Subtitle Format Sinhala
Chapter 1 Introduction
ඒකෛශලියමිනිස් ජයිෙගාට් එක �ලියන 100ෙය් ෛශලීය වැඩිහිටිෙයකු බවට පත් කරන ෙමම පියවරය සමහර
විට ෙබාෙහෝෙස් සැලකිය යුතු සෑම ස්වභාවෙය් මූලධර්මයන් වනු ෙනාඅනුමානය.
නිතරම ඉපැදීමට ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර ගර්භනී අවස්ථාෙව්දී ෙමෝරපු ශරීරයක් මගින් කරන ෛදනික
�යාකලාපයන් ෙබාෙහාමයක් ප්රතිස්ථාපිත වන බවට ගෙව්ශකෙයෝ ෙසායාෙගන ඇත.
උපතට ෙපර වර්ධනමය කාලය සූදානම් වීෙම් කාල පරිච්ෙජ්දයක් හැටියට අත්යන්ත වශෙයන් දන්නා අතර එම
කාලය තුල වර්ධනය වන මානවයා සඳහාෙබාෙහෝ නිර්මානයන් අවශ්ය වන අතර, උපතින් පසුව අවශ්ය ජීවත්
වීම සඳහා කුශලතා, . ෙමන්ම අභ්යාශයන් ලබා ගනි.
Chapter 2 Terminology
මනුෂ්ය වර්ගයාතුල ගැබ් ගැනිම ෙම්රීම සඳහාසාමාන්යෙයන් දල වශෙයන් ගැබ් ගැනීෙම් සහ පිළිසිඳ ගැනිෙම් සිට
උපත දක්වා මැණ බලන විට සති 38ක කාලයක් ගත ෙව්.
ගැබ් ගැනිෙම් ආරම්භෙය් සිට ප්රථම සති 3ක කාලයතුල වර්ධනය වන මානව කලල රූපය, එනම් “ ඒ තුලම
වර්ධනය වීමක් ” හැටියට හඳුන්වනු ලැෙබ්. කලලරූපී කාල පරිච්ෙජ්දය, නමින් හැඳින්ෙවන ෙමම කාලය,
ශරීරෙය් ප්රධාන අව යව පද්ධතීන් වැෙඩන කාලයක් ෙලස සලකනු ලැෙබ්.
ගර්භනීබෙව් අන්තීම අවස්ථාව දක්වා සති 8ක් සම්පූර්ණ වීෙමන් පසු , “වර්ධනය වන මානවයා කලල රූපය
ෙලසින් හැඳින්ෙව්” එනම් “ ඉපැදී නැති බිළිඳායි” කලලරූපී කාල පරීච්ෙජ්දය ෙලස සැලෙකන ෙමම
කාලයතුල , ශරීරය විශාල ෙලස වර්ධනය වන අතර එහි පද්ධතීන් �යාත්ක වීමට ආරම්භ ෙව්.
ෙමම වැඩසටහෙන් සෑම ගර්භමය සහ කලලරූපී කාලයන් ගැබ් ගැනිමට ආරම්භ වු අවස්ථා ෙතක් නිර්ෙද්ශ
කරනු ලැෙබ්.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
ෛජව විද්යාත්මකව කියනවා නම්, ගෑණියක් සහ පිරිමිෙයක් එකිෙනකාෙග් ෙක්රාෙමාෙසාම් ඔවුන්ෙග් උත්පාදක
ෛශලින් එකතු වීම් මාර්ගෙයන් ඒකාබද්ධිකරණය කරන අවස්ථාෙව්දීම “මානව සංවර්ධනය ගැබ් ගැනිමට පටන්
ගත් අවස්ථාෙව්දීම ආරම්භ ෙව්”.
ගැහැණියකෙග් උත්පාදක ෛශලීය ෙපාදු වශෙයන් “ඩිම්බය” ෙලස හැඳින්ෙවන නමුදු නියම වචනය ”oocyte”
ඌසයිටිය.
ඒ හා සමානව පිරිමියෙග් උත්පාදක ෛශලය “ ශුක්රාණු” හැටියට පුලුල් වශෙයන් හැඳින්ෙවන නමුදු නියම
වචනය “spermatozoon” ස්පර්ෙමෙටෝජූන්ය.

ඔෙවලියුෙව්ෂන් නමින් හැඳින්ෙවන පියවරයතුලින් ගැහැණියකෙග් බීජෙකෝෂය මාර්ගෙයන් ඌසයිට් නිකුත්
කිරීම තුලින් ඌසයිට් සහ ස්පර්ෙමෙටාජුන් නිතර පැෙලෝපියන් බට ෙලස සැලෙකන ගර්භාෂ බට මාර්ගෙයන්
එකතු ෙව්.
ගර්භාෂ බට ගැහැණියකෙග් බීජෙකෝෂය ඇෙග් ගර්භාෂය ෙහෝ ගර්භයට සම්බන්ධ කරලයි.
එහි ප්රතිඵලයක් වශෙයන් වන ඒකෛශලීය කලලරූපය ජයිෙගාට් නමින්, එනම් “එකට ගැට ගසනු ලැබූ ෙහෝ
මූට්ටු කරනු ලැබූ” හැඳින්ෙව්.
Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
ෙමම ජයිෙගාට් හි ෙක්රාෙමාෙසාම් 46ක් නව පුද්ගලෙයකුෙග් සම්පූර්ණ ප්රජනන ප්රතිරූපයක උත්කෘෂ්ඨ ප්රථම
උත්පාදනය නිෙයෝජනය කරයි. ෙමම මූලික සැලස්ම DNA නමින් හැඳින්ෙවන තදින්ම දඟර ගැසුණු අණුතුල
වාසය කරයි. මුලු ශරීරෙය් වර්ධනය සඳහා ඒවාෙය් උපෙදස් අන්තර්ගත ෙව්.
අණු, දඟර ගැසුණු ඉණිමගක් වන අතර එය ද්විත්ව ෙහ්ලික්ස් double helix හැටියට හැඳින්ෙව්. ඉණිමෙග්
ඉණිෙපතී යුගල අණු ෙහෝ පදනම මගින් නිමවන ලද අතර, ඒවා, ගුවානයින්,සයිෙටාසින්, ඇඩනයින්, සහ
ටයිමින් නමින් හැඳින්ෙව්.
ගුවානයින් සයිෙටාසින් සමඟ පමණක් සංෙයෝග වන අතර, ඇඩනයින් ටයිමින් සමඟ සංෙයෝග ෙව්. සෑම මිනිස්
ෛශලයක දල වශෙයන් ෙමම පදනම් යුගල බිලියන 3ක් පමණ අඩංගු ෙව්.
ඒකිය ෛශලයක අඩංගු DNA වල ෙකාපමණ ෙතාරතුරු ඇද්ද කියෙතාත් එක එක පදනමක පළමුවන අකුර
පමණක් රැෙගනමු�ත වචන වලින් ඒවා ඉදිරිපත් කළෙහාත් ග්රන්ථයක පිටු මිලියන 1.5කටත් වඩා අවශ්ය වනු
ඇත!
එක ෙකාණකින් තවත් ෙකාණක් දක්වා දිග හැරියෙහාත් ඒකිය මිනිස් ෛශලයක DNA අඩි 3 1/3 ක් නැති නම්
මීටරයක් දිග ෙව්.
වැඩිහිටිෙයකුෙග් සිරුරතලු ඇති �ලියන 100ක DNA දිග හරින්නට අපට හැකි වුවෙහාත් එය සැතපුම් බිලියන
63කට වඩා විහිදී යනු ඇත. ෙමම දුර ප්රමාණය පෘථුවිෙය් සිට සූර්යයා දක්වාද එෙමන්ම සූර්යයා සිට පෘථුවිය
දක්වා340 වරක් ගමන් කළ විය හැකිය
Cell Division
දළ වශෙයන් ගර්භය ෙම්රීෙමන් පැය 24 සිට 30ට පසු ජයිෙගාට් තමන්ෙග් ප්රථම ෛශල විභාජනය සම්පූර්ණ
කරලයි. ෙමම මයිෙටාසීස් පියවරය මඟින් එක ෛශලයක් ෙදකට ද, ෙදක හතරටද , වශෙයන් ඉදිරියට ෙබදී යයි
Early Pregnancy Factor (EPF)
ගැබ් ගැනීම ආරම්භ වීෙමන් පසු පැය 24 සිට 48 අතර මවෙග් රුධිරෙය් ඇති “ ෙව්ලාසන ගර්භනී සාධක”
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන ෙහාර්මන් පරීක්ෂා කිරිෙමන් ගර්භනී බව ස්ථීර කර ගත හැක.

Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
ගැබ් ගැනිෙමන් දින 3සිට 4ක් තුල කලල රූපෙය් ෙබදී යන ෛශලීන් ෙගෝලාකාර හැඩයක් ගන්නා අතර එම
කලලරූපය morula ෙමාරුලා නමින්හැඳින්ෙව්.
දින 4 සිට 5තුල , ෛශල ෙගෝලයතුල කුහර සැෙදන අතර එවිට කලලරූපය blastocyst බ්ලාස්ෙටාසිස්ට්
යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.
බ්ලාස්ෙටාසිස්ට් තුල ෛශලීන් අභ්යන්තරික ෛශල සමුහය ෙලස හැඳින්ෙවන අතර එමගින් මානවයාෙග්
සංවර්ධනයට අවශ්ය හිස, ශරීරය, සහ ෙවනත් අංග වඩවාලයි.
අභ්යන්තරීක ෛශල සමුහෙය් ඇති ෛශල කලලරූපී ශාඛා ෛශලීන් හැටියට සැලෙකන අතර, ඒවාට මිනිස්
සිරුරතුල ඇති ෛශල වර්ග 200ක් නිර්මාණය කළ හැකිය.
Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
ගර්භාෂ බට මාර්ගය ඔස්ෙස් ගමන් කරමින් මුල් කලලරූපය මවෙග් ගර්භාෂෙය් අභ්යන්තර ප්රාකාරය ෙවත
තමන්ම පිවිසී යයි. ෙරෝපනය කිරීම ෙලස හඳුන්වන ෙමම පියවරය, ගැබ් ගැනිෙමන් දින 6ක් තුල ආරම්භ වන
අතර දින 10 සිට 12 අතර නිමාවට පත් ෙව්.
වර්ධනය වන කලලරූපෙය් ෛශලීන් ෙහෝෙමාන් උත්පාදනය කිරිමට ආරම්භ කරන අතර, ගැබ් ගැනීම් පරික්ෂා
කරන විට ෙබාෙහාෙසයින් ලැෙබන ද්රව්යය මානව ෙකාරිෙයානික් ෙගානෙඩාෙට්රාපින් නැතිනම් hCG නමින්
හැඳින්ෙව්.
ගර්භනීබව දිගටම රැෙගන යාම සඳහා ගැහැණියකෙග් ඔසප් වීෙම් වාරයට බාධා කිරීම පිණිස මාතෘමය
ෙහෝෙමාන් සපයයි.
Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
ෙරෝපනයකිරීම අනුව යමින් , බ්ලාස්ෙටාසිස්ට් වටා ෛශලීන් ප්ලාසන්ටා නමින් හැඳින්ෙවන නිර්මාණ ෙකාටසක්
ලබා ෙදන අතර, එය, මාතෘමය සහ කලලරූපී ෙබදාහැරීම් පද්ධතීෙය් මූල සාධකයා ෙලස කටයුතු කරයි.
ප්ලාසන්ටා, වර්ධනය වන මානවයාට මාතෘමය ඔක්ෂිජන්, ෙපෝෂ්ය ද්රව්ය, ෙහෝෙමාන් සහ ඖෂධ සපයන අතර,
අපවිත්ර ද්රව්ය ඉවත් ෙකාට , කලලරූපය සහ ගර්භාෂෙය් රුධිරය මාතෘ රුධීරය සමඟ මිශ්රණය වීෙමන්
වලක්වාලයි.
ප්ලාසන්ටා ,ෙහෝෙමාන් ද උත්පාදනය කරන අතර , සාමාන්යෙයන් මවෙග් උණුසුමට වඩා උණුසුම් බවක්
කලලරූපී සහ ගර්භාෂයතුල ආරක්ෂා කරලයි.
ප්ලාසන්ටා , අම්බිලිකල් දණ්ඩෙය් නහර මාර්ග ඔස්ෙස් වර්ධනය වන මානවයා සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වයි.
ජිවත් කිරීම සඳහා ප්ලාසන්ටාහි හැකියාව ෙරෝහල්වල තිෙබන අසාධ්ය ෙරෝගීන් ප්රතිකාර කරන ඒකකයට වඩා
ප්රබලය.

Chapter 8 Nutrition and Protection
සති 1කින් , අභ්යන්තරීක ෛශල සමූහෙය් ෛශලීන් හයිෙපෝබ්ලාස්ට් සහ එපිබ්ලාස්ට් යනුෙවන් ස්තර ෙදකක්
පිහිටුවාලයි.
හයිෙපෝබ්ලාස්ට් ෙයාද මලුව උපදවන අතර, එය, මව තම මුල් කලලරූපයට ෙපෝෂ්යදායි පදාර්ථ සපයන එක්තරා
නිර්මාණයකි.
එපිබ්ලාස්ට් හි ෛශල ඇම්නියන් නම් සියුම් පටලයක් නිර්මාණය කරන අතර, ඒතුල,කලලරූපය සහ පසුව බිළිඳා
ඉපැදීම දක්වා සංවර්ධනය ෙව්.
Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
දල වශෙයන් සති 2 1/2 තුල , එපිබ්ලාස්ට් ,විෙශ්ෂිත මාංශ නහර ආදී ෙහෝ බීජ ස්තර 3ක් සකස් කර ඇති අතර ,
ඒවා , ඇක්ෙටාෙඩාම් එන්ෙඩෝඩාම් සහ ෙමෙසාඩාම් යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.
ඇක්ෙ◌ෙටෝඩාම් , විවිධ නිර්මාණයන් ෙමාළය ඇතුලුව , ෙම්රු දණ්ඩය , නහර, චර්ම, නියෙපාතු , සහ ෙක්ශ
වැඩීමට කටයුතු කරයි.
එන්ෙඩාඩාම් ශ්වාශණල පද්ධතීය සෘජු කිරිෙම් ක්රමය හා ආහාර දිරවීෙම් මාර්ගය උපදවන අතරම , ශරීරෙය්
ප්රධාන අක්මාව සහ අග්න්යාශය වැනි අංග උත්පාදනය කරයි.
ෙමෙසාඩම් , වකුගඩුව, අස්ථී, කාටිෙල්ජ , මාංශ ෙප්ශී , රුධීර ෛශල , ඇතුලු ෙවනත් නිර්මාණයන් උපදවයි
සති 3 කදී , ෙමාළය මූලික අංශ 3කට ෙබෙදනා අතර ඒවා , පූර්ව ෙමාළය, මැද ෙමාළය හා අපර ෙමාළය
ෙලසින් හැඳින්ෙව්.
ආස්වාස හා ප්රාස්වාස ක්රම සහ ආහාර දිරවීෙම් ක්රමෙය් සංවර්ධනය ද සිදු ෙවමින් පවති.
පළමුවන රුධීර ෛශලය ෙයාද මලුෙව් දක්නට ලැෙබන විට , කලලරූපය පුරා රුධීර නහර හට ගන්නා අතර
එයින් බට සහිත හෘදය වස්තුව බිහි ෙවයි.
ඉන් ඉක්බිතිව , ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන හෘදය වස්තුව ෙවනමම කක්ෂ හැටියට තමන් සංෙකෝචනය වී වර්ධනය
වීමට පටන් ගනී.
ගැබ්ගැනිෙමන් අනතුරුව සති 3ක් හා එක් දිනක් තුල හෘදය වස්තුව ස්පන්දනය වීමට පටන් ගනී.
�යාත්මක වීෙම් තත්වයක් ලබා ගැනිම සඳහා, සංසරණ පද්ධතීය, ප්රථම ශරීර පද්ධතීය, නැති නම් එකිෙනකා
සම්බන්ධ ශරීරාංග ෙව්.
Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
සති 3 සහ 4 අතර , ශරීර සැලස්ම බිහි වන අතර , ෙමාළය , ෙම්රු දණ්ඩය, සහ කලලරූපෙය හෘදය වස්තුව මද
මලුව සමඟින් පහසුෙවන් හැඳිනාගත හැකි ෙව්.

ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වීම පැටලී කලල රූපෙය් නැමිමක් සිදු ෙව්. ෙමම පියවරය මද මලුෙව් ෙකාටසක් ආහාර
දිරවීෙම් පද්ධතීෙය් ෙර්ඛා චිත්රය ලබා ෙදන අතර වර්ධනය වන මිනිසාෙග් පපුව සහ උදර කුහරයන් නිර්මාණය
කරලයි.
Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
සතී 4 තුල , පැහැදිලි ඇම්නියන්, දියර පිරී මලුෙව් කලලරූපය වට කරලයි. ඇම්නිෙයාටික් ෙලසින් හැඳිනෙවන,
ෙමම නිස්සාර දියරය මගින්, කලලරූපයට තුවාල සිදුවීම්වලින් ආරක්ෂා කරලයි.
Chapter 12 The Heart in Action
හෘදය වස්තුව නියමාකාරෙයන් විණාඩියකට 113 වරක් ස්පන්දනය ෙව්.
සෑම ස්පන්දන වාරයක් පාසා රුධීරය තම කාමරයට පිවිසීම හා පිටවීම කරන විට හෘදය වස්තුෙව් වර්ණය ෙවනස්
වන බව සටහන් කර ගන්න
දල වශෙයන් හෘදය වස්තුව උපතට ෙපර මිලියන 54 වරක් ද පරමායුෂ අවුරුදු 80ක කාලයතුල බිලියන 3.2
වාරයක් ස්පන්දනය ෙව්.
Chapter 13 Brain Growth
පූර්ව ෙමාළය, මැද ෙමාළය සහ අපර ෙමාළය ෙවනස් වන ස්වරූපය මගින් ෙමාළෙය් ෙව්ගවත් වර්ධනය සහතික
කරයි.
Chapter 14 Limb Buds
ඉහල සහ පහළ ගාත්රා වර්ධන ආරම්භය සතී 4ක්තුල දක්නට ලැෙබන ගාත්රා අංකුර මගින් සිදු කරලයි.
චර්මය ෙම් ෙමාෙහාෙත්දී විනිවිද ෙපෙනන අතර ඊට ෙහ්තුව එය එක ෛශලයක ඝණකමින් යුක්ත වීමයි.
ක්රමෙයන් චර්මය ඝණිභුත ෙව්ෙගන යන විට, එහි විනිවිද ෙපනීම නැති වී යන අතරම, එහි අර්ථය වනුෙය් අපහට
තවත් මාසයක් සඳහා වර්ධනය වන අභ්යන්තරීක ඉන්�යන් පමණක් දැකීමට හැකි වීමයි
Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
සතී 4සහ 5 අතර, තවදුරටත් ෙමාළය ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වීම සිදු වන අතරම පැහැදිලී අංශ 5කට ෙබදාලයි.
හිස මුලු කලලරූපෙය් ප්රමාණෙයන් 1/3 පමණ අඩංගු ෙව්.
මස්ඨිෂ්කෙය් අර්ධෙගෝලාකාර බව ඉස්මතු වන අතර, ක්රමෙයන් එය ෙමාළෙය් විශාලතම ෙකාටස බවට පත් ෙව්.

අර්ධෙගෝලාකාර ෙමාළය මගින් සිතීම, ඉගැනීම, ස්මරණය, කතා කිරීම, ශ්රවණය, ස්ෙව්ට්ජා චලන, සහ ගැටලු
විසඳීම වැනි �යාකලාපයන් පාලනය ලරනු ලබයි.
Chapter 16 Major Airways
ශ්වාශණල පද්ධතීෙය්, දකුණු සහ වම් වශෙයන් ප්රධාන ශාඛා ෙබ්රාන්කී ඉස්මතු වන අතර, එමගින් trachea
ෙට්රෂියා, ෙනාෙහාත් සුළං බටය ෙපණහලු සමඟ සම්බන්ධ කරලයි.
Chapter 17 Liver and Kidneys
ස්පන්නදය වන හෘදයවස්තුව අසල උදරෙය් පිරී පවතින විශාල අක්මාව ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න.
ස්ථීර වකුගඩු සතී 5ක් තුල දිස් ෙව්.
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
මද මලුව ෙව්ලාසනින් උත්පාදනය කළ හැකි ෛශල ඇතුලත් වන අතර ඒවා germ cells ජර්ම් ෙෂල්ස් නමින්
හැඳින්ෙව්. සතී 5ක් තුල ෙමම ෛශලීන් වකුගඩුව අසලින් පිහිටි උත්පාදක ඉන්�යන් ෙවත සංක්රමණය ෙව්.
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
තවද සතී 5ක් තුලදී, කලලරූපයට අත් තල සංවර්ධනය වන අතර, සතී 5 1/2ක් තුලදී කාටිෙල්ජ සෑදීම ආරම්භ
ෙව්.
ෙමහිදී අපට සතී 5ක් සහ දින 6ක් තුල වම් අත් තලය සහ හස්තය දැක ගත හැකිය.
Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
සති 6ක් තුල මස්තිස්ක අර්ධෙගෝලය අනුපිළිෙවලකට ෙනාවී ෙමාළෙය් ෙවනත් අංශයන්ට වඩා ෙව්ගෙයන්
වර්ධනය ෙව්.
කලලරූපය සිය කැමැත්ෙතන් සහ ෙනාකැමැත්ෙතන් චලනය වීම ආරම්භ කරයි. සාමාන්ය නහරමාංශෙප්ශී
සංවර්ධනය සඳහා ෙමම චලන ඉතාමත්ම අවශ්ය ෙව්.
මුඛ ප්රෙද්ශෙය් කරන ස්පර්ශයක් කලලරූපයට සිය කැමැත්ෙතන් හිස ඉවත් කර ගැනිමට ෙහ්තු ෙව්.
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
බාහිර කර්ණය හැඩයක් ගැනිමට ආරම්භ කරයි.

සතී 6ක් තුලදී, අක්මාවතුල රුධීර ෛශල හට ගැනිමට ආරම්භ වන අතර, දැන් එහි lymphocytes
ලිම්ෙපාසයිටිස් උත්පාදනය ෙව්. ෙමම වර්ගෙය් සුදු රුධීර ෛශල සංවර්ධනය වන ප්රතිශක්තී පද්ධතීෙය් ප්රධාන
අංගය ෙව්.
Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
ඩයප්රෑම් එක, හුස්ම ගැනීම සඳහා භාවිතා වන මූලික ෙප්ශීය පුලුල් වශෙයන් සති 6ක් තුලදී හට ගනියි.
බඩවැෙල් ෙකාටසක් තාවකාලික වශෙයන් අම්බිලිකල් දණ්ඩය ෙවතට ෙනරා යයි. පිෂිෙයෝෙලාජික් හර්නිෙය්ෂන්
physiologic herniation යනුෙවන් හැඳින්ෙවන සාමාන්ය පියවරය මගින් උදරයතුල සංවර්ධනය වන ෙවනත්
ඉන්�යන් සඳහා ස්ථාන සකස් කර ෙදයි.
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
සතී 6ක් ඇතුළත අත් තලෙය් සියුම් පැටලීබවක් සංවර්ධනය කරයි.
ෙමාළ තරංගමාලා සති 6ක් සහ දින 2ක් තුල වාර්තාගත කරනු ලැබ ඇත.
Chapter 24 Nipple Formation
පපුෙව් ඉදිරීපස මත තමන්ෙග් පිහිටිෙම් අන්තීම ස්ථානයට පැමිෙණන තුරු තණපුඩු, කඳ ෙදපැත්ෙත් දිස් වීමට
පටන් ගනීයි.
Chapter 25 Limb Development
සති 6 1/2 තුළදී, වැළමිට පැහැදිලිව දක්නට ලැෙබන ඇඟිලී ෙවන් ෙවන්ව පිහිටිමට, ෙමන්ම අෙත් චලන දැක
ගත හැකිය.
ඔස්සිපිෙක්ෂන් ossification යනුෙවන් හැඳින්ෙවන,අස්ථී බිහි වීම, �වාස්ථීය තුල ෙහෝ අකුව සහ ඉහල සහ
පහල හකු ඇට බිහි වීමට පටන් ගනියි.
Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
සති 7ක් තුල ඉක්කාව නිරීක්ෂණය කර ඇත.
බියසුලු ප්රතිචාර සමඟ දැන් පෙය් චලන දැක ගත හැකිය.
Chapter 27 The Maturing Heart
කාමර 4කින් යුත් හෘදය වස්තුව දැන් ෙබාෙහෝෙසයින් පරිපූර්ණය. සාමාන්යෙයන්, හෘදය වස්තුව දැන්
විණාඩියකට 167වරක් ස්පන්දනය ෙව්.

හෘදය වස්තුෙව් විද�ත් �යා සතී 7 1/2 තුල වාර්තා වී ඇති අතර, වැඩිහිටිෙයකුට සමාන තරංග ක්රමයක් ෙපන්නුම්
කරලයි.
Chapter 28 Ovaries and Eyes
කාන්තාවන්තුල, බීජෙකෝෂය සතී 7ක් තුල හැඳිනාගත හැකිය.
සතී 7 1/2ක් තුල, අක්ෂිෙය් වර්ණවත් වු දෘෂ්ටි පටලය පහසුෙවන් දක්නට ලැෙබන අතර, අක්ෂීකූප ඉතා
ෙව්ගවත් ෙලස වර්ධනය වීමට පටනු ගනියි.
Chapter 29 Fingers and Toes
අත් ඇඟිලී ෙවන් ෙවන්ව පිහිඞීටන අතර, පාද ඇඟිලී ඒ ඒ පදනම්වල මූට්ටු ෙව්ෙගන යයි.
දැන් අත් ෙදක ෙමන්ම, පාද ෙදකද එකට එක් විය හැකිය.
දණහිස් ද දක්නට ඇත.
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
8වන සතීෙයදී ෙමාළය සම්පූර්ණ වශෙයන් වර්ධනය වන අතර, කලලරූපෙය් මුලු ශරීර බෙරන් අඩක්
නිෙයෝජනය කරයි.
ඉතා විෙශ්ෂ අනුපාතයකින් වර්ධනය දිගටම සිදු ෙවයි.
Chapter 31 Right- and Left-Handedness
8 වන සතීය තුලදී 75%ක කලලරූප දකුණත වැඩිෙයන් �යාත්මක වන බවට ෙපන්නුම් කරයි. ඉතිරීය
වමත්කාරයා හා එෙස් කැමැත්තක් ෙනාමැති අය අතර සමානව ෙබදී යයි. ෙමය දකුණත ෙහෝ වමත්කාර හැසිරීම්
ගැන මූලික සාක්ෂිය ෙව්.
Chapter 32 Rolling Over
“චලනය වීෙම්” හැකියාව උපතින් පසු සතී 10 සිට 20 තුල දක්නට ලැෙබන බව ළමා ෙරෝග ග්රන්ථවල විස්තරය
කර ඇත. ෙකෙස් වුව ද, සිත්ගන්නාසුලු සහෙයෝගය දියර පිරී ඇම්නිෙයාටික් මලුෙව් ඌණ ගුරුත්වාකර්ෂණ
පරිසරයක ෙබාෙහෝ ෙව්ලාසනින් පිළිබිඹු කරනු ලබයි. අලුතින් ඉපෙදන අයට චලනය වීම වලක්වාලන
ගර්භාෂෙයන් පිට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සුලු ප්රමාණයක ශක්තියක් පමණක් අවශ්ය ෙව්.
කලලරූපය කායික වශෙයන් ෙමම කාලය තුල වඩාත් �යාශීලී ෙව්.

චලනය කිරිම ෙහමින් ෙහෝ ෙව්ගෙයන්, වරක් ෙහෝ එක දිගට, ෙනාකැමැත්ෙතන් ෙහෝ කැමැත්ෙතන් සිදු විය
හැක.
හිස කැරකවීම,ෙබල්ල දිග් කිරීම අත කට ගෑවීම නිතර සිදු ෙවයි.
කලලරූපය අත ගෑෙමන් වපර වීම, හකු චලනය, ඇල්ලිෙම් චලන, සහ ඇඟිලී සෘජු කිරීමට බලපාන බවට
අනාවරණය වී ඇත.
Chapter 33 Eyelid Fusion
සතී 7 සහ 8 තුල, ඉහල සහ පහල ඇස් ෙදක මත අක්ෂීකුප ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන අතර අංශක වශෙයන් ඒ
ෙදක එකට ගැෙටයි.
Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
ගර්භාෂයතුල වාතය ෙනාතිබුණද, කලලරූපය විටින්විට සතී 8ක් තුල ආශ්වාස චලනය ෙපන්නුම් කරයි.
ෙමම අවස්ථාෙවදී, වකුගඩුව මුත්රා උත්පාදනය කරන අතර ඒවා amniotic fluid ඇම්නිෙයාටික් දියරයෙවත
නිකුත් කරනු ලබයි
.පිරිමි කලලරූපයතුල, වෘෂ්ණ ග්රන්ථීන් වර්ධනය වන අතර ෙටස්ෙටාස්ෙටෙරාන් testosterone උත්පාදනය
කිරීමහා නිකුත් කිරීමට පටන් ගනියි.
Chapter 35 The Limbs and Skin
අස්ථී, සන්ධි, ෙප්ශී, නහර, සහ ගාත්රාවල රුධීර නහර වැඩිහිටියන් හා කිට්ටුෙවන් සමානකම් දක්වයි.
සති8ක් තුල පිට සිවිය, බහු ස්තරීය සම බවට පත් වන අතර, එහ විනිවිද භාවය ෙබාෙහෝ දුරට නැති කරලයි.
කට වටා දක්නට ලැෙබන ෙක්ශ ෙමන් ඇස් බැමි වර්ධනය ෙව්.
Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
අටවන සතිය කලලරූපෙය් අවසාන කාලය ෙපන්නුම් කරයි.
ෙමම කාලයතුල, මානව කලලරූපය ඒකිය ෛශලෙය් සිට අවම වශෙයන් ෛශල බිලියන 1ට වර්ධනය වන
අතර එය පැහැදිලී ශාරීරික නිර්මිතයන් 4,000ක් පමණ නිමවාලයි.
එම කලලරූපය සතුව වැඩිහිටියන්තුල දක්නට ලැෙබන නිර්මිතයන් 90%ක් දක්නට ලැෙබ්.

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
කලලරූපී කාලපරිච්ෙජ්දය ඉපදීම දක්වා පවතී.
9 වන සතිෙයදී මාපට ඇඟිල්ල ඉරීම පටන් ගන්නා අතර කලලරූපයට ඇමිෙයාටික් දියරය ගිලින්නට පුලුවන.
කලලරූපයට කිසියම් ද්රව්යයක් අල්ලා ගැනිමටද පුලුවන් වන අතර හිස එහා ෙමහා කරන්නටත්, හකු වැසීම හා
විවර කිරීම, දිව සැලවීම, හුස්ම ඇදීම, සහ අත පය දිග හැරීමට කළ හැකිය.
මුහුෙණ් සංෙව්දී නහර, අෙත් අත්ල, පෙය් පතුල යන ෙම්වාට ෙහමින් කරන ස්පර්ශය දැනිය හැකිය.
වි එෙස් ෙහමින් කරන ස්පර්ශයට ප්රතිචාර දැක්විමක් වශෙයන් බිළින්දාවි උකුල සහ දණහිස නමන්නටත්,
ෙමන්ම පෙය් ඇඟිලී වකුටු කරන්නටත් පුලුවන.
අක්ෂී කුප දැන් මුලුමණින්ම වැසී ඇත.
උගුෙර් ඉහල ෙකාටෙස්, වාචික අස්ථීබන්ධය බිහි වීම වාචික දණ්ඩෙය් සංවර්ධනය ෙපන්නුම් කරලයි.
ගැහැණු කලලරූපෙය්, ගර්භාෂය සහ ෙනාෙම්රුණු ඔෙගානියා oogonia යනුෙවන් හැඳින්ෙවන ගර්භාෂයතුලම
බිහි වන ෛශල හැඳිනාගත හැකය.
බාහිර ජනෙන්න්�ය පිරිමි ෙහෝ ගැහැණු ෙහෝ බව ඒවාෙයන්ම ෙවන් ෙකාට දැනගත හැකිය.
Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
සතී 9 සහ 10 තුල ඇති වන වර්ධනය වීම මඟින් ශරීරෙය් බර 75%කින් වැඩි කරලයි.
10 වන සතීෙයදී , ඉහල ඇහි බැම බලවත් වීම ඇස පහලට කැරකවීමට බලපායි.
බිළින්දා නිතරම ඈණුම් අරින අතර නිතරම කට ඇරීම හා වැසීම කරයි.
ෙබාෙහෝ බිළිඳුන් තමන්ෙග් දකුණු අෙත් මාපට ඇඟිල්ල උරා ෙබායි.
අම්බිලිකල් දණ්ෙඩ් බඩවැෙල් සමහර අංශ අසාමාන්ය උදරමර කුහරයන් ෙවත නැවත හැරී එයි.
ෙබාෙහෝ අස්ථීන් ඇට බවට පත්ෙවමින් පවති
අතැඟිල්ෙල් නියෙපාතු සහ පාදැඟිල්ෙල් නියෙපාතු වර්ධනය වීම පටන් ගනීයි.
ගැබ්ගැනිෙමන් සතී 10කට පසු විශීෂ්ඨ ඇඟිලි සලකුණු දිස් වන්නට ෙව්. ෙමම ක්රමය ජීවිතය පුරා හැඳිනාගැනීම
සඳහා ෙයාදා ගත හැකිය.

Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
සතී 11ෙහ් දී නාසය සහ ෙතාල් සම්පූර්ණ වශෙයන් පිහිෙට්. ශරීරෙය් ෙවනත් සෑම අංගයන් ෙමන්, මුලු මිනිස්
ජීවිත කාලෙය් සෑම අවස්ථාවකදීම ෙපනුම ෙවනස් වනු ඇත.
බඩවැල් බිළින්දා විසින් ගිලිනු ලබන ග්ලුෙකාස් සහ ජලය උරා ගැනිමට පටන් ගනියි.
ගැබ් ගන්නා අවස්ථාෙවදීම ලිංගය හැඳිනා ගැනිමට හැකි වුවද, බාහිර ජනෙන්න්�ය මඟින් දැන් පිරිමි ද ගැහැණු ද
බව ෙවන් ෙකාට හැඳිනාගත හැක.
Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
සති11 සහ 12 අතර, කලලරූපෙය් බර අවම වශෙයන් 60%කින් වැඩි ෙවයි.
සතී 12 ගර්භනීබෙව් ප්රථම ෙතවන නැතිනම් ෙතවන වාරෙය් අවසානය සලකුණු කරයි.
පැහැදිලි රස අංකුර දැන් කට තුල වසා පවති. උපෙත්දී, රස අංකුර දිෙව් සහ කෙට් ඉහල ෙකාටෙස් පමණක්
පවති.
අශුචි පිට කිරීම සති 12ක් තුල සිදු වන අතර සති 6ක් පමණ දිගටම පවති.
අලුතින් බිහි වන බිළින්දා විසින් ප්රථම වරට පිට කරන ද්රව්යය ෙමෙකානියම් meconium යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.
එය දිරවීම් මාර්ගය මගින් පිට , කරනු ලබන දිරවිය හැකි එන්ජයිම,ෙප්රෝටින්, සහ මළගියා වු ෛශල
සංෙයෝගයකි.
සතී 12ක් තුල, ඉහල ගාත්රාවල දිග ප්රමාණය එහි අවසාන ප්රමාණයට වැෙඩන අතර ශරීරෙය් ප්රමාණයට සමාන
ෙව්. පහල ගාත්රා තමන්ෙග් නියමිත ප්රමාණයට පත් වීම සඳහා දිගු කලක් ගනියි.
පිෙට් සහ හිෙස් ඉහලම ෙකාටස හැෙරන විට, බිළින්දාෙග් මුලු ශරීරය සැහැල්ලු ස්පර්ශවලට ප්රතිචාර දක්වයි.
ලිංගික පදනම් වු සංවර්ධනෙය් ෙවනසකම් ප්රථම වරට දක්නට ලැෙබ්. උදාහරණ වශෙයන්, ගැහැණු කලලරූප
පිරිමින්ට වඩා නිතරම හකු සැලවීම ෙපන්වාලයි.
ඉහත දක්වන ලද ඇදගැනිෙම් ප්රතිචාරයට විරුද්ධව, මුඛය අසල �යාත්මක වීම බලවත් වන අතර මුඛය විවර
කිරිෙම් උනන්දුව වැඩි ලරලයි. ෙමම ප්රතිචාරයට වි  rooting reflex යනුෙවන් හැඳින්ෙවන අතර,. එය
උපතින් පසුවද පවතින ෙමන්ම මව්කිරී ෙපාවනු ලබන කාලයතුල මවෙග් තණපුඩු ෙසායා ගැනීමට අලුතින්
උපන් බිළින්දාට උදව් කරයි.
මුහුණ ෙමාරන්නට පටන් ගන්නා අතර කම්මුෙල සාරය තැන්පත් වීමට පටන් ගැනිෙමන් දත්වල වර්ධනය වීම
පටන් ගනියි.
සතී 15කදී, රුධීර උත්පාදක ශාඛා ෛශලින් පැමිෙණන අතර ඇට මිදුලුවල ප්රමාණය වැඩි කරලයි. රුධීර ෛශල
උත්පාදනය ෙබාෙහාෙසයින් ෙමහිදී සිදු ෙව්.
සති 6ෙය් කලලරූපය චලනය වීමට පටන් ගත්තද ගර්භනී කාන්තාවක් තම කලලරුෙව් චලනය සති 14 සිට 18
අතර දැන ගනි. පාරම්පාරික වශෙයන්,ෙමම සිද්ධිය ඉක්මන් කිරීමක් ෙලස හැඳින්ෙව්.

Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
සති 16කදී, කලලරූපෙය උදරය තුල ඉදිකටුවක් ප්රවිෂ්ඨ කිරිෙම් පියවරය තුලින් අණුකමය අසහනකාරී
ප්රතිචාරයක් ඇතිවන අතර ෙමාරාෙඩ්රනලයින් ෙහෝ ෙනෝපිෙනප්රයින් නම් පදාර්ථය රුධීරයට නිකුත් කරයි.
ෙමවැනි ආක්රමණකාරී පියවරයන්ට බිළින්දා හා වැඩිහිටියා එකෙස් ප්රතිචාර දක්වයි.
ශ්වාසනළ පද්ධතීෙය්, ශ්වසන ග්රන්ථී වෘක්ෂය දැන් පරීපූර්ණ බවට පත් වීමට යයි.
vernix caseosa, නමින් හැඳින්ෙවන ශ්ෙව්ත පදාර්ථයක් දැන් කලලරූපය වසාලයි. වර්නික්ස් Vernix
ඇමිෙයාටික් දියරය මඟින් ඇති කරන කැසිලි ගතිෙයන් සම ආරක්ෂා කරලයි.
සති 19 සිට කලලරූපෙය් චලන, හුස්ම ගැනිෙම් �යා, සහ හෘදය වස්තුෙව් අනුපාතය circadian rhythms
යනුෙවන් හැඳින්ෙවනෛදනික චරියාව අනුගමනය කිරිමට පටන් ගනියි.
Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
සති 20ක් තුලදී ෙකාහ්ලියා ෙහවත් ශ්රවන ඉන්�ය, සම්පූර්ණෙයන් වර්ධනය වු අභ්යන්තර කණ ෙලස
වැඩිහිටිෙයකුෙග් ප්රමාණයට පත්ෙව්. මින් ඉදිරියට, කලලරූපය වර්ධනය වන ශබ්දවලට ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.
හිසින් පහල ෙකාටසට ද ෙකස් වැවීමට පටන් ගනියි.
සෑම චර්ම ස්තර සහ නිර්මිතයන්, ෙකස්වල කුහර ඇතුලු ග්රන්ථීන් දක්නට ලැෙබනු ඇත.
ගැබ්ගැනිෙමන් සති 21 සිට 22 අතර, ෙපණහල්ලට සුලු වශෙයන් හුස්ම ගැනිම කළ හැකිය. ගර්භෙයන් පිට
ජීවත් වීමට සමහර කලලරූපවලට හැකි වන බැවින් ෙමය ජීවත් වීෙම් කාලය හැටියට හඳුන්වනු ලැෙබ්. ෛවද්ය
විද්යාෙව් දියුණුෙව් සාර්ථකත්වය නිසා ෙම්රීමට ෙපර ඉපෙදන බිළින්දාන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරිමට හැකි වී ඇත.
Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
සති 24ක් තුල බිළින්දා අක්ෂීකුප විවර කිරිමට පටන් ගන්නා අතර ඇස් පිල්ලම් ගැසීමක් ද ෙපන්නුම් කරයි.
හදිස්සිෙයන් ඇෙසන බර හඞවලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ගැහැණු බිළින්දා තුල ෙව්ලාසනින්ම වර්ධනය ෙව්.
එෙස් ප්රතිචාර දැක්වීම ෙබාෙහෝ විට බිළින්දාෙග් ෙසෟඛ්යයට බලපාන බවට ගෙව්ශකෙයෝ ෙසායාෙගන ඇත.
ඉක්මන් ප්රතිඵල අතර දිග් ගැෙසන හෘද ස්පන්දන පරතර, කලලරූපය අධික ෙලස හීන වීම සහ හැසිරීම්වල හදිසි
ෙවනස් වීමක් ඇති ෙව්. දිර්ඝ කාලින ප්රතිඵල හැටියට ශ්රවන ශක්තිය අහිමි වී යා හැකිය.
කලලරූපෙය් ශ්වාසන අනුපාතය ඉහල යන අතර විණාඩියකට ආශ්වාස ප්රාශ්වාස අනුපාතය 44 දක්වා ඉහල යනු
ඇත.
ගර්භනීබෙව් ෙතවන තෘතීය වාරයතුල කලලරූපය භාවිතා කරන බලශක්තියට වඩා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන
ෙමාළය 50% තරම් බලශක්ති පරිෙභෝජනය කරයි. ෙමාළෙය් බර 400 සිට 500% දක්වා ඉහල යයි.
සති 26ක් තුලදී අක්ෂීවල කඳුලු උත්පාදනය ෙව්.

ඇෙස් කලු ඉංගිරියාව සතී 27 ක් ඇතුලත ආෙලෝකමත් වීමට පටන් ගනියි. ෙමම ප්රතිචාරය කාචය ෙවත ළඟා
වන ආෙලෝක ප්රමාණය ජීවිතය පුරා ක්රමවත් කරලයි.
ගන්ධ දැනීම සඳහා අවශ්ය සියලුම ෙකාටස් ස�යාත්මක බවට පත් ෙවයි. ෙනාෙම්රුණු බිළින්ඳුන් ගැබ්
ගැනිෙමන් සතී 26කට ෙපර ගන්ධ සුවඳ දැනගැනිමට හැකි බවට පරීක්ෂණවලින් ෙහලී වී ඇත.
අමිෙයාටික් දියරෙය් පැනි රස ද්රව්යයක් තැබිෙමන් කලලරූපෙය හීන වීෙම් අනුපාතය වැඩි කරලයි. ඊට ප්රති
විරුද්ධව, කලලරූපය හීන වීම තුලින් තිත්ත ද්රව්යයක හඳුන්වා දීමක් කරලයි. ෙවනස් කරනු ලැබු මුහුෙණ්
ප්රකාශණ නිතරම දක්නට ලැෙබ්.
ගමන් කිරීමට හා සමාන පියවර මැනීම් වැනි චලන මඟින් කලලරූපය උඩ පැනීම් වැනි ෙද් සිදු කරයි.
සම යට අතිෙර්ක වශෙයන් සාරය එකතු වන බැවින් බිළින්දා අඩුෙවන් රැළි ගැෙසන බවට ෙපෙනයි. සාරය
උපතින් පසු බලශක්ති රැස් කර තැබිම සඳහා විෙශ්ෂ ෙමෙහයක් ඉටු කරලයි.
Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
සතී 28කින් කලලරූපයට ඉහල සහ පහල ස්වරෙය් ශබ්ද ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හැඳිනාගත හැකිය.
සති 30කින්, හුස්ම ගැනිෙම් �යාදාමය වඩාත් ෙපාදු වන අතර සාමාන්ය බිළින්දා ෙමන් 30 සිට 40% වරක් සිදු
ෙවයි.
ගර්භනී අවස්ථාෙව් මාස 4ක කාලය තුල, කලලරූපය සහෙයෝගෙයන් කළ හැකි කටයුතු කිරිෙම් කාලයක්
ෙපන්නුම් කරන අතර විශ්රාම ගත යුතු කාලය ද ෙයාදා ගනියි. ෙමවැනි හැසිරීම් අවස්ථාවන් ෙක්න්� නහර
පද්ධතිෙය් වර්ධනය වන සංකීර්ණභාවය ෙපන්නුම් කරලයි.
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
දල වශෙයන් සතී 32ක් තුල, සත්ය අල්ෙවෙයාලි නැතිනම් සුළං “ෙපාකැට්ටු” ෛශල ෙපණහලුතුල වර්ධනය
වීමට පටන් ගනියි. ඒවා උපතින් පසු වසර 8ක් තිස්ෙස් දිගටම සෑෙදනු ඇත.
සතී 35කදී බිළින්දාට ස්ථීර ෙලස අතින් ඇල්ලීමක් කළ හැක.
විවිධ ද්රව්යයන් ෙවත කලලරූපය ෙයාමු කිරිම නිසා උපතින් පසු රස පිළිබඳ ෙතෝරා ගැනීමක් දක්නට ලැෙබ්.
උදාහරණයක් වශෙයන්, බිළින්දාෙග් මව ලිෙකාරයිස් licorice රස ෙගන ෙදන අසෙමෝදගම් අනුභව කර ඇත්
නම්, බිළින්දා ද උපතින් පසු එවැනිම රස ගැන උනන්දු වනු ඇත. කලලරූපී සමෙය් ෙයාමු කරනු ෙනාලැබු
අලුතින් ඉපෙදන අය අසෙමෝදගම් අකැමැති වනු ඇත.

Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
කලලරූපය estrogen එස්ෙට්රාජන් නමින් හැඳින්ෙවන ෙහෝමන් විශාල ප්රමාණයක් නිකුත් කරමින් වැඩ ආරම්භ
කරන අතර, ෙම් අයුරින් කලලරූපෙය් සිට නව උපන් බිළින්දා බවට පරිවර්තනය ෙව්.
ශ්රමය බලගතු ෙලස ගර්භාෂය පලල් වීෙම්දීම ආරම්භ වන අතර එහි ප්රතිඵලය දරු උපත ෙව්.
ගැබ්ගැනිෙම් සිට උපත සිටත් එහා මානව වර්ධනය ෙව්ගවත් ෙමන් දිගටම පවති, සහ සංකීර්ණ ෙව්. ෙමම
සිත්ගන්නාසුලු පියවරය ගැන නව ෙසායාගැනිීම් මගින් බිළින්දාෙග් යාව ජීව ෙසෟඛ්යමය සංවර්ධනය සඳහා
වැඩිෙයන්ම අවශ්ය බලපෑම ෙපන්නුම් කරලයි.
ෙව්ලාසනින් මානව සංවර්ධනය ගැන අපෙග් දැනුම ඉදිරියට යන අතරම, උපතට ෙපර සහ පසුවත් ෙසෟඛ්යය
පිළිබඳ හැකියාව අත්පත් කර ගත හැකිය.

