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Відділи головного мозку (схема).





• Продолговатый мозг и крыша среднего мозга



Апертуры 4 желудочка:



1. Lateral ventricle

2. Interventricular foramen

3. Third ventricle

4. Cerebral aqueduct

5. Fourth ventricle

6a. Median aperture 6b. Lateral aperture 6c. Central canal (spinal cord)

7. Subarachnoid space

8. Arachnoid villi

9. Dural sinuses

Marieb 12.26b
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Рис. 27. Розвиток головного мозку у плодів.
А – плід довжиною 10 мм;

Б – плід довжиною 27 мм;

В – плід довжиною 53 мм;

Г – плід довжиною 33 cм.

1 – тім’яний згин;

2 – шийний згин;

3 – довгастий мозок;

4 – міст;

5 – мозочок;

6 – середній мозок;

7 – черепні нерви;

8 – проміжний мозок;

9 – зоровий зачаток;

10 – кінцевий мозок;

11 – борозна між кінцевим і проміжним мозком;

12 – нюхова цибулина;

13 – гіпофізарний кут;

14 – соскоподібні підвищення;

15 – поперечна борозна;

16 – острівець.
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Спинний мозок

(medulla spinalis)

Потовщення
Мозковий конус

(conus medullaris)

Шийне

(intumesentia 

cerviales)

Передня серединна

щілина

(fissura mediana 
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spinalis) 
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Частини (сегменти) спинного мозку

Шийна частина

(шийні 

сегменти

[1-8])

(pars cervicalis, 

segmenta 

cervicalia) 

Грудна частина
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сегменти

[1-12])

(pars toracica, 

segmenta 

toracica)

Поперекова 

частина

(поперекові 

сегменти 

[1-5] )
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Куприкова 
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segmenta 
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Спинний мозок

(medulla spinalis)

Центральний канал

(canalis centralis)
Сіра речовина

(substancia grisea)

Біла речовина

(substancia alba)

Центральні структури 

спинного мозку

(structurae centrales

medullae spinalis) 

Сірі стовпи Спайки

Центральний 

канал
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centralis)

Передній стовп
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(columna anterior)

(cornu anterius)

Задній стовп
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Стовбур головного мозку

(truncus encephali)

Довгастий 

мозок

(myelencephalon) Міст (pons)

Середній 

мозок

(mesencephalon)





Довгастий мозок

(myelencephalon)

Передня

серединна

щілина

(fissura 

mediana 

anterior)

Піраміда

довгастого

мозку

(pyramis 

medullae

oblongatae) 

Перехрестя 

пірамід 

(decussatio

pyramdum)

Передньо

-бічна 

борозна

(sulcus 

anterolateralis)

Передоливна

борозна

(sulcus 

preolivaris)

Бічний 

канатик

(funiculus 

lateralis)

Задньо
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борозна

(sulcus 

posterolateralis)
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medianus 
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Клиноподібний горбок

(tuberculum cuneatum)

Тонкий горбок

(tuberculum gracilis)

Олива

(oliva)





Міст (pons)

Зовнішня будова

(morphologia externa)

Внутрішня будова

(morphologia interna)

Борозни

Мозочкові 

ніжки

Мосто-мозочковий

кут (angulus 

pontocerebellaris)

Верхній мозковий 

парус(velum

medulare 

superior)

Цибулино-мостова 

борозна

(sulcus bulbopontinus)

Основна борозна

(sulcus basilaris)

Середня мозкова

ніжка 

(pedunculus 

cerebellaris medius)

Верхня мозкова

ніжка

(pedunculus 

cerebellaris superior)

Основна частина

моста

(pars basilaris 

pontis)

Покрив моста

(tegmentum 

pontis)

Сіра речовина

(substantia grisea)

Сіра речовина

(substantia grisea)

Біла речовина

(substantia alba)

Біла речовина

(substantia alba)

Ядра моста

(nuclei pontis)

Волокна моста

Ядра моста

(nuclei pontis)

Сітчастий утвір

Пучки, шляхи, 

волокна мосту 

Трапецієподібне 

тіло

(corpus 

trapezoideum)







Мозочок (cerebellum)

Зовнішня будова

(morphologia externa)

Внутрішня будова

(morphologia interna)

Тіло мозочка (corpus cerebelli) Дерево життя (arbor vitae)

Півкулі мозочка (права/ліва)

(henispherium cerebelli)

Черв’як мозочка (vermis cerebelli)

Часточки мозочка

Щілини мозочка

(fissurae cerebelli)

Листки мозочка

(folia cerebelli)

Мозкове тіло мозочка

Кора мозочка (cortex cerebelli)

Ядра мозочка (nuclei cerebelli)

Ніжки мозочка (pedunculi cerebellares)

Шари

Молекулярний 

шар (stratum 

moleculare)

Шар 

грушоподібних 

нейронів

Зернистий шар 

Нижня мозочкова 

ніжка (pedunculus 

cerbellaris

inferior)

Середня мозочкова

ніжка (pedunculus 

cerbellaris 

medius)

Верхня мозочкова 

ніжка (pedunculus

cerbellaris 

superior)









Функція мозочка

1. Рівновага

2. Тонус м’язів

3. Координація рухів

4. Синергія



Mозочкова атаксія

• Ністагм:горизонтальний ністагм,
вертикальний, ротаторний

• Скандована мова
• Інтенційне тремтіння,
• Макрографія
• Мимопопадання або промахування,
яке виявляється при допомозі
координаторних проб

.



Mозочкова атаксія

• Дисметрія
• Гіпотонія м’язів
• Адіадохокінез
• Асинергія (проби Бабінського,
Ожеховського, Стюарта-Холмса



Середній мозок

(mesencepfalon)

Ніжки мозку

(великого)

(pedunculicerebri)

Водопровід 

середнього мозку

(aqueductus mesencephali) 

Покрівля 

середнього мозку

(tectum mesencephali)

Центральна 

сіра 

речовина

Пластинка 

покрівлі

(чотири-

горбкова

пластинка)

Нижній 

горбок

(colliculus

inferior)

Верхній 

горбок

(colliculums

superior)

Основа ніжки

(basis cerebri)

Низхідні шляхи

Чорна 

речовина

(substantia 

nigra)

Покрив 

середнього 

мозку

(tegmentum

mesencephali)

Біла речовина

(substantia alba)

Сіра речовина

(substantia grisea)

Висхідні та низхідні

шляхи

Червоне ядро та інші.

(nucleus ruber)







Проміжний мозок

(diencephalon)

Епіталамус

(epithalamus)

Таламус

(thalamus)

Метаталамус

(metathalamus)

Гіпоталамус

(hypothalamus)

Шишкоподібна 

залоза

Повідці

Трикутники 

повідців

Спайка повідців

(commissura 

habenularum)

Задня спайка

(commissura 

posterior)

Ядра 

епіталамуса

Подушка 

таламуса

(pulvinar 

thalami)

Сіра 

речовина

(substantia 

grisea)

Біла 

речовина

(substantia 

alba)

Ядра таламуса

Колінчасті 

тіла(corpus

geniculatum)

Субталамус

(subthalamus)

Субталалічне

ядро та ін.

(nucleus

subthalamus)

Сосочкове тіло

(corpus mamillare)

Нервогіпофіз

(neurohypophysis)

Зорове перехрестя

(chiasma opticus)

Зоровий шлях

(tractus opticus)

Сірий горб

(tuber cinereum)

Ядра гіпоталамуса

Біла речовина

(substantia alba)

Третій шлуночок

(ventriculus tertius)





Кінцевий мозок (великий мозок)

(telencephalon, cerebrum)

Кора

великого

мозку (плащ)

(pallium)

Звивини 

великого 

мозку

(gyri cerebri)

Частки 

велико

мозку

(lobi cerebri)

Борозни 

велико

мозку

(sulci cerebri)

Щілини 

велико

мозку

Повздовжня 

щілина

(fissura 

longitudinalis

cerebri)

Поперечна 

щілина(fissura

transversa 

cerebri)

Бічна 

борозна

(sulcus 

lateralis)

Міжчасткові 

борозна (sulci 

interlobares)

Тім’яно-

потилична 

борозна

(sulcus 

parietooccipitalis)

Центральна 

борозна(sulcus 

centralis)

Пластинки 

(шари)

(strata 

isocorticis)

Молекулярна

пластинка

(lamina 

molecularis)

Внутрішня 

зерниста 

пластинка

(l.granularis

interna)

Зовнішня 

зерниста 

пластинка

(l.granularis

externa)

Внутрішня

пірамідна

пластинка

(l.pyramidalis 

interna)

Зовнішня 

пірамідна

пластинка

(l.pyramidalis 

externa)

Багато-

формна 

пластинка

(lamina 

multiformis)

Острівцева 

частка

(insula,

lobus 

insularis) 

Лобова 

частка (lobus 

frontalis)

Тім’на 

частка (lobus

parietalis)

Потилична 

частка

(lobus 

occipitalis)

Скронева 

частка

(lobus 

temporalis)

Обідкова 

частка

(lobus 

limbicus)





Кінцевий мозок

(telencephalon)

Півкуля великого 

мозку

Краї 

великого 

мозку

Поверхні 

півкуль

великого 

мозку

Бічний 

шлуночок

(ventriculus 

lateralis)

Асоціативні 

й спайкові

волокна

Основні ядра 

та структури

(nuclei basales et 

structurae pertinentes) 

Скупчення 

хемергічних клітин

(aggregationes 

cellularum 

chemergicarum)

Морський коник

(hippocampus)
Верхній край

(margo 

superior)

Нижній край

(margo 

inferolateralis)

Присередній 

край (margo

inferomedialis)

Верхньобічна 

(f.superolateralis)

Присередня 

(f. medialis)

Мозолисте тіло

(corpus callossum)

Кінцева пластинка

(lamina terminalis)

Передня спайка

(commissura

anterior)

Скленіння

(fornics)

Прозора

перегородка

(septum pellucidum)

Хвостате ядро

(nucleus caudatus)

Внутрішня капсула

(capsula interna)

Сочевицеподібне 

тіло ( nucleus 

lemniformis)

Променистий 

вінець

(corona radiata)

Смугасте тіло

Огорожа

(claustrum)

Амінергічгі 

клітии

(cellulae 

aminergicae)

Холінергічні 

клітини

(cellulae

cholinergicae)



Truncus encephalicus є
філогенетично найстарішою частиною
головного мозку (paleencephalon). Він
є не тільки безпосереднім
продовженням, але й морфологічним
перетворенням спинного мозку. Саме з
цієї частини головного мозку виходять
в певному порядку послідовно III-ХII
пари черепних нервів, подібно до того,
як від спинного мозку відходять
спинномозкові нерви.
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Cтовбур головного мозку -
сегментарний апарат головного
мозку. Стовбур головного мозку
продовжується через великий
потиличний отвір в спинний мозок.
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Вже на ранніх стадіях розвитку
нервової трубки передній кінець її
відзначається своєю шириною і
намічається зачаток головного мозку,
який потім двома перехватами ділиться
на три первинні мозкові міхури:
1) ромбоподібний мозок

(rhombencephalon),

2) середній мозок (mesencephalon),

3) передній мoзoк (prosencephalon).
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Перший і третій міхури 
поділяються кожний ще на два 
вторинні:

- передній розчленовується на 
кінцевий (telencephalon) i 
проміжний мозок (diencephalon);

- ромбоподібний мозок ділиться на 
задній мозок (metencephalon) i 
довгастий мозок (myelencephalon).
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Стовбур головного мозку

(truncus encephali)

Довгастий 

мозок

(myelencephalon)
Міст

(pons)

Середній 

мозок

(mesencephalon)



Довгастий мозок
(myelencephalon s. medulla oblongata)
за свою форму одержав також назву
цибулини (bulbus). Він становить
відділ головного мозку, найближчий до
спинного мозку, і є його
безпосереднім продовженням. Його
довжина приблизно 25 мм. В довгастому
мозку розрізняють вентральну,
дорсальну і бічні поверхні.
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На вентральній поверхні по
боках fissura mediana містяться
два видовжених підвищення –
піраміди довгастого мозку
(pyramides medullae oblongatae),
або піраміди цибулини (pyramides
bulbi). Всередині кожної піраміди
проходять волокна кірково-
спинномозкових (пірамідних)
шляхів.
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Неперехрещені волокна
продовжуються в передні канатики
спинного мозку по тій самій
стороні, утворюючи передній
кірково-спинномозковий шлях
(tractus corticospinalis
anterior).
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Дорсальна поверхня довгастого
мозку складається з двох відділів:
нижній лежить відкрито, верхній
входить до складу ромбоподібної
ямки, яка утворює дно ІV шлуночка.
Посередині нижнього відділу
тягнеться задня серединна борозна
(sulcus medianus posterior), яка
розмежовує правий та лівий тонкі
пучки.
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Довгастий мозок

(myelencephalon)

Передня

серединна

щілина

(fissura 

mediana 

anterior)

Піраміда

довгастого

мозку

(pyramis 

medullae

oblongatae) 

Перехрестя 

пірамід 

(decussatio

pyramdum)

Передньо

-бічна 

борозна

(sulcus 

anterolateralis)

Передоливна

борозна

(sulcus 

preolivaris)

Бічний 

канатик

(funiculus 

lateralis)

Задньо

-бічна

борозна

(sulcus 

posterolateralis)

Пучки

Задня 

серединна

борозна

(sulcus 

medianus 

posterior)

Клиноподібний пучок

(fasciculus cuneatus)

Тонкий пучок

(fasciculus gracilis)

Клиноподібний горбок

(tuberculum cuneatum)

Тонкий горбок

(tuberculum gracilis)

Олива

(oliva)



Задній мозок (metencephalon)
складається з двох частин – моста і

мозочка.
Міст (pons) був названий так

італійським анатомом Вароліо (1543-
1575) тому, що зєднує вентрально дві
півкулі мозочка, розташовані над
четвертим шлуночком. Міст
зявляється тільки у ссавців у звязку з
розвитком плаща головного мозку (у
людини він найбільш розвинений).
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Міст (pons)

Зовнішня будова

(morphologia externa)

Внутрішня будова

(morphologia interna)

Борозни

Мозочкові 

ніжки

Мосто-мозочковий

кут (angulus 

pontocerebellaris)

Верхній мозковий 

парус(velum

medulare 

superior)

Цибулино-мостова 

борозна

(sulcus bulbopontinus)

Основна борозна

(sulcus basilaris)

Середня мозкова

ніжка 

(pedunculus 

cerebellaris medius)

Верхня мозкова

ніжка

(pedunculus 

cerebellaris superior)

Основна частина

моста

(pars basilaris 

pontis)

Покрив моста

(tegmentum 

pontis)

Сіра речовина

(substantia grisea)

Сіра речовина

(substantia grisea)

Біла речовина

(substantia alba)

Біла речовина

(substantia alba)

Ядра моста

(nuclei pontis)

Волокна моста

Ядра моста

(nuclei pontis)

Сітчастий утвір

Пучки, шляхи, 

волокна мосту 

Трапецієподібне 

тіло

(corpus 

trapezoideum)





Міст має дві частини:
основну частину моста (pars
basilaris pontis) і покрив
моста (tegmentum pontis); a
також, відповідно, дві
поверхні: вентральну (що
прилягає до clivus основи
черепа) і дорсальну (що
обернена в порожнину ІV
шлуночка).
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Межою між pars basilaris
pontis i tegmentum pontis на
фронтальному зрізі є
трапецієподібне тіло (corpus
trapezoideum), утворене
поперечними волокнами, які
йдуть від передніх завиткових
ядер (nuclei cochleares
anteriores) VIII пари черепних
нервів.
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Мозочок (cerebellum)

Зовнішня будова

(morphologia externa)

Внутрішня будова

(morphologia interna)

Тіло мозочка (corpus cerebelli) Дерево життя (arbor vitae)

Півкулі мозочка (права/ліва)

(henispherium cerebelli)

Черв’як мозочка (vermis cerebelli)

Часточки мозочка

Щілини мозочка

(fissurae cerebelli)

Листки мозочка

(folia cerebelli)

Мозкове тіло мозочка

Кора мозочка (cortex cerebelli)

Ядра мозочка (nuclei cerebelli)

Ніжки мозочка (pedunculi cerbellares)

Шари

Молекулярний 

шар (stratum 

moleculare)

Шар 

грушоподібних 

невронів

Зернистий шар 

Нижня мозочкова 

ніжка (pedunculus 

cerbellaris

inferior)

Середня мозочкова

ніжка (pedunculus 

cerbellaris 

medius)

Верхня мозочкова 

ніжка (pedunculus

cerbellaris 

superior)



Мозочок (cerebellum) є
похідним ромбоподібного мозку і
розвивається в звязку з
рецепторами гравітації. Мозочок є
в усіх хребетних, хоч розвинутий
він далеко не однаково навіть у
представників одного і того самого
класу тварин (це обумовлено
характером рухів тварини: чим вони
складніше, тим краще розвинутий
мозочок).
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Мозочок







Мозочок вперше зявляється у
круглоротих (міноги) у вигляді
поперечної пластинки. У нижчих
хребетних (риби) відокремлюються парні
вушкоподібні частини (archicerebellum)
i непарне тіло (paleocerebellum), яке
відповідає червяку. Півкулі мозочка
зявляються тільки у ссавців
(neocerebellum). Таким чином, мозочок в
процесі розвитку пройшов три стадії
відповідно зміні засобів пересування
тварин.
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Схема розподілу складових частин мозочка. 

А – серединний розріз через черв’як; Б – вигляд зверху.

1 – водопровід середнього мозку; 

2 – пластинка покрівлі середнього мозку; 

3 – язичок мозочка [І]; 

4 – центральна часточка [II і III]; 

5 – вершина [IV і V]; 

6 – первинна (передсхилова) щілина;

7 – схил [VI];

8 – листок черв’яка [VII А];

9 – горб [VII В];

10 – піраміда [VIII];

11 – вторинна (запірамідна) щілина;

12 – довгастий мозок;

13 – язичок [IX];

14 – вузлик [X];

15 – четвертий шлуночок;

16 – міст;

17 – мигдалик мозочка (передній приклаптик [Н IX]);

18 – клаптик [Н X];

19 – двочеревцева часточка  [Н VIII];

20 – тонка (присерединна) часточка  [Н VII В];

21 – нижня півмісяцева часточка (друга ніжка 

петлеподібної часточки) [Н VII А];

22 – горизонтальна щілина;

23 – верхня півмісяцева часточка (перша ніжка 

петлеподібної часточки) [H VII A];

24 – проста часточка [Н VI та VI];

25 – передня (вентральна) частина чотирикутної 

часточки [Н IV];

26 – крило центральної часточки.

І – черв’як мозочка [І-X]; ІІ – півкуля мозочка [НII-НХ].
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У товщі тіла мозочка розташовані
скупчення сірої речовини у вигляді ядер
мозочка (nuclei cerebelli). Філогенетично
наймолодшим є зубчасте ядро (nucleus
dentatus). Спереду від зубчастого ядра
розташоване кіркоподібне ядро (nucleus
emboliformis) – закриває ворота зубчастого
ядра (hilum nuclei dentati), як корок отвір
пляшки. Присередньо містяться кулясте ядро
(nucleus globоsus) i ядро вершини (nucleus
fastigii). Від ядра вершини в бічний
канатик спинного мозку прямує вершинно-
спинномозковий шлях (tractus
fastigiospinalis).
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Мозочок за допомогою
мозочкових ніжок (pedunculi
cerebellares) зєднується з
іншими відділами головного
мозку.
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Четвертий шлуночок (ventriculus
quartus) є непарною порожниною
ромбоподібного мозку; він містить
спинномозкову рідину і сполучається
вгорі через водопровід середнього мозку
з третім шлуночком, внизу з центральним
каналом спинного мозку, і через отвори
в судинному прошарку (tela choroidea) з
підпавутинним простором головного
мозку.
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За формою четвертий шлуночок
нагадує намет, вершина якого обернена
вгору, основа – вперед і вниз. Основа
намету, яка становить дно ІV шлуночка,
ромбоподібної форми, звідси її назва –
ромбоподібна ямка (fossa rhomboidea).
Верхні краї ромбоподібної ямки обмежені
верхніми мозочковими ніжками, а нижні –
нижніми мозочковими ніжками.
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Сіра речовина розміщена всередині стовбура
головного мозку.

На ромбоподібну ямку проектуються ядра V-
ХІІ пар черепних нервів, які розміщені в товщі
моста і довгастого мозку.

Замкнена нервова трубка на місці переходу
спинного мозку в довгастий мозок і міст є
розкритою по своєму задньому боку ніби книжка.
Чутливі ядра черепних нервів проектуються на
ромбоподібну ямку в бічних її частинах; рухові –
в присередніх; а вегетативні (парасимпатичні)
ядра – проміжними.
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СЕРЕДНІЙ МОЗОК 
(mesencephalon)





До нього належать:
- покрівля середнього мозку (tectum
mesencephali);
- ніжки мозку (crura cerebri; 
pedunculi cerebri);
- водопровід середнього мозку; 
водопровід мозку (aqueductus
mesencephali; aqueductus cerebri).





Межі середнього мозку чітко 
виражені з вентральної поверхні 
стовбура мозку:
- передньою межею є зорове
перехрестя (chiasma opticum);
- задньою межею є передній край 
моста (margo anterior pontis).





Покрівля середнього мозку
(tectum mesencephali)





Поверхнева (дорсальна) частина покрівлі 
середнього мозку (tectum mesencephali) є 
нерівною, розміщена над водопроводом 
середнього мозку (aqueductus mesencephali) і 
представлена:
- пластинкою покрівлі; чотиригорбковою 
пластинкою (lamina tecti; lamina 
quadrigemina), яка має чотири підвищення, що 
відокремлені одне від одного двома 
борозками, розділяючи покрівлю на:
- два верхні горбики (colliculi superiores);
- два нижні горбики (colliculi inferiores).







Ядра правого і лівого верхніх горбиків
з’єднуються між собою спайкою
верхніх горбиків (comissura
colliculorum superiorum), а ядра
правого і лівого нижніх горбиків –
спайкою нижніх горбиків (comissura
colliculorum inferiorum).





У людини верхні горбики (colliculі
superiores), ручки верхніх горбиків та
бічні колінчасті тіла входять до
складу підкіркових центрів зору, а
нижні горбики, ручки нижніх
горбиків та присередні колінчасті
тіла входять до складу підкіркових
центрів слуху.





Від цих горбиків у бічному напрямку
відходять потовщення у вигляді
валика – ручки горбика (brachium 
colliculi), які є:
- ручкою верхнього горбика
(brachium colliculi superioris);
- ручкою нижнього горбика
(brachium colliculi inferioris).





Верхні і нижні горбики
відокремлені між собою
поперечною борозною, а праві та
ліві горбики – поздовжньою

борозною.





Ручки від верхніх горбиків
закінчуються в бічному
колінчастому тілі (corpus
geniculatum laterale).



Ручки від нижніх горбиків
закінчуються в присередньому
колінчастому тілі (corpus
geniculatum mediale).





Колінчасті тіла (corpora
geniculata) є складовою
проміжного мозку

(diencephalon).





Позаду від ручки нижнього горбика
(brachium colliculi inferioris), попереду
від верхньої мозочкової ніжки
(pedunculus cerebellaris superior) і
досередини від ніжки мозку
розміщений трикутник петлі
(trigonum lemnisci), в товщі якого
проходять слухові нервові волокна
бічної петлі (lemniscus lateralis).





Між правим і лівим верхніми
горбиками у верхній (передній)
частині поздовжньої борозни є ложе
для шишкоподібної залози; епіфіза
(glandula pinealis), а в нижній (задній)
частині цієї борозни починається
вуздечка верхнього мозкового
паруса (frenulum veli medullaris

superioris).







До підкіркових центрів зору
належать:
- верхні горбики (colliculi superiores);
- ручки верхніх горбиків (brachia 
colliculorum superiorum);
- бічні колінчасті тіла (corpora 
geniculata lateralia).





До підкіркових центрів слуху
належать:
- нижні горбики (colliculi inferiores);
- ручки нижніх горбиків (brachia 
colliculorum inferiorum);
- присередні колінчасті тіла
(corpora geniculata medialia).





Ніжки мозку (crura cerebri)



Федеративний комітет з
анатомічної термінології визнав
термін "crus cerebri" – ніжка
мозку кращим терміном, ніж
"pedunculus cerebri", оскільки він
є більш зрозумілим.





Це товсті мозкові тяжі, які
відходять від мосту і прямують
наперед до півкуль великого

мозку.



Між ніжками мозку розміщена
глибока міжніжкова ямка (fossa
interpeduncularis), на дні якої
знаходиться задня пронизана
речовина (substantia perforata

posterior).





Із борозни окорухового нерва
(sulcus nervi oculomotorii), яка є на
присередній поверхні кожної
ніжки, виходить окоруховий нерв.



На горизонтальному поперечному 
розрізі кожна ніжка розділена
чорною речовиною (substantia nigra) 
на:
- покрив середнього мозку
(tegmentum mesencephali) – задня
частина;
- основу ніжки (basis pedunculi) –
передня частина.





Чорна речовина (substantia nigra), 
забарвлення якої спричинене пігментом 
меланіном, що міститься в її нервових 
клітинах, поділяється на такі частини:
- щільну та бічну частини (pars compacta 
et lateralis);
- зачервоноядерну частину (pars 
retrorubralis);
- сітчасту частину (pars reticularis).







Покрив середнього мозку (tegmentum
mesencephali) розміщений між чорною
речовиною (substantia nigra), яка відділяє його
від основ ніжок мозку (bases pedunculorum
cerebri), та умовною площиною, що проходить
через водопровід середнього мозку
(aqueductus mesencephali) і відділяє його від
покрівлі середнього мозку (tectum
mesencephali). У ньому розміщені скупчення
сірої та білої речовин.



У покриві середнього мозку (tegmentum mesencephali) 
розміщені такі основні ядра середнього мозку:
- червоне ядро (nucleus ruber), яке розміщене дорсально від 
присередньої частини чорної речовини і простягається від 
гіпоталамуса (hypothalamus) до рівня нижніх горбиків 
пластинки покрівлі (colliculi inferiores laminae tecti);
- рухове ядро окорухового нерва (nucleus nervi oculomotorii), 
яке міститься на рівні верхніх горбиків (colliculi superiores);
- додаткове ядро окорухового нерва (nucleus accessorus nervi 
oculomotorii), або ядро Якубовича, що є парасимпатичним 
ядром ІІІ пари черепних нервів, яке розміщене вентрально від 
ядра окорухового нерва;
- рухове ядро блокового нерва (nucleus nervi trochlearis), яке 
міститься на рівні нижніх горбиків (colliculi inferiores).



Покрив середнього мозку (tegmentum 
mesencephali) містить також сітчасту 
речовину; сітчасту формацію (formatio 
reticularis), в якій розміщені такі сітчасті ядра
(nuclei reticulares):
- клиноподібне ядро (nucleus cuneiformis);
- підклиноподібне ядро (nucleus 
subcuneiformis);
- ніжко-мостове покривне ядро (nucleus 
tegmentalis pedunculopontinus);
- приніжкове ядро (nucleus parapeduncularis).





Отже, сітчаста формація ніжок
мозку (formatio reticularis crurum
cerebri) складається з груп нейронів,
дифузно розміщених між чорною
речовиною (substantia nigra) та
водопроводом середнього мозку
(aqueductus mesencephali), які
складають сітчасті ядра (nuclei

reticulares).





У білій речовині покриву середнього мозку 
(tegmentum mesencephali) проходять:
- присередня петля (lemniscus medialis);
- бічна петля (lemniscus lateralis);
- трійчаста петля (lemniscus trigeminalis);
- присередній поздовжній пучок (fasciculus 
longitudinalis medialis);
- задній (дорсальний) поздовжній пучок (fasciculus 
longitudinalis posterior; fasciculus longitudinalis 
dorsalis);
- центральний покривний шлях (tractus tegmentalis 
centralis), який є одним з головних низхідних 
екстрапірамідних шляхів стовбура головного мозку 
(truncus encephali).



Основа ніжки (basis pedunculi)
утворена провідними шляхами,
які йдуть від кори великого мозку
до мосту, довгастого мозку і
спинного мозку (низхідні провідні

шляхи).





До них належать:
- кірково-спинномозковий шлях (tractus corticospinalis), або 
пірамідний шлях (tractus pyramidalis), до якого входять:
а) кірково-спинномозкові волокна (fibrae corticospinales);
б) кірково-ядерні волокна (fibrae corticonucleares);
- кірково-мостовий шлях (tractus corticipontinus), до якого 
входять:
а) лобово-мостові волокна (fibrae frontopontinae);
б) потилично-мостові волокна (fibrae occipitopontinae);
в) тім’яно-мостові волокна (fibrae parietopontinae);
г) скронево-мостові волокна (fibrae temporopontinae);
д) кірково-сітчасті волокна (fibrae corticoreticulares).





Чорна речовина (substantia nigra),
сітчаста речовина (formatio
reticularis) і червоне ядро (nucleus
ruber) функціонально належать до
екстрапірамідної системи, яка
підтримує тонус скелетних м’язів та
керує несвідомими автоматичними

рухами.





Отже, середній мозок містить:
- підкіркові центри слуху і зору, важливі 
екстрапірамідні ядра, ядра окорухових 
нервів (III та IV пари черепних нервів);
- усі висхідні та низхідні проекційні шляхи, які 
зв’язують кору головного мозку з нижче-
розміщеними відділами центральної нервової 
системи;
- пучки білої речовини, які зв’язують середній 
мозок з іншими відділами центральної 
нервової системи.





Водопровід середнього мозку;
водопровід мозку; водопровід 

Сільвія
(aqueductus mesencephali; 

aqueductus cerebri; 
aqueductus Sylvii)



Це вузький канал, який
вистелений епендимою, з’єднує
ІІІ шлуночок з ІV шлуночком і
оточений центральною сірою
речовиною (substantia grisea
centralis).





Він містить спинномозкову рідину
і має отвір водопроводу
середнього мозку; отвір
водопроводу мозку (apertura
aqueductus mesencephali; apertura
aqueductus cerebri), через який
сполучається з IV шлуночком.



Водопровід середнього мозку
(aqueductus mesencephali) є

порожниною середнього мозку і
через нього проходить межа між

ніжками мозку (pedunculi cerebri) та
покривом середнього мозку
(tegmentum mesencephali).





СІТЧАСТІ ЯДРА (nuclei reticulares),
або СІТЧАСТА ФОРМАЦІЯ 

(formatio reticularis),
чи РЕТИКУЛЯРНА ФОРМАЦІЯ

(formatio reticularis)





Це будь-яка сукупність кількох
дифузних сіток із клітин та
нервових волокон у спинному
мозку та у стовбурі головного
мозку (truncus encephali), які
утворюють сітку.



Сітчаста формація (formatio reticularis) 
пов’язана з:
- усіма органами чуття (organa sensuum);
- руховими та чутливими ділянками 
(regiones motoriae et sensoriae):
- кори великого мозку (cortex cerebri);
- таламусa (thalamus);
- гіпоталамусa (hypothalamus);
- спинного мозку (medulla spinalis).





Сітчаста формація, за І. П.
Павловим, – це друга
неспецифічна аферентна
нервова система.



До ядер ретикулярної формації 
належать:
- сітчасті ядра (nuclei reticulares) 
довгастого мозку, мосту та 
середнього мозку;
- ядра шва (nuclei raphes) довгастого 
мозку, мосту та середнього мозку;




