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Топографія глибокої ділянки 
лиця. Шляхи поширення 
гнійних процесів

Глибока ділянка лиця 
Міжщелепна ділянка за М. І. Пироговим. 
Обмежена із зовнішньої сторони  – гілкою 
нижньої щелепи, спереду – горбом верхньої 
щелепи, зсередини – крилоподібним відро-
стком клиноподібної кістки, зверху  – осно-
вою черепа. Тут розташовані скроневий м’яз 
(m.  temporalis), латеральний і  медіальний 
крилоподібні м’язи (mm.  ptery goideus late-
ralis et medialis), які розділені сполучно-
тканинною пластиною – міжкрилоподібною 
фасцією. 

У глибокій ділянці виділяють два про-
міжки  – скронево-крилоподібний (intersti-
tium temporopterygoideum) і  міжкрилопо-
дібний (interstitium interpterygoideum), які 
з’єднуються між собою і утворені пухкою 
клітковиною. 

Скронево-крилоподібний проміжок 
обмежений ззовні гілкою нижньої щелепи 
зі скроневим м’язом, а  зсередини  – між-
крилоподібною фасцією з  медіальним 
крилоподібним м’язом. Унизу щілина за-
кінчується в місці фіксації медіального кри-
лоподібного м’яза до внутрішньої поверхні 
кута нижньої щелепи. У  скронево-крило-
подібній щілині розташовуються верхньо-
щелепна артерія і  крилоподібне венозне 
сплетення. Догори щілина поширюється 
в  підскроневу ямку  – простір між скроне-
вим м’язом та  окістям скроневої кістки. 
Дозаду ця щілина сполучається з защелеп-
ним простором через проміжок, утворений 
крилоподібною фасцією у вигляді lig. sphe-
nomandibulare і  сугло бовим відростком 
щелепи. Через цей проміжок у  глибоку ді-
лянку лиця вступає a.  maxillaris. Попереду 
скронево-крилоподібна щілина сполучаєть-
ся з жировим тілом щоки (Біша) через про-
міжок, утворений переднім краєм нижньої 

щелепи, тілом верхньої щелепи і виличною 
кісткою. У  передньому відділі простір від-
кривається у  fossa pterygopalatina і  через 
овальний отвір сполучається з порожниною 
черепа, через нижню очноямкову щілину 
(fissura orbitalis inferior)  – з  порожниною 
очниці, через клинопіднебінний отвір (fo-
ramen sphenopalatinum)  – з  порожниною 
носа, через піднебінний канал (canalis pa-
latinas)  – з  порожниною рота. Через кліт-
ковину скронево-крило-піднебінної щілини 
проходять судини й нерви глибокої ділянки 
лиця: a.  maxillaris, plexus venosus pterygoi-
deus, nn. alveolaris inferior, lingualis та ін. Всі 
ці елементи обкутані відрогами міжкрило-
подібної фасції. 

Міжкрилоподібний проміжок  – між 
латеральним і медіальним крилоподібним 
м’язами сполучається зі скронево-крилопо-
дібним і навкологлотковим просторами, че-
рез овальний і остистий отвори – з порож-
ниною черепа, за ходом язикового нерва 
досягає дна порожнини рота. У цьому про-
міжку розташовані крило-піднебінне веноз-
не сплетення, верхньощелепна артерія та її 
гілки, гілки нижньощелепного нерва – язи-
ковий і нижній альвеолярний, які розділені 
міжкрилоподібною фасцією, що спричиняє 
невдачі при мандибулярній анестезії.

Клітковина глибокої ділянки лиця може 
втягуватися в гнійний запальний процес при 
остеофлегмонах, тобто нагноєннях кліткови-
ни з первинним вогнищем у кістці й нижніх 
кутніх зубах. При цьому втягується в процес 
медіальний крилоподібний м’яз, наслідком 
чого є  тризм, тобто запальна контрактура 
названого м’яза, що утрудняє відкривання 
рота. Подальше поширення інфекції може 
призвести до флебіту вен крилоподібного 
сплетення з  наступним переходом запаль-
ного процесу на вени ок. Нагноєння клітко-
вини скронево-крилоподіб ного проміжку 
може перейти на тверду мозкову оболону 
за ходом a. meningea media або гілок трій-
частого нерва (через остистий, овальний 
або круглий отвори).
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Жувально-щелепна щілина замкнута 
між жувальним м’язом і гілкою нижньої ще-
лепи з мембраною, натягнутою від вінцевого 
до суглобового відростка кістки. Знизу й ча-
стково позаду вона обмежена полем при-
кріплення м’яза до нижньої щелепи. Догори 
щілина відкрита в  клітковинний простір, 
розташований під апоневрозом скроневої ді-
лянки. Гнійний процес із жувально-щелепної 
щілини під виличною дугою може поширити-
ся між згаданим апоневрозом і  скроневим 
м’язом. 

Топографія навкологлоткового 
та позаглоткового просторів

Навкологлотковий (парафарингеальний) 
простір (spacium peripharyngeum) оточує 
глотку з боків, відділений від позаглоткового 
простору бічною перегородкою, що утворює 
фасціальний листок, натягнутий між перед-
хребтовою фасцією і  фасцією глотки (apo-
neurosis pharyngoprevertebralis) (рис. 31). 
Навкологлотковий простір розташований між 

Рис. 31. Ложе привушної залози та навкологлотковий (парафарингеальний) простір (горизонталь-
ний розріз):
1 – mandibula;  2 – m. masseter;  3 – ductus parotideus;  4 –  tascia parotideomasseterica;  5 – a.  facialis;  
6, 10 – nodi lymphatici parotidei (superficiales); 7 – a. facialis, v. retromandibularis і nodus lymphaticus paroti-
deus (protundus); 8 – v. jugularis externa; 9 – gl. parotis; 11 – m. digastricus; 12 – m. sternocleidomastoideus; 
13 – задній відділ навкологлоткового простору; 14 – верхня група глибоких шийних лімфатичних 
вузлів; 15 – v. jugularis interna і n. glossopharyngeus; 16 – верхній шийний вузол симпатичного нерва, 
n. vagus і n. accessorius; 17 – передхребтові м’язи і fascia prevertebralis, що їх покриває; 18 – nodi lym-
phatici retropharyngei і позаглотковий простір; 19 – a. carotis interna і n. hypoglossus; 20 – aponeurosis 
pharyngoprevertebralis (перегородка Шарпі); 21 – aponeurosis stylopharyngea; 22 – processus styloideus 
з м’язами, що починаються від нього; 23 – глотковий відросток привушної залози; 24 – aponeuro-
sis pharyngobasilaris; 25 – передній відділ навкологлоткового простору; 26 – піднебінна мигдалина;  
27 – m. constrictor pharyngis superior; 28 – m. pterygoideus medialis
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глоткою (зсередини), ложем привушної залози 
й медіальним крилоподібним м’язом (зовні). 
Угорі простір досягає основи черепа, внизу – 
під’язикової кістки. У ньому розрізняють два 
відділи: передній і задній. Границю між ними 
утворює шилоподібний відросток з  м’язами, 
що починаються від нього (mm. stylopharynge-
us, styloglossus і stylohyoideus) і фасціальний 
листок, натягнутий між шилоподібним відро-
стком і глоткою (aponeurosis stylophаryngea). 
До переднього відділу навкологлоткового 
простору прилягають: попереду – піднебінна 
мигдалина, зовні (у проміжку між медіальним 
і крилоподібним м’язом та шилоподібним від-
ростком)  – глотковий відросток привушної 
залози; у цьому відділі розташовуються гілки 
висхідної піднебінної артерії та однойменних 
вен, що відіграють роль у поширенні запален-
ня з піднебінної мигдалини. У задньому від-
ділі навкологлоткового простору проходять 
судини й нерви: v. jugularis interna, a. carotis 
interna та nn.  glossopharyngeus, vagusi, ac-
cessorius, hypoglossus і  sympathicus, глибокі 
шийні лімфатичні вузли. Інфікування навко-
логлоткового простору спостерігається при 
ураженнях сьомого й восьмого зубів нижньої 
щелепи, при переході гнійного процесу зі spa-
tium parotideum або по лімфатичних шляхах. 
Запалення клітковини навкологлоткового 
простору призводить до утруднення ковтання 
й дихання. Якщо інфекція з переднього відді-
лу spatium parapharyngeum проникає в задній 
(руйнування aponeurosis stylopharyngea), то 
вона поширюється по spatium vasonervorum 
шиї в  переднє середостіння. При гнійному 
ураженні клітковини заднього відділу навко-
логлоткового простору виникає небезпека 
омертвіння стінки внутрішньої сонної артерії 
(з  наступною артеріальною кровотечею) або 
розвитку септичного тромбозу внутрішньої 
яремної вени.

Позаглотковий простір (spatium retro-
pharyngeum) розташований між глоткою (з її 
фасцією) і  предхребтовою фасцією й  тяг-
неться від основи черепа до рівня VI шийно-
го хребця, де переходить у spatium retrovis-

cerale шиї. Позаглотковий простір ділиться 
перегородкою на правий і лівий відділи, що 
пояснює однобічну локалізацію позаглотко-
вих абсцесів. При інфікуванні spatium ret-
ropharyngeum подальше поширення гною 
відбувається уздовж стравоходу в заднє се-
редостіння.

Артеріальне кровопостачання 
лиця і його особливості

Лице кровопостачається зовнішньою і  вну-
трішньою сонними артеріями (аa.  cаrоtis 
ехtеrnа еt іntеrnа), які є  гілками загальної 
сонної артерії (а. саrоtіs соmmunіs). 

Від внутрішньої сонної артерії в кровопо-
стачанні лиця бере участь а.  ophthalmica, 
що забезпечує артеріальне кровопостачання 
тканин очної ямки та анастомозує з лицевою 
артерією в ділянці внутрішнього кута ока. 

Від зовнішньої сонної артерії (рис. 32) від-
ходять лицева артерія (а. fасіаlіs), поверхне-
ва скронева apтepія (a. temporalis superficia-
lis), верхньощелепна артерія (a. maxillaris).

Лицева артерія (а. fасіаlіs) відходить від 
сонної артерії на шиї, перегинаючись через 
край нижньої щелепи, з’являється на лиці 
біля переднього краю жувального м’яза, де її 
можна придавити до краю щелепи для тим-
часової зупинки кровотечі при ушкодженнях 
лиця. У підшкірній клітковині між мімічними 
м’язами артерія йде до кута рота й потім до 
внутрішнього кута ока, де своєю кінцевою 
гілкою – a. angularis – анастомозує з a. dor-
salis nasi – гілкою a. ophthalmica (від a. caro-
tis internа). Лицева артерія віддає гілки на 
шиї й лиці: висхідну піднебінну, підпідборід-
ну, нижню й верхню губні apтepії та ін.

Поверхнева скронева apтepія (a. tempo-
ralis superficialis)  – кінцева гілка зовнішньої 
сонної apтepії, проходить у товщі привушної 
слинної залози й виходить під шкіру спереду 
козелка вушної раковини. Поверхнева скро-
нева артерія віддає гілки до привушної зало-
зи (рр. parotidei) і вушної раковини (рр. au-
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riculares anteriores), до поперечної артерії 
лиця, середньої скроневої й виличної артерії. 
Розділяється на дві кінцеві гілки  – тім’яну 
й лобову (r. parietalis et r. frontalis).

Верхньощелепна артерія (a. maxillaris) – 
друга кінцева гілка зовнішньої сонної артерії, 

проходить у глибокій ділянці лиця й умовно 
ділиться на три відділи: перший  – обгинає 
шийку нижньої щелепи, другий – проходить 
у  скронево-крилоподібному проміжку між 
m. temporalis та m. pterygoideus lateralis, тре-
тій  – проникає в  крилоподібну ямку (fossa 
pterygopalatinа).

У першому відділі від верхньощелепної 
артерії відходять:

 y глибока вушна артерія (a. auricularis pro-
funda)  – кровопостачає барабанну пе-
ретинку,  капсулу скронево-нижньоще-
лепного суглоба й  частину зовнішнього 
слухового ходу;

 y передня барабанна артерія (a.  tympani-
ca anterior) – кровопостачає слизову обо-
лонку барабанної порожнини;

 y нижня альвеолярна артерія (a. alveolaris 
inferior) через foramen mаndibulare іде 
в  однойменний канал нижньої щелепи 
й  кровопостачає зуби і  ясна, виходить 
через підборідний отвір (foramen men-
tale) під назвою а. mentalis і розгалужу-
ється в шкірі й м’язах підборіддя;

 y середня менінгеальна артерія (a.  me-
ningea media) піднімається по медіальній 
поверхні латерального крилоподібного 
м’яза, через остистий отвір (foramen spi-
nosum) проникає в  порожнину черепа 
й ділиться на передню і зад ню гілки, які 
кровопостачають тверду мозкову обо-
лону.

У другому відділі від верхньощелепної ар-
терії відходять: 

 y жувальна артерія (a. masseterica) – кро-
вопостачає m. masseter; 

 y глибокі скроневі артерії (аа.  temporales 
profundae)  – кровопостачають скроне-
вий м’яз;

 y щічна артерія (a. buccalis) – кровопоста-
чає однойменний м’яз;

 y задня верхня альвеолярна (а.  аlveolaris 
superior posterior) – гілки цієї артерії кро-
вопостачають верхні моляри, ясна й сли-
зову оболонку верхньощелепної пазухи;

Рис. 32. Топографія a. carotis externa: 
1 – а. temporalis та її гілки – rr. parotidei, 
а. transversa faciei, rr. auriculares anteriores, а. zy-
gomaticoorbitalis, а. temporalis media, r. frontalis, 
r. parietalis; 2 – а. maxillaris та її три відділи;  
3 – а. occipitalis; 4 – а. auricularis posterior;  
5 – а. pharyngea ascendens; 6 – а. facialis;  
7 – а. lingualis; 8 – а. thyroidea superior.
Позначення в колі: 
Гілки ретромандибулярного відділу:
1 – а. auricularis profunda; 2 – а. tympanica ante-
rior; 3 – a. meningea media; 4 – a. alveolaris inferior.
Гілки середнього відділу: 
5 – аa. temporales profundae; 6 – а. masseterica; 
7 – rr. pterygoidei; 8 – а. buccalis. 
Кінцевий відділ: 
9 – а. alveolaris superiоr posterior; 10 – а. palatina 
descendens; 11 – а. sphenopalatina; 12 – a. canalis 
pterygoidei; 13 – a. infraorbitalis
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 y крилоподібні гілки (rr. pterygoidei) – кро-
вопостачають латеральний і медіальний 
крилоподібні м’язи. 

У третьому відділі від верхньощелепної 
артерії, розташованій у  крило-піднебінній 
ямці, відходять:

 y підорбітальна артерія (а.  infraorbitalis) 
із крило-піднебінної ямки через нижню 
орбітальну щілину входить у порожнину 
очної ямки й через sulcus et canalis infra-
orbitalis досягає однойменного отвору 
й  розгалужується у  fossa canina щічної 
ділянки, де анастомозує з  лицевою ар-
терією. У  нижньоорбітальному каналі 
підорбітальна артерія віддає передні 
верхні альвеолярні артерії (аа. alveolares 
superiores anteriores) до зубів верхньої 
щелепи;

 y низхідна піднебінна артерія (a. pala-
tina descendens) опускається вниз по 
великому піднебінному каналу (canalis 
palatinus major) і закінчується великою 
й малою піднебінними артеріями (a. pa-
latina major et аа. palatinae minores), які 
кровопостачають тверде і  м’яке підне-
біння;

 y клиноподібна артерія (a. sphenopalatina) 
проходить через однойменний отвір на 
бічній стінці носа в  носову порожнину 
й  кровопостачає перегородку і  задню 
частину зовнішньої стінки порожнини 
носа.

Артеріальні судини лиця утворюють ряс-
ну сітку з  розвиненими анастомозами, чим 
забезпечується хороше кровопостачання 
м’яких тканин. Завдяки цьому рани м’яких 
тканин лиця швидко гояться, а  пластичні 
операції на лиці закінчуються сприятливо. 
З іншого боку, операції на лиці супроводжу-
ються сильною кровотечею, а  при деяких 
(резекція щелепи, ампутація язика, обробка 
ран та  ін.) необхідна попередня перев’язка 
зовнішньої сонної артерії.

Особливості венозного  
відтоку від лиця. Зв’язок вен 
черепно-мозкового та  
лицевого відділів голови

Вени лиця утворюють дві сітки: поверхневу 
й глибоку (рис. 33). Поверхнева сітка склада-
ється із двох вен: лицевої і позадущелепної. 

Рис. 33. Глибокі та поверхневі вени лиця  
(venae faciales superficialis et profundae):
1 – внутрішня яремна вена (vena jugularis interna);
2 – позадущелепна вена (vena retromandibularis);
3 – нижньощелепна вена (vena mandibularis); 
4 –  крилоподібне венозне сплетення (plexus 

venosus pterygoidei); 
5 – вена овального отвору (vena foraminis ovalis); 
6 –  поверхнева скронева вена (vena temporalis 

superficialis); 
7 – підшкірна венозна сітка тім’яної ділянки;
8 –  середня скронева вена (vena temporalis media);
9 – печеристий синус (sinus cavervosus);
10 – надочноямкова вена (vena supraorbitalis);
11 – надблокова вена (vena supratrochlearis);
12 – лобовоносова вена (vena frontonasalis);
13 – кутова вена (vena angularis);
14 – зовнішні вени носа (venae nasales externae);
15 – підочноямкова вена (vena infraorbitalis);
16 – глибока вена лиця (vena faciei profunda);
17 – верхня губна вена (vena labialis superior);
18 – нижня губна вена (vena labialis inferior);
19 – підборідна вена (vena mentalis);
20 – підпідборідна вена (vena submentalis);
21 – лицева вена (vena facialis)
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Лицева вена (v. facialis) супроводжує од-
нойменну артерію, початковий відділ вени 
біля внутрішнього кута ока, називається 
кутовою веною (v.  angularis), анастомозує 
з  верхньою очноямковою веною й  синуса-
ми порожнини черепа. V.  facialis пов’язана 
із глибоким крилоподібним сплетенням за 
допомогою v. faciei profunda, що проходить 
біля переднього краю жувального м’яза.

Позадущелепна вeнa (v. retromandibulari) 
утворюється шляхом злиття v. temporalis su-
perficialis et  vv.  maxillares і  збирає кров від 
ділянок, що постачаються кінцевими гілками 
зовнішньої сонної артерії. Вени проходять 
у товщі привушної залози, де в неї впадають 
вени вушної раковини, суглоба, середнього 
вуха, залози.

V. facialis зливається з v. retromandibular-
is і впадає в v. jugularis interna.

Глибока венозна мережа представлена 
крилоподібним сплетенням (plexus pterygoi-
deus), що лежить між гілкою нижньої щелепи 
й  крилоподібними м’язами. Відтік венозної 
крові зі сплетення відбувається по vv. maxil-
lares у позадущелепну вену, можливий також 
відтік через емісарні вени й вени очниці в пе-
черисту пазуху твердої мозкової оболони.

Венозна система лиця має дві особливос-
ті: 1) вени лиця не мають клапанів, що умож-
ливлює в  них кровотік у  різних напрямках; 
2)  поверхнева й  глибока венозні системи 
лиця анатомозують між собою й  пов’язані 
з  системою синусів твердої мозкової обо-
лони порожнини черепа. Лицева вена може 
бути залучена в гнійні запальні процеси (фу-
рункули, карбункули), що локалізуються на 
верхній губі, крилах носа і його зовнішній по-
верхні. У нормальних умовах відтік венозної 
крові від лиця відбувається вниз, у напрямку 
до внутрішньої яремної вени. У патологічних 
умовах, коли лицева вена або її притоки за-
тромбовані або здавлені оточуючою рідиною 
чи ексудатом, плин крові може мати інший 
напрямок (ретроградний) – догори, і септич-
ний ембол може досягти печеристої пазухи, 
що призводить до розвитку флебіту пазухи, 

синус-тромбозу, менінгіту або піємії. При 
тромбозі кавернозного синуса або здавленні 
його пухлиною розвивається синдром Толо-
си – Ханта, що проявляється однобічним рет-
роорбітальним болем, диплопією, набряком 
очниці, руховим паралічем м’язів ока з поя-
вою спочатку збіжної косоокості в результаті 
первісного ураження, що йде в  порожнині 
кавернозного синуса n.  abducens (іннервує 
зовнішній прямий м’яз ока), а потім – розбіж-
ної косоокості й  опущення верхньої повіки 
при подальшому поширенні тромбозу й за-
палення на n. oculomotorius, розташованому 
в зовнішній стінці синуса (іннервує інші пря-
мі м’язи ока й м’яз-підіймач верхньої повіки).

Топографія трійчастого нерва

Трійчастий нерв (n. trigeminus) – V черепний 
нерв, виникає із двох корінців  – великого 
чутливого й  малого рухового (radix sensoria 
et radix motoria). На передній поверхні кам’я-
нистої частини скроневої кістки чутливий 
корінець утворює трійчастий вузол (ganglion 
trigeminale). Від вузла відходять три нерви: 
очний, верхньощелепний і нижньощелепний 
(рис. 34).

Очний нерв (n. ophthalmicus) чутливий. 
Із порожнини черепа виходить через верхню 
очноямкову щілину й ділиться на три нерви 
(рис. 35): лобовий (n. frontalis), сльозовий 
(n. lacrimalis) і носовійковий (n. nasociliaris).

Лобовий нерв розділяється на надбло-
ковий (n. supratrochlearis) i надочноямко-
вий (n.  supraorbitalis) нерви. Надблоковий 
нерв іннервує шкіру й кон’юнктиву верхньої 
повіки, кореня носа, нижньої поверхні лоба 
й сльозовий мішок. Надочноямковий нерв ді-
литься на медіальну (r. medialis) і латеральну 
(r. lateralis) гілки, що іннервують шкіру лоба. 

Сльозовий нерв (n. lacrimalis) проходить 
по зовнішньому краю очниці, приєднує до 
себе сполучну гілку від виличного нерва (ra-
mus communicans cum n. zygomatico) і йде до 
сльозової залози. 
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Рис. 34. Схема розгалуження трійчастого нерва на гілки 1-го порядку (за І. В. Гайворонським, Г. І. Ни-
чипорук, 2009)
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Рис. 35. Схема розгалуження очного нерва (за І. В. Гайворонським, Г. І. Ничипорук, 2009)
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Носовійковий нерв (n.  nasociliaris) вхо-
дить в  очницю через верхню очноямкову 
щілину й  ділиться на гілки: а) підблокову 
(r. subtrochlearis) – поєднується з надблоко-
вим нервом та  іннервує шкіру медіального 
кута ока й корінь носа, сльозовий мішок; б) 
передню решітчасту (ramus ethmoidalis an-
terior)  – через передній решітчастий отвір 
входить у порожнину черепа, а потім через 
решітчасту пластинку (lamina cribrosa) про-
ходить у порожнину носа й іннервує слизову 
оболонку лобових пазух і  передню части-
ну перегородки носа; в) задню решітчасту 
(r.  ethmoidalis posterior)  – через задній ре-
шітчастий отвір входить у  задні решітчасті 
комірки й  іннервує слизову оболонку цих 
комірок і клиноподібної пазухи; г) довгі вій-
кові нерви (nn. ciliares longi) – 2–4 гілочками 
підходять до очного яблука й разом з корот-
кими війчастими нер вами (від війчастого 
вузла) іннервують судинну оболонку й скле-
ру ока.

У задній частині очниці між зоровим нер-
вом і зовнішнім прямим м’язом очного яблу-
ка лежить війчастий вузол (ganglion ciliare), 
від якого відходять nn. ciliares breves до оч-
ного яблука. 

Друга гілка трійчастого нерва – верхньо-
щелепна (n. maxillaris) – з порожнини черепа 
виходить через круглий отвір у  крило-підне-
бінну ямку, де від нього відходять (рис. 36–37): 

 y виличний нерв (n. zygomaticus) через 
нижньоочноямкову щілину проникає 
в  очницю, де розділяється на вилич-
но-скроневу й вилично-лицеву гілки й ін-
нервує шкіру виличної ділянки та зовніш-
ній кут ока;

 y задні верхні альвеолярні нерви (nn.  al-
veolares superiores posteriores), які в кіль-
кості 2–7 вступають в  горб верхньої 
щелепи, іннервують верхні 6, 7, 8 зуби, 
вестибулярну поверхню ясен на рівні цих 
зубів, альвеолярні відростки й  слизову 
щоки;

Рис. 36. Схема розгалуження верхньощелепного нерва (за І. В. Гайворонським, Г. І. Ничипорук, 2009)
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 y середній верхній альвеолярний нерв 
(n.  alveolaris superior medius), що бере 
участь в іннервації верхніх 1–5 зубів;

 y підочноямковий нерв (n. infraorbitalis) 
в  очницю входить через нижню очно-
ямкову щілину, разом з  артерією роз-
міщується в  борозні на нижній стінці 
очниці, потім переходить у  нижній оч-
ноямковий канал (canalis infraorbitalis), 
у  якому від нерва відходять 1–3 пере-
дньоверхні альвеолярні гілки (r. r. alve-
olares superiores anteriores), які спільно 
із середнім альвеолярним нервом ін-
нервують верхні 1–5 зуби, вестибулярну 
поверхню ясен, альвеолярні відростки 
й слизову щоки;

 y крило-піднебінні нерви (nn. pterygopala-
tini) відходять від верхньощелепного 
нерва і  йдуть в  gang.  pterygopalatinum, 
від якого відходять наступні гілочки:
 y rr.  orbitales  – слизова оболонка кли-

ноподібної пазухи й  задніх комірок 
решітчастої кістки;

 y rr.  nasales posteriorеs  – слизова обо-
лонка носових ходів, перегородки но-
сових раковин, верхньощелепні пазу-
хи, слухові труби;

 y rr.  nasopalatinus  – слизова оболонка 
перегородки носа переходить у різце-
вий канал і  на твердому піднебінні 
з’являється через різцевий отвір, що 
іннервує передню частину слизової 

Рис. 37. Очний і верхньощелепний нерви:
1 – передній решітчастий нерв; 2 – надочноямковий нерв; 3 – надблоковий нерв; 4 – сльозова залоза; 
5 – підблоковий нерв (від носовійкового нерва); 6 – виличноскроневий нерв; 7 – виличнолицевий 
нерв; 8 – зовнішні носові гілки переднього решітчастого нерва; 9 – нижньощелепний нерв; 10 – пе-
редній верхній комірковий нерв; 11 – зубні та ясенні гілки; 12 – верхнє коміркове сплетення; 13 – се-
редній верхній комірковий нерв; 14 – задній верхній комірковий нерв; 15 – великі та малі піднебінні 
нерви; 16 – крилопіднебінний вузол; 17 – виличний нерв; 18 – верхньощелепний нерв; 19 – трійчас-
тий нерв (V); 20 – трійчастий вузол; 21 – очний нерв; 22 – лобовий нерв; 23 – носовійковий нерв; 24 – 
сльозовий нерв; 25 – війковий вузол; 26 – довгі та короткі війкові нерви; 27 – задній решітчастий нерв
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оболонки твердого піднебіння між 
різцями;

 y n. palatinus major – cnyскається вниз 
по піднебінному каналу (canalis pala-
tinus), іннервує слизову верхньоще-
лепної пазухи, твердого піднебіння, 
ясна й верхні 4–8 зуби;

 y n. palatinus minoris – cnyскається вниз 
по піднебінному каналу (canalis pala-
tinus), іннервує слизову м’якого підне-
біння, mm. uvula et levator veli palatini.

Третя гілка трійчастого нерва – нижньо-
щелепний нерв (n. mandibularis)  – утво-
рюється чутливою й  руховою частинами 
трійчастого нерва, виходить із порожнини 
черепа через овальний отвір. Від початково-
го відділу цього нерва нижче овального отво-
ру відходить оболонна гілка (r.  meningeus), 
що повертається в порожнину черепа через 
остистий отвір та  іннервує тверду мозкову 
оболону. Після виходу з  порожнини черепа 
нижньощелепний нерв розпадається на ок-
ремі нерви:

Нерв жувального м’яза (n. masseteri-
cus) – перед входом у м’яз нерв віддає ряд 
тоненьких гілочок до скронево-нижньоще-
лепного суглоба.

Глибокі скроневі нерви (nn. temporales 
profundi) у кількості 2–4 входять із внутрішньої 
поверхні в скроневий м’яз та іннервують його.

Латеральний крилоподібний нерв 
(n.  pterygoideus lateralis) іннервує одно-
йменний жувальний м’яз.

Медіальний крилоподібний нерв 
(n.  pterygoideus medialis) іннервує одно-
йменний м’яз, також з  постгангліонарними 
волокнами утворює дві гілочки – до m. tenso-
ris veli palatini й m. tensoris tympani.

Щічний нерв (n. buccalis) іннервує шкі-
ру, слизову оболонку щоки на рівні 6, 7 ниж-
ніх зубів і кута рота.

Вушно-скроневий нерв (n. auriculotem-
poralis), змішаний – має чутливі, секреторні 
волокна, від нерва відходять: поверхневий 
скроневий нерв, передній вушний нерв, нерв 
зовнішнього слухового ходу, гілочки до при-

вушної залози, капсула скронево-нижньоще-
лепного суглоба.

Нижній альвеолярний нерв (n. alveola-
ris inferior) – змішаний (рис. 38). Ще до входу 
в канал від нього відходить щелепно-під’язи-
ковий нерв (n. mylohyoideus), що прямує до 
однойменного м’яза й  переднього черевця 
двочеревцевого м’яза. Нерв іннервує всі зуби 
нижньої щелепи, слизову ясен. Підборідний 
нерв (n. mentalis), вийшовши з каналу в м’які 
тканини нижнього відділу лиця через одно-
йменний отвір, розсипається на 2–6 гілочок.

Язиковий нерв (n. lingualis) приєднує 
chorda thympani (з  лицевого нерва) та  ін-
нервує слизову оболонку 2/3 язика, підниж-
ньощелепну й під’язикову залози. 

Топографія лицевого нерва

Лицевий нерв (n. facialis)  – VII черепний 
нерв, змішаний. У нього входить проміжний 
нерв (n. intermedius wrisbergi), у складі якого 
проходять парасимпатичні секреторні во-
локна, що іннервують сльозову, під’язикову, 
підщелепну слинну залозу, залозу слизової 
оболонки дна порожнини рота, піднебіння, 
порожнини носа.

Лицевий нерв з’являється на основі мозку 
біля заднього краю моста, виходить із порож-
нини черепа через канал лицевого нерва скро-
невої кістки (рис. 39). У  каналі нерв віддає: 
а) великий кам’янистий нерв (n. petrosus ma-
jor), що з’єднується із глибоким кам’янистим 
нервом, проходить у  крилоподібному кана-
лі й  підходить до крило-піднебінного вузла 
(gang. pterygopalatinum), від якого секретор-
ні волокна йдуть до сльозової залози, залоз 
носової порожнини й піднебіння; б) стремін-
цевий нерв (n. stapedius) – іннервує m. sta-
pedius; в) барабанну струну (chorda tympani), 
що через fissura petrotympanica залишає ка-
нал і  поза порожниною черепа з’єднується 
з язиковим нервом.

З каналу лицевого нерва виходить через 
foramen stylomastoideum, вступає в привуш-
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Рис. 39. Схема розгалуження лицевого нерва:
1 –  fossa  romboidea; 2 – nucl. n. facialis; 3 –  for. stylomastoideum; 4 – venter posterior m. digastricus; 
5  –  m.  stylohyoideus;  6  –  m.  styloglossus;  7  –  pars  glossopharyngea m.  constrictor  pharyngis  superior;  
8–19 – rr. n. facialis; 20 – chorda tympani; 21 – n. lingualis; 22 – gangl. рterygopalatinum; 23 – gangl. tri-
geminale; 24 – a. carotis interna; 25 – n. intermedius; 26 – n. facialis; 27 – n. vestibulocochlеaris
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Рис. 38. Схема розгалуження нижньощелепного нерва (за І. В. Гайворонським, Г. І. Ничипорук, 2009)
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ну слинну залозу, утворюючи в ній привуш-
не сплетення (plexus parotideus). Кінцеві гіл-
ки сплетення формують велику гусячу лапку 
(pes anserinus major), що складається з  ра-
діально розташованих скроневих (rr.  tem-
porales), виличних (rr.  zygomatici), щічних 
(rr. buccales) і шийної (r. colli) гілок, а також 
крайової гілки нижньої щелепи (r. mаrginalis 
mandibulae). Всі перераховані гілки дають 
рухову іннервацію мімічним м’язам лиця.

Для попередження ушкоджень гілок ли-
цевого нерва розрізи на лиці роблять у  ра-
діальному напрямку від мочки вуха, гостро 
розсікаючи тільки шкіру.

Операції на голові
Первинна хірургічна обробка 
щелепно-лицевих ран

Знеболювання: наркоз, місцева провіднико-
ва й інфільтраційна анестезія. 

Принципи обробки: 
1. Видаляються тільки нежиттєздатні обри-

вки тканин.
2. Глухі первинні шви при пораненнях лиця 

накладаються протягом 36–48 год після 
поранення. 

3. Обов’язкова ревізія й  санація приносо-
вих пазух у ході обробки ран.

4. Обов’язкове відновлення стінок порож-
нини носа й очниці.

Техніка операції. 
Зупинка кровотечі здійснюється тампо-

надою в рані, перев’язкою судин у рані, пе-
рев’язкою a. carotis externa в ділянці шиї.

При обробці м’яких тканин видаляють 
тільки некротизовані ділянки, уникаючи уш-
кодження нервів, великих судин і  протоки 
привушної слинної залози. Глухі шви накла-
даються на слизову оболонку повік, носа, по-
рожнини рота протягом 48 годин з  момен-
ту травми. Глухі шви не накладаються при 

пораненнях в  ділянці дна порожнини рота, 
кореня язика, кута нижньої щелепи, привуш-
ної слинної залози незалежно від часу. Для 
накладення швів на шкірну рану лиця ви-
користовують кінський волос, тонкий шовк 
і  синтетичні нитки. При наявності рани ве-
ликих розмірів, що проникає в  порожнину 
рота, і  неможливості зближення і  зшиван-
ня всіх тканинних шарів потрібно прагнути 
в першу чергу закрити її з боку слизової обо-
лонки, а рану шкіри зблизити рідкими шва-
ми. Якщо є  великий дефект м’яких тканин 
і зближення країв може призвести до знач-
ного обмеження рухливості нижньої щелепи 
або звуження ротового отвору, доцільніше 
зшити по краях рани слизову оболонку рота 
зі шкірою. Надалі буде проведена пластика 
шкіри за Філатовим.

При ушкодженні кісток видаляють рух-
ливі вільні уламки кістки, позбавлені окістя, 
вибиті зуби, сторонні предмети. Відновлення 
лицевого черепа проводиться зверху вниз. 
Кісткові уламки, особливо великі, зв’яза-
ні з  навколишніми тканинами, зберігають, 
установлюють їх по можливості у найбільш 
правильне положення, фіксуючи у вклинено-
му положенні й  мінімальній рухливості, за-
кріплюють дротяними шинами, металевими 
стрижнями, позаротовими апаратами. Вида-
ляють або згладжують гос трі краї й шипи на 
кінцях кісткових уламків. Кістку не слід зали-
шати оголеною на значному протязі; у міру 
можливості необхідно закрити її мобілізова-
ними тканинами.

На свіжі рани язика накладають рідкі 
кетгутові шви. 

При пораненні слинної протоки треба 
спробувати відновити її прохідність, зшивши 
кінці. У випадку невдачі варто зашити шкір-
ну рану наглухо, а  рану слизової оболонки 
залишити відкритою для забезпечення відто-
ку слини в присінок порожнини рота. 

При пораненнях основного стовбура ли-
цевого нерва потрібно знайти кінці й збли-
зити їх епіневральними швами. 




