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Ciąża – drugi trymestr

Dla  większości  jest  to  najprzyjemniejszy  okres  ciąży:  burza  hormonów  się  uspokaja, 
poranne mdłości  ustępują,  ryzyko  poronienia  znacznie  się  zmniejsza  .  Przyszła  mama 
wraca  do  formy,  lepiej  się  czuje,  łagodnieją  nastroje,  wreszcie  zamiast  niepewności  i 
obawy zaczyna czuć spokój i radość, jest pełna energii.

Jednym  z  najważniejszych  wydarzeń  jest  ostateczne  ukształtowanie  łożyska,  które 
pomaga żyć i rosnąć maleństwu. Zadania łożyska:

• produkuje niezbędne do rozwoju płodu hormony
• umożliwia oddychanie
• umożliwia odżywianie
• umożliwia wydalanie

Łożysko  zespolone  jest  ze  ścianą  macicy,  a  z  dzieckiem  łączy  je  pępowina.  Dzięki 
systemowi naczyń krwionośnych łożyska możliwa jest wymiana niezbędnych substancji 
między układem krwionośnym matki a organizmem dziecka.

W drugim trymestrze brzuszek przyszłej mamy zaokrągla się z każdym tygodniem. W 
pierwszej ciąży pierwsze ruchy dziecka zaczynają być wyczuwalne około 20 tygodnia, w 
kolejnej ciąży około dwóch tygodni wcześniej. 

Jeśli dziecko ułoży się odpowiednio to w piątym miesiącu można już rozpoznać płeć.

Drugi trymestr to najlepszy moment by zadbać o sprawność fizyczną, która jednak nie 
powinna być większa niż przed ciążą. Koniec tego okresu to odpowiedni czas aby zapisać 
się do szkoły rodzenia.

UWAGA:
Jeśli masz kota, pamiętaj, żeby nie czyścić jego kuwety ! Kontakt z kocimi odchodami oraz 
surowym  mięsem  mogą  spowodować  zarażenie  toksoplazmozą  -  chorobą  zagrażającą 
zdrowiu płodu. Ryzyko wystąpienia wad wzrasta w drugim i trzecim trymestrze. Zwykle 
lekarze zlecają ciężarnym wykonanie odpowiedniego badania krwi - często okazuje się, że 
kobieta  przechodziła  tę  chorobę  wcześniej  (toksoplazmoza  przebiega  zwykle 
bezobjawowo), dzięki czemu jest trwale uodporniona. 

Zmiany w organizmie mamy w czwartym miesiącu:
• należy  pamiętać  o  odpowiedniej  diecie-  bogatej  w  białko  (ok.  60-80g.  białka 

dziennie)
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• ustępują objawy pierwszego trymestru
• powiększa się brzuszek
• dno macicy znajduje się w połowie wysokości pomiędzy kością łonową a pępkiem. 

Możesz  już  odczuwać  niebolesne,  szybkie  skurcze  macicy  (zwane  skurczami 
Braxtona  Hicksa),  którymi  Twoje  ciało  przygotowuje  się  do  porodu.  Jeśli 
odczuwasz  je  częściej  niż  5  razy  na  godzinę,  jeśli  pojawiają  się  regularnie  i 
towarzyszy im ból pleców lub skurcze podbrzusza, skontaktuj się z lekarzem. 

• pojawia  się  kolejna  ciążowa dolegliwość-  zaparcia  (powinno  pomóc  picie  dużej 
ilości wody i lekkie ćwiczenia np. spacery)

 
Zmiany w organizmie mamy w piątym miesiącu:

• Przyszła  mama  może  zacząć  odczuwać  pobolewanie  w  dole  brzucha,  po  obu 
stronach miednicy (więzadła podtrzymujące macicę rozciągają się)

• Pojawia  się  opuchlizna  nóg,  czasem  również  dłoni  (efekt  zatrzymania  wody  w 
organizmie- należy ograniczyć spożywanie soli, nie nosić obcisłych ubrań i butów, 
stosować  żel  lub  krem  z  heparyną  lub  wyciągiem  z  kasztanowca  kilka  razy 
dziennie)

• Zatkany nos i krwawienie z nosa
• Należy uważać na nadciśnienie indukowane. To groźne schorzenie występuje po 20 

tygodniu ciąży
• Pojawiają się skurcze nóg
• Jednym z częstych objawów jest również roztargnienie

Zmiany w organizmie mamy w szóstym miesiącu:
• Ze względu na dość duży brzuszek w nocy ciężko znaleźć wygodną pozycję.
• Przy chodzeniu i siedzeniu bolą plecy.
• Skóra na brzuchu stale swędzi.
• Częsta potrzeba oddawania moczu.
• Dno macicy sięga teraz pępka i przez kilka następnych tygodni będzie podnosiło 

się mniej więcej o centymetr.
• Niektóre  kobiety  doświadczają  kłopotów  ze  wzrokiem,  jednak  po  porodzie 

wszystko powinno wrócić do normy.
• Ważne  jest  przestrzeganie  zdrowej  diety.  Dostarczaj  organizmowi  odpowiednią 

ilość wapnia, żelaza i białka. Kontroluj spożycie tłuszczu i cukru.

Rozwój ciąży:

4 miesiąc:
• W 13 tygodniu dziecko waży 9,5 grama i osiąga 6 i pół centymetra długości. 
• Rozwijają się jego struny głosowe. 

2/4



Centrum Medyczne OLMEDICA – www.cmolmedica.pl – Porady zdrowotne
ul. J. Kilińskiego 11, 99-100 Łęczyca, tel. (24) 721-24-63 | ul. S. Wyszyńskiego 2, 95-035 Ozorków, tel. (42) 718-26-25

• Wrażliwość na dotyk wykazują ramiona i górna część klatki piersiowej. 
• Wątroba dziecka wydziela żółć, a trzustka - insulinę. 
• Między palcami nie ma już błony i zaczynają formować się opuszki palców.
• Dziecko w tym wieku potrafi  już przeciągnąć się,  podskoczyć,  a  nawet połykać 

wody płodowe, rozróżniając ich smak. 
• W 14 tygodniu dziecko osiąga wzrost 7,5 centymetra i waży około 14 gramów. 
• Mimo że ruchy maleństwa są nadal niewyczuwalne, stają się bardziej energiczne.
• Żebra i kręgi dziecka kostnieją.
• Powstaje też otwór odbytowy.
• Dziecko potrafi już robić miny.
• Ćwiczy ssanie kciuka.
• Oczy mimo, że zasłonięte powiekami są wrażliwe na zmiany światła.
• Pod koniec 4 miesiąca dziecko usłyszy pierwsze dźwięki.
• W 15 tygodniu dziecko waży 28 gramów i mierzy 9 centymetrów.

5 miesiąc: 
• Pod koniec 5 miesiąca dziecko ma 18-20 cm długości i waży ok. 450g.
• Kończy się rozwój a zaczyna wzrost płodu.
• Jest bardzo aktywne, bardziej skoordynowane ruchy.
• Robi wiele min, grymasów, marszczy brwi.
• Ma pomarszczoną, półprzezroczystą, pokrytą mazią płodową skórę.
• Na głowie pojawiają się pierwsze włosy.
• Zaczynają się rozwijać narządy wewnętrzne: żołądek i układ pokarmowy, płuca, 

układ odpornościowy.
• Nerki rozpoczynają produkcję moczu.
• W jelitach gromadzi się tzw. smółka (pierwsze odchody).
• Dobrze wykształcone narządy płciowe będzie można zobaczyć na ultrasonografie.
• Ma  uformowane  opuszki  palców  z  własnym,  niepowtarzalnym  układem  linii 

papilarnych.
• Twarz dziecka ma już charakterystyczne dla niego rysy i prawie identycznie będzie 

wyglądał po urodzeniu.

6 miesiąc:
• Dziecko mierzy ok. 24 cm. I waży ok. 950g.
• Malec reaguje na dźwięki przyspieszonym tętnem.
• Bicie serca maluszka można już usłyszeć przykładając ucho do brzucha mamy.
• W pełni uformowane kubki smakowe.
• Rozchylają się powieki. Oczy dziecka otwierają się i zamykają.
• Mimo, że płuca nie są jeszcze w pełni rozwinięte, dziecko urodzone pod koniec 6 

miesiąca ma szanse przeżyć.
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• Pod  koniec  24  tygodnia  wszystkie  najważniejsze  narządy  już  funkcjonują  (z 
wyjątkiem płuc).

• Skóra marszczy się i nabiera kolorów.
• Dziecko  nabiera  kształtów-  zaokrąglją  się  pośladki,  głowa  poprawia  swoje 

proporcje względem reszty ciała.
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