
Hamilelikte Kabızlık Nedenleri ve 

Tedavisi 

Hamilelik çok yoğun ve heyecan verici bir dönemdir ve yakın bir zamanda anne 
olacağınızı bilmenin sevincine ek olarak, mide bulantısı, kusma, eklem ağrısı, 
uykusuzluk , diş etlerinde şişme gibi küçük veya büyük bazı rahatsızlıkları da 
beraberinde getirebilir. 
Anne adaylarını etkileyen en yaygın rahatsızlıklardan biri kabızlıktır : Bu sorun 
oldukça sık görülür ve ciddi bir durum olmamasına rağmen birçok rahatsızlığa neden 
olabilir. 

Bağırsak, hamilelik sırasında özellikle hassastır ve dokuz aylık bir dönem içerisinde 
kabızlığın nedenleri arasında; beslenme alışkanlıkları, stres ve ayrıca doğal 
hormonal dengesizliklere atfedilebilen çeşitli faktörler yer almaktadır. 

Bugün birlikte bu konuyu derinleştireceğiz, nasıl müdahale edileceğini ve bu duruma 
bağlı yorgunluğun nasıl azaltılacağını anlayacağız. 

Hamilelikte Kabızlık Sık Görülen Bir Rahatsızlıktır 

Kabızlık semptomları oluşmaya başladığında , anne adayının bağırsağı uyuşuk hale 
gelir ve birkaç gün boyunca tahliyesi mümkün olmaz: bu nedenle şişlik, sinirlilik, 
meteorizm( bağırsakta biriken aşırı gaz) , yaygın ağrı ve hareket güçlüğü ortaya 
çıkar. 

Yapılan bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında bu rahatsızlıktan muzdarip olanların 
yüzdesi oldukça yüksektir: Dokuz ay boyunca bağırsak yavaşlaması olma olasılığı 
aslında diğer herhangi birinden üç kat daha fazladır. hayatın zamanı. Özellikle, 
kadınların %44'ü üçüncü aydan altıncı aya kadar, %36'sı son çeyrekte kabızlık 
çekmektedir. 

Peki, buna sebep olan en sık nedenler nelerdir? Birlikte görelim. 

Hamilelikte Kabızlık Nedenleri 

bağırsak tembelliğine neden olan faktörler arasında şunları gözlemliyoruz: 

• Gebeliğin devamını teşvik etme, rahim kaslarını koruma ve fetüsü besleyen 
organ olan plasentanın işleyişini sağlama işlevine sahip bir hormon 
olan progesterondaki artış . Progesteron bağırsak geçişini yavaşlatarak 
kabızlığa neden olabilir: bu durum esas olarak ilk üç aylık dönemde ortaya 
çıkar. 

• Son üç aylık dönemde, kolonda suyun yeniden emilmesine neden olan başka 
bir hormon olan aldosteron da artar: bunun doğrudan bir sonucu, daha kuru 
dışkı oluşumudur ve bu nedenle ortadan kaldırılması daha zordur. 



• Bağırsakların uterus tarafından sıkıştırılması , bebeğin oturduğu yer: Bebeğin 
ağırlığı arttıkça, bağırsak hareketleri bu nedenle daha yavaş ve daha karmaşık 
hale gelir. 

• Genel dekompansasyona neden olabilen kilo alımı . 
• Düşük lifli bir diyet : meyve, sebze ve tahıllar gibi lifli yiyecekler yemek, 

bağırsak fonksiyonlarını korumak için gereklidir. Bunlar yetersiz kalırsa, 
bağırsaklar tembelleşebilir. 

• Yetersiz hidrasyon : Dışkının sıvılaşmasını desteklemek için doğru su temini 
çok önemlidir. Kendinizi yeterince nemlendirmezseniz, bağırsaklarınız 
yavaşlayabilir. 

• Az fiziksel hareket , organlarımızın rahat bir tahliyede harekete geçmesini 
sağlamak için birincil öneme sahip bir diğer faktördür. Hamilelik sırasında 
hareket etmekte zorlanabilirsiniz ve bu nedenle normalden daha fazla zaman 
harcarsınız. 

Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir? 

imdi kabızlığa neden olabilecek en sık nedenleri gözlemlediğimize göre, bağırsağın 
tembelleşmesini önlemek için nasıl hareket edebileceğimize ve bir kabızlık durumu 
oluştuğunda nasıl davranacağımıza bakalım. 

Su için 

Her gün yeterli miktarda su içmek , bağırsak geçişini desteklemek için gereklidir. 
Tavsiye edilen günlük su miktarı aslında hem yemek sırasında hem de günün geri 
kalanında alınması gereken 2,5 litredir, ancak günlük miktar konusunda 
doktorunuzdan tavsiye almanızda fayda vardır. 

Sık sık içmek için, diğer aktiviteleri yaparken yudumlamak için her zaman bir su şişesi 
veya bir şişe tatlı su bulundurmak faydalı olabilir. 

Ayrıca, yeterince içmeme eğiliminiz varsa, birçoğunu içeren yiyecekler yoluyla bile 
sıvı takviyesi yapmak ve akıllı telefonunuzdaki uygulamalara ve hatırlatıcılara 
güvenerek bile su içme saatlerinizi takip etmek faydalı olabilir.  

Lif açısından zengin  besinler tüketin 

Hamilelikte kabızlıkla mücadelede diyetin rolü çok önemlidir. Aslında lif açısından 
zengin gıdaların alınması tavsiye edilir, örneğin: 

• Baklagiller 
• Sebzeler , özellikle marul, salatalık, domates, enginar, kabak, ıspanak 
• Meyveler , örneğin erik, kivi, incir, armut, kayısı 
• Esmer pirinç, kavuzlu buğday, çavdar, yulaf gibi kepekli tahıllar . 

Bu yiyecekler, örneğin her öğünde en az bir porsiyon sebze yeme alışkanlığını 
benimseyerek ve yukarıda bahsedilen tahılları rafine olanlara tercih ederek günlük 
beslenmenize dahil edilebilir. 

Egzersiz yapın 



Bağırsakların hareket etmesi için egzersiz çok önemlidir . Tam da bu nedenle, 
hamilelik sırasında bile olsa, anne adayının vücuduna uygun aktiviteler yapması ve 
hareket etmesi iyi gelecektir: Örneğin, yoga , pilates , su aerobiği , hafif jimnastik , 
hızlı yürüyüş ve herhangi benzer bir aktivite, anne adayını daha iyi hissettirecektir. 

İlaçlar ve müshil 

Kabızlık durumu devam ediyorsa ve bahsettiğimiz yöntemlerle düzeltilemiyorsa , tabii 
ki jinekoloğunuzla dikkatli bir konsültasyondan sonra bağırsak ilaçları ve gevşeticiler 
almak gerekebilir . 

Genellikle, annede sodyum tutulmasına neden olabilen magnezyum sitrat veya 
sodyum fosfat gibi tuzlu ozmotik laksatifler ve erken uterus kasılmalarını 
kolaylaştırabilen hint yağı gibi bitkisel yağlar önerilmez. 

Hamile bir kadın kabızlıktan muzdarip olduğunda en iyi tolere edilen ilaçlar, gliserin, 
laktuloz ve sorbitol ve dozajı her zaman doktorunuzla kararlaştırılan dışkı yumuşatıcı 
ilaçlardır. 

Hamilelikte Kabızlık Komplikasyonlara Neden Olur mu? 

Dokuz ay boyunca kabızlık devam ederse veya anne adayı birkaç gün tuvalete 
gidemezse, aşırı dikkatle tedavi edilmesi gereken bazı küçük ve orta dereceli ( 
hemoroid, idrar kaçırma, vb. bağırsak tıkanıklıkları ) gibi komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir. 

Bu tür durumlar ortaya çıkarsa veya birkaç gün boyunca doğru şekilde tahliye 
edemediyseniz, jinekologunuz, genel pratisyeniniz veya güvenilir kadın doğum 
uzmanınızla iletişime geçmeniz, istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için en iyi 
tedaviyi önerebilecektir. 

Hamilelikte sürecinde bağırsaklarınızın sağlığına dikkat etmek özellikle önemlidir . 
Bağırsak dengesi aslında organizmanın genel stabilitesinin doğrudan bir sonucudur: 
bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeniz, eksiksiz ve dengeli bir beslenme planı 
seçmeniz, günlerinize sürekli fiziksel hareket eklemeniz tavsiye edilir. 

Kendinize bilinçli bir şekilde bakmak ve hayatın farklı anlarında ortaya çıkabilecek 
sayısız rahatsızlık ve sıkıntıyı önlemek için genel sağlık durumlarımızı belirlemeye 
yönelik periyodik kontroller yapmak da gerekebilir. 


