
NERVI CRANIALES 

1 



РЕФЛЕКТОРНА ДУГА  РЕФЛЕКТОРНА ДУГА  

ЦЕНТРАЛЬНА 
НЕРВОВА СИСТЕМА 

ЦЕНТРАЛЬНА 
НЕРВОВА СИСТЕМА 

Вставний нейрон 
(один чи кілька) 

Рецептор 

Чутливий нейрон 
(один) 

Вставний нейрон  
(один чи кілька) 

Закінчення нервів  
(рухові 

секреторні) 

Руховий нейрон  
(Один) 
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 Чeрепні нерви, nervi craniales, 
відносяться також, як і спинномозкові 
нерви, до периферійного відділу 
нервової системи. Вони іннервують 
шкіру, м’язи, залози, внутрішні органи 
в ділянці голови. Деякі з них мають 
значну протяжність і іннервують 
внутрішні органи, які знаходяться в 
ділянці шиї, грудей і живота. Крім того 
черепні нерви є нервами органів 
чуття. 
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  Черепні нерви чинять великий вплив 
на стан різних відділів головного мозку, так 
як беруть участь у здійсненні мовлення, 
міміки, поведінки тощо. Багато з них 
пов’язані з зоровим, слуховим, смаковим, 
нюховим, шкірним, пропріоцептивним та 
інтеро-цептивним аналізаторами, є 
частиною складних кірково-ретикулярно-
стовбурових чи рецепторно-стовбурово-
таламо-кіркових функціональних систем.  
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 Існуючі анатомо-функціональні 
зв’язки між черепними нервами і 
лімбічно-ретикулярним комплексом 
відіграють величезну роль у регуляції 
внутрішнього середовища організму, у 
тому числі в залежності від 
оточуючого його зовнішнього 
середовища. 
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РОЗВИТОК 
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 Особливості філо- та 
онтогенезу черепних нервів 
пов’язані з такими 
факторами:  

    1) розвиток органів чуття 
і зябрових дуг;  

    2) редукція головних 
сомітів. 
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 III, IV, VI пари черепних нервів 

пов’язані з середнім мозком і мостом, а 
також з головними (передвушними) 
міотомами.  

 ІІІ пара черепних нервів 
пов’язана з І передвушним міотомом; 
 IV пара черепних нервів - з ІІ 
міотомом;  

 VI пара черепних нервів - з ІІІ 
міотомом. 



11 

     V, VII, VIII, ІХ, Х, ХІ пари черепних 

нервів пов’язані з ромбоподібним 
мозком і зябровими дугами. Це нерви  

зябрового походження.  

 V пара черепних нервів пов’язана 
з І зябровою дугою;  

 VII i VIII  (яка відділилася від VII 
в процесі розвитку) пари черепних 
нервів - з ІІ зябровою дугою;  

 ІХ, Х, ХІ пари черепних нервів 
(група блукаючого нерва) - з ІІІ,IV, V 
зябровими дугами. 
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Б. Сканувальна електронна 
мікрофотографія горлової ділянки 
ембріона миші, що демонструє горлові 
дуги, кишені та щілини. Перші три 
дуги (1,2,3) добре видно. Залишок 
щічно-горлової мембрани (стрілка) 
знаходиться при виході до ротової 
порожнини. 

В. Горлові дуги ембріона миші при збільшенні. 
Горлові дуги складаються з 
мезодермального ядра, вкритого 
зсередини ендодермою (головки стрілок) 
і ззовні ектодермою (стрілки). Кишені і 
щілини лежать між дугами, де ентодерма 
та ектодермаинакладаються одна на одну. 
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Кожна горлова дуга іннервується своїм власним черепним нервом. Трійчастий нерв, що 
іннервує першу горлову дугу, має три гілки: очну, верхньощелепну і нижньощелепну. 
Нервом другої дуги є лицевий нерв; нервом третьої дуги – язикогорловий нерв. 
Мускулатура четвертої дуги іннервується верхньою гортанною гілкою блукаючого 
нерва, а шосту дугу іннервує зворотна гілка блукаючого нерва. 
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 ХІІ пара черепних нервів 
розвивається шляхом з’єднання 
нервових волокон верхніх 
шийних спинномозкових нервів і 
пов’язана з постбранхіальними 
(зазябровими або завушними) 
міотомами. 



ЧЕРЕПНІ НЕРВИ 
*(I-XII пари) 

ЧУТЛИВІ НЕРВИ ЧУТЛИВІ НЕРВИ 
РУХОВІ 
НЕРВИ 
РУХОВІ 
НЕРВИ 

ЗМІШАНІ 
НЕРВИ 

ЗМІШАНІ 
НЕРВИ 

Нюховий 
нерв (I) 
Нюховий 
нерв (I) 

Зоровий 
нерв (II) 
Зоровий 
нерв (II) 

Присінковo-
завитковий 
нерв (VIII) 

Присінковo-
завитковий 
нерв (VIII) 

Окорухови
й нерв 
(III) 

Окорухови
й нерв 
(III) 

Трійчастий 
(V) 

Трійчастий 
(V) 

Лицевий 
(VII) 

Лицевий 
(VII) 

Язико-
глотковий 
нерв (IX) 

Язико-
глотковий 
нерв (IX) 

Блукаючий 
нерв (X) 

Блукаючий 
нерв (X) 

Рухові, 
парасимпа- 

тичні 

Рухові, 
парасимпа- 

тичні 

Рухові, 
 *** 
Чутливі**** 
волокна 

Рухові, 
 *** 
Чутливі**** 
волокна 

Рухові,чутлив
і, 

парасимпати
чні волокна 

Рухові,чутлив
і, 

парасимпати
чні волокна 

*Належить до периферичної частини нервової системи  
(периферійної нервової системи) 
***  Нижньощелепний нерв (V) 
**** Очний і верхньощелепний нерв (V) 

*Належить до периферичної частини нервової системи  
(периферійної нервової системи) 
***  Нижньощелепний нерв (V) 
**** Очний і верхньощелепний нерв (V) 

Блоковий 
нерв (IV) 
Блоковий 
нерв (IV) 

Відвідний 
нерв (VI) 
Відвідний 
нерв (VI) 

Додатковий 
нерв (ХІ) 

Додатковий 
нерв (ХІ) 

Під'язикови
й нерв (XII) 
Під'язикови
й нерв (XII) 
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ЧЕРЕПНІ НЕРВИ *(I-XII 
пари)** 

ЧУТЛИВІ 
НЕРВИ 

ЧУТЛИВІ 
НЕРВИ 

Нюховий 
нерв (I) 
Нюховий 
нерв (I) 

Filia 
olfactoria 

Filia 
olfactoria 

Retina Retina 

Рецепторні клітини 
слухового аналізатора 

Рецепторні клітини 
слухового аналізатора 

Nuclei cochleares 
anterior et posterior 
Nuclei cochleares 

anterior et posterior 

Nuclei vestibularis 
superior, inferior, 
lateralis, medialis 

Nuclei vestibularis 
superior, inferior, 
lateralis, medialis Присінково

завитковий 
нерв (VIII) 

Присінково
завитковий 
нерв (VIII) 

Зоровий 
нерв (II) 
Зоровий 
нерв (II) 

Chiasma 
opticum 
Chiasma 
opticum 

Regio olfactoria 
порожнини 

носа 

Regio olfactoria 
порожнини 

носа 

Tractus opticus Tractus opticus 

Рецепторні клітини 
статокінетичного 

аналізатора 

Рецепторні клітини 
статокінетичного 

аналізатора 
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 І пара   - нюховий нерв, nervus olfactorius; 

 II пара  - зоровий нерв, nervus opticus; 

 ІІІ пара - окоруховий нерв, nervus oculomotorius; 

 IV пара - блоковий нерв, nervus trochlearis; 

 V  пара - трійчастий нерв, nervus trigeminus; 

 VI пара - відвідний нерв, nervus abducens; 

 VII пара - лицевий нерв, nervus facialis; 

 VIII пара - присінково-завитковий нерв,  

                           nervus vestibulocochlearis; 

 ІХ пара – язико-глотковий нерв,  

                         nervus glossopharyngeus; 

 Х   пара - блукаючий нерв, nervus vagus; 

 ХІ  пара - додатковий нерв, nervus accessorius; 

 ХІІ пара - під’язиковий нерв, nervus hypoglossus. 
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   Номер черепного нерва свідчить:  

     1) про ростро-каудальне упорядкування, 
згідно з яким кожний нерв виходить через 
отвори в основі черепа;  

 

     2) про ростро-каудальне упорядкування, 
згідно з яким справжні черепні нерви 
прикріплюються до стовбура головного 
мозку (винятком є ХІ пара, що 
прикріплюється до рострального кінця 
спинного мозку).  

 

  Назва нерва дає відомості щодо його будови, 

топографії або функції, але не має великого 
класифікуючого значення. 
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  Черепні нерви поділяють на:  
   

  несправжні (І-ІІ пари);   

  справжні (ІІІ-ХІІ пари) нерви. 
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  Несправжні нерви (І-ІІ пари)  

є виростками переднього мозку:  

 І пара - нюхового мозку;  

 ІІ пара - проміжного мозку.  

  У зв’язку з цим мієлін цих нервів має 
походження з олігодендроглії, на відміну 
від мієліна справжніх нервів, який 
утворюють шванівські клітини.  
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  Демієлінізуючі захворювання ЦНС 

(розсіянний склероз) призводять до 

ураження тільки несправжніх нервів. 

І навпаки, захворювання справжніх 

нервів не поширюються на нюховий і 

зоровий нерви. Таким чином, термін 

нюховий і зоровий "нерви" є невірним 

з точки зору ембріології, гістології та 

патології. 
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       Несправжні черепні 
нерви  є   чутливими,   але  

  не мають чутливих ядер і 
чутливих вузлів. 
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  Клініцисти поділяють 
справжні черепні нерви на:  
  

      1) окорухові (III, IV, VI пари);  

 

      2) нерви мосто-мозочкового кута  

(V, VII, VIII пари);  

 

      3) каудальні нерви (ІХ, Х, ХІ, ХІІ 
пари).  
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Периферійні нерви утворені 
пучками нервових волокон, які 
об’єднані сполучнотканинними 
компонентами (оболонками):   

     ендоневрієм,  

 периневрієм 

   епіневрієм.  
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  Внутрішня частина периневрія (епітеліоїдний 
пласт периневральних клітин, з’єднаних за 
допомогою щільних контактів) утворює 
периневральний бар’єр, необхідний для 
підтримання гомеостазу в ендоневрії. Бар’єр 
контролює транспорт молекул через периневрій 
до нервових волокон, перешкоджає доступу в 
ендоневрій інфекційних агентів, захищає нервові 
волокна від пошкоджень при розтягненні нерва. 
В термінальній частині нерва периневрій 
обривається і має вигляд відкритої манжетки. 
Існує думка, що нейротропні віруси здатні 
проникати через цю ділянку в периневрій, 
розповсюджуючись по ньому в ЦНС. 
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  Розрізняють два види нервових 

волокон - безмієлінові і мієлінові. 
Обидва види волокон 
складаються з центрально 
розміщеного відростка нейрона 
(осьового циліндра), оточеного 
оболонкою із шванівських клітин 
(леммоцитів).  
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Черепні нерви 
п'ятимісячного плода 



Черепні нерви шеститижневого ембріона 
(лицевий нерв позначено під восьмим 
номером) 
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Розвиток периферичних гілок у плода 
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NERVI CRANIALES 



I  НЮХОВИЙ НЕРВ (N. OLFACTORIUS) 

II  ЗОРОВИЙ НЕРВ (N. OPTICUS) 

III  ОКОРУХОВИЙ НЕРВ  (N. OCULOMOTORIUS) 

IV   БЛОКОВИЙ НЕРВ (N. TROCHLEARIS) 

V   ТРІЙЧАСТИЙ НЕРВ  (N. TRIGEMINIS) 

VI   ВІДВІДНИЙ НЕРВ (N. ABDUCENS) 

VII  ЛИЦЕВИЙ НЕРВ (N. FACIALIS) 

VIII  ПРИСІНКОВО-ЗАВИТКОВИЙ (N. VESTIBULOCOCHLEARIS) 

IX   ЯЗИКОВО-ГЛОТКОВИЙ НЕРВ  (N. GLOSSOPHARYNGEUS)  

X   БЛУКАЮЧИЙ НЕРВ (N. VAGUS) 

XI   ДОДАТКОВИЙ НЕРВ  (N. ACCESSORIES) 

XII   ПІД’ЯЗИКОВИЙ НЕРВ  (N. HYPOGLOSSUS) 
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VII пара нервів поєднує мозок із шкірою нижньої частини голови (щік, 
підборіддя тощо). Ці нерви виходять із черепа на нижній щелепі, по боках 
підборіддя, ось тут 

 
  
 

 

 

 

 

 

тому від сильного удару в нижню щелепу людина може втратити свідомість. 
Здавалось би що тут такого: вдарити по кістці! Ми ж не втрачаємо свідомості 
від удару по нозі чи ребрам! Але тут справа не в нижній щелепі, а в тому, що 
сьомий черепно-мозковий нерв швидко передає сигнал сильного 
подразнення (тобто удару) в мозок. І той для запобігання больового шоку 
«вимикається», подібно тому як вимикають електроенергію електростанції 
під час грози. Якщо бити по нижній щелепі часто і довго, одному із пари 
сьомих нервів це може набриднути і він перестає слухатись мозок, тобто 
наступає параліч. 
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Люди, у яких один із нервів сьомої пари 
паралізований (зазвичай це професійні боксери і 
непрофесійні вуличні бійкарі), коли розмовляють 
можуть рухати тільки однією частиною рота – 
тією де нерв ще погоджується працювати.  

При цьому ротовий отвір починає нагадувати 
контури моркви. 
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Тому цю хворобу (параліч одного із пари сьомих нервів) інколи 
називають «Синдром морковки» (назва, яка використовується 
медиками, але не є науковим терміном). І на нашому годиннику 
він зображений у вигляді моркви. 
Отже параліч 7-ї пари нервів ускладнює міміку, і не важко 
здогадатись, що він іннервує мімічні м'язи. 
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НЮХОВИЙ НЕРВ (N. OLFACTORIUS) 
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І І 



І пара черепних нервів – нюховий 
нерв, n. olfactorius 

(несправжній, чутливий) 

Вихід з мозку – bulbus  olfactorius 

Вихід з черепа – lamina cribrosa ossis 
ethmoidales 

Ділянки іннервації – regio olfactoria 
порожнини носа. 
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I пара ЧН 
 n. olfactorius   

(несправжній, чутливий) 

bulbus olfactorius  

 lamina cribrosa ossis ethmoidales  

regio olfactoria порожнини носа 

Вихід з мозку  

Вихід з черепа  
 
 
 
 
 
Ділянки іннервації 
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Клітини, з яких виникають волокна нюхового нерва, розташовані у 
верхньому відділі слизової оболонки носа (перший нейрон).  
Центральні відростки цих клітин утворюють нюхові нитки (filae olfactoriae), 
які входять в порожнину черепа через lamina cribrosa решітчастої кістки і 
закінчуються в нюховії цибулині (bulbus olfactorius) на основі мозку. 
  

1: нюхова цибулина 2:мітральні клітини 3: Кістка 4: Носовий епітелій 5: клубочка 
(нюх) 6: клітини нюхових рецепторів 
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Другий нейрон починається в нюховій 
цибулині. Аксони його направляються назад і 
утворюють нюховий тракт (tractus olfactorius), який 
лежить на підставі лобової частки і закінчується в 
первинних нюхових центрах - trigonum olfactorium, 
substantia perforata, septum pellucidum.   Звідси 
починається третій нейрон, який проводить нюхові 
роздратування до кірковим нюховим центрам, 
розташованих в Гіппо-Камповій звивині (gyrus 
hyppocampi). Нюхові тракти з'єднані з нюховими 
кірковими центрами обох півкуль.  
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Вважалося, що нюховий рецептор починає 
посилати імпульси в результаті безпосереднього 
контакту з молекулами пахучої речовини. Проте 
спостереження над поведінкою деяких видів, 
комах показали, що вони можуть за допомогою 
нюху вловлювати надзвичайно низькі 
концентрації речовини, які виражаються 
величинами порядку 2 - 3 молекул на 1 км шляху 
польоту. У зв'язку з цим передбачається й інший 
механізм реагування: уловлювання хвиль від 
коливань атомів в молекулі. 
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1. нюхова цибулина. 2. носова порожнина. 3. мозок. 4. нюховий епітелій 5. 
вомероназальний орган. 6. іони. 7 клубочки. 8. аксон. 9. нюхова  кора 
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Функцію нюхового нерва: (сприйняття запахів) 
забезпечують декілька нейронів від слизової 
оболонки носа до гіпокампу. 
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Одностороння аносмія більш типова для неврологічних захворювань, ніж 
двосторонній. Унілатеральна або білатеральна аносмія — класична ознака 
менінгіоми нюхової ямки. Характерна вона і для інших пухлин, 
розташованих в переліків черепній ямці. 
Аносмія може бути наслідком черепно-мозкової травми. Білатеральна 
аносмія найчастіше виникає на холоді, особливо це типово для осіб похилого 
віку. 
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ЗОРОВИЙ НЕРВ (N. OPTICUS)  

II 



II пара ЧН 
 n. opticus  

(несправжній, чутливий) 

 hiasma opticus (cisterna interchiasmatis)  

   canalis opticus 

retina 

Вихід з мозку  

Вихід з черепа  
 
 
 
 
 
Ділянки іннервації 
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ІІ пара черепних нервів – зоровий 
нерв, n. opticus 

(несправжній, чутливий) 

Вихід з мозку – hiasma opticus (cisterna 
interchiasmatis)  

Вихід з черепа – canalis opticus 

Ділянки іннервації - retina 
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 Функція зорового нерва - це насамперед передача 
світлових подразнень.  
Цей шлях починається в сітківці ока, де 
розташований рецепторний апарат у вигляді 
комплексу колб (колірний зір) і паличок (чорно-біле 
зір), а також гангліозних клітини, периферичні 
відростки яких пов'язані з колбочками паличками, а 
центральні, об'єднавшись, становлять зоровий 
нерв. Основна частина колб сконцентрована в 
області жовтої плями. Завдяки оптичному 
середовищі очі медіальні половини сітківки 
сприймають подразнення від зовнішньої частини 
поля зору і навпаки.  
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     Зоровий нерв, який через foramen opticum входить в 
порожнину черепа, йде по підставі мозку і наперед від 
турецького сідла здійснює перехрещення, утворюючи chiasma 
nervorum opticorum. Перехрещуються тільки внутрішні 
волокна, що починаються від медіальної (носовий) половини 
сітківки. Зовнішні або скроневі волокна проходять хіазму 
неперекрещенними. Зоровий шлях після перехрещення 
називається зоровим трактом (tractus opticus). Кожен зоровий 
тракт містить волокна від внутрішньої половини сітківки ока 
протилежного боку і зовнішньої половини сітківки ока свого 
боку. Таким чином, зоровий тракт містить волокна від 
однойменних половин сітківки обох очей - лівих чи правих.  
 
  Отже, лівий зоровий тракт проводить роздратування від 
правих, а правий тракт - від лівих половин полів зору обох очей. 
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Гострота зору (visus) досліджується за допомогою спеціальних таблиць , 
на яких розташовані 10 рядів літер або різних картинок (для дітей 
молодшого віку) спадної величини. Досліджується кожне око 
окремо.Гострота зору в нормі дорівнює одиниці. Якщо досліджуваний 
розрізняє тільки найбільші букви і позначення, то гострота зору дорівнює 
0,1. Зниження гостроти зору називається АМБЛІОПІЄЮ, повна втрата - 
АМАВРОЗОМ.  
У клініці особливе значення має наростаюче зниження гостроти 
зору. Однак у дітей нерідко вперше гострота зору досліджується лише 
перед вступом до школи, тому в дошкільному віці не завжди є дані про її 
динаміку. При першому виявленні амбліопії слід мати на увазі можливість 
наявності у дитини вродженої короткозорості, пов'язаної з аномалією 
оптичних середовищ ока. У таких випадках застосування корекції за 
допомогою лінз допомагає диференціальної діагностики. Якщо 
застосування лінз поліпшує гостроту зору, значить причина 
амбліопії - в аномалії оптичних середовищ. Якщо ж корекція не вдається, 
то зниження зору може бути пов'язано з ураженням зорового нерва або 
сітківки. 
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Уперше захворювання, що позначається в літературі епонімом «вроджений 
амавроз Лебера», було описано Т. Leber в 1867 р Характерні ознаки 
захворювання, вказані Т. Leber, - вроджена сліпота, маятниковий ністагм і 
розвиток пігментних порушень сітківки в більш старшому віці.  

123 



Спадкова оптична нейропатія Лебера (Leber hereditary optic neuropathy, 
LHON), або спадкова атрофія зорових нервів Лебера , або хвороба 
Лебера ( не плутати з амаврозом Лебера!! - назви схожі, але клінічні прояви 
розрізняються) -мітохондріальне захворювання, маніфестує, як правило, у віці 
15-35 років (проте вік початку захворювання може варіювати від 1 до 70 
років). Леберовска атрофія зорового нерва характеризується гострим або 
підгострим двостороннім повільним зниженням гостроти центрального зору, 
при цьому не супроводжується болем в очних яблуках. Очі можуть дивуватися 
як одночасно, так і послідовно, з інтервалом у кілька місяців. Як правило, 
зниження зору залишається вираженим і постійним, але описані випадки, коли 
через кілька років відбувається спонтанне поліпшення зору, іноді значне.  
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Теодор Лебер  (Leber Theodor, 1840-1917) - 
німецький офтальмолог. 
Народився в Карлсруе (Баден). 
З 1873 року - професор офтальмології в 
Геттінгені, з 1890 року - в Гейдельберзі. 
Теодор Лебер описав ряд захворювання ока, 
серед них - спадкову атрофію зорових нервів, 
ексудативний ретиніт. Вивчав питання 
кровотоку і циркуляції рідини в оці. 
 
 
Сплетіння Лебера (мале венозне сплетіння) - 
сплетіння венозних судин, розташоване між 
венозним синусом склери (шлеммов канал) і 
просторами рогівки-райдужного кута 
(фонтанових простору). 
 
 
 
Leber T. Anatomische Untersuchungen über die 
Blutgefässe des menschlichen Auges. / 
Akad. Wiss. Wien. - 1865 - Bd. 24 - s. 297-330. 
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ІІІ 

ОКОРУХОВИЙ НЕРВ 
 (N. OCULOMOTORIUS) 



ІІІ пара черепних нервів – 
окоруховий нерв, n. oculomotorius 

(справжній, змішаний)  

Локалізація ядер – substantia grisea centralis (на 
вентральній стінці aqueductus cerebri) на рівні 
colliculi superiores lamina tecti mesencephali. 

Ядра – nucleus nervi oculomotorii 

        –  nucleus accessorius nervi oculomotorii 

Вихід з мозку – sulcus nervi oculomotorii 

       – fossa interpeduncularis  

                     (cisterna interpeduncularis) 

Вихід з черепа – fissura orbitalis superior 
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ІІІ пара ЧН  
n. oculomotorius  

(справжній, змішаний) 

Локалізація ядер – substantia grisea centralis (на 
вентральній стінці aqueductus cerebri) на рівні 
colliculi superiores lamina tecti mesencephali. 

 

Ядра – nucleus nervi oculomotorii –  nucleus accessorius nervi 
oculomotorii 

Вихід з мозку – sulcus nervi oculomotorii – fossa interpeduncularis  

(cisterna interpeduncularis) 

Вихід з черепа – fissura orbitalis superior 
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N.oculomotorius(III)
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N. oculomotorius(III)
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Fissura orbitalis superior
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  Ділянки 
іннервації 

R. SUPERIOR R. INFERIOR 

ГІЛКИ 

• m. rectus superior 
•    m. levator 
palpebrae superior 

 

 
•m. rectus inferior 
•m. rectus medialis 
•m. obliquus inferior 
•m. ciliaris 
•m. sphincter pupillae  

 



136 



N. oculomotorius(III)
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N. oculomotorius(III)

r. superior

r.inferior
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Окоруховий нерв іннервує наступні м'язи: 
m. levator palpebrae superior;  
m. rectus oculi superior 
m. rectus oculi internus 
m. obliquus oculi inferior 
m. rectus oculi inferior 
     
     Таким чином, поперечносмугасті м'язи, іннервіруються III нервом, 
повністю забезпечують поворот очного яблука досередини і вгору, 
частково вниз (вниз і досередини), беруть участь у реакції конвергенції, а 
також піднімають верхню повіку. Нормальна, серединне положення 
очного яблука в спокої не є результатом бездіяльності м'язів руху ока, а, 
навпаки, забезпечується узгодженим, координованим функціонуванням 6 
очних м'язів, що знаходяться в певному тонусі. Поразка крупноклітинних 
ядер, периферичний параліч м'язів, що обертають очне яблуко в 4 з 6 
напрямків, а також m. levator palpebrae призводить до розвитку трьох 
найважливіших симптомів: 
- розходженність косоокості;  
- екзофтальму ;  
- птозу. 
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Розходженність косоокість (strabismus divergens) 
виникає внаслідок «перетягування» очі назовні і 
вниз збереженим тонусом м'язів-антагоністів. 
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ІV 

БЛОКОВИЙ НЕРВ (N. TROCHLEARIS) 



IV пара черепних нервів – 
блоковий нерв, n. trochlearis  

(справжній, руховий) 

Локалізація ядер – substantia grisea centralis (на 
вентральній стінці aquaeductus cerebri ) на рівні 
colliculi inferiores laminata tecti mesencephali. 

Ядра -  nucleus nervi trochlearis. 

Вихід з мозку – на дорсальній поверхні стовбура мозку 
позаду lamina tecti 

Вихід з черепа – fissura orbitalis superior 

Ділянки іннервації – m. obliquus superior 
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IV пара ЧН 
 n. trochlearis 

(справжній, руховий) 
  

Локалізація ядер – substantia grisea centralis (на 
вентральній стінці aquaeductus cerebri ) на рівні 
colliculi inferiores laminata tecti mesencephali. 

 

Ядра -  nucleus nervi trochlearis. 

Вихід з мозку – на дорсальній поверхні стовбура мозку 
позаду lamina tecti 

Вихід з черепа – fissura orbitalis superior 

Ділянки іннервації – m. obliquus superiorr 
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 Блоковий нерв іннервує єдиний м'яз (m. obliquus 
oculi superior) , повертає очне яблуко назовні і 
вниз. Ізольоване ураження блокового нерва 
спостерігається рідко, так як ядро його знаходиться 
в безпосередній близькості від крупноклітинних 
ядер III нерва.Крім того, параліч m. olbiquus oculi 
superior в якійсь мірі компенсується спільними 
зусиллями m. rectus oculi externus і m. rectus oculi 
inferior. Необхідно все ж зазначити, що при ураженні 
n. trochlearis може спостерігатися легке сходжена 
косоокість (strabismus convergens), з поворотом 
очного яблука вгору і досередини, а також диплопія 
при погляді вниз (наприклад, коли хворий дивиться 
собі під ноги). 
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STRABISMUS CONVERGENS 
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V 

                       ТРІЙЧАСТИЙ НЕРВ  
(N. TRIGEMINIS) 



V пара черепних нервів – 
трійчастий нерв, n. trigeminis 

(справжній, змішаний) 
Локалізація ядер  
• pons;  
• mesencephalon;  
• medulla oblongata;  
• medulla spinalis.  
Проектуються на locus caeruleus. 
Ядра  
• nucleus motorius,  
• nucleus principalis,  
• nucleus spinalis,  
• nucleus mesencephalicus. 
Вихід з мозку – між передньою поверхнею моста і середньою ніжкою мозочка (linea 

trigeminofacialis) 
Вихід з черепа – fissura orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale. 
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174 

Гілки Ділянки іннервації 

 
n. ophthalmicus 

 
n. frontalis 

n. nasociliaris 

n. lacrimalis 

r. meningeus 

 
n. maxillaris 

 
n. infraorbitalis 

n. zygomaticus 

rr. ganglionares 

r. meningeus 

 
n. mandibularis 

  
n. lingualis 
n. alveolaris inferior 
n. buccalis 
n. auriculotemporalis 
n. musculorum   

 

Шкіра лоба, спинки носа, верхньої повіки, кон᾿юнктива,  слизова оболонка 
лобової пазухи 

Glandula lacrimalis, шкіра та кон᾿юнктива бічної частини верхньої повіки  

Сльозовий мішок, сльозове м᾿язце, кон᾿юнктива, слизова оболонка порожнини 
носа, решітчастих комірок, клиноподібної пазухи, тверда оболона головного 
мозку, шкіра верхівки та крил носа, верхньої та нижньої повіки    

Тверда оболона головного мозку 

 
Шкіра нижньої повіки, щоки, верхньої губи, верхньощелепна пазуха, зуби і ясна 
верхньої щелепи 
 
Шкіра виличної та скроневої ділянок 

Чутлива іннервація стінок носової порожнини і піднебіння 

Тверда оболона головного мозку 

Переднє черевце m. digastricus, m. mylohyoideus, зуби і ясна нижньої щелепи, 
язик, слинні залози, шкіра щоки, нижньої губи та підборіддя, шкіра скроневої 
ділянки. Всі жувальні м᾿язи. M. tensor veli palatini. M. tensor timpani 
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V пара ЧН  
n. vagus 

(справжній, змішаний) 
 

n. 
ophthalmicus 

n. frontalis 

n. 
lacrimalis 

n. 
nasociliaris 

Шкіра лоба, спинки носа, 
верхньої повіки, кон᾿юнктива,  

слизова оболонка лобової 
пазухи 

Glandula lacrimalis, шкіра та 
кон᾿юнктива бічної частини 

верхньої повіки  

Сльозовий мішок, сльозове м᾿язце, 
кон᾿юнктива, слизова оболонка 
порожнини носа, решітчастих 

комірок, клиноподібної пазухи, тверда 
оболона головного мозку, шкіра 

верхівки та крил носа, верхньої та 
нижньої повіки  
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V пара ЧН  
n. vagus 

(справжній, змішаний) 
 n. 

maxillaris 

n. 
infraorbitalis 

n. 
zygomaticus 

rr. 
ganglionares 

r. meningeus 

 
Шкіра виличної та скроневої 

ділянок 
 

 
Чутлива іннервація стінок 

носової порожнини і 
піднебіння 

 
 

Тверда оболона головного 
мозку 

 

 
Шкіра нижньої повіки, щоки, 

верхньої губи, верхньощелепна 
пазуха, зуби і ясна верхньої 

щелепи 
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V пара ЧН  
n. vagus 

(справжній, змішаний) 
 n. 

mandibularis 

n. lingualis 

n.  

auriculotem
poralis 

n. buccalis 

n. alveolaris 
inferior 

Іннервує слизову оболонку дна 
ротової порожнини та язикову 

поверхню ясен в ділянці передніх 
зубів нижньої щелепи 

Іннервує шкіру та слизову оболонку 
щоки і кута рота,  щічну поверхню 

ясен на рівні першого великого 
кутнього зуба 

Іннервує переднє черевце m. 
digastricus, m. mylohyoideus, шкіру та 

слизову оболонку нижньої губи , 
щічну поверхню ясен , зуби та щічну 

поверхню ясен нижньої щелепи 

Ч
ут

л
и

ві
 г

іл
ки

 
Зм

іш
ан

а 
гі

л
ка

 

        Іннервує шкіру скроневої  
ділянки, іннервують шкіру переднього 

відділу вушної раковини , шкіру 
зовн.слухового ходу, барабанну 

перетинку 
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V пара ЧН  
n. vagus 

(справжній, змішаний) 
 n. 

mandibularis 

n.massetericus 

nn.temporales 
profundi 

nn.pterygoidei 
medialis et lateralis 

n.tensoris veli 
palatini 

n. tensoris  
tympani 

Іннервує жувальний м’яз 

Підходять до однойменних 
м’язів 

 
Іннервує однойменний м’яз 

 

Р
ух

о
ві

  г
іл

ки
 

Прямують до скроневого 
м’язу  

 
Іннервує однойменний м’яз 

І м’яке піднебіння 
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 У стовбурі мозку трійчастий нерв має два чутливих ядра: nucl. terminalis, 
яка отримує імпульси пропріоцептивної чутливості, і nucl. tractus spinalis, яка 
отримує імпульси поверхневої чутливості.  
 
Nucl. tractus spinalis є прямим продовженням заднього рогу спинного мозку, 
де, як відомо, знаходяться другі нейрони, що дають початок чутливого 
спинно-таламічна шляху. Це довге ядро заходить своїм переднім відділом в 
вароліев міст, простежується на всьому протяжений довгастого мозку, 
опускаючись у верхні шийні сегменти спинного мозку.  
 
 
Nucl. tractus spinalis має сегментарно будову, в ньому розрізняють 5 
сегментів, передні з яких (оральні) отримують імпульси від медіальних 
відділів особи (область рота і носа), каудальні - з латеральних відділів. При 
ураженні різних сегментів ядра виникають порушення поверхневої 
чутливості в кільцевих шкірних зонах (зонах Зельдера). 
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Рухове ядро трійчастого нерва - nucl. motorius, або 
nucl. masticatorius - розташоване в дорсо-латеральному відділі вароліева 
моста. Як і більшість рухових ядер стовбура мозку, воно пов'язане з 
руховими центрами кори обох півкуль, тому розвиток центрального 
паралічу жувальних м'язів можливо тільки при двосторонній поразці 
кортико-нуклеарні шляхів 
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Hевралгія трійчастого нерва, хвороба Фозергіля 
або neuralgia quinti minor - це неврологічне 
захворювання з хронічним характером. Уражається 
трійчастий нерв, що впізнається за характерною 
симптоматичної болю, з інтенсивністю виявляється в 
області іннервації гілок цього нерва. 
 
 
 
 
 
 
 
Розповсюдженість невралгії трійчастого нерва у 
країнах Європи в середньому становить 4,3 на 100 
тис. населення. У віці за 60 років захворюваність ще 
вища – щороку від 5 до 20 нових випадків цього 
захворювання на 100 тис. населення. 202 
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Ця хвороба була вперше описана 
ще наприкінці XVII ст. німецьким лікарем 
Johannes Laurentius Bausch. Згодом у 1756 р. 
Nicolaus Andrе повідомив 
про декілька випадків невралгії трійчастого 
нерва та запропонував термін tic douloureux, 
який набув поширення в Європі. Перша 
повноцінна публікація, присвячена цьому 
захворюванню, вийшла вже у 1783 р. в 
журналі Лондонської медичної спілки. John 
Fothergill повідомив про 14 випадків 
«стріляючого нестерпного болю, переважно 
у жінок старшого віку». «Інколи найлегший 
дотик до обличчя викликав людські агонії, в 
інших випадках значне натискання 
на цю ділянку не супроводжувалось болем», 
– писав англійський лікар.  
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Причинами невралгії трійчастого нерва 
можуть стати: аномальне розташування 
судин головного мозку, при якому 
відбувається здавлення нерва в зоні його 
виходу з черепної порожнини, 
переохолодження особи, аневризма судини 
в черепної порожнини, інфекційні 
захворювання хронічного характеру, такі як 
синусити чи карієс зубів, а так ж різний 
пухлини головного мозку. 

Захворювання відзначається більшою частиною у жінок після сорока років. 208 
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     Головним і характерним симптомом невралгії 
трійчастого нерва є інтенсивна, практично нестерпний 
біль з одного боку особи. Біль ця носить характер різкий і 
стріляючий або пульсуючий. 

 

 

• Хворі часто порівнюють її з розрядом електрики. 
Больовий напад при невралгії трійчастого нерва 
триває не більше п'ятнадцяти секунд, хоча в окремих 
випадках досягає двох хвилинного проміжку часу. 

 

 

     Під час больового нападу починається сльозотеча з 
очей на ураженій стороні обличчя, підвищується рівень 
слиновиділення. 

 211 
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Під час больового нападу хворий зазвичай 
замовкає, перестає робити які-небудь мімічні дії, 
жувати та інше, при цьому він намагається 
мінімізувати всі дії. 

 

При невралгії трійчастого нерва хворий починає 
жувати тільки з однієї, здорової сторони. 
Внаслідок цього, на хворий стороні рота 
починають утворюватися на м'язах ущільнення. 
Якщо хвороба запущена, то в жувальних м'язах 
починається дистрофічний процес. А на ураженої 
частини обличчя поступово знижується рівень 
чутливості 
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Невралгія трійчастого нерва при епідермоїдний 
пухлини. Інтраопераційна фотографія. 1 - пухлина. 2 - корінець 
трійчастого нерва. 

214 



 

Васкулярна (судинна) декомпресія корінця трійчастого нерва - це загальноприйнятий 
метод лікування невралгії трійчастого нерва. 
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Що відбувається під час операції: 
За вухом на боці болю робиться невеликий лінійний розріз шкіри і 

невеликий отвір в черепі не більше 3см в діаметрі. 
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З використання мікрохірургічної техніки та операційного мікроскопа нейрохірург досягає 
трійчастого нерва, знаходить судину, що здавлює стовбур трійчастого нерва, зазвичай ця 

верхня мозочкова артерія. Після виявлення судинно-нервового конфлікту нейрохірург 
відокремлює судину від нерва відводить його і ставить прокладку між трійчастим нервом  і 

кровоносною судиною. 

На завершальному етапі операції всі тканини вшиваються.Виробляється пластика 
кісток черепа. Шкіра вшивається внутрішньошкірним швом. Накладається пов'язка. 217 



 Одним з варіантів ураження периферичних 
нервів є так звані тунельні синдроми. Вони 
об’єднують патогенетичні ситуації тривалої 
компресії стовбурів чи гілочок нервів у вузьких 
анатомічно місцях: під зв’язками, між щільно 
розташованими кістками тощо, коли мікро 
пошкодження або гіпертрофія клітчатки може 
бути чинником компресії і нейропатії. 
Прикладом таких синдромів може бути синдром 
кубітального каналу (n. Ulnaris) та зап’ястного 
каналу (n. Medianus), синдром скапулярної 
вирізки, метатарзалгія Мортона та інші. 
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Звичайними симптомами 
тунельних синдромів є хронічні болі, 
які залежать від положення, 
оніміння та парестезії у зонах 
інервації відповідних нервів (нічні та 
денні), атрофії м’язів, що повільно 
розвиваються. Вельми типовим є 
позитивний симптом Тіннеля – 
стрикаючі болі та парестезії при 
натисненні чи перкусії 
неврологічним молоточком в зоні 
тунельного конфлікту. Лікування 
здебільшого є хірургічним, але 
часто вдаються до блокад: 
введення в зону конфлікту розчину 
анестетика з гідрокортизоном 
(зап’ясний синдром, гіпертрофія 
поперечної зв’язки). 
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VI 

ВІДВІДНИЙ НЕРВ (N. ABDUCENS) 



VI пара черепних нервів – 
відвідний нерв, n. abducens 

(справжній, руховий) 

Локалізація ядер – міст (проектуються на 
colliculi facialis) 

Ядра – nucleus nervi abducens 

Вихід з мозку – між мостом і довгастим мозком 
(s. bulbopontineus) 

Вихід з черепа – fissura orbitalis superior 

Ділянки іннервації – m. rectus lateralis 
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Погляд вниз здійснюється завдяки дії m. obliquus oculi superior 
(IV нерв) і m. rectus oculi inferior (III нерв) з обох сторін. Ядра III 
і IV нервів, що іннервують ці м'язи, знаходяться ближче до 
задніх горбах четверохолмії, при ураженні цих відділів може 
виникнути параліч погляду вниз. Зв'язок заднього 
поздовжнього пучка з вестибулярним апаратом 
взаємна. Вестибулярний апарат під контролем мозочка 
здійснює координацію співдружніх рухів очних яблук. При 
ураженні мозочково-вестибулярної системи виникають 
ністагмоїдні посмикування обох очних яблук. Через ядра 
Даркшевича задній поздовжній пучок пов'язаний зі Стрий-
паллідарною системою, спадні волокна заднього поздовжнього 
пучка обумовлюють його зв'язки зі спинним 
мозком. Мимовільний поворот очей в сторону раптового 
слухового або зорового роздратування здійснюється завдяки 
зв'язкам заднього поздовжнього пучка з ядерними 
утвореннями переднього і заднього двухолмія, які є 
первинними підкірковими центрами зору і слуху. 232 
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VII 

ЛИЦЕВИЙ НЕРВ (N. FACIALIS) 



VII пара черепних нервів – 
лицевий нерв, n. facialis 

(справжній, змішаний) 
Локалізація ядер – верхній трикутник ромбоподібної 

ямки 
Ядра: 
 nucleus nervi facialis (сомат.рухове) 
 nucleus solitarius (чутливе) 
 nucleus salivatorius superior (вегетативне) 
Вихід з мозку – angulus pontocerebellaris (між середньою 

ніжкою мозочка і оливою) 
Вихід з черепа – foramen stylomastoideum 
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n. facialis (VII)
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Foramen lacerum
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n. facialis (VII)
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n. facialis (VII)
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Лицевий канал і його розміщення біля 
барабанної порожнини 
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Лицевий нерв (3), колінчастий вузол (4) і їхнє 
розміщення відносно внутрішнього вуха та 
присінково-завиткового нерва 
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Схема комунікацій лицевого нерва 245 
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Гілки Ділянки іннервації  

n. petrosus major 
(n. intermedius)  

Залози слизової оболонки носа і піднебіння, 
решітчастих комірок, частково глотки та 

сльозова залоза (через ganglion 
pterygopalatinum) 

chorda tympany 

n. stapedius 

rr. musculorum 

Слизова оболонка язика, піднижньощелепна, 
під᾿язикова слинні залози (через ganglion 

submandibulare) 

m. stapedius 

Всі м’язи лиця, platizma, venter posterior m. 
digastricus, m. stylohyoideus 



VII пара ЧН 
 n. facialis 

 (справжній, змішаний) 
 

Гілки 
n. petrosus 

major(n. 
intermedius)  

chorda tympany 

n. stapedius 

rr. musculorum 

 
Залози слизової оболонки носа і 
піднебіння, решітчастих комірок, 

частково глотки та сльозова залоза 
(через ganglion pterygopalatinum) 

 

m. stapedius 

 
Всі м’язи лиця, platizma, venter 

posterior m. digastricus, m. 
stylohyoideus 

 

 
Слизова оболонка язика, 

піднижньощелепна, під᾿язикова 
слинні залози (через ganglion 

submandibulare) 
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«Гусяча лапка» (T — скроневі гілки; Z — 
виличні; B — щічні; M — нижньощелепні; 
C — шийні; P — задня вушна) 
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Іннервує мімічну мускулатуру, м'язи вушної 
раковини і підшкірну м'яз шиї (m. 
Platysma). Ядро лицевого нерва 
розташовується глибоко в нижньому відділі 
вароліева моста на кордоні з довгастим 
мозком. Волокна з ядра піднімаються вгору і 
огинають ядро VI нерва, утворюючи 
внутрішнє коліно лицьового нерва, потім 
виходять між мостом і довгастим мозком під 
навислим півкулею мозочка, в так званому 
мосто- мозжечковом кутку (тут же проходять 
корінці V, VI, VIII нервів). 
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лицевий нерв (топографія ядер і 
волокон): 1 - ядро лицевого нерва; 2 - 
кортико-нуклеарні шлях; 3 - пірамідний 
шлях; 4 - слюноотделительное ядро; о - 
смакове ядро; 6 - слезоотделітельное 
ядро; 7 - gangl.pterygopalatinum; 8 - 
gangl. submandibulare; 9 - gangl. geniculi; 10 - 
chorda tympani; 11 - n. pertrosus superficialis 
major; 12 - n. stapedius; 13 - v нерв; 14 - VI 
нерв; 15 - VIII нерв. синдроми ураження; 1 - 
контралатеральная геміплегія і поразка 
лицьового нерва по центральному типу; II - 
альтернирующий синдром Мійяра - 
Гюблера; III - синдром мосто-мозочкового 
кута; IV - VII - периферичний параліч 
лицьової мускулатури, що 
супроводжується: IV - сухістю ока, 
гиперакузией і гіпогевзіей на передніх 2/3 
мови; V - сльозотечею, гиперакузией, 
гіпогевзіей; VI - сльозотечею і 
гіпогевзіей; VII - сльозотечею. 
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Око відкритий (параліч m. orbicularis oculi) - лагофтальм - заячий 
очей. При спробі закрити око очне яблуко зміщується вгору, райдужка 
йде під верхню повіку, очна щілина залишається незімкнутими (симптом 
Белла). При лагофтальм зазвичай спостерігається сльозотеча (якщо 
збережена нормальна функція слізних залоз). Розвиток сльозотечі 
пов'язано з тим, що сльози не доходять до слізної точки, куди вони 
зазвичай проштовхуються періодичним змиканням століття, і 
виливаються через край нижньої повіки.  
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 Через ураження m. orbicularis oris неможливий свист, дещо 
ускладнена мова, рідка їжа на ураженій стороні виливається 
з рота. Як при всякому периферичному паралічі виникає 
атрофія м'язів. При дослідженні електрозбудження 
виявляється реакція переродження. Спостерігається 
зниження надбровного, корнеального і кон'юнктивального 
рефлексів. Поразка ядра лицьового нерва нерідко 
супроводжується залученням в процес волокон пірамідного 
шляху, внаслідок чого розвивається альтернирующий синдром 
Мійяра - Гюблера: периферичний параліч лицьової 
мускулатури на стороні вогнища і контралатеральна 
спастична геміплегія 
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Поразка ядра або внутрішнього коліна лицьового нерва іноді 
супроводжується залученням до патологічного процесу, крім 
пірамідного шляху, ядра VI нерва. При цьому розвивається 
альтернирующий синдром Фовилля: на стороні вогнища - 
периферичний параліч мімічної мускулатури і відводить м'язи ока 
(сходяться косоокість), а на протилежній - геміплегія 
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В 1936 році 
шотланський фізіолог 
Чарльз Белл вперше 
описав ідіопатичну 
невропатію VII пари 
ЧН (лицевий нерв )  
(параліч Белла) 
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Параліч Белла  - неврит лицьового нерва ; ідіопатична, 
найпоширеніша форма паралічу лицьового нерва . Він 
зустрічається приблизно у 23 осіб на 100 000 щорічно або в 
однієї людини на 60-70 протягом усього життя.  
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VII пара нервів поєднує мозок із шкірою нижньої частини голови (щік, 
підборіддя тощо). Ці нерви виходять із черепа на нижній щелепі, по боках 
підборіддя, ось тут 

 
  
 

 

 

 

 

 

тому від сильного удару в нижню щелепу людина може втратити свідомість. 
Здавалось би що тут такого: вдарити по кістці! Ми ж не втрачаємо свідомості 
від удару по нозі чи ребрам! Але тут справа не в нижній щелепі, а в тому, що 
сьомий черепно-мозковий нерв швидко передає сигнал сильного 
подразнення (тобто удару) в мозок. І той для запобігання больового шоку 
«вимикається», подібно тому як вимикають електроенергію електростанції 
під час грози. Якщо бити по нижній щелепі часто і довго, одному із пари 
сьомих нервів це може набриднути і він перестає слухатись мозок, тобто 
наступає параліч. 
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Люди, у яких один із нервів сьомої пари 
паралізований (зазвичай це професійні боксери і 
непрофесійні вуличні бійкарі), коли розмовляють 
можуть рухати тільки однією частиною рота – 
тією де нерв ще погоджується працювати.  

При цьому ротовий отвір починає нагадувати 
контури моркви. 
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Тому цю хворобу (параліч одного із пари сьомих нервів) інколи 
називають «Синдром морковки» (назва, яка використовується 
медиками, але не є науковим терміном). І на нашому годиннику 
він зображений у вигляді моркви. 
Отже параліч 7-ї пари нервів ускладнює міміку, і не важко 
здогадатись, що він іннервує мімічні м'язи. 
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VIII 

ПРИСІНКОВО-ЗАВИТКОВИЙ 
(N. VESTIBULOCOCHLEARIS) 

n. statoacusticus 
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VIII пара черепних нервів – 
присінково-завитковий,  

n. vestibulocochlearis 
(справжній, чутливий) 

Локалізація ядер – міст (проектуються на area 
vestibularis)  

Ядра: 
• Nuclei cochleares dorsalis et ventralis 
• Nuclei vestibulares lateralis et medialis, superior 

et inferior (чутливі ядра) 
Вихід з мозку – позаду моста, спереду оливи 
Вихід з черепа – porus acusticus internus 
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Гілки Ділянки іннервації  

n. vestibularis  
Рецепторні клітини 

статокінетичного аналізатора 

n. cochlearis 
Рецепторні клітини слухового 

аналізатора 



276 



277 



278 



279 



280 



VIII пара здійснює іннервацію двох різних 
функціональних систем: органу слуху - 
равлики і органу рівноваги - 
вестибулярного апарату.  
Відповідно до цього n. statoacusticus 
складається з : 
 
 
- n. cochlearis  
  
- n. vestibularis 
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У маленьких дітей слух досліджують 
шляхом оцінки рухової реакції на звуковий 
подразник. Потрібно прагнути до того, щоб 
дитина не бачила джерела звуку.  
Зниження гостроти слуху називається 
гіпакузія (hypacusis), втрата - глухотою 
(surditas), загострення слуху - гиперакузією 
(hyperacusis). Остання виникає при 
ураженні лицевого нерва вище відходження 
від нього гілок до m. stapedius. 
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ГІПАКУЗІЯ (HYPACUSIS) 
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ВТРАТА - 
ГЛУХОТИ 
(SURDITAS) 
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ЗАГОСТРЕННЯ СЛУХУ - ГИПЕРАКУЗІЯ 
(HYPERACUSIS) 
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Ністагм - ритмічне посмикування очних 
яблук. По спрямованості цих рухів 
розрізняють горизонтальний, вертикальний, 
копіювальний ністагм. В одних випадках 
ністагм спостерігається постійно, в інших - 
виявляється лише при певному нахилі 
голови і положенні тіла. Зазвичай в 
ністагмоїдних рухах можна розрізнити два 
компоненти: швидкий рух в одну сторону і 
повільне повернення назад. 
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ІX 

ЯЗИКОВО-ГЛОТКОВИЙ НЕРВ  
(N. GLOSSOPHARYNGEUS)  



IX пара черепних нервів – 
язиково-глотковий нерв,  

n. glossopharyngeus  

(справжній, змішаний) 

Локалізація ядер – нижній трикутник ромбоподібної 
ямки 

Ядра: 
• Nucleus tractus solitarii (чутливе ядро в formatio reticularis) 

• Nucleus ambiguus (рухове ядро) 

• Nucleus salivatorius inferior (вегетативне ядро) 

Вихід з мозку – sulcus retroolivaris 

Вихід з черепа – foramen jugulare 

 

 289 



 

290 



291 



292 



n.  glossopharingeus (IX)
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Foramen jugulare
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Гілки Ділянки іннервації  

n. Tympanicus (утворює 
plexus tympanicus) 

Слизова оболонка барабанної порожнини і 
слухової труби, комірки соскоподібного 

відростка 

Rami tonsillares 

Rami linguales 

•Ramus m. 
stylopharyngei через 

ganglion oticum 
•Rami pharyngealis 

Слизова оболонка піднебінних мигдаликів і 
дужок 

Слизова оболонка задньої третини язика 

Парасимпатичні волокна до glandula parotis 
Слизова оболонка глотки 



n.  glossopharingeus (IX)
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n.  glossopharingeus (IX)

n.vagus

n.lingualis

(n.mandibularis)

гірке

солодке

кисле

солоне
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n.  glossopharingeus (IX)

sinus caroticus

ganglion superius

ganglion inferius

ganglion oticum
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n.  glossopharingeus (IX)
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n.  glossopharingeus (IX)
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n.  glossopharingeus (IX)
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IX нерв має 4 ядра: 
 
- nucl. tractus solitarii (спільне з XIII і X нервами); 
 
 
- nucl. salivatorius (спільне з XIII нервом); 
 
 
- nucl. alae cinereae (спільне з X нервом), що забезпечує 
чутливість гортані, трахеї, глотки, м'якого піднебіння, 
середнього вуха; 
 
 
- nucl. ambiguus (спільне з X нервом), іннервує м'язи глотки, 
гортані, надгортанника, м'якого піднебіння. 
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При ураженні будь-якого з ядер або стовбурів IX  нерва 
спостерігається зниження або випадання глоткового і 
піднебінного рефлексів, так як розривається рефлекторна дуга, 
афферентна частина якої представлена відростками біполярних 
гангліозних клітин і нейронами nucl. alae cinereae, а еферентна - 
нейронами nucl. ambiguus. При двосторонньому ураженні 
nucl. ambiguus порушується ковтання, хворі давляться. Параліч 
м'язів надгортанника призводить до потрапляння рідкої їжі в 
гортань і трахею, а параліч м'язів м'якого піднебіння - до 
затікання рідкої їжі в порожнину носоглотки і носа. Голос 
хворого набуває гугнявий носовий відтінок, оскільки звук 
резонує в носоглотці, не закритим піднебінної фіранкою. При 
двосторонньому ураженні тієї частини nucl. ambiguus, яка дає 
початок рухових волокон блукаючого нерва, можуть також 
спостерігатися розлади ковтання (дисфагія). 
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Параліч м'язів гортані призводить до провисання голосових зв'язок і до 
афонії - голос хворого втрачає дзвінкість, стає сиплим, іноді мова зовсім 
беззвучно. 

309 



Можна підсумувати симптоми, що спостерігаються при ураженні IX нерва: 
 
 
 
порушення смаку на задній третині язика;  
 
денервація привушної залози, що супроводжується сухістю в роті;  
 
анестезія глотки на стороні ураження;  
 
зниження глоткового і піднебінного рефлексів на стороні ураження;  
 
параліч м'якого піднебіння на стороні поразки, відхилення uvulae в здорову 
сторону;  
 
давлення при ковтанні;  
 
носовий відтінок голосу. 
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X 

БЛУКАЮЧИЙ НЕРВ (N. VAGUS) 



X пара черепних нервів – 
блукаючий нерв, n. vagus 

(справжній, змішаний) 

Локалізація ядер – трикутник блукаючого нерва в 
нижній частині ромбоподібної ямки 

Ядра: 
• Nucleus ambiguus (рухове ядро) 
• Nucleus tractus salitarii (чутливе ядро) 
• Nucleus dorsalis nervi vagi (вегетативне ядро) проектується 

в trigonum n. vagi 

Вихід з мозку – sulcus retroolivaris  
Вихід з черепа – foramen jugulare 
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ЗА ТОПОГРАФІЄЮ ВИДІЛЯЮТЬ 4 ВІДДІЛИ 
БЛУКАЮЧОГО НЕРВА: 

 
• ГОЛОВНИЙ 
 
• ШИЙНИЙ 
 
• ГРУДНИЙ 
 
• ЧЕРЕВНИЙ  
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Гілки Ділянки іннервації  

 Ramus meningeus Тверда оболона головного мозку 

    ГОЛОВНИЙ ВІДДІЛ 

Ramus auricularis Шкіра зовнішнього слухового ходу 
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Гілки Ділянки іннервації  

Rami pharingei 
(разом з n. 

glossopharyngeus et 
truncus sympathicus  

утворює plexus 
pharyngeus) 

М’язи-звужувачі глотки (верхній та 
середній), м’язи м’якого піднебіння (крім 

m. tensor veli palatini) 

n. laryngeus superior, 
rami cardiaci cervicalis 

superiores et 
inferiores (утворює 
серцеве сплетіння) 

Слизова оболонка гортані вище голосової 
щілини, корінь язика, надгортанник, m. 
cricothyroideus ш нижній м’яз-звужувач 

глотки 

ШИЙНИЙ ВІДДІЛ 
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Гілки Ділянки іннервації  

n. laryngeus reccurens 
rami oesophagei et 
trachlearis et n. laryngeus 
inferior, rami cardiaci 
thoracici – серцеве 
сплетіння   

Слизова оболонка, м’язи гортані, корінь 
язика, трахея, глотка, стравохід, 

щитоподібна, загрудинна залози, 
лімфатичні вузли шиї, серце і середостіння 

rami bronchiales  
(утворює легеневе 

сплетіння) 
 et tracheales  

Стінка бронхів і трахеї 

ГРУДНИЙ ВІДДІЛ 

rami oesophagei Стінка стравоходу 
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Гілки Ділянки іннервації  

Truncus vagales 
anterior 

•  rami gastrici 
anteriores 

• rami hepatici 

М’язова та слизова оболонки шлунка 

 Truncus vagales 
posterior 

• rami gastrici 
posteriores 

• Rami coeliaci 
• rr. renalis  

Селезінка, підшлункова залоза, нирки, 
тонка і товста кишки до лівого згину 

ободової кишки 

ЧЕРЕВНИЙ ВІДДІЛ 
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X 



X пара черепних нервів  має 4 ядра:  
 

- Nucl.  tractus solitarii 
 

-  Nucl. alae cinereae 
 

- Nucl. ambiguus 
 

-  Nucl. dorsalis nervi vagi  
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X пара черепних нервів  має 2 ганглії 
 
 
- gangl. jugulare,  

 
 

- gangl. nodosum  
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При ураженні X нерва спостерігаються такі симптоми: 
 
порушення смаку на задній третині мови;  
 
анестезія глотки, гортані, трахеї на ураженій стороні;  
 
зниження або випадання глоткового і піднебінного рефлексів на 
стороні ураження;  
 
односторонній параліч м'якого піднебіння, поперхіваніе при ковтанні, 
провисання голосової зв'язки;  
 
голос хрипкий з гугнявим відтінком;  
 
парасимпатична денервації внутрішніх органів на стороні поразки 
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XI 

ДОДАТКОВИЙ НЕРВ 
 (N. ACCESSORIES) 



ХІ пара черепних нервів – 
додатковий нерв, n. accessorius 

(справжній, руховий) 

Локалізація ядер – довгастий мозок, шийний відділ спинного мозку 

Ядра (рухові): 
• N. ambiguus (дорсолатерально від нижнього оливного комплексу) 

• N. spinalis nervi accessorii (передні роги шийних сегментів спинного мозку) 

Вихід з мозку – sulcus retroolivaris (нижче виходу n. vagus) 

Вихід з черепа – foramen jugulare 

Гілки: 

• r. externus 

• r. internus входить до складу n. vagus  

Ділянки іннервації – mm. trapezius et sternocleidomastoideus 
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Ядро додаткового нерва знаходиться в 
нижньому відділі довгастого мозку і сірій 
речовині спинного мозку на рівні С1 - С 5 .  
 
Корінці спінальної частини виходять на бічній 
поверхні шийного відділу спинного мозку, 
зливаються в загальний стовбур нерва, який 
піднімається вгору і через великий потиличний 
отвір входить в порожнину черепа, потім після 
злиття з бульбарной частиною нерва виходить 
через foramen jugulare.  
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Функції цих м'язів: нахил голови набік з 
поворотом особи в протилежну сторону, 
підведення плеча і акроміальной частини 
лопатки вгору (знизування плечима), 
відтягування плечового пояса кзади і 
приведення лопатки до хребта.  
 
Для дослідження функцій n. accessorius хворому 
пропонують зробити повороти голови в 
сторони, знизати плечима, підняти руки вище 
горизонтальної лінії.  
 
 

XI нерв іннервує m. sternocleidomastoideus і 
m. trapezius.  
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При ураженні ядра, корінця, стовбура нерва розвивається периферичний параліч 
грудино-ключично-соскоподібного і трапецієподібної м'язів: утруднений поворот 
голови на здорову сторону, плече на ураженій стороні опущене , лопатки нижнім 
кутом відходять від хребта, утруднено знизування плечем, обмежено піднімання 
руки вище горизонтальної лінії. 
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XII 

ПІД’ЯЗИКОВИЙ НЕРВ  
(N. HYPOGLOSSUS) 



ХІІ пара черепних нервів – 
під’язиковий нерв, n. hypoglossus 

Локалізація ядер – довгастий мозок (trigonum nervi 
hypoglossi) 

Ядра: 

• Nucleus nervi gypoglossi – рухове ядро (в trigonum n. 
hypoglossi) 

Вихід з мозку – sulcus anterolateralis довгастого мозку 

Вихід з черепа – canalis nervi hypoglossi 

Гілки – radix superior з’єднується з radix inferior шийного 
сплетіння, утворюючи ansa cervicalis – шийну петлю  

Ділянки іннервації – кінцеві гілки йдуть до м’язів язика, ansa 
cervicalis інервує м’язи, що лежать нижче під’язикової 
кістки та m. geniohyoideus 
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При периферичному ураженні нерва виникає парез або параліч 
відповідної половини мови. Спостерігається атрофія м'язів мови. При 
висовиваніі мова відхиляється убік паралічу, так як m. genio-glossus 
здорової сторони направляє мову вперед і в протилежну сторону. При 
ураженні ядра під'язикового нерва в м'язах мови спостерігаються 
фібрилярніпосмикування. Поразка під'язикового нерва веде до 
порушення мови. Вона стає нечітко, заплітається (дизартрія). Легку 
дизартрію можна виявити при проголошенні хворим важко 
артикульованих слів («сироватка з-під кисляку»).  
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При повному двосторонньому ураженні мову нерухомий і 
мова стає неможливою (анартрія), порушується також 
жування і ковтання.  
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При ураженні ядра під'язикового нерва і одночасному залученні в процес 
пірамідних шляхів, що проходять через стовбур, розвивається 
периферичний параліч м'язів мови і центральна геміплегія на 
протилежній стороні (альтернирующий синдром Джексона). 
 

(Желтым цветом обозначены очаги 
поражения; оранжевым - ядра 
черепномозговых нервов; пунктир - ход 
черепномозговых нервов.) 
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При ураженні довгастого мозку можливе поєднання 
ураження ядра XII нерва і ядер IX, X і XI нервів, а 
також пірамідного шляху з розвитком 
альтернирующих синдромів Авелліса, Шмідта.  
 
Синдром Авелліса - відрізняється від синдрому 
Джексона приєднанням симптомів ураження 
nucl. ambiguus (IX і X нерви). 
 
 
 Синдром Шмідта - на боці патологічного процесу 
відзначаються симптоми ураження всіх рухових ядер 
каудальної групи (nucl. ambiguus, ядер XI і XII нервів), 
на протилежному боці - центральна геміплегія. 
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СИНДРОМ АВЕЛЛІСА 
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СИНДРОМ ШМІДТА 
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