicalis, яка у дорослої людини відсутня) через plexus 
venosus vesicalis виносять кров в v.iliaca interna > v.iliaca communis > v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici iliaci interni . 
 
Нерви: plexus deferentialis з plexus hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  (S.II-S.IV)/ прегангліонарні парасимпатичні волокна 
перемикаються в інтрамуральних ПС гангліях /;   
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus hypogastricus inf./ 
plexus deferentatialis / постгангліонарні симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales. 



СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





СІМ’ЯНІ  ПУХИРЦІ (VESICULAE SEMINALES ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.ductus deferentis  
 
 a.umbilicalis;  
  
-a.vesicalis inferior;  
 
-a.rectalis media  
 
(всі гілки від a.iliacac 
interna).  
 

Однойменні вени 
(крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) через 
plexus venosus 
vesicalis виносять 
кров в v.iliaca 
interna  
 
 v.iliaca communis  

 
v.cava inferior. 

в nodi lymphatici 
iliaci interni . 
 

plexus deferentialis з plexus 
hypogastricus inferior в 
складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini  
(S.II-S.IV)/ прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в 
інтрамуральних ПС гангліях 
/;   
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf./ plexus 
deferentatialis / 
постгангліонарні симпатичні 
волокна /;  
Ч – аференті  
вісцеросенсорні волокна в 
складі nn.splanchnici sacrales. 

 





ЯЄЧКО (TESTIS, ORCHIS, DIDYMUS) 
 

Артерії:   
-a.testicularis з aorta abdominalis  оболонки яєчка  
-шари калитки кровопостачаються через a.ductus deferentis з a.umbilicalis (a.iliaca int.);  
-rr.scrotales ant. з aa.pudendae ext. (a.femoralis); rr.scrotales post. з  a.pudenda interna (a.iliaca int.); 
a.cremasterica з a.epigastrica  inf. (a.iliaca externa). 
 
Вени:  
-vv.testiculares dex. et sin. через plexus venosus pampiniformis відводять кров в v.cava inferior (ліва v.testicularis 
впадає в v.renalis sinistra );   
-вени від оболонок яєчка  (крім v. umbilicalis, яка у дорослої людини відсутня) впадають в vv.iliacae interna et 
externa > v.iliaca communis > v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici  lumbales dextri et sinistri. 
 
Нерви:  plexus testicularis  з plexus aorticus abdominalis et plexus renalis  в складі:  
Ч.ПС. -  rr.renales від truncus vagalis posterior  (від  n.vagus dexter); plexus deferentialis  від plexus hypogastricus  
inferior  / прегангліонарні парасимпатичні волокна перемикаються в внутрішньоорганних ПС гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / прегангліонарні симпатичні волокна  з nucll.intermediolat.spinales/;> 
через ganglia lumbalia trunci symp. > перемикання в ganglion aortorenale / plexus renalis/  та gangll. hypogastrica 
inf./ plexus hypogastr. Inf.  > постгангліонарні симпатичні волокна в складі периартеріального сплетення (plexus 
testicularis et deferentialis ) направляються до яєчка.  
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abdominalis et plexus renalis  в складі:  
Ч.ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter); plexus 
deferentialis  від plexus hypogastricus  
inferior  / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних 
ПС гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через 
ganglia lumbalia trunci symp. > 
перемикання в ganglion aortorenale / 
plexus renalis/  та gangll. hypogastrica 
inf./ plexus hypogastr. Inf.  > 
постгангліонарні симпатичні волокна 
в складі периартеріального сплетення 
(plexus testicularis et deferentialis ) 
направляються до яєчка.  
Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна 
в складі nn.splanchnici lumbales et 
sacrales. .  
Шкіра калитки: Ч- nn.scrotales post. від 
n.pudndus (plexus sacralis ); 
nn.scrotales ant. від n.ilioinguinalis 
(plexus lumbalis ). 
 ПС інервація яєчка деякими авторами 
обшоворюється. 







ЯЄЧКО (TESTIS, ORCHIS, DIDYMUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.testicularis  
 

 aorta abdominalis   
 
оболонки яєчка  
-шари калитки 
кровопостачаються через  
a.ductus deferentis  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca int. 
  

-rr.scrotales ant.  
 

aa.pudendae ext.  
 

a.femoralis 
 

 rr.scrotales post.  
 

  a.pudenda interna 
 

 a.iliaca int. 
 

 a.cremasterica  
 

 a.epigastrica  inf. 
 

 a.iliaca externa 

 

-vv.testiculares dex. 
et sin. через  
 

plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.testicularis 
впадає в v.renalis 
sinistra );   
 
-вени від оболонок 
яєчка  (крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) впадають 
в vv.iliacae interna et 
externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus testicularis  з plexus aorticus 
abdominalis et plexus renalis  в складі:  
Ч.ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter); plexus 
deferentialis  від plexus hypogastricus  
inferior  / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних 
ПС гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через 
ganglia lumbalia trunci symp. > 
перемикання в ganglion aortorenale / 
plexus renalis/  та gangll. hypogastrica 
inf./ plexus hypogastr. Inf.  > 
постгангліонарні симпатичні волокна 
в складі периартеріального сплетення 
(plexus testicularis et deferentialis ) 
направляються до яєчка.  
Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна 
в складі nn.splanchnici lumbales et 
sacrales. .  
Шкіра калитки: Ч- nn.scrotales post. від 
n.pudndus (plexus sacralis ); 
nn.scrotales ant. від n.ilioinguinalis 
(plexus lumbalis ). 
 ПС інервація яєчка деякими авторами 
обшоворюється. 





ЯЄЧКО (TESTIS, ORCHIS, DIDYMUS) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.testicularis  
 

 aorta abdominalis   
 
оболонки яєчка  
-шари калитки 
кровопостачаються через  
a.ductus deferentis  
 

 a.umbilicalis  
 

a.iliaca int. 
  

-rr.scrotales ant.  
 

aa.pudendae ext.  
 

a.femoralis 
 

 rr.scrotales post.  
 

  a.pudenda interna 
 

 a.iliaca int. 
 

 a.cremasterica  
 

 a.epigastrica  inf. 
 

 a.iliaca externa 

 

-vv.testiculares dex. 
et sin. через  
 

plexus venosus 
pampiniformis  

 
v.cava inferior  

 
(ліва v.testicularis 
впадає в v.renalis 
sinistra );   
 
-вени від оболонок 
яєчка  (крім v. 
umbilicalis, яка у 
дорослої людини 
відсутня) впадають 
в vv.iliacae interna et 
externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici  
lumbales dextri et 
sinistri. 

plexus testicularis  з plexus aorticus 
abdominalis et plexus renalis  в складі:  
Ч.ПС. -  rr.renales від truncus vagalis 
posterior  (від  n.vagus dexter); plexus 
deferentialis  від plexus hypogastricus  
inferior  / прегангліонарні 
парасимпатичні волокна 
перемикаються в внутрішньоорганних 
ПС гангліях /  
С – nn.splanchnici lumbales et sacrales / 
прегангліонарні симпатичні волокна  з 
nucll.intermediolat.spinales/;> через 
ganglia lumbalia trunci symp. > 
перемикання в ganglion aortorenale / 
plexus renalis/  та gangll. hypogastrica 
inf./ plexus hypogastr. Inf.  > 
постгангліонарні симпатичні волокна 
в складі периартеріального сплетення 
(plexus testicularis et deferentialis ) 
направляються до яєчка.  
Ч - аферентні вісцеросенсорні волокна 
в складі nn.splanchnici lumbales et 
sacrales. .  
Шкіра калитки: Ч- nn.scrotales post. від 
n.pudndus (plexus sacralis ); 
nn.scrotales ant. від n.ilioinguinalis 
(plexus lumbalis ). 
 ПС інервація яєчка деякими авторами 
обшоворюється. 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії: a.vesicalis inferior з a.iliaca interna; a.rectalis 
 
 
Вени: по plexus venosus prostaticus кров відтікає в однойменні вени (крім 
v.umbilicalis, яка у дорослої людини відсутня) впадають в v.iliacae interna > v.iliaca 
communis > v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici iliaci interni  
 
Нерви:  plexus prostaticus з plexus hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / містять прегангліонарні  парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales (S.II-S.IV), які перемикаються в внутрішньоорганних 
ПС гангліях , а також чутливі волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales через ganglia sacralia trunci symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > перемикання в ganglia hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus prostaticus / постгангліонарні симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні волокна в складі nn.splanchnici sacrales. 



ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliacae interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliacae interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliacae interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliaca interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliaca interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliaca interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PROSTATA) 
 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 a.vesicalis inferior  
 
 a.iliaca interna;  
 
a.rectalis media 
 

по plexus venosus 
prostaticus кров 
відтікає в 
однойменні вени 
(крім v.umbilicalis, 
яка у дорослої 
людини відсутня) 
впадають в 
v.iliaca interna  
 
 v.iliaca communis  
 
 v.cava inferior. 
 

 в nodi lymphatici 
iliaci interni  

plexus prostaticus з plexus 
hypogastricus inferior в складі:  
Ч-,ПС- nn.splanchnici pelvini / 
містять прегангліонарні  
парасимпатичні волокна з 
nucll.parasympathici sacrales 
(S.II-S.IV), які перемикаються 
в внутрішньоорганних ПС 
гангліях , а також чутливі 
волокна/;  
С- nn.splanchnici sacrales 
через ganglia sacralia trunci 
symphatici / прегангліонарні 
симпатичні волокна / > 
перемикання в ganglia 
hypogastrica inf. / plexus 
hypogastricus inf. > plexus 
prostaticus / постгангліонарні 
симпатичні волокна /;  
Ч – аференті  вісцеросенсорні 
волокна в складі 
nn.splanchnici sacrales. 

 





ГРУДИНА ТА ЇЇ З’ЄДНАННЯ (STERNUM ET 
JUNCTURAE STERNOCOSTALES) 

 Хрящ І ребра з’єднується з грудиною за допомогою гіалінового 
синхондроза, хрящі II-VII ребра – за допомогою суглобів.  
Артерії:  rr.sternales et rr.intercostales anteriores з a.thoracica interna 
(a.subclavia). 
 
 
Вени:  однойменні вени впадають в vv.brachiocephalicae dext. et sin. 
(система v.cava superior ). 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici parasternales et cervicales anteriores 
profundi. 
 
Нерви:   
-Ч- nn.intercostales (Th.I-Th.VI).  
-C- постгангліонарні симпатичні волокна в складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica tr.symphathici  через rami communicans grisei) виконують 
трофічну функцію. 



ГРУДИНА ТА ЇЇ З’ЄДНАННЯ (STERNUM ET 
JUNCTURAE STERNOCOSTALES) 

 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.sternales et 
rr.intercostales 

anteriores 
 

 з a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
 
 

однойменні вени 
впадають в 
vv.brachiocephalic
ae dext. et sin. 
(система v.cava 
superior ). 
 

в nodi lymphatici 
parasternales et 
cervicales anteriores 
profundi. 
 

-Ч- nn.intercostales (Th.I-
Th.VI).  
-C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica 
tr.symphathici  через rami 
communicans grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ГРУДИНА ТА ЇЇ З’ЄДНАННЯ (STERNUM ET 
JUNCTURAE STERNOCOSTALES) 

 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.sternales et 
rr.intercostales 

anteriores 
 

 з a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
 
 

однойменні вени 
впадають в 
vv.brachiocephalic
ae dext. et sin. 
(система v.cava 
superior ). 
 

в nodi lymphatici 
parasternales et 
cervicales anteriores 
profundi. 
 

-Ч- nn.intercostales (Th.I-
Th.VI).  
-C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica 
tr.symphathici  через rami 
communicans grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ГРУДИНА ТА ЇЇ З’ЄДНАННЯ (STERNUM ET 
JUNCTURAE STERNOCOSTALES) 

 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.sternales et 
rr.intercostales 

anteriores 
 

 з a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
 
 

однойменні вени 
впадають в 
vv.brachiocephalic
ae dext. et sin. 
(система v.cava 
superior ). 
 

в nodi lymphatici 
parasternales et 
cervicales anteriores 
profundi. 
 

-Ч- nn.intercostales (Th.I-
Th.VI).  
-C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica 
tr.symphathici  через rami 
communicans grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ГРУДИНА ТА ЇЇ З’ЄДНАННЯ (STERNUM ET 
JUNCTURAE STERNOCOSTALES) 

 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 rr.sternales et 
rr.intercostales 

anteriores 
 

 з a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
 
 

однойменні вени 
впадають в 
vv.brachiocephalic
ae dext. et sin. 
(система v.cava 
superior ). 
 

в nodi lymphatici 
parasternales et 
cervicales anteriores 
profundi. 
 

-Ч- nn.intercostales (Th.I-
Th.VI).  
-C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica 
tr.symphathici  через rami 
communicans grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES 
EXTERNI, INTERNI, INTIMI)  

 Артерії:   
-a.intercostalis suprema з tr.costocervicalis;  
-rr.intercostales anteriores з a.thoracica interna (все з a.subclavia );  
-aa.intercostales posteriores з aorta thoracica; a.thoracica superior з a.axillaris.  
 
 
Вени:  
-vv.intercostales anteriores > v.thoracica interna > vv.bravhicephalicae dext.et sin;  
-v.intercostalis suprema et v. intercostalis superior sinistra > vv. bravhiocephalicae dext. et sin.;  
-vv.intercosatales  posteriores >  vv.azygos et hemiazygos; v.intercostalis superior dextra > 
v.azygos (всі вени з системи v.cava superior) 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici parasternalis, intercostales et prevertebralis. 
  
Нерви:   
Р- nn.intercostales (Th.I-Th.XI).  
C- постгангліонарні симпатичні волокна в складі nn.intercostales (від ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami comminicantes grisei) виконують трофічну функцію. 



МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 







МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





МІЖРЕБЕРНІ М’ЯЗИ (MM.INTERCOSTALES EXTERNI, 
INTERNI, INTIMI)  

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis 
suprema 

 
  tr.costocervicalis;  

 
-rr.intercostales 

anteriores  
 

 a.thoracica interna  
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.intercostales 
posteriores  

 
 aorta thoracica;  

 
-a.thoracica superior   

 
a.axillaris.  

 
 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
 vv.bravhicephalice 

dext.et sin; 
  

-v.intercostalis suprema 
et v. intercostalis 
superior sinistra  

 
vv.bravhiocephalicae 

dext. et sin. 
  

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et hemiazygos;  

 
v.intercostalis superior 

dextra  
 

 v.azygos  
 
(всі вени з системи 
v.cava superior) 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis, 
intercostales et 
prevertebralis. 

Р- nn.intercostales (Th.I-
Th.XI).  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі nn.intercostales (від 
ganglia thoracica trunci 
sympathici через rami 
comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
 

Артерії:  
-aa.phrenicae superiores et intercostales posteriores (Th12) з aorta thoracica;  
-aa.musculophrenica et pericardiacophrenica з a.thoracica interna (a.subclavia); 
aa.phrenicae inferiores aorta abdominalis. 
 
 
Вени: vv.phrenicae superiores > в vv.azygos et hemiazygos; vv. _____phrenicae et 
pericardiacophrenicae > vv.thoracica interna > ___phalicae dext. et sin. (всі вени з 
системи v.cava superior); vv.phrenicae inferiores > в v.cava inferior. 
vv.pericardiacophrenicae впадають також безпосередньо  в v.brachicephalica. 
Лімфовідтік: nodi lymphatici phrenici superiores et inferiores   
 
Нерви:  
Р – n.phrenicus (CIII - CIV) від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні симпатисні  волокна в складі n.phrenicus (від ganglion 
phrenocothoracicum trunci sympathici через rr.communicantes grisei) виконують 
трофічну функцію. 



ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 







ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 







ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 







ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 
vv.pericardiacophrenic

ae  
 

v.brachicephalica 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





ДІАФРАГМА (DIAPHRAGMA) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -aa.phrenicae 
superiores et 
intercostales 

posteriores (Th12)  
 

 aorta thoracica;  
 

-aa.musculophrenica 
et 

pericardiacophrenica  
 

 a.thoracica interna  
 

a.subclavia 
  

aa.phrenicae 
inferiores  

 
aorta abdominalis. 

 

vv.phrenicae 
superiores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos 

  
vv.musculophrenicae 

et 
pericardiacophreicae  

 
vv.thoracica interna  

 
vv.brachiophalicae 

dext. et sin.  
 

(всі вени з системи 
v.cava superior);  

 
vv.phrenicae inferiores  

 
 v.cava inferior.  

 

nodi lymphatici 
phrenici superiores 
et inferiores   
 

Р – n.phrenicus (CIII - CIV) 
від plexus cervicalis.  
C – постгангліонарні 
симпатисні  волокна в 
складі n.phrenicus (від 
ganglion 
phrenocothoracicum trunci 
sympathici через 
rr.communicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. 
RECTUS ABDOMINIS, PYRAMIDALIS )  

 Артерії:   
-a.epigastrica superior з a.thoracica interna (a.subclavia);  
-a.epigastrica inferior з a.iliaca externa;  
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12) з aorta thoracica;  
-крім цього  для m.pyramidalis – r.pubicus з a.epigastrica inferior (a.iliaca externa ). 
 
 
Вени:  
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  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 







М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА (MM. RECTUS 
ABDOMINIS, PYRAMIDALIS ) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.epigastrica  
superior  

 
a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales 

posteriores (Th6-Th12)  
 

 aorta thoracica  
 

-крім цього  для 
m.pyramidalis  r.pubicus  

 
 a.epigastrica inferior  

 
a.iliaca externa  

 

-vv.epigastricae superiores 
  

 v.thoracica interna 
  

vv.bravhicephalicae dext.et 
sin 

  
 v.cava superior;   

 
vv.intercosatales  

posteriores  
 

  vv.azygos et hemiazygos   
 

v.cava superior;  
 

-v.epigastrica inferior  
 

 v.iliaca externa  
 

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior.  
 

-В  області  пупка 
утворюється глибоку 
венозне сплетення  (plexus 
venosus umbilicalis 
profundus). 

 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores. 

Р – n.iliohypogastricus (L.I) 
від plexus lumbalis; 
nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі n.iliohypogastricus  
et nn.intercostales (від 
ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici 
через rami communicantes  
grisei) виконують трофічну 
функцію. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. 
OBLIQUI ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

 Артерії:  
-a.epigastrica superior з a.thoracica interna (a.subclavia);  
-a.epigastrica inferior з a.iliaca externa;  
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12) з aorta thoracica; крім цього  для  m.obliquus externus  abdominis – 
a.circumflexa ilium superficialis з a.femoralis, a.thoracica lateralis з  a.axillaris ;  
-для mm.obliquus internus abdominis / et transversus abdominis – a.circumflexa ilium profunda з a.iliaca externa, 
a.musculophrenica з a.thoracica interna (a.subclavia) з a.epigastrica  inferior  (a.iliaca externa ).  
 
Вени:  
-vv.epigastricae superiores et vv.musculophrenicae  > v.thoracica interna > vv.bravhicephalicae dext.et sin > v.cava 
superior;   
-vv.intercosatales  posteriores >  vv.azygos et hemiazygos в v.cava superior;  v.epigastrica inferior > в v.iliaca externa 
> v.iliaca communis > v.cava inferior.  
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici epigastrici inferiores  et iliaci externi.  
 
Нерви: Р – n.iliohypogastricus (L.I) et n.ilioinguinalis(L.I) від plexus lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-Th.XII);  
C – постгангліонарні симпатичні волокна в складі n.iliohypogastricus  et nn.intercostales (від ganglia thoracica et 
lumbalia trunci sympathici через rami communicantes  grisei) виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в процесі розвитку вдєднавшись від m.obliquus internus abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається з a.cremasterica  з a.epigastrica inferior (a.iliaca externa ) та інервується з  
r.genitalis  n.genitofemoralis (L.I-L.II) від plexus lumbalis. 
. 



М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 







М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 







М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 







М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





М’ЯЗИ БОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА  (MM. OBLIQUI 
ET TRANSVERSUS ABDOMINIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -a.epigastrica superior  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia 

  
-a.epigastrica inferior  

 
 a.iliaca externa;  

 
-aa.intercostales posteriores (Th6-Th12)  

  
aorta thoracica;  

 
крім цього  для  m.obliquus externus  
abdominis  
 

 a.circumflexa ilium superficialis  
 

 a.femoralis,  
 

a.thoracica lateralis  
   

a.axillaris ;  
 

-для mm.obliquus internus abdominis / et 
transversus abdominis –  

 
a.circumflexa ilium profunda  

  
a.iliaca externa,  

 
a.musculophrenica  

 
 a.thoracica interna  

 
a.subclavia   

 
a.epigastrica  inferior   

 
a.iliaca externa.  

 

-vv.epigastricae 
superiores et 

vv.musculophrenicae   
 

 v.thoracica interna  
 vv.bravhicephalicae 

dext.et sin  
 

 v.cava superior;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
  vv.azygos et 
hemiazygos  

 
 v.cava superior;   

 
v.epigastrica inferior  

  
 v.iliaca externa  

 
 v.iliaca communis  

 

 v.cava inferior.  
 

в nodi lymphatici 
epigastrici inferiores  
et iliaci externi.  

Р – n.iliohypogastricus (L.I) et 
n.ilioinguinalis(L.I) від plexus 
lumbalis; nn.intercostales (Th.VI-
Th.XII);  
C – постгангліонарні 
симпатичні волокна в складі 
n.iliohypogastricus  et 
nn.intercostales (від ganglia 
thoracica et lumbalia trunci 
sympathici через rami 
communicantes  grisei) 
виконують трофічну функцію. 
 * У чоловіків m.cremaster / в 
процесі розвитку вдєднавшись 
від m.obliquus internus 
abdominis et m.transversus  
abdominis/ кровопостачається 
з a.cremasterica  з a.epigastrica 
inferior (a.iliaca externa ) та 
інервується з  r.genitalis  
n.genitofemoralis (L.I-L.II) від 
plexus lumbalis. 
 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR 
SPINAE, MM.TRANSVERSOSPINALES) 

 M.erector  spinae ділиться на три тракти, кожен з яких представлений окремим м’язом: 
m.ilicostalis, m.longissimus, m spinalis. Mm.transversospinales -  це кмплекс сегментаринх 
м’язів різної довжини: mm.semispinales , mm.multidi, mm.rotatores.   
Артерії:  
-a.cervicalis profunda  з  tr.costocervicalis  (a.subclavia);  
-rr.dorsales  з  aa.intercostales  posteriores (aorta thoracica );  
-rr.dorsales  з  aa.lumbales (aorta abdominales) 
 
 
Вени:  
-vv.cervicales profundae  > vv.bravhicephalicae dext.et sin.;   
-vv.intercosatales  posteriores > в vv.azygos et hemiazygos (всі вени з системи v.cava superior); 
vv.lumbales > в  v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік: в nodi lymphatici intercostales,  prevertebralis et lumbales (dextri et sinistri) 
 
Нерви: Р- rr.dorsales від nn.cevicales (C.III-C.VIII); rr.dorsales від nn.thoracici (Th.I-Th.XII), 
rr.dorsales від nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні симпатичні волокна в складі дорсальних гілок  спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, thoracica et lumbales  trunci sympathici через rami comminicantes 
grisei) виконують трофічну функцію. 
 



ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 







ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





ГЛИБОКІ М’ЯЗИ СПИНИ (M.ERECTOR SPINAE, 
MM.TRANSVERSOSPINALES) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.cervicalis profunda     
 

tr.costocervicalis   
 

a.subclavia 
 
  

-rr.dorsales   
 

  aa.intercostales  
posteriores  

 
aorta thoracica ;  

 
-rr.dorsales   

 
  aa.lumbales  

 
aorta abdominalis 

 

-vv.cervicales 
profundae   

 
vv.bravhicephalica

e dext.et sin.;   
 

-vv.intercosatales  
posteriores  

 
 vv.azygos et 
hemiazygos  

 
(всі вени з 

системи v.cava 
superior);  

 
vv.lumbales  

 
  v.cava inferior. 

 

в nodi lymphatici 
intercostales,  
prevertebralis et 
lumbales (dextri et 
sinistri) 

Р- rr.dorsales від 
nn.cevicales (C.III-C.VIII); 
rr.dorsales від nn.thoracici 
(Th.I-Th.XII), rr.dorsales від 
nn.lumbales (L.I-L.V);  
C- постгангліонарні 
симпатичні волокна в 
складі дорсальних гілок  
спинномозкових нервів 
(від  ganglia cervicales, 
thoracica et lumbales  
trunci sympathici через 
rami comminicantes grisei) 
виконують трофічну 
функцію. 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
 

Артерії:   
-по всі довжині – aa.spinales anterior et posteriores з a.vertebralis;  
-шийний відділ – rr.spinales з pars transversa a.vertebralis, rr.spinales з  a.cervicalis  ascendens 
(tr..thyrocervicalis ).  
-грудний відділ – rr.spinales з a.intercostalis suprema (tr.costocervicalis)/ всі перераховані 
артерії з системи a.subclavia /, rr.spinales з rr.dorsales aa.intercostales posteriores (aorta 
thoracica);   
-поперековий  та крижовий відділи – rr.spinales з aa.lumbales (aorta abdominalis );  
-кінський хвіст – rr.spinales з  a.iliolumbales et sacrales  laterales (a.iliaca interna). 
 
Вени: однойменні вени (vv.spinales) утворюючи   разом з артеріями  судинно оболону 
спинного мозку  (pia mater spinalis), впадають в plexus venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу  > в  vv.vertebralis et cervicalis profunda > vv.brachiocephalicae dex. et sin. > 
v.cava superior; 
-з грудного відділу >  в vv. inercostales posteriores > vv.azygos et hemiazygos > v.cava superior. 
- з поперекового та крижового відділу  >  в  vv.lumbales > v.cava infeior ; від кінського хвоста 
> v.iliaca communis > v.cava inferior. 
Лімфовідтік:  не має лімфатичних судин 
 
Нерви: не інервується. 



СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 







СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
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 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 



 



СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 







СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 







СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS ) 
Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 по всій довжині – aa.spinales anterior et posteriores  
 

 a.vertebralis;  
 

-шийний відділ – rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales  
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis . 
  

-грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

 a.intercostalis suprema  
 

tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia , 
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica; 
   

-поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

 aa.lumbales  
 

aorta abdominalis ;  
 

-кінський хвіст –  
 

rr.spinales  
 

 a.iliolumbales et sacrales  laterales  
 

a.iliaca interna. 
 

однойменні вени (vv.spinales) 
утворюючи   разом з артеріями  
судинно оболону спинного мозку  (pia 
mater spinalis), впадають в plexus 
venosus  vertebralis internus  (anterior  
et posterior )  а далі : 
-з шийного відділу   в  vv.vertebralis et 
cervicalis profunda  
 

 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  
 

 v.cava superior; 
 

-з грудного відділу   в vv. inercostales 
posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-з поперекового та крижового відділу    
в  vv.lumbales  
 

 v.cava infeior ;  
 
від кінського хвоста  

 v.iliaca communis  
 

 v.cava inferior. 
 

не має 
лімфатичних 
судин 
 

не 
інервується. 
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

 Артерії:  
-шийний відділ – rr.spinales з pars transversa a.vertebralis, rr.spinales з  a.cervicalis  ascendens (tr..thyrocervicalis ). 
-грудний відділ – rr.spinales з a.intercostalis suprema (tr.costocervicalis)/ всі перераховані артерії з системи 
a.subclavia /, rr.spinales з rr.dorsales aa.intercostales posteriores (aorta thoracica);   
-поперековий  та крижовий відділи – rr.spinales з aa.lumbales (aorta abdominalis );  
-кінський хвіст – rr.spinales з  a.iliolumbales et sacrales  laterales (a.iliaca interna). 
 
 
Вени: однойменні вени (vv.spinales) впадають в plexus venosus  vertebralis internus  (anterior  et posterior )  а 
далі : 
-З шийного відділу  > в  vv.vertebralis et cervicalis profunda > vv.brachiocephalicae dex. et sin. > v.cava superior; 
-З грудного відділу >  в vv. inercostales posteriores > vv.azygos et hemiazygos > v.cava superior. 
- З поперекового та крижового відділу  >  в  vv.lumbales > v.cava infeior. 
 
Лімфовідтік:  тверда оболона спинного мозку не має лімфатичних судин (за данними М.Р. Сапіна, 1986). 
 
Нерви:  Ч.- rr.meningei від nn.cervicales (C.II-C.VIII); rr. meningei від  nn.thoracici (Th.I-Th.XII); rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); rr.meningei від  nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  симпатичні  волокна в слкаді  оболонних гілок спинномозкових нервів (від ganglia  
cervicales, thoracica , lumbales  et sacrales  trunci simphatici   через  rami  communicantes  grisie  )  виконують 
трофічну функцію.   



ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 







ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  
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 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 







ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ТВЕРДА ОБОЛОНА СПИННОГО МОЗКУ 
(DURA MATER SPINALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  
 -шийний відділ –  

rr.spinales  
 

 pars transversa a.vertebralis,  
 

rr.spinales 
 

  a.cervicalis  ascendens  
 

tr..thyrocervicalis. 
 

грудний відділ –  
 

rr.spinales  
 

a.intercostalis suprema 
 

 tr.costocervicalis  
 

всі перераховані артерії з системи a.subclavia  
 

 rr.spinales  
 

 rr.dorsales  
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica 
 

  -поперековий  та крижовий відділи –  
 

rr.spinales  
 

aa.lumbales  
 

aorta abdominalis  
  

-кінський хвіст –  
rr.spinales    

 
a.iliolumbales et sacrales  laterales  

 
a.iliaca interna. 

 

однойменні вени (vv.spinales) 
впадають в plexus venosus  
vertebralis internus  (anterior  et 
posterior )  а далі : 
 
-З шийного відділу   в  
vv.vertebralis et cervicalis 
profunda  
 vv.brachiocephalicae dex. et sin.  

 
 v.cava superior; 

 
-З грудного відділу   в  
 

vv. inercostales posteriores  
 

 vv.azygos et hemiazygos  
 

 v.cava superior. 
 
-З поперекового та крижового 
відділу    в   

vv.lumbales  
 

v.cava infeior. 

 

тверда оболона 
спинного мозку 
не має 
лімфатичних 
судин (за 
данними М.Р. 
Сапіна, 1986). 
 

Ч.- rr.meningei від 
nn.cervicales (C.II-C.VIII); 
rr. meningei від  
nn.thoracici (Th.I-Th.XII); 
rr.meningei від 
nn.lumbales (L.I-L.V); 
rr.meningei від  
nn.sacrales (S.I-S.III);  
С -  постгангліонарні  
симпатичні  волокна в 
слкаді  оболонних гілок 
спинномозкових нервів 
(від ganglia  cervicales, 
thoracica , lumbales  et 
sacrales  trunci 
simphatici   через  rami  
communicantes  grisie  )  
виконують трофічну 
функцію.   
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА 
БОКОВА СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

 Артерії:  
-a.intercostalis suprema з  tr.costocervicalis; rr.intercostales anteriores з a.thoracica interna  (все 
з a.subclavia );  
-aa.thoracicae superior et lateralis  з a.axillaris; rr.pectorales medialis et lateralis з 
a.thoracicoacromialis (a.axillaris); a.thoracodorsalis  з  a.axillaris ; rr.cutanei medialis  et lateralis 
з aa.intercostales posteriores (aorta thoracica);   
 
 
Вени:   
-vv.intercostales anteriores > v.thoracica interna > vv.brachiocephalicae  dext. et sin.; -
vv.thoracica lateralis et thoracoacromialis > v.axillaris;  
-vv.intercostales posteriores > vv.azygos et hemuazygos (всі вени з системи v.cava superior ). 
 
Лімфовідтік:  в nodi lymphatici parasternalis et paramammarii. В епітеліальному покриві 
шкіри лімфатичні капіляри відсутні. 
 
Нерви:  Ч – nn.supraclaviculares від  plexus cervicalis; rr.cutanei anteriores et laterales / 
pectorales / від nn.intercostales (Th.I- Th.VI).  
С -  постгангліонарні симпатичні холінергічні  волокна  в складі nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  через rami  communicantes grisei)  виконують трофічну функцію, 
інервують потові залози, а також м‘яз-підіймач  волосини (m. arrector pili) 



ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 







ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 







ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 







ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 





ШКІРА ГРУДНОЇ КЛІТИНИ – ПЕРЕДНЯ ТА БОКОВА 
СТІНКИ (CUTIS PECTORALIS) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.intercostalis suprema  
 

  tr.costocervicalis;  
 

rr.intercostales anteriores  
 

 a.thoracica interna   
 

(все з a.subclavia );  
 

-aa.thoracicae superior et lateralis   
 

 a.axillaris;  
 

rr.pectorales medialis et lateralis  
 

 a.thoracicoacromialis  
 

a.axillaris;  
 

a.thoracodorsalis   
 

  a.axillaris ;  
 

rr.cutanei medialis  et lateralis   
 

aa.intercostales posteriores  
 

aorta thoracica;   

 

-vv.intercostales 
anteriores  

 
 v.thoracica interna  

 
vv.brachiocephalicae  

dext. et sin.;  
 

-vv.thoracica lateralis 
et thoracoacromialis  

 
 v.axillaris;  

 
-vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemuazygos  

 
(всі вени з системи 

v.cava superior ). 

 

в nodi lymphatici 
parasternalis et 
paramammarii. В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 

Ч – nn.supraclaviculares від  
plexus cervicalis; rr.cutanei 
anteriores et laterales / 
pectorales / від 
nn.intercostales (Th.I- 
Th.VI).  
С -  постгангліонарні 
симпатичні холінергічні  
волокна  в складі 
nn.intercostales (від ganglia 
thoraciac trunci sypathici  
через rami  
communicantes grisei)  
виконують трофічну 
функцію, інервують потові 
залози, а також м‘яз-
підіймач  волосини (m. 
arrector pili) 
 







ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА 
ЧЕРЕВНА СТІНКА (CUTIS DORSI) 

 Артерії:   
-a.suprascapularis з tr.thyrocervicalis, a.scapularis descendens (кінцева гілка  a.trnansversa colli) / все з  a.subclavia 
/;  
-aa.thoracicodorsalis et circumflexa scapulae з a.subscapularis  (a.axillaris);  
-rr.cutanei  medialis et lateralis з  rr.dorsales aa.intercostales posteriores  (aorta thoracica );  
-rr.dorsales з aa.lumbales  (aorta abdominales) 
 
 
Вени:  
-v.suprascapularis et vv.transversae colli > v.jugularis  externa;  
-v.scapularis dorsalis  > v.subclavia; vv.intercostales posteriores > в vv.azygos et hemiazygos  (всі вени з системи 
v.cava superior );  
-vv.lumbales > в v.cava inferior. 
 
Лімфовідтік:   в nodi lymphatici intercostales, prevertebrales et lumbales (dextri et sinistri) .  В епітеліальному 
покриві шкіри лімфатичні капіляри відсутні. 
 
Нерви: Ч – rr.medialis et laterales від rr.dorsales nn. cervicales (CIII-CVIII); rr.  cutanei medialis et lateralis від 
rr.dorsales  nn.thoracici (Th.I-ThXII); rr.medialis et lateralis від rr.dorsales nn.lumbales (L.I-L.V);  
С- постгангліонарні  симпатичні холінергічні  волокна в складі дорсальних гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica et lumbales  trunci symphatici через rami communicantes grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та потові залози, а також мяз-підіймач влосини (m. arrector pili) 



ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 



 



ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
 

 a.subclavia  
  

-aa.thoracicodorsalis et 
circumflexa scapulae  

 
 a.subscapularis   

 
a.axillaris 

  
-rr.cutanei  medialis et lateralis  

 
 rr.dorsales  

 
aa.intercostales posteriores   

 
aorta thoracica   

 
-rr.dorsales  

 
 aa.lumbales   

 
aorta abdominalis 

 

-v.suprascapularis et 
vv.transversae colli  

 
 v.jugularis  externa;  

 
-v.scapularis dorsalis   

 
 v.subclavia;  

 
vv.intercostales 

posteriores  
 

 vv.azygos et 
hemiazygos   

 
(всі вени з системи 

v.cava superior );  
 

-vv.lumbales   
 

v.cava inferior. 
 

в nodi lymphatici 
intercostales, 
prevertebrales et 
lumbales (dextri et 
sinistri) .  В 
епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
капіляри відсутні. 
 

Ч – rr.medialis et laterales від 
rr.dorsales nn. cervicales (CIII-
CVIII); rr.  cutanei medialis et 
lateralis від rr.dorsales  
nn.thoracici (Th.I-ThXII); 
rr.medialis et lateralis від 
rr.dorsales nn.lumbales (L.I-
L.V);  
С- постгангліонарні  
симпатичні холінергічні  
волокна в складі дорсальних 
гілок спинномозкових нервів 
(ganglia cervicales, thoracica 
et lumbales  trunci symphatici 
через rami communicantes 
grisei ) виконують трофічну 
функцію, інервують сальні та 
потові залози, а також мяз-
підіймач влосини (m. 
arrector pili) 

 





ШКІРА СПИНИ -  ЗАДНЯ ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА 
СТІНКА (CUTIS DORSI) 

Артерії:  Вени:  Лімфовідтік:  Іннервація:  

 -a.suprascapularis  

 
 tr.thyrocervicalis,  

 
a.scapularis descendens  

(кінцева гілка  a.trnansversa colli)  
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епітеліальному 
покриві шкіри 
лімфатичні 
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