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 План лекції 
 Межі шиї.  

 Поділ шиї на ділянки.  

 Фасції і клітковинні проміжки шиї.  

 Топографія судинно- нервових утворів шиї.  

 Топографія органів шиї. 

 Топографо-анатомічне обгрунтування оперативних втручань в 

ділянці шиї. Розрізи в ділянціі шиї. Операції при запальних 

процесах. Операції на м’язах, судинах і нервах.  

 Трахеостомія.  

 Операції на щитоподібній залозі. 



Межі  шиї 
 Верхня межа, що відокремлює 

шию від голови, починається на 

підборідному виступі (protuberantia mentalis), 

продовжується по основі нижньої щелепи 

(basis mandibulae) та її гілці (ramus mandibulae) 

до зовнішнього слухового проходу; далі огинає 

соскоподібний відросток і по верхній карковій 

лінії (L. nuchae superior) досягає зовнішнього 

потиличного виступу (protuberantia occipitalis 

externa). 

 Нижня межа відокремлює 

шию від грудної клітки. Від яремної 

вирізки груднини вона прямує по верхньому 

краєві груднино-ключичного зчленування, 

ключиці, ключично-акроміального з'єднання  

до акроміону лопатки та далі по лінії, що 

сполучає акроміон із остистим відростком  7-го 

шийного хребця . 
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Ділянки  шиї 
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 Медіальний трикутник шиї 
Утворений серединною лінією шиї 

медіально, краєм нижньої щелепи і 

передньо-внутрішнім краєм груднинно-

ключично-соскоподібного м'яза. 

Горизонтальною площиною, яка проходить 

через великі роги під'язикової кістки, 

передній відділ шиї поділяють на 

надпід'язикову і підпід'язикову ділянку шиї.  

Надпід'язикова ділянка шиї 

Містить піднижньощелепний і                                            

підборідний трикутники.  

Підпід'язикова ділянка шиї 

Містить сонний та лопатково -

трахейний трикутники 

 Латеральний трикутник шиї 
Обммежений заднім краєм груднинно-

ключично-соскоподібного м'яза, верхнім 

краєм ключиці та переднім краєм 

трапецієподібного м'яза. 

Поділяється на лопатково-

трапецієподібний та лопатково-ключичний 

трикутники.  

Ділянка груднинно-ключично-

соскоподібного м'яза 
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Топографія  

ділянок шиї 
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Фасції шиї 

Відповідно до класифікації фасцій за В.М.Шевкуненком із модифікаціями на сьогодні 

розрізняють 5 фасцій шиї: I — поверхнева фасція, II — власна фасція, що утворює піхву трапецієподібного та 

груднино-ключично-сосподібного м'язів, а також мішок піднижньощелепної слинної залози; III — лопатково-

ключична фасція, яка утворює піхву для м'язів, що лежать попереду трахеї; IV фасція — внутрішньошийна. 

Вона складається з 2-х листків — парієтального і вісцерального. Перший утворює піхву для судинно-

нервового пучка шиї (внутрішньої яремної вени, загальної сонної артерії, блукаючого нерва). Між листками 

четвертої фасції розміщується передорганний клітковинний простір, а позаду п'ятої фасції — передхребтовий 

клітковинний простір. V фасція – передхребтова.  
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Фасції шиї 
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СУДИНИ ТА НЕРВИ ШИЇ 
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ОРГАНИ 

ШИЇ 

 



1 - tela subcutanea; 2 - galea aponeurotica; 

3 - vv. diploicae; 4 - підапоневротична 

клітковина; 5 - pericranium; 6 – підокісна 

клітковина; 7, 13 - пахіонові грануляції; 

8 - dura mater; 9 - spatium subdurale;  

10 - arachnoidea mater; 11 - spatium 

subarachnoidal; 12 - encephalon; 14 - falx 

cerebri; 15 - sinus sagittalis; 16 - vv. 

cerebri; 17 - v. subcutanea, v. emissaria;  

18 - шкіра 
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