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Chapter 1 Introduction
એક ગિતશીલ િ યામાં જેના અ વયે એક કોષી માનવ ઝાયગોટ ૧૦૦-િટિલયન કોષ વય ક બને છે , જે કદાચ
સમ કુ દરતનું સૌથી વધુ નોંધપા લ ણ છે .
સંશોધકો હવે ણે છે કે ધણાં રોિજં દા કાય વય ક શરીર ારા બ વાતાં સગભાવ થા દરિમયાન િ થર બને છે
આવું ઘણીવાર જ મના ઘણા વખત પહેલાં થાય છે .
જ મ પહેલાંનો િવકાસલ ી ગાળો તૈયારીના સમયે વધુને વધુ સમ ય છે , જે દરિમયાન િવકાસ પામતો મનુ ય
ઘણી સંરચનાઓ ા કરે છે , અને ઘણી કુ શળતાઓ યવહારમાં મૂકે છે, જે જ મ પછીના અનુ વન માટે
જ રી બને છે
Chapter 2 Terminology
મનુ યમાં ગભાવ થા સામા ય રીતે ૩૮ અઠવાિડયા રહે છે જેની ગણતરી ગભાધાનના સમયથી, અથવા
ગભધારણના સમયથી, જ મ સુધી હોય છે
ગભાધાન પછીના થમ ૮ અઠવાિડયા દરિમયાન, િવકસતા મનુ ય ને 'ગભ' કહેવામાં આવે છે, જેનો અથ "અંદર
થતી વૃિ ધ" થાય છે . આ સમય, જેને ગભકાળ કહેવાય છે જેનું વણન, રચના વારા થતાં સૌથી મહ વપૂણ શરીર
યવ થાની રચનાથી કરાય છે .
આઠ અઠવાિડયાથી શ કરીને ગભાવ થા પૂરી ન થાય યાં સુધી, "માણસનો િવકાસ થતો રહે છે , જેને 'ગભ'
કહે છે ", જેનો અથ "વણજ મેલ બાળક" થાય છે . આ સમય, જેને 'ગભાવ થા' કહે છે તયારે શરીર મોટું થાય છે
અને તેની િસ ટમ કામ કરવાનું શ કરે છે .
ગભાધાન અને ગભાવ થાના વયકાળના આ કાય મમાં ગભાધાનના સમયથી ઉ લેખ કરાય છે .

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
વશા ના ધોરણે કહીએ તો, "મનુ યનો િવકાસ ગભાધાનકાળથી શ થાય છે ", જયારે ી અને પુ ષ
દરેકના તેમના પોતાના ૨૩ રં ગસૂ ોનું સંયોજન પુનરચના ક કોશોના એકીકરણ વારા થાય છે .
ીના પુનરચના

ક કોશને સામા ય રીતે "અંડબીજ" કહે છે પરં તુ સાચો શ દ 'ઓકાઈટ/બી ંડ' છે .

તે જ માણે, પુ ષનો પુનરચના
' પમટૉઝૉન / શુ જં તુ' છે.

ક કોષ યાપકપણે 'શુ ાણુ' તરીકે

ણીતો છે પરં તુ પસંદગીપા શ દ

ીના ગભાશયમાંથી ઓકાઈટ છુટા પડે છે જે િ યાને (ઓ યુલેશન) અંડમોચન કહેવાય છે , જેમાં બી ંડ
અને શુ ાણુ ગભાશયની એક નળીની અંદર જોડાય છે , જે નળીને ઘણીવાર ફે લોિપન ટયુબ કહે છે.

ગભાશયની નળી

ીના અંડાશયને તેના ગભાશય સાથે જોડે છે

તેના પિરણામે નીપજતા એક કોશવાળા ગભને ઝાયગોટ કહે છે, જેનો અથ 'જોડાયેલ' અથવા 'એકસાથે
જોડાયેલ' એમ થાય છે.
Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
જનીન ત વોના 'ઝાયગોટ' 46 રં ગસૂ ો, અિ િતય થમ આવૃિત દશાવે છે . જે નવી યિકતની સંપૂણ જનની
યુિ ટ હોય છે આ બૃહદ યોજના સ ત રીતે િવંટળાયેલ ડીએનએ કહેવાતા અણુમાં રહે છે તેમાં સમાિવ
હોય છે સમ શરીરની િવકાસની સૂચનાઓ
ડીએનએ અણુઓ વળ ચઢાવેલ િનસરણી જેવા હોય છે , જે બેવડા ગૂંચળા તરીકે ઓળખાય છે . િનસરણીમાં
પગિથયાં જોડીબંધ અણુઓથી, અથવા િમ ત વમાંથી બને છે , જે યુઆિનન, સાયટોિસન, એડેિનન અને
થાયમીન તરીકે ઓળખાય છે
યુઆિનન મા સાયટોિસન સાથે જોડી કરે છે, અને એડેિનન થાયમીન સાથે જોડાય છે . દરેક માનવ-કોષોમાં
અંદાજે 3 અબજ આવા બેઝ કોષો હોય છે.
એક કોષના ડીએનએમાં એટલી બધી માિહતી હોય છે કે , તેને મુિ ત શ દોમાં રજુ કરવામાં આવે તો, ખાલી
દરેક બેઝનાં મા
થમ અ ર વણવીએ તો, તેને માટે પુ તકના ૧પ લાખ પૃ ો જ રી બને!
તેને છેડાથી છેડા સુધી મુકવામાં આવે તો, એક મનુ ય કોષમાં ડીએનએ નું માપ ૩ ૧/૩ ફુટ અથવા ૧ મીટર થાય.
આપણે તમામ ડીએનએ ઉકે લીએ તો એક વય કના ૧૦૦ િટિલયન કોષોમાં, તે ૬૩ અબજ માઈલ સુધી િવ તરે.
આ અંતર પૃ વી થી સૂય અને યાંથી પાછા ફરતાં, ૩૪૦ ગણું થાય.
Cell Division
ફલન થયા પછી અંદાજે ૨૪ થી ૩૦ કલાકે , ઝાયગોટ જનીન તેનું થમ કોષ િવભાજન પુ કરે છે. સાિ વક
િવભાજન (માઇટોસીસ) િ યા વારા, એક કોષનું બે માં, બે નું ચારમાં, એમ આગળ િવભાજન થતું રહે છે .
Early Pregnancy Factor (EPF)
ગભાધાન શ થયા પછી ૨૪ થી ૪૮ કલાકમાં બને તેટલું જલદી, હોમોનની શોધતપાસ વારા ગભાવ થા ન
કરી શકાય છે, જેને માતાના લોહીમાં ' ારં િભક ગભાવ થા પિરબળ' કહે છે .

ી

Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
ગભાધાનના ૩ થી ૪ િદવસ બાદ, ગભના િવભાજક કોષો ગોળ આકાર ધારણ કરે છે અને ગભને "મો લા" કહે
છે .
૪ થી ૫ િદવસમાં, કોષોના આ ગોળ આકારમાં પોલાણ બને છે . અને ગભ યારપછી લા ટોિસ ટ કહેવાય છે .
લા ટોિસ ટના કોષોને, આંતિરક કોષ
મનુ યને િવકસાવવામાં મહ વપૂણ છે .

ય કહેવાય છે , અને માથું, શરીર તથા બી

ભાગોની રચના કરે છે , જે

આંતિરક કોષ યની અંદરના કોષોને ગભાવ થાના ટે મ-સેલ કહે છે , કારણકે તેઓ દરેકમાં ૨૦૦ કરતાં વધુ
કોષ કારો પેદા કરવાની શિ હોય છે , જે મનુ યના શરીરમાં રહેલાં છે .
Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
નીચે ગભ નળી સુધી મુસાફરી કયા પછી, ારં િભક ગભ પોતાને માતાના ગભની અંદરની િદવાલમાં િ થર કરે છે
આ િ યાને, રોપણ િ યા કહે છે, જે છ િદવસમાં શ થાય અને ગભાધાન પછી ૧૦ થી ૧૨ િદવસમાં પૂરી થાય.
વૃિ ધ પામતાં ગભમાંથી કોષો હામ ન પેદા કરવાનું શ કરે છે જેને કોિરયોનીક ગોનાડોટોિપન, અથવા
એચસી કહે છે , જે ય, મોટાભાગના ગભાવ થા પરી ણમાં શોધાયું હતું.
એચસી માતૃ વ હામ નને રાબેતા મુજબ માિસક સ માં, અવરોધ ઉભો કરવાનો આદે શ આપી ગભાવ થા
ચાલુ રાખવા દે છે .
Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
રોપણ િ યા બાદ, લા ટોિસ ટના પિરધ પરના કોષો એક સંરચના ના ભાગ નો ઉદભવ કરે છે જે લેસે ટા
તરીકે ઓળખાય છે , જે આંતર સપાટી તરીકે , માતાની અને ગભની ચ ાકાર યવ થા વ ચે કામ આપે છે.
ગભનું વે ન (ઓર) માતાના ઓિકસજન, પોષક ત વો હોમોન અને ઉપચાચારા ક ત વો િવકસતાં માનવ
શરીરને પહોચાડે છે ; તમામ નકામી પેદાશો દૂ ર કરે છે ; અને માતાને લોહીને િમ થતુ અટકાવે છે , ગભ અને
ભૃણના લોહીની સાથે.
ગભનું વે ન હામ ન પણ પેદા કરે છે, અને ગભ તથા ભૃણના શરીરને, માતા કરતાં સહેજ ઉંચા ઉ ણતામાને
ળવે છે.
વે ન, િવકસતા મનુ ય સાથે સંચાર કરે છે, નાળની લોહી વગેર ે લઈ જતી નળી મારફત.
ગભ વે નની

વન આધાર

મતાઓ, આધુિનક હોિ પટલોમાં મળતાં સધન સંભાળ સાથે પધા કરે છે .

Chapter 8 Nutrition and Protection
એક અઠવાડીયા સુધીમાં, આંતિરક
એપી લા ટ કહે છે .

ય કોષના કોષો, બે તરોની રચના કરે છે , જેને હાઈપો લા ટ અને અને

હાયપો લા ટ 'યોક સેક' પેદા કરે છે જે એક સરં ચના છે જેના મારફત માતા, પોષક ત વો ારં િભક ગભને
પહોચાડે છે.
એિપ લા ટમાંથી નીકળતા કોષો અંત ાવ (મે ેન) બનાવે છે , જેને આંતર વચાનું આવરણ કહે છે , જેની
અંદર ગભ અને છે લે ભૃણ જ મ સુધી િવકસે છે .
Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

અંદાજે ૨૧/ર અઠવાડીયા પછી એપી લા ટે , ણ ખાસ પેશીઓ બનાવેલ છે , અથવા
થર, જેને એકટોડમ, એ ડોડમ અને મીસોડમ કહે છે.
એકટોડમ શરીરના અનેક ભાગોની રચના રે છે જેમકે મગજ, કરોડરજજુ ,
વાળની.

વાંશ /સૂ મ

વના

ાનતંતુઓ, ચામડી, નખ, અને

એ ડોડમ સન તં ની અંદરનો ભાગ તથા પાચનતં નો માગ બનાવે છે , અને મહ વના અવયવોના ભાગ
બનાવે છે, જેમ કે , િપ ાશય, અને વાદુ િપંડ.
મેસોડમ, દય, િકડની, હાડકાં, કોમલાિ થ, નાયુઓ, લોહીના કોષો, અને બી

સરં ચના બનાવે છે .

3 અઠવાડીયામાં સુધીમાં મગજનું ણ મુ ય િવભાગોમાં િવભાજન થાય છે તેને આગલું મગજ, મ ય મગજ, અને
પાછલું મગજ.
સનતં અને પાચનતં નો િવકાસ પણ ચાલુ રહે છે .
ારે થમ લોહીના કોષો, 'યોક સેક'માં દે ખાતા થતા, લોહીની નળીઓની રચના સમ
નળીઓવાળું દય ઉદભવે છે .
લગભગ એકદમ ઝડપથી િવકસતું દય તેના પર ગડી કરે છે,
છે.

ગભ માં થાય છે, અને

ારે અલગ અલગ ચે બર િવકસવાનું શ

દયના ધબકારા ગભધાનથી ૩ અઠવાડીયા અને ૧ િદવસ પછી શ

થાય

થાય છે .

ચ ાકાર યવ થા તં એ શરીરનું, અથવા સંબંિધત અંગોના જૂ થનું થમ યવ થા તં છે , જે કાયલ ી િ થિત
ા કરે છે.
Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
3 અને 4 અઠવાડીયાની વ ચે શરીરની યોજના દે ખાવા માંડે છે
સેકની સાથોસાથ સહેલાઈથી ઓળખી શકાય છે .

ારે મગજ, કરોડરજજુ , અને ગભના હદય યોક

ઝડપી િવકાસને કારણે માણમાં સપાટ ગભમાં ગડી વળે છે. આ િ યામાં બને છે , યોક સેકનો એક ભાગ,
અ તર પાચન તં નું, અને તે િવકાસપામી રહેલ મનુ યનાં શરીરમાં છાતી અને પેટનું પોલાણ બનાવે છે.
Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
૪ અઠવાડીયા સુધીમાં પ આવરણ ગભની આસપાસ વાહી ભરેલા કોષમાં તૈયાર થાય છે . આ જં તુમક
ુ ત
વાહીને, એમિનયોટીક વાહી કહે છે, જે ગભને ઈ સામે ર ણ આપે છે.
Chapter 12 The Heart in Action

હદય સામા ય રીતે િમિનટ િદઠ ૧૧૩ વખત ધબકારા મારે છે.
હદય કે વી રીતે રં ગ બદલે છે, તે જુ વો

ારે, લોહી દરેક ધબકારે પોતાની ચે બરમાં વેશે ને બહાર નીકળે છે .

હદય અંદાજે જ મ પહેલાં ૫૪૦ લાખ વખત, અને ૩૨ અબજ કરતાં વધુ વખત, ૮૦ વષની આવરદામાં ધબકે છે .
Chapter 13 Brain Growth
મગજનો ઝડપી િવકાસ જણાય છે બદલતા દે ખાવથી, આગલા મગજના, મ ય મગજના, અને પાછલા મગજના.
Chapter 14 Limb Buds
શરીરના ઉપલા અને નીચેના અવયવો, ૪ અઠવાડીયા સુધીમાં અવયવોના અંકુર દે ખાવા સાથે િવકસવા માંડે છે
આ વખતે ચામડી પારદશક હોય છે કારણ કે તે મા એક કોષની

ડાઈ ધરાવે છે .

ચામડી ડી થતાં તે તેની આ પારદશકતા ગુમાવે છે , એટલે કે , જેના લીધે આપણે અંદરના અંગો ફકત બી
એકાદ મિહના સુધીજ િવકસતાં ઈ શકીશુ.
Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
૪ અને પ અઠવાડીયા વ ચે, મગજની ઝડપી વૃિ ધ ચાલુ રહે છે અને તેનું પ અલગ ભાગોમાં િવભાજન થાય છે .
માથામાં, ગભના કુ લ કદના ૧/૩ જેટલા ભાગનો સમાવેશ થાય છે.
મગજના બે ભાગના ગોળાધ દે ખાય છે, જે મશ : મગજના સૌથી મોટા ભાગ બને છે .
મગજના બે ભાગ વારા આખરી રીતે િનયંિ ત કાય માં િવચાર, અ યયન મૃિત, વાચા,
િહલચાલ અને સમ યા િનરાકરણનો સમાવેશ થાય છે .

ય,

વણ, વૈિ છક

Chapter 16 Major Airways
સનતં માં જમણી અને ડાબી મુ ય
ફે ફસાં સાથે જોડી આપે છે.

ાસનળીઓ હાજર હોય છે અને છે લે,

Chapter 17 Liver and Kidneys
પેટને ભરી દે તું મોટું િપ ાશય જુ વો, જે ધબકારા મારતા દયની ન કમાં છે .
કાયમી િકડની પ અઠવાડીયા સુધીમાં દે ખાય છે .
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
પેટને ભરી દે તું મોટું િપ ાશય જુ વો, જે ધબકારા મારતા દયની ન કમાં છે .
કાયમી િકડની પ અઠવાડીયા સુધીમાં દે ખાય છે .

ાસનળી, કે િવ ડપાઈપને,

Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
પ અઠવાડીયા સુધીમાં, ગભમાં હાથની લેટ િવકસે છે , અને ૫૧/૨ અઠવાડીયા સુધીમાં કોમલાિ થ બંધાવા માંડે
છે.
અહી આપણે ડાબા હાથની લેટ અને કાંડું, પ અઠવાડીયા અને ૬ િદવસનું જોઈએ છીએ.
Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
૬ અઠવાડીયા સુધીમાં મગજના બે ભાગ, મગજના બી
ગભ અચાનક, અને, વંય ફુિરત ગિત શ
િવકાસને ેિરત કરવા માટે .

ભાગો કરતાં ઝડપથી માણ બહાર િવકસે છે.

કરે છે . આ િહલચાલ જ રી છે, સામા ય મજ

નાયુતં ના

મોંના િવ તારને પશ થતાં ગભ વંય પોતાનું માથું પાછું ખચી લે છે.
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
બહારનો કાન આકાર લેવો શ

કરે છે .

૬ અઠવાડીયા સુધીમાં િપ ાશયમાં લોહીના કોષોની રચના શ થાય છે , જયા િલ ફોસાઈટસ હવે હાજર છે .
આ કારના સફે દ લોહીના કોષો, એ િવકસતી રોગ િતકારક યવ થા તં નો મહ વનો ભાગ છે .
Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
ડાય ામ, એ મુ ય નાયુ છે જે
ય છે .

સનિ યામાં વપરાય છે , અને ૬ અઠવાડીયા સુધીમાં મોટે ભાગે તેની રચના થઈ

આંતરડાનો ભાગ હવે કામચલાઉ નાળની અંદરથી બહાર નીકળ છે . આ સામા ય િ યાને શરીર શા
'હિનએશન' (સારણગાંઠ) કહે છે, જે પેટમાં િવકસતાં બી અંગો માટે જ યા કરે છે .

િવષયક

Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
૬ અઠવાડીયા થતાં હાથની લેટો સપાટ થવા માંડે છે .
મગજના તરં ગો ૬ અઠવાડીયા અને ર િદવસ જેટલા જ દી પણ નોધવામાં આ યા છે .
Chapter 24 Nipple Formation
ધડની બાજુ ઓ પર તનની ડીંટી, તેના િનિ ત થળે પહોચ તેની તરત પહેલાં, છાતીના આગળના ભાગમાં
દે ખાય છે.
Chapter 25 Limb Development

૬ ૧/૨ અઠવાડીયા સુધીમાં કોણીઓ ચો ખી દે ખાય છે , આંગળીઓ જુ દી થવા માંડે છે અને હાથની હાલચાલ
દે ખી શકાય છે.
હાડકાની રચનાને કઠન કરવાની િ યા, જેને 'ઓિ સફીકે શન' કહે છે , તે હાંસડીની અંદર, ગળાના હાડકાની
અંદર, અને ઉપલા ને નીચેના જડબાના હાડકા ની અંદર શ થાય છે .
Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
૭ અઠવાિડયા બાદ હેડકીઓ દે ખાવાનું બ યું છે .
પગની હલચલ દે ખી શકાય છે. જેની સાથે આ યજનક િતિ યા જોવા મળે છે .
Chapter 27 The Maturing Heart
૪ ચે બરવાળું દય મહદં શે સંપૂણ છે. હવે દય સરેરાશ િમિનટિદઠ ૧૬૭ વખત ધબકે છે .
દયની ઇલે ટીકલ વૃિ ૭ ૧/૨ અઠવાિડયે નોંધાઇ હતી, જેમાં વય ક યિ

જેવા જ તરં ગ-યં ો જણાયા છે .

Chapter 28 Ovaries and Eyes
ીઓમાં, ૭ અઠવાિડયા સુધી અંડકોશ ઓળખી શકાય છે.
૭ ૧/૨ અઠવાિડયા સુધી આંખનો િપગમે ટ રેિટના સરળતાથી દે ખાય છે અને પોપચાંની ઝડપથી વૃિ ધ શ
થાય છે.
Chapter 29 Fingers and Toes
આંગળીઓ અલગ હોય છે, અને મા બેઝમાંજ પગના અંગૂઠા જોડાયેલા હોય છે .
હાથ હવે સાથે આવે છે , અને તે જ રીતે પગ આવી શકે છે .
ઢીંચણના સાંઘા પણ હાજર છે .
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
૮ અઠવાિડયાનાં મગજનો ખૂબ જ િવકાસ થયો હોય છે . અને ગભના કુ લ શરીરના વજનથી લગભગ અડધું
વજન થાય છે.
અસાધારણ દરે વૃિ ધ ચાલુ રહે છે.
Chapter 31 Right- and Left-Handedness

૮ અઠવાિડયા સુધીમાં ૭૫ ટકા ગભમાં, જમણો હાથ ાધા ય નજરે પડે છે . બાકીના ભાગનું સમાન રીતે ડાબા
હાથના ાધા ય વ ચે િવભા ત થાય છે અને તેમાં અિ મતા હોતી નથી. આ જમણા કે ડાબા હાથની
વતણૂંકનો સૌથી પહેલા મળતો પૂરાવો છે.
Chapter 32 Rolling Over
બાળિચિક સાના પા ય પૂ તકોએ "રોલ ઓવરની" આશિ ને વણવી છે , જે જ મ પછી ૧૦ થી ૨૦
અઠવાિડયામાં દે ખાય છે. આમ છતાં, આ ભાવા ક સંકલન િન ગુ વાકષણવાળા વાહી ખિચત
'એિ યોિટક સેકના' પયાવરણમા ખૂબ અગાઉથી દિશત થાય છે . મા સામ યના અભાવે, માણમાં ઉંચા
ગુ વાકષણ બળનો સામનો કરવા જે આવ યક છે , તે, ગભાશયની બહાર નવ તને ગબડાવતો (રોિલંગ
ઓવર) અટકાવે છે.
ગભ શાિરરીક રીતે આ ગાળા દરિમયાન વધુ સિ ય બને છે .
ગિત ધીમી કે ઝડપી, એક સરખી કે પુનવરાવતક, વયં ફુિરત હોઇ શકે .
માથાનું ગોળ ગોળ ફરવુ, ગરદનનું િવ તરણ અને હાથ થી ચહેરાનો સંપક ઘણીવાર થાય છે.
ગભનો પશ કરતાં વાંકી નજરે જોવું, જડબાનું હલનચલન, ગિત પકડવી, અંગૂઠાનું પોઇિ ટં ગ બહાર

ણાય છે .

Chapter 33 Eyelid Fusion
૭ અને ૮ અઠવાિડયાની વ ચે ઉપલાં અને નીચલાં પોપચાંમાં, આંખો પર ઝડપથી વૃિ ધ પામે છે અને અંશત:
એક સાથે જોડાણ થાય છે.
Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
ગભાશયમાં હવા ન હોવા છતાં, ગભ ૮ અઠવાિડયાનો થતાં સુધીમાં થોડાથોડા સમયે

ાસ ગિત દશાવે છે .

આ સમય સુધીમાં િકડની મૂ પેદા કરે છે, જે એિ યોિટક વાહી માં છુટું થાય છે .
પુ ષ ગભમાં િવકસતું વૃષણ ટે રટો ટીરોન પેદા કરી છુટું કરવાનું શ

કરે છે .

Chapter 35 The Limbs and Skin
અવયવોનાં હાડકાં, સાંધા, નાયુઓ, મ
િબલકુ લ તેને મળતી જ હોય છે.

ાતંતુઓ તથા લોહીની નળીઓ વય ક યિ

ઓમાં હોય તેવી

૮ અઠવાિડયા સુધીમાં બહારની ચામડી અથવા વચા, બહુ તરીય અના વચા બને છે, જે તેની મોટાભાગની
પારદશકતા ગુમાવે છે .
ભમર, વાળ તરીકે મોંની ફરતે વધતી દે ખાય છે .
Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks

આઠ અઠવાિડયામાં થતા ગભાધાનની મુદત પુરી થાય છે .
આ મુ ત દરિમયાન, માનવ ગભ જે એક કોષમાંથી િવકસીને, લગભગ ૧ અબજ કોષનો થયો હોય છે . જે
લગભગ ૪૦૦૦ શરીર રચના િવષયક જુ દા જુ દા માળખાંની રચના કરે છે .
હવે ગભ ધારણ કરે છે , પુ ત યિ

માં જણાતી ૯૦ ટકા કરતાં વધુ સંરચના.

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
ગભાવ થાની મુ ત જ મ ન થાય, યાં સુધી ચાલુ રહે છે .
૯ અઠવાિડયા સુધીમાં અંગુઠો ચુસવાનું શ

થાય છે. અને ગભ એિ યોિટક વાહી ગળે ઉતારી શકે છે .

ગભ વ તુ પણ પકડી શકે છે , માથું આગળ- પાછળ હલાવે છે, મોઢું ઉઘાડ-બંધ તથા
ાસ લઇ અને હાથ પગ લંબાવી શકે છે .
મોં, હાથના પં

અને પગનાં તિળયાંના

પગના તિળયા આછા પશની િતિ યા

ભ હલાવી શકે છે, ઉંડો

ાનતંતુ હળવો પશ અનુભવી શકે છે .
પે ગભ, કુ લો, ઢીંચણ અને કદાચ અંગૂઠા પણ વાળે .

આંખના પોપચા હવે સંપણ
ૂ બંધ થાય છે .
વરપેટીના, વિનયુ

અિ થબંધન વરદશ ર

ી ગભમાં ગભાશય ઓળખી શકાય છે.
ગભની અંદર તેની િતકૃ િત બતાવે છે .
બહારની જનેિ યનું પુ ષ કે

ી તરીકે

ુ ઓનાં િવકાસની શ આતનો સંકેત આપે છે .

ીના જનન અવયવ તરીકે ઓળખાતા અપકવ પુનરચના
તે િવભા ત થવાનું શ

કરે છે .

Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
૯ અને ૧૦ અઠવાિડયા વ ચે વૃિ ધનો ફોટ, ૭૫ ટકા કરતાં વધુ શરીરનું વજન વધારે છે .
૧૦ અઠવાિડયા સુધીમાં, ઉપલા પોપચાના ઉ ીપનથી આંખ નીચેની તરફ ફરવા માંડે છે .
ગભ બગાસું ખાય છે , તથા ઘણીવાર મો ખોલે અને બંધ કરે છે .
મોટાભાગના ગભ જમણો અંગૂઠો ચૂસે છે.
નાળમાં રહેલા આંતરડાના િવભાગો, પેટના પોલાણમાં પાછા વળે છે .

ક કોષો

મોટાભાગના હાડકામાં 'ઓિસિફકે સન' (હાડકા કઠણ થવા) ચાલુ હોય છે .
હાથની આંગળીઓના અને પગની આંગળીઓના નખ િવકસવા માંડે છે .
ગભાધાન પછીના ૧૦ અઠવાિડયામાં અિ તીય આંગળા છાપ દે ખાય છે . આ છાપનો િજં દગીભર ઓળખ માટે
ઉપયોગ થાય છે.
Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
૧૧ અઠવાિડયા સુધીમાં નાક અને હોઠોની સંપૂણ રચના થાય છે . શરીરના બી
દે ખાવ, મનુ ય વન ચ ના દરેક તબ ે બદલાશે.
આંતરડા લુકોઝ અને પાણી શોષવાનું શ
િત, ગભાધાન વખતે ન
તરીકે .

બધા ભાગ બાબત, તેમનો

કરે છે, જે ગભ આરોગે છે.

ી કરાતી હોવા છતાં, બહારની જનનેિ ય, હવે અલગ પાડી શકાય છે ,

ી કે પુ ષ

Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
૧૧ અને ૧૨ અઠવાિડયા વ ચે ગભનું વજન લગભગ ૬૦ % વધે છે .
૧૨ અઠવાિડયા, ગભાવ થાની થમ િ માિસક મુ ત પૂરી કરે છે.
િભ
વાદુ િપંડ હવે મોં ના અંદરના ભાગને આવરી લે છે . જ મથી વાદુ િપંડ મા
તાળવામાં રહે છે .
બને તેટલા જલદીથી ૧૨ અઠવાિડયામાં આંતરડાના ભાગો ગિત શ
છે .

ભ પર અને મોં ના

કરે છે . અને ૬ અઠવાિડયા સુધી ચાલુ રહે

ગભ અને નવ તના મોટા આંતરડામાંથી થમ પદાથ બહાર નીકળે છે . જેને મીકોિનયમ કહે છે. તે , બને છે
પાચક એ ઝાઇમ, ોિટન અને પાચક માગ ારા ફકાતા મૃત કોષો ભેગા થઇને.
૧૨ અઠવાિડયા સુધીમાં ઉપલા અંગોની લંબાઇ શરીરના કદના તેના છે લા માણ સુધી લગભગ વધે છે. નીચલા
અંગો તેમના આખરી માણ સુધી પહોંચવામાં લાંબો સમય લે છે.
શરીરના પાછલા અને માથાના ટોચના ભાગના અપવાદ સાથે સમ
આપે છે.

ગભનું શરીર હવે હળવા પશને િતિ યા

િલંગ આધાિરત િવકાસલ ી તફાવતો થમ વાર દે ખાય છે . ઉદાહરણ તરીક
પુ ષ ગભ કરતાં વધુ વખત દશાવે છે .

ી ગભ જડબાની હલન-ચલન,

અગાઉ જોયેલ પાછા ખચવાની િતિ યા િવ ધ મોંની ન ક ઉ ીપન હવે ઉ ીપક તરફ અને મોં ખોલવા તરફ
વાળવા ેર ે છે . આ િતિ યાને ' િટં ગ િરફલે સ' કહે છે . અને તે જ મ પછી ચાલુ રહે છે, જે નવ ત બાળકને
તેની કે તેણી માના તનને તનપાન દરિમયાન શોધવામાં મદદ કરે છે .

મોં પકવ થવા માંડે છે, કે મકે ચરબીના થર ગાલમાં ભરાવા શ

થાય છે . અને દાંતનો િવકાસ શ

થાય છે.

૧૫ અઠવાિડયા સુધીમાં લોહી બનાવતા ધડના કોષો આવીને હાડકાના ચૂરામાં વૃિ ધ પામે છે. મોટાભાગના
લોહીના કોષોનું િનમાણ અહીં થાય છે.
અલબ ૬ અઠવાિડયાના ગભમાં હલન-ચલન શ થતું હોવા છતાં, સગભા ી થમ ગભની િહલચાલ, ૧૪
અને ૧૮ અઠવાિડયાની વ ચે અનુભવે છે . પારં પાિરક રીતે આ ઘટનાને 'કળી શકાય એવી હલનચલન િ યા'
કહેવાય છે.
Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
૧૬ અઠવાિડયા સુધીમાં સોય ગભના પેટમાં નાખવતી િ યા હોમોનિવષયક દાબ- િતિ યા શ કરે છે . જે,
નોરાડેનલાઇન, અથવા નોરએપીનેિ ન લોહીના ોતમાં છૂટું કરે છે. નવ ત અને પુ ત યિ ઓ, આ મક
કાયપ ધિત સામે આવો જ િતભાવ દશાવે છે .
સનતં

ણાલીમાં,

ાસનળીની શાખાઓનું વૃ

હવે લગભગ પૂ

થાય છે .

એક ર ણા ક સફે દ પદાથને જેને 'વિન સ કાસેઓસ' કહે છે તે હવે ગભને ઢાંકી દે છે . વિન સ, ચામડીનું
એિ યોિટક વાહીની દાહક અસરોથી ર ણ આપે છે.
૧૯ અઠવાિડયાના ગભની હલનચલનથી, સન વૃિ , અને દયના ધબકારાના દર, દૈ િનક ચ ને અનુસરે છે ,
જેને (સકિડયન િરધમ) શારીિરક લયબ ધતા કહે છે .
Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
૨૦ અઠવાિડયા સુધીમાં કવચ-કાનની અંદરનો ગુંચળાવાળો ભાગ જે વણ શિ નો ભાગ છે , તે પુ ત કદ સુધી
પહોંચે છે, પૂણ િવકિસત અંદરના કાનમાં. હવે આગળ, ગભ, અવાજની વધતી જતી રે જને િતભાવ આપે છે .
હવે વાળ ખોપરી પર ઉગવા માંડે છે.
તમામ ચામડીના થર અને રચનાઓ, નાની કે શવાિહનીઓ અને

ંિથમાં સાથે હાજર હોય છે .

ગભાધાન પછીના ૨૧ થી ૨૨ અઠવાિડયા સુધીમાં ફે ફસાં, હવા ાસમાં લેવાની થોડીક શિ
ા કરે છે . આને
વન મતાની વય ગણવામાં આવે છે, કારણકે ગભાશયની બહાર અિ ત વ ટકાવી રાખવાનું, કે ટલાક ગભ
માટે શ બને છે . તબીબી ે ની અ યતન શોધોના લાંબા વારસાની મદદથી અપ જ મેલા િશશુઓનું
વન ટકાવી રાખવાનું શ બ યું છે.
Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
૨૪ અઠવાિડયા સુધીમાં આંખનાં પોપચાં રી ઉધાડે છે , અને ગભ આંખ ઉઘાડ-બંધ કરવાની િ યા દશાવે છે .
અચાનક મોટા અવાજો સામેની આ િતિ યા ી ગભમાં ખાસ કરીને વહેલાં િવકાસ પામે છે .

અનેક સંશોધકોએ મોટા અવાજ સામે ગભના આરો યને િતકૂ ળ અસર થતી હોવાનું જણાવયું છે . તાકીદનાં
પિરણામોમાં, સમાવેશ થાય છે લંબાતા વધેલા દયનાં ધબકારાનો દર ગભનો ગળે ઉતરવાનો અિતશય વધારો
ને અચાનક થતા વતણૂંકલ ી પિરવતનો. શ લાંબાગાળાના પિરણામોમાં વણશિ ગુમાવવાનો સમાવેશ
થાય છે.
ગભનો
છે.

ાસો છવાસનો દર ખૂબ ઉંચો, લગભગ, િમિનટ દીઠ

ાસ લેવા મૂકવાના ૪૪ આવતનો જેટલો થઇ શકે

સગભાવ થાના તૃતીય િ માસ દરિમયાન, ઝડપી મગજનો િવકાસ, ગભ ારા વપરાતી શિ
શિ વાપરે છે. મગજનું વજન ૪૦૦ અને ૫૦૦ % ની વ ચે વધે છે .

ના, ૫૦ % વધુ

૨૬ અઠવાિડયા સુધીમાં આંખો આસું પેદા કરે છે.
પાંપણો ૨૭ અઠવાિડયાના સમયમાં કાશ સામે િતિ યા આપે છે . આ િતિ યા, કાશના માણનું
િવિનયમન કરે છે , અને િજં દગીભર રેિટના સુધી પહોંચે છે .
તમામ ઘટક-ત વો , જે ગંધની કામ કરતી સંવેદના માટે જ રી છે , તે કાયલ ી હોય છે . અપ િશશુઓનો
અ યાસ જણાવે છે કે ગંધ શોધી કાઢવાની શિ ગભાધાન પછીના ૨૬ અઠવાિડયામાં આવે છે .
એિ ઓિટક વાહીમાં મીઠો પદાથ મૂકતાં, ગભનો ગળે ઉતારી જવાનો દર વધે છે . એથી િવ ધ, ગભનો ગળે
ઉતરાવાનો દર કડવો પદાથ દાખલ કરવાથી ઘટે છે . બદલાયેલ મુખ-ભાવો ઘણીવાર પાછળ દે ખાય છે .
પગલાં જેવી પગની હલન-ચલન િ યાની ેણીઓ, જે ચાલવા જેવી હોય છે , તેની મારફત ગભ ગુલાંટ મારે છે .
ગભ પર ઓછી કરચલી હોય છે , કે મકે ચામડીની નીચે વધારાની ચામડીના થર બને છે . ચરબી, શરીરનું
ઉ ષણતામાન ળવવામાં અને જ મ પછી શિ એકિ ત કરવામાં મહ વનો ભાગ ભજવે છે .
Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
૨૮ અઠવાિડયા સુધીમાં ગભ, ઉંચી અને નીચી તી તાવાળા અવાજો અલગ પાડી શકે છે .
3૦ અઠવાિડયા સુધીમાં
% બને છે.

ાસ લેવાની િ યા ખૂબ સામા ય હોય છે , અને તે ગભમાં સરેરાશ સમયના ૩૦ થી ૪૦

ગભાવ થાના છે લા ૪ મિહના દરિમયાન, ગભ સંકિલત વૃિ નો સમયગાળો દશાવે છે, જે વ ચે આરામના
ગાળાથી વણવાયેલી છે. આ વતનલ ી િ થિત, હં મશ
ે ા વધતી, કે િ ય મજ તં ની જિટલતા દશાવે છે .
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
અંદાજે ૩૨ અઠવાિડયા સુધીમાં સાચા અલવેયોલી, અથવા હવાના 'પોકે ટ' કોષો ફે ફસામાં િવકસવાનું શ
છે . જ મ પછી ૮ વષ સુધી તેની રચના થતી ચાલુ રહેશે.
૩૫ અઠવાિડયામાં ગભ, મજબૂત હાથની પકડ ધરાવે છે .

કરે

ગભ, િવિવધ પદાથોન સામે આવતાં, જ મ પછી સુંગધ વાદની પસંદગી પર અસર થતી હોવાનું જણાય છે .
ઉદાહરણ તરીકે , ગભૉ, કે જેમની માતાઓ 'સુવા', જે પદાથ િલકિરસને પોતાનો વાદ આપે છે , તે જ મ પછી
સુવાની પસંદગી દશાવતા હતા. ગભ એ સપોઝર વગરના નવ ત િશશુઓ સુવા પસંદ કરતા ન હતા.

Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
ગભની સવ વેદના, એ ટો ન નામના હોમોન, મોટા માણમાં છૂટા થતાં શ
નવ ત િશશુમાં સં મણ શ થાય છે.

થાય છે અને આમ ગભમાંથી

સવ વેદના, ગભાશયના જોરદાર સંકોચનને સૂચવે છે, પિરણામે બાળકનો જ મ થાય છે.
ગભાધાનથી જ મ સુધી અને યારબાદ મનુ ય િવકાસ ગિતશીલ, િનરં તર અને જિટલ રહે છે . આ આ યજનક
િ યા અંગન
ે ી નવી શોધો, વધુને વધુ, ગભ િવકાસની, વનભરના આરો ય પર પડતી મહ વપૂણ અસર
દશાવે છે .
મનુ ય િવકાસ અંગેની આપણી સમજ જેટલી અ યતન, તેટલી વધુ આપણી આરો યવધક
અને યારબાદ.

મતા, જ મ પહેલાં

