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(க� எ�தைன நா�கள�� உ�வா��)

க��த��� எ�ப�, பா���கள��, க��க�ட� நிக�வ��ேபா�

உ�வா�� ஒ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட அ��த ச�ததி�கான உய��,

�ைளய வ���தி �ல� �ைளயமாக வ���தியைட��, ப��ன�

�தி�க� நிைலய�� �ழ�ைத ப�ற��வைர, ெப�கள�� இன�ெப��க

உ��பான க��ைபய�� பதி��, தா�கி� ெகா�ள�ப�� நிைலயா��.

இ�த� க��ைரய�� மன�த�� நிக�� க��த��ேப வ��வாக

ஆராய�ப�கி�ற�.

மன�த��, ப�வமைட�த ஆேரா�கியமான ெப�க��� ெதாட���

ஒ�ெவா� மாத�� சிைன ��ைடக� உ�ப�தியா��. அ�த

க���ைடக� க��க�ட� ேதைவயான ஆண�ன� வ���

கிைட�க�ெபறாத ச�த��ப�தி� அ���ைடக�ட� க�வைற

�வ�க�� ��திக��க�ப�� கழி�களாக ெவள�ேய�ற�ப��.

இ�ெசய�பாேட மாதவ�டா� என�ப�கிற�. மாறாக ஆ� ெப�

கலவ�ய�னா� சிைன ��ைட�ட� ஆண�� வ��� இைண�மாய��

அ�� க��த��� இட�ெப�கிற�. ஆ� ெப� கலவ�ய�ற ெசய�ைக

�ைறயா��, அதாவ� ெவள�� ேசாதைன �ைற க��க�ட� அ�ல�

ெசய�ைக வ����ட� �ல�� ெப� க��த��க ����. க��க�ட�

நிக�மாய�� க��ைபய�� �திய க�வ� த�கிய��, இய��ந��
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ெசய�பா�கள�� ஏ�ப�� மா�ற�க� காரணமாக மாதவ�டா� ஏ�பட�

த�காலிகமாக� தைட�ப��. மாதவ�டாயான� 28 நா�க��� ஒ��ைற

நிக��. இ�தி மாதவ�டா� ஏ�ப�� 14 நா�கள�� �திய க���ைட

�லக�தி� இ��� ெவள�வ��. எனேவ இ�தி மாதவ�டா� நிக��� 14

நா�கள��, அதாவ� 2 கிழைமகள�� க��க�ட� நிக�வத�கான

சா�திய� ஏ�ப�கி�ற�.

ெப�கள�� க��க�ட� நிக��� 38 கிழைமகள�� ெபா�வாக �ழ�ைத

ப�ற�� நிக��. எனேவ மாதவ�டா� ஒ��காக நிக�� ெப�கள��, இ�தி

மாதவ�டா� ஆர�ப��த நாள�� இ��� 40 கிழைமகள�� �ழ�ைத ப�ற��

நிக��. இ�தி மாதவ�டா� வ�த கால�ைத� க��தி� ெகா�ேட,

�ழ�ைத ப�ற�பத�கான நா� த��மான��க�ப�வதனா�, இ�த� காலேம,

அதாவ� 40 கிழைமகேள ��ைமயான க��கால� அ�ல�

க��த���� கால� என� கண�கிட�ப�கி�ற�.

க��ப��றைத� த��மான��த�

ஒ� ெப� க��ப��றி��பைத� பல வழிகள�� க��ப���கலா�.

ம���வ ப�ேசாதனக� �லமாகேவா, அ�ல� அ�வாறி�லாமேலா

க��ப�ைத� க�டறியலா�. ம���வ ப�ேசாதைனய�� ம���வ

ெதாழிலி� உ�ளவ�கள�� உதவ��ட� க�டறிய ����.
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உட�சா��த அறி�றிக�

க��த��தி���� ெப�கள��, அத�கான பல அறி�றிக� ேதா���.

அவ�றி� �ம�ட�, வா�தி, அள��� ம�றிய அசதி, கைள�� ேபா�றன

க��த��ப�� ஆர�ப கால�தி� ேதா��� ��கியமான

அறி�றிகளா��. அேதா� மச�ைக ஏ�ப��. இைத ஆ�கில�தி� morning

sickness எ�பா�க�. இ� காைல ேவைளய�ேல ஏ�ப�� ப�ற� ேபாக ேபாக

�ைற��வ���.

க���ற ெப��பாலான ெப�க��� இ� ஏ�ப�� எ��

�ற�ப�கிற�. இ� தவ�ர அ��க�, அேனகமாக இரவ�� சி�ந�� கழி�க

ேவ��ய உண�� ஏ�ப��. சில��� �றி�ப��ட உண�கள�� வ���ப�

அதிகமாக இ��பதாக�� �ற�ப�கி�ற�. ெபா�வாக

க��த��ப��ேபா� மாதவ�டா� நிக�� நி��வ���. ஆனா��

சில���, க��ைபய�� க� பதி��ேபா� ��தி�ேபா�� ஏ�பட����.

இ� ெபா�வாக இ�தி மாதவ�டா� வ�� 3ஆ�, 4ஆ� கிழைமகள��

நட�க� ���. �� ��ைட ெவள�ேய��ேபா� அ�நிைல உட�

ெவ�பநிைலய�� ஏ�ப�� அதிக��� ெவள�ேய�ற� நட�� 2 வார�கள��

ப��ன�� ெதாட��தி����. க��ைப வா�, ேயான�, ெப��றி ேபா�ற

ப�திக� க�நிறமைட��. க��ைப வா�, க��ைபய�� ஒ��கிய ப�தி,

ேபா�றன ெம�ைமயா��.
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இய��ந��கள�� ஏ�ப�� மா�ற�தா� நிக�� நிற��டலினா�

வய��றி� ந��ேகா��� க�ைமயான ேகா� ேதா���. இ�த� ேகா�

ெபா�வாக க��த��ப�� ந��ப�திய�� பா��க� ��யதாக இ����.

�ைலக� மி���த�ைமைய அைட��. இ� ெபா�வாக இளைமயான

ெப�கள�� ெதள�வாக� ெத���. இைவெய�லா� ெபா�வான

அறி�றிகளாக இ��தா��, ஒ� சில���, �ழ�ைத�ப�ற��

நிகழவ����� ேநர�வைரய�� �ட தா� க��ப��றி��ப� ெத�யாம�

இ��தி��கி�ற�. இத��� பல காரண�க� உ��. மாதவ�டா�

ஒ��க�� வ�� ெப�க��� (ெபா�வாக இள�ெப�க���)

மாதவ�டா� நி��ேபாவ� க��தி� வராம� ேபாகலா�. உட� ப�ம�

அதிக� ெகா�ட ெப�க�, தம� நிைற அதிக��ைப க��தி�

ெகா�ளாம� ேபாகலா�. சில ம���க�� இ�நிைல���

காரணமாகலா�.

ய��ய� �றிய��க�

இைவ தவ�ர பல ஆர�ப ம���வ அறி�றிக� ெத�ப��. ெபா�வாக

அைவ க��த��� சில கிழைமகள�� க��ப���க� ��யதாக

இ����. இவ�றி� மிக ��கியமான� ��திய���, சி�ந����

மன�த�க� ெவள��ைற க�வக��கி (HCG) எ��� இய��ந��

காண�ப�த�. இதைன இல�வாக ம���வ� ேசாதைனக� �ல�

க��ப���கலா�.
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க��த��பான� க��த��� ப�ேசாதைனக� �ல� உ�தி ெச�ய�ப��.

ெபா�வாக இ� �திதாக க��ைபய��� உ�வா��

��வ��தக�திலி��� ேதா��வ��க�ப�� இய��ந�ைர� க�டறி��

ேசாதைனயாக இ����. ��தி, சி�ந�� ஆகியவ�றி� ெச�ய�ப�� இ�த

ம���வ ேசாதைனயான� ெபா�வாக க��பதி�� 12 நா�கள�� ப��ன�

ெச�ய�ப��.. சி�ந��� ெச�ய�ப�� ேசாதைனைய வ�ட�� ��திய��

ெச�ய�ப�� ேசாதைனேய ந�பக�த�ைம ��யதாக இ����. வ ����

ெச�ய�ப�� ேசாதைனயான சி�ந��� ேசாதைன �ல� க��க�டலி�

ப��ன� 12-15 நா�கள�� ப��னேர ��ைவ� க�டறிய� ��யதாக

இ����. ஒ� அளவறி ��தி� ேசாதைன �ல� �ைளய� பதி�த

நாைள அ�ணளவாக நி�ணய��கலா�.

க��பகால�தி� ஆர�ப�தி� ��தி�ேபா�� இ���� ெப�கள��

ெச�ய�ப�� �ேராெஜ�தேரா� இய��ந��� ேசாதைனயான�, க�வ��

உய��வா�வத�கான நிைல�பா�ைட� ���.

ம�ெயாலி� ப�ேசாதைன
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க��ப��றி��பைத� த��மான��க��, ேவ� பல பய��ள

தகவ�கைள� ெபற�� இ�த ம�ெயாலி� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�கி�ற�.

ம�ெயாலி� ப�ேசாதைனய��, க��பகால�தி� சி�வ��� இ��க���ய

சில ேநா�நிைலகைள அறிய��, �ழ�ைத ப�ற��� நாைள�

த��மான��க��, ஒ���� ேம�ப�ட க� உ�வாகிய���ப�� அதைன

அறி��ெகா�ள�� ����. இ�தியான மாதவ�டா� நாைள�ெகா��

கண�கிட�ப�� �ழ�ைத ப�ற��� நாைள வ�ட, இ��ைறயா�

ெபற�ப�� நா� ��யள� தி��தமாக இ��ப� அறிய�ப���ள�.

இட� எ��மி�லாத க��த��ப��, 24 கிழைமக��� ��ன�

ெச�ய�ப�� ம�ெயாலி� ப�ேசாதைன வ�ைளவ�� எ�தெவா�

மா�ற�ைத�� ஏ�ப���வதி�ைல. சாதாரண நிலைமகள��, 28

கிழைம��� ப��ன� ெதாட��� ெச�ய�ப�� ம�ெயாலி�

ப�ேசாதைனயா� தா��ேகா, �ழ�ைத�ேகா எ�த வ�தமான ந�ைம��

வ�ைளவதி�ைல எ���, அ�ைவ� சிகி�ைச�கான �ழிடைர�

��ட���� எ��� சில அறி�ைகக� ��கி�றன. அதனா� அ�வா�

ெச�வ� ப���ைர�க�ப�வதி�ைல.

நவ �ன ��ப�மாண ம�ெயாலி� ப��ப�க�, ��ைனய இ�ப�மாண�

பட�கைளவ�ட�� தி��தமான, வ�ள�கமான ப�ற���� ��திய

நிைலயறித�கைள� த�கி�றன. ெப�ேறா� தம� மகி�வான

நிைன��காக ��ப�மாண� பட�கைள� ேசக��க

வ����கி�றா�களாய���, ��ப�மாண அ�ல� இ�ப�மாண

ம�ெயாலி� பட�கைள, ம���வ� ேதைவ�க�லா� ெபற�ப�வைத
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அெம��க உண� ம��� ம��� நி�வாக� (FDA)

ஊ�க�ப���வதி�ைல. ஆனா��, ம�ெயாலி� ப�ேசாதைனக����,

ம���வ� ெதாட�ப�� த���த�� வ�ைள�க� எத��மிைடய�லான

ெதாட�ைப� கா���ப� எ�த இ�தியான ஆ��க�� இ�ைல.

உட���றிய�

க��த��� நிக�வ�� ஆர�ப�

ஒ�ெவா� மாத�� ஒ� ெப�ண�� ����ைட ெவ���

ெவள�வ�கிற�. ெவள� வ�� ஒ� நா� அ� உய�ேரா� இ����.

அ�கால�தி� ஆ�� ெப��� கலவ�ய�� ஈ�ப�டா�, ஆண��

வ����க� ெப�ண�� இன�ெப��க உ��ப��டாக ந��தி

க���ைடைய� ெச�றைடகி�றன. கலவ�ய��ேபா� ெப�ண��

இன�ெப��க உ��ப��� உ���� வ��தான�, ேயான�, அைத�

ெதாட��� க��ைப வா�, க��ைப வழியாக ந��தி� ெச��

பாேலா�ப�ய� �ழாைய அைட��. அேதேவைள �லக�தி� இ���

ெவள�ேய�� ��ைட�� பாேலா�ப�ய� �ழாைய அைட�மாய��,

வ��தான� அ�ேக க���ைட�ட� இைண��. அ�த வ����கள��

ஏதாவ� ஒ�� ����ைட��� உ����தா� க��க�ட� நிக���

க��த����. ஒ� வ��� ����ைட��� ேபான ப��ன�, ேவ�

வ����க� அ�த ��ைட��� உ�ேள ேபாக ��யா�.
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ெவள�ேய�� வ��தான� உடேனேய க��க�ட� ��ய இய�ைப

��ைமயாக� ெகா����பதி�ைல. அைவ ந��தி� ெச���ேபா�, பல

மண��தியால�க��� அவ�றி� நிக�� சில மா�ற�கேள, அவ�ைற�

க��க�ட���� தயா��ப���கி�றன. க��க�டலி�ேபா� ஒ�ம�ய

வ����, ஒ�ம�ய க���ைட�� இைண�� இ�ம�ய நிைலய���ள

க�வ�ைவ உ�வா��கி�ற�. க�வ�வான� ப��ன� க��ைப

ேநா�கி நகர ஆர�ப����. அ� க��ைபைய வ�தைடய 4-7 நா�க�

எ����. அேதேவைள க�வ� ெதாட��� பல மா�ற�க���

உ�ப��.

ஆனா�� கலவ� நிகழாமேலேய ெசய�ைக வ����ட�, ெவள��

ேசாதைன �ைற க��க�ட� ேபா�ற �ைறக� �ல� க��த���

நிக�� வா����க� ஏ�ப��த�ப���ளன. ெபா�வாக இ��ைறக�

ஏதாவ� காரண�களா� மல���த�ைம இ���� நிைலய��

ேம�ெகா�ள�ப��.

ெசய�ைக வ����ட� �ல� ����ைட ெவள�வ�� கால�தி� வ���

ெப�ண�� இன�ெப��க உ��ப��� உ�ெச��த�ப�வத� �ல�,

க��க�ட� நிக�வத�கான ச�த��ப� அள��க�ப��. அ�ேக

க��க�ட� ெவ�றிகரமாக நிக�மாய�� க��த��� நிக��.

ெவள�� ேசாதைன �ைற க��க�ட� ஆய��, ெவள�வ�� ��ைடக�

ெப�ண�� உடலி� இ��� ெவள�ேய எ��க�ப��, ெவள�� �ழலி�,
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அதாவ� ப�ேசாதைன� �ட�தி�, வ���ட� கல�க�ப��ேபா�,

க��க�ட� ெவ�றிகரமாக நிக�மாய��, க��க�ட�ப�ட க�வ�

அ�ல�, �ைளய வ���தி�� உ�ப�� �ைளய� ம���� ெப�ண��

இன�ெப��க உ��ப��� ைவ�க�ப��, க��த��� நிக��.

க� வள��சி நிைலக�

க��க�ட� நிக��த ப��ன�, ேதா��� க�வ�வான� கி�ட�த�ட

24-36 மண��தியால�கள�� இைழ���ப��� எ���

கல�ப������ளா��. கல�ப��வ��ேபா�, உய�ர��கள��

எ�ண��ைக வ�ைரவாக��, இர���பைட�� ெகா��� அதிக����

ெச���. கி�ட�த�ட 70-100 உய�ர��கைள� ெகா�ட நிைலய��,

இள�க�வள� ப�வ� (Blastocyst) என அைழ�க�ப��. ெபா�வாக

க��க�ட� நிக��� 5 நா�கள�� இ�வா� அைழ�க�ப��.

இ�நிைலய�� இ� ��� படல�கைள� ெகா������. இைவ

�ற�படல� (ectoderm), இைட�படல� (mesoderm), அக�படல� (endoderm)

என�ப��. வள��சி��ற நிைலய�� �ற�படல� ேதா�, நர���

ெதா�திைய��, இைட�படல� தைச, எ���� ெதா�திைய��,

அக�படல� சமிபா�, �வாச� ெதா�தி ேபா�றவ�ைற�� உ�வா�க

வ�லன. க��ைபைய வ�தைட�� இள� க�வள� ப�வமான�

க��ைப� �வ�� பதி�� உ�தியாக இ����.
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இ� ேம�� வ���தியைட�� ெச��� நிைலய��, அ� �ைளய�

என�ப��. அ�ப� உய�ர�கள�� எ�ண��ைக அதிக����

ெச���ேபா� உய�ர��கள�� மா�ற�க� ஏ�ப��, உய�ர�

ேவ��ைம�பா� �ல�, ெவ�ேவ� இைழய�க� உ�வா��. இ�

�ைளய வ���தி என�ப��.

க�வ�� வள��சி�� ஆதார�ைத� ெகா���� ��வ��தக�,

ெதா���ெகா� ேபா�றன�� வ���தியைட��. இ�த வ���தி

நிைலகள��ேபா� உ�வா�� �ழ�ைத�� த��த பா�கா�ைப

வழ��வத�காக, க�ைவ அ�ல� �தி�க�ைவ� ��றி பன���ட ந��

அ�ல� பன���ட�பா�ம� எ��� திரவ�ைத� ெகா�ட, பன���ட�ைப

என�ப�� ஒ� ைப�� உ�வாகிய�����. ெதாட�� வ���திய��ேபா�

க�, வ�ர�க�, வா�, கா� ேபா�ற உட� உ����க� ெத�ய

ஆர�ப����. உய�ர� ேவ��ைம�பா� கி�ட�த�ட 8 கிழைமகள��

நிைறவைட��வ���. அ�நிைலய�� �தி�க� என அைழ�க�ப��.

�ைளய வ���திய�� வ���தியைடய� ெதாட�கிய உட� உ����க�,

ம��� உடலிய�க� ெதா�திக� �தி�க�வ�� ெதாட����

வ���தியைட��. க��தி��ப�� ��றாவ� மாத�தி� பா�

உ����க� ெவள��ெத�ய ஆர�ப����. ெதாட���� �தி�க�வான�

ந�ள�, நிைற அதிக���� ெச���. அதிகள� நிைற அதிக���

க��த��ப�� இ�தி நிைலகள�ேலேய ஏ�ப��.
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தாய�� நிக�� மா�ற�க�

ெப�ண�� உடலி� நிக�� மா�ற�க� அைன��� �ைளய�, அ�ல�

�தி�க�ைவ� சிற�த �ைறய�� உடலி�� ைவ���

பராம��பத�கான ஒ���களாக இ����. இ�த மா�ற�க�

சாதாரணமான உட���றிய� மா�ற�கேள. இைவ ��ேறா�ட�

ெதா�தி, வள�சிைதமா�ற�, சி�ந���ெதா�தி, ��சிய�க�

ேபா�றவ�ைற உ�ளட�கிய மா�ற�களாக இ��ப�ட�, மக�ேப���

சி�க�க� ஏதாவ� ஏ�ப�ைகய��, அ�ேபா� மிக

��கியமானைவயாக�� இ��கி�றன. க��த���� காலமான�

��� ப�வ�களாக� ப���க�ப��� பா��க�ப�கி�ற�.

��� ப�வ�கள�� நிக�� மா�ற�க�

க��த���� காலமான� கி�ட�த�ட ��� மாத�கைள� ெகா�ட

��� ப���களாக� ப���க�ப�கி�ற�. ப�ரசவ ம���வ�க�, 14

கிழைமக� ெகா�ட ��ப�வ�களாக� ப���கி�றேபா�, ெமா�தமாக 42

கிழைமகைள� க��தி� ெகா�கி�றன�. உ�ைமய�� சராச�யான

க��த���� காலமான� 40 கிழைமகளாக இ��கி�ற�. இ�த

��ப�வ�கைள�� ெதள�வாக ேவ�ப���� எ�த வ�திக��

இ�லாவ��டா��, இ�த ப���களான�, �றி�ப��ட கால�தி� நிக��

மா�ற�கைள� கா�ட மிக�� உதவ�யாக இ����.
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��ப�வ�தி� �தலாவ� ப�தி

��சிய�க�தி� ஒ� நிமிட�தி� உ�ெள����, ெவள�வ���

வள�ம�தி� கனவள� 40% ஆ� அதிக����. 8 கிழைமகள��

க��ைபய�� அளவான� ஒ� எ�மி�ைச அளவ�� வள��� காண�ப��.

க��த��ப��கான அறி�றிக��, அதி��ள பல ச�கட�க�� இ�த�

கால�திேலேய காண�ப��.

��ப�வ�தி� இர�டாவ� ப�தி

க��த��ப�� 13 ெதாட�க� 28 கிழைம�கிைடய�லான காலேம இ�த

இர�டாவ� ப�தியாக� ெகா�ள�ப�கி�ற�. இ�த� கால�தி�

ெபா�வாக தா�மா�� மச�ைக எ�� அறிய�ப�� காைல ேநர

அெசளக�ய�க� �ைற��, நி��ேபாவதனா� நிைற அதிக���

ஏ�ப�வ�ட� அதிக��த ஆ�றைல� ெப�வதாக உண�வா�க�.

க��ைபயான� தன� சாதாரண அளைவவ�ட 20 மட�� அதிக����.

�தலாவ� ப�திய�ேலேய �தி�க�வான� மன�த உ�வ�ைத ஓரள�

ெப�� அைசய ஆர�ப��தா��, இ�த இர�டா� ப�திய�ேலேய

அைசைவ தா�மா� உணர� ெதாட��வா�க�. நாலாவ� மாத�திேலேய,

�றி�பாக 20ஆ�, 21 ஆ� கிழைமகள�� அைச�க� உணர

ஆர�ப��பா�க�. ஏ�கனேவ க��த��த ெப�களாய��, 19
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கிழைமய�ேலேய இதைன உணர ஆர�ப��க����. இ��ப��� சில�

இ�த அைசைவ ப��திய நிைலகள�ேலேய உண�வா�க�.

��ப�வ�தி� ��றாவ� ப�தி

க��த��ப��ேபா�, இ�த ��றாவ� ப�திய�ேலேய மிக அதிகளவ��

நிைற அதிக��� ஏ�ப�கி�ற�. �தி�க�வ�� தைல� ப�தி கீ�ேநா�கி�

தி���வதனா�, வய��றி� கீ���ற� ெதா��வ� ேபா�ற

ேதா�ற�ைத� த��. இ� கால�தி� �தி�க�வ�� அைச� மிக

இல�வாக தாய�னா� உணர�ப��. இ�த அைசவான� வலிைமயானதாக

இ��பதனா�, தாய�� இய��நிைலைய� �ழ��வதாக�� இ��க�

���.

வய���� ப�தி ெதாட��� வ��வைட�� ெச�வதனா�, ெதா���

ெவள�ேய ���தி�ெகா�� இ��ப� ேபா� ெத���. �ழ�ைத

ப�ற�ப��கான கால� அ�மி�பதனா�, �ழ�ைதய�� தைல கீ�ேநா�கி

நக��� இ���� ப�தி�� வ��. இதனா�, சி�ந���ைபய�� ெகா�ளள�

�ைறவ�ட�, இ���� ப�தி, �த� ேபா�ற இட�கள�� ஒ� அ��த�

உணர�ப��. அ��ட� இ�த� கால�ப�திய�� தா� ப��தி����

நிைலக� �தி�க�வ��கான ��திேயா�ட�திைன� க���ப��த�

��யதாக இ��கி�றைமயா�, வ���திய�� மா�ற�க� ஏ�பட����.
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