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Продължителностт на една бременност

  

Бременността продължава 9 календарни или 10 лунарни месеца от по 28 дни, следно
280 дни, считано от началото на последната менструация.

  

Размери на плода

  

Размерите на зрелия плод са малко различни за двата пола. Обикновено момичетата са
по-малки. Теглото на децата се увеличава прогресиращо при следващите бременности.
Едрите родители имат обикновено по-едри деца. Има расови и народностни различия.
Социално битовите, трудовите условия, някои заболявания на майката, както и
алкохолизмът и тютюнопушенето оказват влияние на растежа на плода. Той взима това,
което му е нужно, без да държи сметка за възможностите на майчиния организъм.
Оттам и афоризмът, че детето започва да проявява егоизма си още преди да се е
родило.

  

Положение на плода

  

С напредване на бременността плодът заема определено положение в маточната
кухина. Между 4-ия и  6-ия месец поради относително по-голямото количество
околоплодна вода той постоянно мени положението си. След 6-ия месец плодът се
стреми да се нагоди към формата на маточната кухина и да се постави надлъж. През
последните 6-8 седмици плодът се поставя най-често с главичката надолу и тъй като по
това време този участък на матката се изтънява, главичката ляга плътно в него и
запазва окончателно това си положение. У първо раждащите даже тя леко навлиза в
таза, което още повече затвърдява надлъжното положение. Значително по-рядко
плодът може да бъде обърнат вместо с главичката със седалището надолу, като
запазва надлъжното си положение. Надлъжните положения на плода се смятат за
нормални независимо дали предлежи глава или седалище. Много по-рядко плодът се
поставя косо или напречно.
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Двойна бременност /близнаци/

  

Понякога бременността може да бъде двойна, т. е. да има близнаци. Обикновено в тези
случаи в рода на родителите също е имало случай на близнаци. Близнаците биват
еднояйчни и двуяйчни. В първия случай двата плода са от едно и също яйце и с обща
плацента, а във втория всеки един има собствени плацента и плодни ципи, едно яйчните
близнаци са от еднакъв пол и имат прилика, която често запазват и впоследствие.
Двуяйчните могат  да бъдат и от различен пол.

  

Жизнеспособност на плода след 6-я месец

  

Смята се, че плодът много рядко може да бъде  жизнеспособен след 6-ия месец на
бременността. Ако прекъсването й настъпи през това време, плодът, макар и жив, е
неспособен да води самостоятелен живот. От 7-ия месец нататък той не е зрял, но все
пак има достатъчно жизненост, за да може, макар и невинаги, да се отгледа.
Съвършено неправилно и невярно е убеждението, че седмачетата са по-жизнеспособни
от родените в осмия месец деца. Детето има толкова повече изгледи да оживее и се
развива правилно, колкото вътреутробният му живот е бил по-дълъг, т. е. колкото
по-напреднало е развитието му в момента на раждането. Съвсем малък брой от
родените в 7-ия лунарен месец деца могат да бъдат отгледани. По-благоприятни са
изгледите за родените в 8-ия лунарен месец и чувствително по-добри при прекъсване
на бременността преди края на 9-ия лунарен месец. Раждането през десетия лунарен
месец, макар и преди определения срок, се смята за срочно. Плодът е зрял и се
отглежда нормално. Тази зрелост е толкова по-пълна и развитието му толкова
позавършено, колкото настъпването на раждането е по-близо до определения срок.
Всеки ден в повече преди този срок е от полза за детето.
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