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Монографія присвячена вивченню особливостей 

закладки, розвитку, динаміки формоутворення структур 

ділянки кульшового суглоба в пренатальному періоді 

онтогенеза людини.  

За допомогою адекватних морфологічних методів 

досліджені морфогенез та динаміка просторово-часових 

взаємовідношень структур ділянки кульшового суглоба 

людини протягом внутрішньоутробного періоду 

розвитку та у новонароджених з точки зору топографо-

анатомічного підходу до проблем ембріогенезу. 

Уточнені та доповнені дані літератури стосовно джерел 

та часу закладки структур ділянки кульшового суглоба, 

особливостей становлення їх топографії протягом 

пренатального періоду онтогенезу та у новонароджених 

людини. Визначені термін закладки та особливості 

раннього розвитку кульшового суглоба з урахуванням 

морфогенезу оточуючих його структур. Уточнені та 

доповнені дані літератури щодо морфогенезу капсули 

суглоба. Встановлений час закладки скелетогенних зачатків тазової та стегнової кісток, 

суглобової капсули, внутрішньосуглобових структур, зв'язкового апарату, синовіальних 

сумок. Описані особливості їх будови та корелятивний зв'язок з розвитком нервово-

м'язового апарату. Встановлені особливості розвитку кровоносних судин та нервів 

кульшового суглоба. Виділені критичні періоди, морфологічні передумови та час 

можливого виникнення деяких природжених вад кульшового суглоба. 
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