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Περίληψη
Η φυσιολογική άρθρωση του ισχίου δημιουργείται από την 

ισορροπημένη ανάπτυξη της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης. 
Η μορφογένεση πραγματοποιείται στις πρώτες 8 εμβρυικές εβδο-
μάδες και ακολουθεί η ανάπτυξη στο υπόλοιπο εμβρυικό στάδιο. 
Το σχήμα του άνω άκρου του μηριαίου διαφοροποιείται από την 
ανάπτυξη των τμημάτων της άνω επιφυσιακής πλάκας του μηριαί-
ου. Αντίστοιχα σχηματίζεται η κοτύλη από την συμμετρία της ανά-
πτυξης του τριακτινωτού χόνδρου. Η θέση και η κίνηση των άκρων, 
με την σύγχρονη ανάπτυξη των μυών ενδομήτρια, είναι καθορι-
στικός παράγοντας για την δημιουργία φυσιολογικής άρθρωσης. 
Η αγγείωση του άνω άκρου του μηριαίου μεταβάλλεται από την 
εμβρυική ηλικία στην παιδική ηλικία, με την επιφυσιακή πλάκα να 
είναι φραγμός της ενδοστικής αγγείωσης. Η δημιουργία δυσπλασί-
ας του ισχίου είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Η δυσπλασία του 
ισχίου είτε πρωτογενής είτε δευτερογενής, αποτελεί συνδυασμό.

Growth and development of the child’s hip
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Abstract
The normal child’s hip joint is the result of the balance be-

tween the developing proximal femur and the acetabulum. Dur-
ing the embryonic stage, in the first 8 weeks post fertilization, 
the majority of joint differentiation is completed and is followed 
from development in the following fetal stage.  The shape of 
the proximal femur is the result of the development of the parts 
of the growth plate. Consequently the acetabulum shape is due 
to the development from the triradiate cartilage. The position 
and movements of the lower limbs intrauterine are essential for 
the normal hip development. The proximal femur arterial sup-
ply changes from the fetal stage to the growing child, with the 
growth plate acting as a vascular barrier.  Hip dysplasia is a mul-
tifactorial event. Either primary either secondary is the result of 
combination of genetic and mechanical factors.
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Η δημιουργία της άρθρωσης του ισχίου επιτυγ-
χάνεται με την ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ της 
μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης. 

Η ανάπτυξη του εμβρύου διακρίνεται σε δύο 
στάδια. Το εμβρυονικό στάδιο (embryonic) έως την 
8η εβδομάδα και το εμβρυικό στάδιο (fetal) από 
την 8η εβδομάδα έως την γέννηση του εμβρύου. 
Στο πρώτο στάδιο χαρακτηριστικό είναι η διαφο-
ροποίηση των ιστών ενώ το δεύτερο χαρακτηρίζε-
ται από την ανάπτυξη και αύξηση των ιστών. 

Ο σχηματισμός των άκρων αρχίζει από την 4η 
εμβρυϊκή εβδομάδα, όταν εμφανίζονται οι προσεκ-
βολές των άκρων (buds), στα πλάγια του σώματος. 
Στην 6η εβδομάδα σχηματισμός αρχέγονων χον-
δροβλαστών συμπυκνώνεται στο πρόπλασμα του 
μηριαίου, εμφανίζοντας κεντρικό μέσο και περιφε-
ρικό τμήμα. Στο χόνδρινο πρόπλασμα της πυέλου, 
εμφανίζεται αβαθές εντύπωμα ακριβώς απέναντι 
από την κεφαλή του μηρού, που είναι η σχηματιζό-
μενη κοτύλη. Στις 7 εβδομάδες έχει ολοκληρωθεί 
το χόνδρινο πρόπλασμα μηρού και κοτύλης. Κύττα-
ρα μεταξύ της κεφαλής και της κοτύλης υφίστανται 
απόπτωση και σχηματίζεται σχισμοειδής κοιλότητα 
που περιέχει υγρό. 

Στην 7η εμβρυική εβδομάδα είναι θεωρητικά το 
πρωιμότερο σημείο στην ανάπτυξη, που μπορεί να 
εμφανισθεί εξάρθρημα του ισχίου. (Stauyer 1971, 
Watanabe 1974, Tilman B 1990, Lee και Eberson 
2006)

Εικόνα 1.- Αρχικός σχηματισμός της άρθρωσης του ισχίου 
στην 7η εμβρυική εβδομάδα

Από την 8η εμβρυϊκή εβδομάδα υπάρχει μετα-
βολή από το στάδιο διαφοροποίησης στο στάδιο 
της αύξησης και ωρίμανσης όλων των στοιχείων 
του ισχίου. 

Εμφανίζεται ο πρωτογενής πυρήνας οστέω-
σης στην διάφυση του χόνδρινου προπλάσματος 
του μηρού. Εμφανίζεται ο στρογγύλος σύνδεσμος 
και ο εγκάρσιος σύνδεσμος. Εμφανίζεται πάχυνση 
κυττάρων στην περιφέρεια της σχηματιζόμενης κο-
τύλης που είναι ο επιχείλιος χόνδρος. Ο αρθρικός 
υμένας και ο αρθρικός θύλακος εμφανίζονται στο 
τέλος της 8ης εβδομάδας (Uhthoff 1990, Cachin et 
al 2008, Dobbs 2009).

Στις 11 εβδομάδες έχει σχηματισθεί η σφαιρική 
μηριαία κεφαλή με βραχύ αυχένα και μόλις ανα-
πτυσσόμενο μείζονα τροχαντήρα

Εικόνα 2. - Η εμφανής παρουσία του επιχειλίου χόνδρου, 
του λιπώδους σώματος στην περιοχή του στρογγύλου συνδέ-

σμου.

Στις 16 εβδομάδες υπάρχει οστεοποίηση του 
μηριαίου έως τον ελάσσονα τροχαντήρα. Η μηρι-
αία κεφαλής έχει καλυφθεί από υαλοειδή χόνδρο 
και εμφανίζονται οι μύες. Υπάρχει διακριτή κίνηση 
στο άκρο.(Delaere O et al 1992, Lee et al 1992)

Η κάμψη του γόνατος αρχίζει από την 4η εμβρυι-
κή εβδομάδα. Στις 11 εβδομάδες υπάρχει κάμψη 
στο ισχίο και το γόνατο και προσαγωγή του κάτω 
άκρου, ώστε να καταλαμβάνει μικρότερο χώρο 
στην μήτρα. Η εμφάνιση της έσω στροφής του 
ισχίου είναι αποτέλεσμα της δράσης των μυών στο 
αναπτυσσόμενο άκρο (Jouve et al 2005)
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Εικόνα 3. - Η θέση των κάτω άκρων, σε κάμψη των ισχίων 
και γονάτων, με προσαγωγή του ισχίου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ο μηχανισμός σχη-
ματισμoύ της άρθρωσης του ισχίου. Με τον μηχανι-
σμό της απόπτωσης, που είναι κυτταρικός θάνατος, 
στην διάμεση ζώνη μεταξύ κοτύλης και μηριαίας 
κεφαλής, σχηματίζεται η άρθρωση. Η απόπτωση 
ελέγχεται από πολλούς μεταβολικούς παράγοντες 
και πολλαπλούς τύπους μορφογενετικών πρωτεϊ-
νών BMPs

Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη σημασία έχει ο παράγο-
ντας ανάπτυξης και διαφοροποίησης GDF (Growth 
Differentiating Factor), η απουσία του οποίου εί-
ναι εμφανής σε σκελετικές δυσπλασίες. (Storm και 
Kingsley 1996, Bland και Ashhurst 2001)

Η δημιουργία του σχήματος της μηριαίας κεφα-
λής οφείλεται στα επιμέρους τμήματα της επιφυσι-
ακής πλάκας του άνω πέρατος του μηριαίου.

  Η επιφυσιακή πλάκα διαιρείται σε 3 τμή-
ματα, Το τμήμα της κατά μήκος ανάπτυξης (LGP 
longitudinal Growth Plate) αποτελεί το κύριο μέ-
ρος. Το τμήμα της επιφυσιακής πλάκας στην περι-
οχή του μείζονα τροχαντήρα (TGP - Trochanteric 
Growth Plate) υπεύθυνο για την ανάπτυξή του. 
Μεταξύ αυτών, το τμήμα του ισθμού του αυχένα 
FNI (Femoral Neck Isthmus) ρυθμίζει την ισορρο-
πία της ανάπτυξης των πρώτων δύο τμημάτων. Η 
αρχική εικόνα με αυξημένη αυχενομηριαία γωνία, 
σταδιακά οδηγείται στην μικρή ραιβότητα της κε-
φαλής που ανευρίσκουμε μετά την ηλικία των 5-6 
ετών (Siffert 1981, Sulisz 2004, Whitley et al 
2007).

Εικόνα 4. - Το τμήμα της επιφυσιακής πλάκας του άνω 
πέρατος του μηριαίου

Αντίστοιχη είναι η εμβρυική ανάπτυξη της κο-
τύλης. Στον πυθμένα υπάρχει ο τριακτινωτός χόν-
δρος, που είναι η επιφυσιακή πλάκα ανάπτυξης της 
κοτύλης και στην περιφερική έξω πλευρά υπάρχει 
ο επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης. Η ανάπτυξη σε 
ύψος και βάθος της κοτύλης εξαρτάται από την 
ανάπτυξη του τριακτινωτού χόνδρου. Επηρεάζεται 
όμως από την παρουσία της σφαιρικής μηριαίας 
κεφαλής που δρα σαν εκμαγείο δημιουργώντας 
το αντίστοιχο σχήμα της κοτύλης. Η απουσία της 
μηριαίας κεφαλής επηρεάζει το σχήμα της κοτύ-
λης. Η μηριαία κεφαλή και η κοτύλη ευρίσκονται σε 
άμεση σύνδεση για τον σχηματισμό φυσιολογικής 
άρθρωσης του ισχίου. Η παθολογία εκάστης επη-
ρεάζει την ανάπτυξη της άλλης πλευράς. (Baroti et 
al 2013, Maslon et al 2013, Rissech και Malgosa 
2005, Dalaere et al 1992).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη 
της αγγείωσης του άνω άκρου του μηριαίου. Με 
την εμφάνιση του πρωτογενούς πυρήνα οστέωσης 
της διάφυσης του μηρού, τριχοειδή αγγεία διατι-
τραίνουν το περιόστεο στην μεσότητα του χόνδρι-
νου προπλάσματος. Αυτή είναι η κύρια αιμάτωση 
του μηρού έως την 12 η 14η εβδομάδα οπότε εμ-
φανίζεται δακτύλιος αγγείων πέριξ του αυχένα 
που διατιτραίνουν το χόνδρινο πρόπλασμα. Από 
την 24η εβδομάδα το αγγειακό δίκτυο είναι παρό-
μοιο με αυτό του ενήλικα. 
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Το αγγειακό δίκτυο αποτελείται από εξωθυλακι-
κό αγγειακό δακτύλιο, από ανιούσες ενδοθυλακι-
κές αρτηρίες και ενδοθυλακικό υμενικό δίκτυο. 

Ο αγγειακός δακτύλιος στην βάση του αυχένα 
σχηματίζεται από την ένωση κλάδων της έσω και 
της έξω περισπωμένης αρτηρίας, που είναι αντί-
στοιχα κλάδοι της μηριαίας αρτηρίας και της εν τω 
βάθει μηριαίας αρτηρίας. Η επιφυσιακή πλάκα εί-
ναι φραγμός στην αιμάτωση της κεφαλής από τα 
μεταφυσιακά αγγεία. Η μηριαία κεφαλή αιματώνε-
ται από κλάδους του αγγειακού δακτυλίου που δι-
ατιτραίνουν τον θύλακο και εισέρχονται μέσα στον 
υμένα. Από εκεί δημιουργούνται επιφυσιακοί και 
μεταφυσιακοί κλάδοι. Τα επιφυσιακά στελέχη δι-
έρχονται έξω από την επιφυσιακή πλάκα αποφεύ-
γοντας τον περιχόνδριο δακτύλιο και εισέρχονται 
στο χόνδρινο τμήμα της επίφυσης. Τα μεταφυσια-
κά στελέχη διατιτραίνουν τον μηριαίο αυχένα και 
οδηγούνται περιφερικά στην μετάφυση. Μετά το 
κλείσιμο, στην εφηβεία, της επιφυσιακής πλάκας, 
τα μεταφυσιακά αγγεία αιματώνουν την επίφυση.

Στην εμβρυική και νεογνική περίοδο η αιμάτω-
ση της επίφυσης γίνεται και από την αρτηρία του 
στρογγύλου συνδέσμου. Η σημασία της αμφισβη-
τείται, αν και υπάρχουν στοιχεία εμφάνισης αιματι-
κής ροής από την 8η εμβρυική εβδομάδα. Ο Strayer 
έδειξε ότι μόνον 1 στα 7 ευμεγέθη έμβρυα είχε αγ-
γειακή παροχή από την αρτηρία του στρογγύλου 
συνδέσμου. Δεν ανευρίσκονται αναστομώσεις με 
τα επιφυσιακά αγγεία. Στην ανοικτή ανάταξη του 
εξαρθρήματος, γίνεται αφαίρεση του ευμεγέθους 
στρογγύλου συνδέσμου, χωρίς να υπάρχει ισχαιμι-
κή νέκρωση της κεφαλής. 

Εικόνα 5. - Η αγγείωση της επίφυσης, με την επιφυσιακή 
πλάκα να αποτελεί αγγειακό φραγμό.

Η αιμάτωση της πυέλου και της κοτύλης γίνε-
ται από ένα πλούσιο αναστομωτικό δίκτυο από 
κλάδους της άνω γλουτιαίας αρτηρίας, της κάτω 
γλουτιαίας αρτηρίας, του οπισθίου τόξου της θυ-
ροειδούς αρτηρίας. Αυτό εξηγεί την απουσία ισχαι-
μικών νεκρώσεων της πυέλου σε οστεοτομίες της 
πυέλου ακόμη και σε αμφοτερόπλευρες οστεοτο-
μίες της πυέλου που πραγματοποιούνται σε εκ-
στροφή της κύστης.

Εικόνα 6. - Η αιμάτωση της πυέλου και της κοτύλης από 
πλούσιο αναστομωτικό δίκτυο.

Ο όρος αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου, 
περιλαμβάνει ένα πλήθος μορφών παθολογικής 
ανάπτυξης του ισχίου. Είναι όρος ομπρέλα που 
περιλαμβάνει παθολογικά ευρήματα από απλή δυ-
σπλασία της οροφής της κοτύλης έως του αληθές 
εξάρθρημα του ισχίου. Στην προσέγγιση της αιτιο-
λογίας της πάθησης πρέπει να αναρωτηθούμε αν 
η δυσπλασία του ισχίου είναι πρωτογενής δηλαδή 
υπάρχει από την αρχή παθολογικός σχηματισμός 
του ισχίου ή είναι δευτεροπαθής συνεπεία ενδο-
μήτριας παθολογικής θέσης του ισχίου σε υπεξάρ-
θρημα ή εξάρθρημα από την δράση των δευτερο-
γενών παραγόντων ανάπτυξης του ισχίου. 

Στην πρωτογενή θεώρηση υπάρχει γενετική 
βάση, με αποτυχία στην εξέλιξη της φυσιολογικής 
δημιουργίας του ισχίου λόγω ενδογενούς βλάβης 
του σχηματισμού και της ανάπτυξης του ισχίου. Τα 
ιστολογικά ευρήματα όμως δείχνουν ότι δεν υπάρ-
χουν εξαρθρήματα πριν την 20η εμβρυϊκή εβδομά-
δα. Στην δευτερογενή εμφάνιση της δυσπλασίας 
κυριαρχούν μηχανικοί παράγοντες που επιβαρύ-
νουν τον σχηματισμό της φυσιολογικής κοτύλης 
και φυσιολογικής κεφαλής, όπως είναι σε περιπτώ-
σεις ισχιακής προβολής ή στις δευτερογενείς βλά-
βες του ισχίου σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, 
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όπου η παθολογική δράση των μυών οδηγεί ένα 
φυσιολογικά διαμορφωμένο ισχίο σε θέση εξαρ-
θρήματος σταδιακά. Στις παραλυτικές βλάβες με 
ενδομήτρια απουσία κινήσεων, όπως σε μηνιγγο-
κήλη ή σε αρθρογρύπωση, το ποσοστό εμφάνισης 
δυσπλασίας του ισχίου με τον τοκετό είναι υψηλό. 
Η συμμετρική δράση των μυών ενδομήτρια, εξα-
σφαλίζει την σωστή διαμόρφωση του ισχίου. Στο 

τέλος της εμβρυικής ζωής η κάλυψη της κεφαλής 
από την κοτύλη έχει την μικρότερη αναλογία, επι-
βαρύνοντας την αστάθεια που δημιουργεί η ασύμ-
μετρη ή μη φυσιολογική δράση των μυών. Ιδιαίτε-
ρη επιβάρυνση που είναι εμφανής σε περιπτώσεις 
ισχιακής προβολής με κάμψη του ισχίου και έκταση 
του γόνατος. Τα ποσοστά εμφάνισης δυσπλασικού 
ισχίου είναι σημαντικά υψηλότερα. 

Βιβλιογραφία
Baróti B, Pap Z, Pánti Z, Buruian MM, Pá-1. 
vai Z: Morphometric and ultrasonographic 
study of the human fetal hip joint during 
intrauterine development. Rom J Morphol 
Embryol 2013; 54(4): 977-81.
Bland YS, Ashhurst DE: The hip joint: the 2. 
fibrillar collagens associated with develop-
ment and ageing in the rabbit. J Anat. 2001 
Jan; 198(Pt 1): 17-27.
Cashin M, Uhthoff H, O’Neill M, Beaulé PE: 3. 
Embryology of the acetabular labral-chon-
dral complex. J Bone Joint Surg (Br) 2008 
Aug; 90(8): 1019-24
Chung SM The arterial supply of the devel-4. 
oping proximal end of the human femur. J 
Bone Joint Surg Am 1976; 58(7): 964.
Delaere O, Kok V, Nyssen-Behets C, Dhem 5. 
A: Ossification of the human fetal ilium.
Acta Anat (Basel). 1992; 143(4): 330-4.6. 
Delaere O, Dhem A: Prenatal development 7. 
of the human pelvis and acetabulum. Acta 
Orthop Belg 1999 Sep; 65(3): 255-60.
Dodds AL: Embryology of the acetabular 8. 
labral-chondral complex. J Bone Joint Surg 
Br. 2009 Aug; 91(8):1121. 
Ferrer-Torrelles M, Ceballos T, Ferrer-9. 
Loewinsohn A Development of the hip joint 
in relation to congenital dislocation. Acta 
Orthop Belg. 1990; 56(1 Pt A):13-22.
Giorgi M, Carriero A, Shefelbine SJ, Nowlan 10. 
NC: Effects of normal and abnormal loading 
conditions on morphogenesis of the prena-
tal hip joint: application to hip dysplasia. J 
Biomech. 2015 Sep 18; 48(12):3390-7.
Graf R: [The acetabular labrum in infants]. 11. 
Orthopäde. 1998 Oct;27(10):670-4. Ger-
man. 
Jouve JL, Glard Y, Garron E: Anatomical 12. 

study of the proximal femur in the foetus. J 
Pediatr Orthop B 2005; 14(2): 105-10.
Krolo I, Visković K, Kozić S, Marotti M, 13. 
Klarić-Custović R, Banak-Zahtila N, Ikić D, 
Premate-Milas L: The advancement in the 
early diagnostics of developmental hip 
dysplasia in infants--the role of ultrasound 
screening. Coll Antropol 2003 Dec; 27(2): 
627-34. 
Lee J, Jarvis J, Uhthoff HK, Avruch L: The 14. 
fetal acetabulum. A histomorphometric 
study of acetabular anteversion and femo-
ral head coverage. Clin Orthop Relat Res. 
1992 Aug;(281): 48-55.
Lee MC, Eberson CP: Growth and develop-15. 
ment of the child’s hip. Orthop Clin North 
Am. 2006 Apr; 37(2): 119-32, Review.
Masłon A, Sibiński M, Topol M, Krajewski 16. 
K, Grzegorzewski A: Development of human 
hip joint in the second and the third trimes-
ter of pregnancy; a cadaveric study. BMC 
Dev Biol. 2013 May 7; 13: 19. 
Rissech C, Malgosa A: Ilium growth study: 17. 
applicability in sex and age diagnosis. Fo-
rensic Sci Int. 2005 Jan 29; 147(2-3): 165-
74.
Shefelbine SJ, Carter DR: Mechanobiologi-18. 
cal predictions of growth front morphology 
in developmental hip dysplasia. J Orthop 
Res. 2004 Mar; 22(2): 346-52.
Siffert SF Patterns of deformity of the de-19. 
veloping hip Clin Orthop Relat Res 1981; 
(160) 16.
Storm EE, Kinglsey DM: Joint patterning 20. 
defects caused by single and double mu-
tations in members of the bone morpho-
genetic protein BMP family. Development 
1996; 122(12): 3969-79.
Strayer LM: Embryology of the human hip. 21. 
Clin Orthop 1971; 74: 221-40.



8- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 29, Τεύχος 1 - 2016

Sulisz T: [Anthropometric and densitomet-22. 
ric investigations into the prenatal develop-
ment of the human pelvic bone]. Ann Acad 
Med Stetin. 2004;50(1):139-45.
Suzuki S, Yamamuro T: The mechani-23. 
cal cause of congenital dislocation of the 
hip joint. Dynamic ultrasound study of 5 
cases. Acta Orthop Scand. 1993 Jun; 64 
(3):303-4.
Tillmann B: [Embryonic development of the 24. 
hip joint]. Z Orthop Ihre Grenzgeb. 1990 Jul-

Aug; 128(4): 338-40. Review. German.
Uhthoff HK: [Embryology of the human hip 25. 
with special reference to the development 
of the labra]. Z Orthop Ihre Grenzgeb. 1990 
Jul-Aug; 128(4): 341-3. 
Watanabe RS: Embryology of the human 26. 
hip. Clin Orthop 1974; 98: 8-26.
Whitby EH, Bell MJ, Rigby AS, Burton M: 27. 
Measuring hip development using mag-
netic resonance imaging. J Pediatr Orthop. 
2007 Dec; 27(8): 898


