Subtitle Format Romanian
Chapter 1 Introduction
Procesul dinamic prin care zigotul uman monocelular se transformã într-un adult format din
100 de bilioane de celule probabil este cel mai uluitor fenomen din întreaga naturã.
Cercetãtorii ştiu acum cã multe dintre funcţiile de rutinã realizate de corpul adult sunt stabilite
în timpul sarcinii - adesea cu mult înaintea naşterii.
Perioada de dezvoltare dinaintea naşterii este din ce în ce mai mult înţeleasã ca o perioadã de
pregãtire în care organismul uman aflat în dezvoltare îşi formeazã multiplele structuri şi
exerseazã multiplele abilitãţi necesare pentru supravieţuire dupã naştere.
Chapter 2 Terminology
În cazul speciei umane, sarcina normalã dureazã aproximativ 38 de sãptãmâni, mãsurate din
momentul fertilizãrii sau al concepţiei, pânã la naştere.
În timpul primelor 8 sãptãmâni de dupã fertilizare, organismul uman aflat în dezvoltare se
numeşte embrion, ceea ce înseamnã “cel care creşte din interior”. Aceastã perioadã, numitã
perioada embrionarã, este caracterizatã prin formarea celor mai importante sisteme ale
corpului.
De la încheierea primelor 8 sãptãmâni, pânã la sfârşitul sarcinii, "organismul uman aflat în
dezvoltare se numeşte fetus", ceea ce înseamnã "vlãstar nenãscut". În timpul acestei
perioade, numitã perioadã fetalã, corpul se dezvoltã, iar sistemele sale încep sã funcţioneze.
Toate perioadele embrionare şi fetale din acest program au ca moment de referinţã fertilizarea.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
Din punct de vedere biologic, "dezvoltarea umanã începe în momentul fertilizãrii", când o
femeie şi un bãrbat îşi combinã fiecare câte 23 din cromozomii lor prin unirea celulelor lor
reproducãtoare.
Celula reproducãtoare a femeii se numeşte, de obicei, "ou" dar termenul corect este ovocit.
De asemenea, celula reproducãtoare a bãrbatului este cunoscutã ca "spermã", dar termenul
preferat este spermatozoid.

Dupã eliminarea unui ovocit din ovarul femeii, în cadrul unui proces numit ovulaţie, ovocitul şi
spermatozoidul se unesc într-una din trompele uterine, cãrora adesea li se spune oviducte.
Trompele uterine fac legãtura între ovarele femeii şi uterul sau matca sa.
Embrionul monocelular rezultat se numeşte zigot, ceea ce înseamnã "legat sau unit".
Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
Cei 46 de cromozomi ai zigotului reprezintã remarcabila ediţie princeps a proiectului genetic
complet al unui nou individ. Acest proiect este înscris în moleculele strâns înfãşurate, numite
ADN. Ele conţin instrucţiunile pentru dezvoltarea întregului organism.
Moleculele de ADN seamãnã cu o scarã rãsucitã, cunoscutã sub numele de elice dublã.
Treptele scãrii sunt formate din molecule împerecheate sau baze, numite guaninã, citozinã,
adeninã şi timinã.
Guanina se împerecheazã numai cu citozina, iar adenina cu timina. Fiecare celulã umanã
conţine aproximativ 3 miliarde din aceste perechi de bazã.
ADN-ul unei singure celule conţine atât de multe informaţii încât, dacã ar fi reprezentate prin
cuvinte tipãrite, doar înregistrarea primei litere a fiecãrei baze ar necesita peste 1,5 milioane
de pagini de text!
Dacã ar fi aşezat cap la cap, ADN-ul dintr-o singurã celulã umanã ar mãsura 3 1/3 picioare sau
un metru.
Dacã am putea desfãşura tot ADN-ul din cele 100 de bilioane de celule ale unui adult, acestea
ar depãşi 101 miliarde km. Aceastã distanţã reprezintã distanţa de la pãmânt la soare şi
înapoi, parcursã de 340 de ori.
Cell Division
Dupã aproximativ 24 pânã la 30 de ore de la fertilizare, zigotul încheie prima sa diviziune
celularã. Prin procesul de mitozã, o celulã se divizeazã, douã celule se transformã în patru şi
aşa mai departe.
Early Pregnancy Factor (EPF)
Între 24 până la 48 de ore dupã începerea fertilizãrii, sarcina poate fi confirmatã prin
detectarea unui hormon numit "factor de sarcinã timpurie", aflat în sângele mamei.
Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
În primele 3 pânã la 4 zile dupã fertilizare, celulele care se divizeazã ale embrionului iau o
formã sfericã, iar embrionul se numeşte morulã.

În primele 4 pânã la 5 zile, se formeazã o cavitate în aceastã sferã de celule, iar embrionul se
numeşte acum blastocist.
Celulele din interiorul blastocistului se numesc masa de celule interne şi din ele vor apãrea
capul, corpul, şi alte structuri vitale organismului uman aflat în dezvoltare.
Celulele din interiorul masei de celule interne se numesc celule ale tulpinii embrionare,
deoarece ele pot forma fiecare tip din cele peste 200 de tipuri de celule pe care le conţine
organismul uman.
Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
Dupã ce a cãlãtorit prin trompa uterinã, embrionul timpuriu se cuibãreşte în peretele interior al
uterului mamei. Acest proces, numit implantare, începe la 6 zile şi se terminã între 10 până la
12 zile dupã fertilizare.
Celulele din embrionul aflat în dezvoltare încep sã producã un hormon numit gonadotropinã
corionicã umanã sau hCG, substanţa detectatã de cãtre majoritatea testelor de sarcinã.
HCG face ca hormonii materni sã întrerupã ciclul menstrual normal, permiţând continuarea
sarcinii.
Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
Dupã implantare, celulele de la periferia blastocistului creeazã o parte a unei structuri numitã
placentã, care serveşte ca interfaţã între sistemul circulator matern şi cel embrionar.
Placenta furnizeazã de la organismul matern oxigen, hranã, hormoni şi medicaţie cãtre
organismul uman aflat în dezvoltare; îndepãrteazã toate reziduurile; şi împiedicã sângele
matern sã se amestece cu sângele embrionului şi al fãtului.
Placenta produce şi ea hormoni şi menţine temperatura embrionului şi a organismului fãtului
cu puţin mai ridicatã decât aceea a mamei.
Placenta realizeazã comunicarea cu organismul uman aflat în dezvoltare prin vasele
cordonului ombilical.
Capacitãţile de susţinere a vieţii ale placentei rivalizeazã cu acelea ale unitãţilor de terapie
intensivã din spitalele moderne.
Chapter 8 Nutrition and Protection
Până la 1 sãptãmânã, celulele masei interne de celule formeazã douã straturi, numite
hipoblast şi epiblast.

Hipoblastul dã naştere sacului vitelin, care este una dintre structurile prin care mama
furnizeazã nutrienţi embrionului timpuriu.
Celulele din epiblast formeazã o membranã numitã amnios, în care embrionul şi, mai târziu,
fãtul se dezvoltã pânã la naştere.
Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
Pânã la aproximativ 2 sãptãmâni şi 1/2, epiblastul a format 3 ţesuturi specializate sau straturi
de germeni, numite ectoderm, endoderm, şi mezoderm.
Ectodermul dã naştere la numeroase structuri, inclusiv creierului, mãduvei spinãrii, nervilor,
pielii, unghiilor, şi pãrului.
Endodermul produce cãile sistemului respirator şi tractul digestiv şi genereazã porţiuni ale
organelor principale cum ar fi ficatul şi pancreasul.
Mezodermul formeazã inima, rinichii, oasele, cartilagiile, muşchii, celulele sanguine şi alte
structuri.
Pânã la 3 sãptãmâni creierul se împarte în 3 secţiuni principale, numite: lobul frontal al
creierului, mezencefalul şi lobul posterior al creierului.
Dezvoltarea sistemelor respirator şi digestiv este şi ea în curs de desfãşurare.
Pe mãsurã ce primele celule sanguine apar în sacul vitelin, se formeazã vasele de sânge în
întreg embrionul şi apare inima tubularã.
Aproape imediat, inima care se dezvoltã rapid se pliazã şi încep sã se dezvolte camere
separate.
Inima începe sã batã la 3 sãptãmâni şi 1 zi dupã fertilizare.
Sistemul circulator este primul sistem al organismului sau grup de organe în legãturã care
ating stadiul funcţional.
Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
Între 3 şi 4 sãptãmâni, apare planul organismului deoarece creierul, mãduva spinãrii şi inima
embrionului se pot identifica cu uşurinţã în sacul vitelin.
Creşterea rapidã produce împãturirea embrionului, care anterior era relativ plat. Acest proces
înglobeazã o parte a sacului vitelin în cãile sistemului digestiv şi formeazã cavitãţile toracicã şi
abdominalã ale organismului uman aflat în dezvoltare.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
Pânã la 4 sãptãmâni amniosul limpede înconjoarã embrionul într-un sac cu lichid. Acest lichid
steril, numit lichid amniotic, asigurã embrionului protecţie împotriva leziunilor.
Chapter 12 The Heart in Action
De obicei, inima are aproximativ 113 bãtãi pe minut.
Observaţi cum inima îşi schimbã culoarea pe mãsurã ce sângele intrã şi iese din camerele
sale, la fiecare bãtaie.
Inima va bate de aproximativ 54 de milioane de ori înaintea naşterii şi de peste 3,2 miliarde de
ori în cursul unei durate de viaţã de 80 de ani.
Chapter 13 Brain Growth
Dezvoltarea rapidã a creierului este doveditã de modificarea aspectului lobului frontal al
creierului, mezencefalului şi lobului posterior al creierului.
Chapter 14 Limb Buds
Dezvoltarea membrelor superioare şi inferioare începe cu apariţia mugurilor membrelor pânã
la 4 sãptãmâni.
Pielea este transparentã în acest moment deoarece are numai grosimea unei celule.
Pe mãsurã ce pielea se îngroaşã, ea îşi va pierde din transparenţã, ceea ce înseamnã cã
dezvoltarea organelor interne se va mai vedea numai încã aproximativ o lunã.
Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
Între 4 şi 5 sãptãmâni, creierul îşi continuã dezvoltarea rapidã şi se împarte în 5 secţiuni
distincte.
Capul reprezintã aproximativ 1/3 din dimensiunea totalã a embrionului.
Apar emisferele cerebrale, devenind, pe rând, cele mai mari pãrţi ale creierului.
Funcţiile controlate pânã la urmã de emisferele cerebrale includ gândirea, învãţarea, memoria,
vorbirea, vãzul, auzul, mişcarea voluntarã şi rezolvarea problemelor.

Chapter 16 Major Airways
În sistemul respirator sunt prezente tulpinile principale stângã şi dreaptã ale plãmânilor care,
pânã la urmã, vor lega traheea de plãmâni.
Chapter 17 Liver and Kidneys
Observaţi ficatul masiv care umple cavitatea abdominalã, în apropierea inimii care bate.
Rinichii permanenţi apar până la 5 sãptãmâni.
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
Sacul vitelin conţine celule reproductive timpurii numite celule de germeni. Pânã la 5
sãptãmâni aceste celule de germeni migreazã cãtre organele reproducãtoare situate în
apropierea rinichilor.
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
De asemenea, pânã la 5 sãptãmâni, embrionului i se dezvoltã palmele mâinilor, iar formarea
cartilagiilor începe până la 5 sãptãmâni şi 1/2.
Aici putem vedea palma mâinii stângi şi încheietura, la 5 sãptãmâni şi 6 zile.
Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
Pânã la 6 sãptãmâni, emisferele cerebrale se dezvoltã cu mult mai rapid decât alte secţiuni ale
creierului.
Embrionul începe sã facã mişcãri spontane şi reflexe. Asemenea mişcãri sunt necesare pentru
a contribui la dezvoltarea neuromuscularã normalã.
O atingere în zona gurii provoacã embrionului retragerea în mod reflex a capului.
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
Urechea externã începe sã prindã formã.
Pânã la 6 sãptãmâni, are loc formarea celulelor sanguine în ficat unde acum sunt prezente
limfocitele. Acest tip de leucocite reprezintã o parte importantã a sistemului imunitar aflat în
dezvoltare.

Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
Diafragma, principalul muşchi folosit pentru a respira, este aproape formatã până la 6
sãptãmâni.
O porţiune din intestin comunicã acum temporar cu cordonul ombilical. Acest proces normal,
numit herniere fiziologicã, face loc dezvoltãrii altor organe în abdomen.
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
La 6 sãptãmâni palmele mâinilor încep sã se aplatizeze.
La 6 săptămâni şi 2 zile se înregis- trează curenţii cerebrali primitivi.
Chapter 24 Nipple Formation
Mameloanele apar pe pãrţile laterale ale trunchiului cu puţin înainte de a ajunge la poziţia lor
finalã, pe partea anterioarã a pieptului.
Chapter 25 Limb Development
Pânã la 6 sãptãmâni şi 1/2, coatele se disting, degetele mâinilor încep sã se separe, şi se
poate observa mişcarea mâinii.
Formarea oaselor, numitã osificare, începe cu clavicula, sau osul pieptului, şi cu oasele
maxilarului superior şi inferior.
Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
S-au observat sughiţuri pânã la 7 sãptãmâni.
Acum se pot vedea mişcãrile picioarelor, simultan cu tresãriri.
Chapter 27 The Maturing Heart
Inima cvadricamerala este aproape completã. În medie, acum inima bate de 167 de ori pe
minut.
Activitatea electricã a inimii înregistratã la 7 1/2 sãptãmâni dezvãluie un model de undã similar
cu acela al unui adult.

Chapter 28 Ovaries and Eyes
În cazul embrionilor de sex feminin, ovarele se văd până la 7 sãptãmâni.
Pânã la 7 1/2 sãptãmâni, retina pigmentatã a ochiului poate fi observatã cu uşurinţã, iar
pleoapele încep o perioadã de creştere rapidã.
Chapter 29 Fingers and Toes
Degetele mâinilor sunt separate, iar degetele picioarelor sunt unite numai la bazã.
Palmele se pot acum apropia, ca şi labele picioarelor.
Articulaţiile genunchilor au apãrut.
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
La 8 sãptãmâni, creierul este deosebit de complex şi constituie aproape jumãtate din greutatea
totalã a embrionului.
Creşterea continuã într-un ritm extraordinar.
Chapter 31 Right- and Left-Handedness
Pânã la 8 sãptãmâni, 75% dintre embrioni sunt dreptaci. Restul sunt împãrţiţi în mod egal între
stângaci şi cei care nu au preferinţe. Aceasta este cea mai timpurie dovadã a
comportamentului de stângaci sau dreptaci.
Chapter 32 Rolling Over
Manualele de pediatrie descriu cã abilitatea de a se "rostogoli" apare în primele 10 pânã la 20
de sãptãmâni dupã naştere. Cu toate acestea, aceastã impresionantã coordonare poate fi
observatã cu mult mai devreme în mediul cu gravitaţie scãzutã din sacul amniotic plin cu lichid.
Doar lipsa puterii necesare pentru a depãşi forţa gravitaţionalã mai ridicatã din exteriorul
uterului îi opreşte pe nou nãscuţi sã se rostogoleascã.
Embrionul devine din ce în ce mai activ din punct de vedere fizic în aceastã perioadã.
Mişcãrile pot fi încete sau rapide, singulare sau repetitive, spontane sau reflexe.
Rotirea capului, întinderea gâtului şi contactul faţã-palmã au loc mai des.

Atingerea embrionului provoacã priviri cu ochii întredeschişi, mişcãri ale maxilarului, mişcãri de
apucare, şi întinderea degetelor de la picioare.
Chapter 33 Eyelid Fusion
Între 7 şi 8 sãptãmâni, pleoapele superioarã şi inferioarã cresc rapid peste ochi şi parţial se
îmbinã.
Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
Cu toate cã nu existã aer în uter, embrionul prezintã mişcãri intermitente de respiraţie văd
până la 8 sãptãmâni.
Pânã atunci, rinichii produc urinã, care este eliminatã în lichidul amniotic.
În cazul embrionilor de sex masculin, testiculele aflate în dezvoltare încep sã producã şi sã
elimine testosteron.
Chapter 35 The Limbs and Skin
Oasele, articulaţiile, muşchii, nervii şi vasele sanguine ale membrelor sunt asemãnãtoare cu
acelea ale adulţilor.
Pânã la 8 sãptãmâni, epiderma sau stratul exterior de piele devine o membranã compusã din
mai multe straturi, pierzându-şi mult din transparenţã.
Sprâncenele apar, pe mãsurã ce în jurul gurii creşte pãr.
Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
Opt sãptãmâni înseamnã sfârşitul perioadei embrionare.
În aceastã perioadã, embrionul uman s-a dezvoltat de la o singurã celulã la aproape 1 miliard
de celule care formeazã peste 4.000 de structuri anatomice distincte.
Acum, embrionul are mai mult de 90% din structurile pe care le au adulţii.

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
Perioada fetalã continuã pânã la naştere.
Pânã la 9 sãptãmâni, începe sugerea degetului mare, iar fãtul poate înghiţi lichid amniotic.

Fãtul poate, de asemenea, apuca un obiect, mişca înainte şi înapoi capul, deschide şi închide
maxilarul, mişca limba, suspina şi se poate întinde.
Receptorii nervoşi de pe faţã, palmele mâinilor şi tãlpile picioarelor pot simţi atingerile uşoare.
"Ca rãspuns la o atingere uşoarã pe talpa piciorului", fãtul îşi va îndoi articulaţia şoldului,
genunchiul şi degetele de la picioare.
Acum, pleoapele sunt complet închise.
În laringe, apariţia ligamentelor vocale semnaleazã începutul dezvoltãrii corzii vocale.
În cazul feţilor de sex feminin se poate identifica uterul iar celule reproducãtoare imature,
numite oogonii, se produc în ovar.
Organele genitale externe încep sã facã diferenţa între sexul masculin şi cel feminin.
Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
Un avânt al creşterii între 9 şi 10 sãptãmâni duce la creşterea greutãţii corpului cu peste 75%.
Pânã la 10 sãptãmâni, stimularea pleoapei superioare produce o rostogolire înapoi a ochiului.
Fãtul cascã, iar adesea deschide şi închide gura.
Majoritatea feţilor sug degetul drept.
Secţiunile intestinului din interiorul cordonului ombilical se reîntorc în cavitatea abdominalã.
Osificarea se desfãşoarã în majoritatea oaselor.
Unghiile degetelor de la mâini şi picioare încep sã se dezvolte.
Amprente unice apar la 10 sãptãmâni dupã fertilizare. Aceste modele pot fi folosite pentru
identificare în întreaga viaţã.
Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
Pânã la 11 sãptãmâni nasul şi buzele sunt formate complet. Ca şi oricare dintre pãrţile
corpului, aspectul lor se va schimba în fiecare etapã a ciclului vieţii umane.
Intestinul începe sã absoarbã glucoza şi apa înghiţite de fãt.
Cu toate cã sexul este determinat în momentul fertilizãrii, organele genitale externe se pot
acum distinge ca masculin sau feminin.

Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
Între 11 şi 12 sãptãmâni, greutatea fãtului creşte cu aproape 60%.
Douãsprezece sãptãmâni înseamnã sfârşitul primului trimestru de sarcinã.
Papile gustative distincte acoperã acum interiorul gurii. Pânã la naştere, papilele gustative vor
rãmâne doar pe limbã şi pe cerul gurii.
Mişcãrile intestinelor încep la 12 sãptãmâni şi continuã aproximativ 6 sãptãmâni.
Materialul evacuat pentru prima oarã din colonul fãtului şi al nou-nãscutului se numeşte
meconiu. El este format din enzime digestive, proteine şi celule moarte eliminate de tractul
digestiv.
Pânã la 12 sãptãmâni, lungimea membrelor superioare a ajuns aproape la proporţia lor finalã
faţã de dimensiunea corpului. Membrelor inferioare le ia mai mult sã ajungã la proporţiile lor
definitive.
Cu excepţia spatelui şi a pãrţii superioare a capului, întregul corp al fãtului rãspunde acum la
atingeri uşoare.
Diferenţele de dezvoltare care depind de sex apar pentru prima oarã. De exemplu, feţii de sex
feminin manifestã mişcãri ale maxilarului mai des decât cei de sex masculin.
Spre deosebire de rãspunsul de retragere vãzut mai devreme, stimularea în zona gurii
provoacã acum o rãsucire cãtre stimul şi o deschidere a gurii. Acest rãspuns se numeşte
"reflexul de supt" şi el persistã dupã naştere, ajutând nou nãscutul sã gãseascã sfârcul mamei
sale în timpul alãptãrii.
Faţa continuã sã se maturizeze pe mãsurã ce depozite de grãsime încep sã umple obrajii şi
începe dezvoltarea dinţilor.
Pânã la 15 sãptãmâni, celulele tulpinii sanguine ajung şi se multiplicã în mãduva spinãrii.
Formarea celulelor sanguine se va desfãşura în principal aici.
Cu toate cã mişcarea începe la embrionul de 6 sãptãmâni, femeia însãrcinatã simte pentru
prima oarã mişcarea fãtului între 14 şi 18 sãptãmâni. Tradiţional, acest eveniment se numeşte
mişcarea fãtului.
Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
Pânã la 16 sãptãmâni, procedurile care implicã introducerea unui ac în abdomenul fãtului
provoacã un rãspuns hormonal de tensiune care elibereazã noradrenalinã, sau norepinefrinã,
în circuitul sanguin.

În sistemul respirator, arborele bronhic este acum aproape complet.
O substanţã albã, protectoare, numitã vernix caseosa, acoperã acum fãtul. Vernix protejeazã
pielea împotriva efectelor iritante ale lichidului amniotic.
De la 19 sãptãmâni, mişcarea fãtului, respiraţia, şi ritmul inimii încep sã urmeze cicluri zilnice
numite ritmuri circadiene.
Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
Pânã la 20 de sãptãmâni, melcul urechii interne, organul auzului, a atins dimensiunea adultã în
cadrul deplin dezvoltatei urechi interne. De acum înainte, fãtul va rãspunde unei game din ce
în ce mai mari de sunete.
Începe sã creascã pãrul pe scalp.
Toate straturile şi structurile pielii sunt prezente, inclusiv foliculele şi glandele pãrului.
Pânã la 21 sau 22 de sãptãmâni dupã fertilizare, plãmânii capãtã abilitatea de a respira aer.
Aceasta este consideratã vârsta de viabilitate deoarece supravieţuirea în afara uterului devine
posibilã pentru unii feţi.
Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
Pânã la 24 de sãptãmâni pleoapele se redeschid, iar fãtul manifestã un rãspuns clipiretresãrire. Aceastã reacţie la sunetele bruşte, puternice apare, de obicei, mai devreme în cazul
feţilor de sex feminin.
Câţiva cercetãtori aratã cã expunerea la sunete puternice poate avea efecte negative asupra
sãnãtaţii fãtului. Consecinţele imediate includ ritm cardiac ridicat pe o duratã lungã de timp,
înghiţire în exces şi schimbãri bruşte de comportament. Posibilele consecinţe pe termen lung
includ pierderea auzului.
Ritmul respirator al fãtului poate atinge un maxim de 44 de cicluri inhalare-exalare pe minut.
În timpul celui de-al treilea trimestru de sarcinã, creşterea rapidã a creierului consumã mai
mult de 50% din energia utilizatã de fãt. Creierul creşte cu 400 pânã la 500%.
Pânã la 26 de sãptãmâni, ochii produc lacrimi.
Pupilele rãspund la luminã la 27 de sãptãmâni. Acest rãspuns reglementeazã cantitatea de
luminã care ajunge la retinã pe parcursul vieţii.
Toate componentele necesare pentru un simţ al mirosului funcţional sunt operaţionale. Studii
asupra copiilor prematuri denotã capacitatea de a detecta mirosuri la 26 de sãptãmâni dupã
fertilizare.

Amplasarea unei substanţe dulci în lichidul amniotic creşte ritmul de înghiţire al fãtului. În
contrast cu aceasta, scãderea înghiţirii fãtului apare dupã introducerea unei substanţe amare.
Se observã apariţia ulterioarã a expresiilor faciale modificate.
Printr-o serie de mişcãri asemãnãtoare paşilor, similare mersului pe jos, fãtul face tumbe.
Fãtul apare mai puţin ridat pe mãsurã ce, sub piele, se strânge mai multã grãsime. Grãsimea
joacã un rol vital în pãstrarea temperaturii corpului şi stocarea energiei dupã naştere.
Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
Pânã la 28 de sãptãmâni, fãtul poate distinge între sunetele înalte şi cele joase.
Pânã la 30 de sãptãmâni, mişcãrile respiratorii sunt mai obişnuite şi au loc în 30 pânã la 40%
din timp la un fãt mediu.
În timpul ultimelor 4 luni de sarcinã, fãtul manifestã perioade de activitate coordonatã,
întrerupte de perioade de odihnã. Aceste stãri comportamentale reflectã complexitatea
crescândã a sistemului nervos central.
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
Pânã la aproximativ 32 de sãptãmâni, alveole adevãrate, sau "celule" cu aer, încep sã se
dezvolte în plãmâni. Ele vor continua sã se formeze pânã la 8 ani dupã naştere.
La 35 de sãptãmâni, fãtul apucã ferm cu mâna.
Expunerea fãtului la diverse substanţe pare sã afecteze preferinţele asupra aromelor dupã
naştere. De exemplu, feţii ai cãror mame au consumat anason, o substanţã care dã gustul sãu
lemnului dulce, au prezentat o preferinţã pentru anason dupã naştere. Nou-nãscuţilor fãrã
expunere fetalã nu le-a plãcut anasonul.
Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
Fãtul iniţiazã travaliul, eliberând cantitãţi mari dintr-un hormon numit estrogen, în acest fel
începe tranziţia de la fãt la nou-nãscut.
Travaliul este marcat de contracţii puternice ale uterului, având ca rezultat naşterea.
De la fertilizare la naştere şi mai departe, dezvoltarea umanã este continuã, complexã şi
dinamicã. Noile descoperiri în domeniul acestui proces fascinant aratã din ce în ce mai mult
impactul vital al dezvoltãrii fãtului asupra sãnãtãţii de-o viaţã.
Pe mãsurã ce înţelegerea noastrã asupra dezvoltãrii umane timpurii avanseazã, la fel se va
întâmpla cu capacitatea noastrã de a îmbunãtãţi sãnãtatea - atât înainte cât şi dupã naştere.

