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Perubahan yang Terjadi Selama Kehamilan

Artikel : 

Selama kehamilan, wanita akan mengalami beberapa perubahan secara fisik juga non-fisik, seperti di
bawah ini.Nafsu makanKehamilan identik dengan meningkatnya selera makan. Ini berlangsung sejak
trimester pertama hingga menyusui. Tubuh anda berusaha mengumpulkan energi untuk anda dan bayi
anda.Mual / muntahMual dan muntah mempengaruhi mayoritas (70%) dari ibu hamil di awal kehamilan.
Gejala ini tidak selalu muncul pada tiap kehamilan. Mual dan muntah biasanya dimulai dalam dua bulan
pertama kehamilan dan sering kali berakhir di bulan keempat. Kadang terjadi di pagi hari, namun dapat
terjadi setiap saat dan sepanjang hari. Konsultasikan dengan dokter untuk membantu merasa lebih baik
jika anda menderita gejala-gejala ini.Gusi bengkakGusi anda dapat menjadi bengkak dan lembut, serta
lebih mudah berdarah ketika menyikat. Jika gusi berdarah berlebihan, bicarakan dengan
dokter.MulasMerasakan perut anda mulas? Ini terjadi karena katup antara kerongkongan dan perut
mengendur, sehingga anda akan mengalami gastroesophageal reflux, atau mulas.Sembelit dan
wasirKebanyakan wanita hamil mengalami sembelit. Wasir dapat terjadi akibat peningkatan tekanan
membesarnya rahim.Batu empedu: Selama kehamilan, pembentukan batu empedu lebih sering terjadi.
Gejala ini menyebabkan rasa sakit di bagian kanan atas perut.DiabetesPerubahan hormon selama
kehamilan memicu resistensi insulin, yang pada gilirannya meningkatkan risiko diabetes. Anda perlu
melakukan tes gula darah untuk memastikan bahwa anda belum benar-benar mengidap diabetes. Ini
sangat penting bagi diri sendiri dan bayi anda. Dokter akan berupaya mengontrol kadar glukosa darah
anda.Stretch markSekitar 50% dari wanita hamil mungkin akan mendapat stretch mark. Strecth mark
dapat muncul di area payudara, perut bagian bawah, dan paha atas. Mulanya muncul tanda merah muda
atau ungu lalu memudar menjadi abu-abu atau putih setelah melahirkan. Pigmentasi / penggelapan
kulitPada wanita, meningkatnya kadar hormon saat kehamilan menyebabkan penggelapan kulit. Hal ini
terlihat paling mencolok di area puting, umbilikus (pusar), ketiak, perineum (area genital), serta perut
bagian bawah. Penggelapan kulit juga terjadi di dahi, pipi, hidung, dan bibir atas dalam pola jerawat,
yang kadang-kadang mungkin tetap setelah kehamilan berakhir..RambutBeberapa bulan setelah
kehamilan, banyak rambut rontok pada saat yang sama, itulah sebabnya mengapa banyak wanita
menyadari rambut mereka menjadi lebih tipis. Namun siklus ini hanya sementara.Sistem
pernapasanWanita hamil membutuhkan lebih banyak oksigen yang memungkinkan dia untuk menyediakan
oksigen ke bayinya tanpa bernapas lebih cepat dari biasanya.PayudaraPada awal kehamilan, banyak
wanita menyadari bahwa payudara mereka terasa berat. Ini mungkin salah satu petunjuk pertama bahwa
anda sedang hamil. Payudara membesar selama kehamilan, dirangsang oleh estrogen dalam persiapan
untuk menyusui. Puting juga membesar dalam persiapan untuk bayi menyusu. Menjelang akhir kehamilan,
keluarnya cairan kuning kental yakni kolostrum dari payudara menjadi pertanda produksi susu.Saluran
kemihWanita hamil buang air kecil lebih sering dari biasanya, sebagai akibat dari perubahan anatomi dan
meningkatnya volume darah. Tapi gejala ini mungkin dapat disebabkan infeksi kemih dan ginjal. Gejala
infeksi ginjal adalah rasa terbakar saat buang air kecil, buang air kecil lebih sering terutama pada malam
hari, perdarahan dalam urin, dan nyeri pada panggul atau perut.Postur tubuhSelama kehamlan, wanita
akan memiliki peningkatan lengkungan di tulang belakang untuk menjaga keseimbangan. Sayangnya, hal
ini sering menyebabkan nyeri punggung bawah. Selain itu, zat yang disebut relaksin dilepaskan selama
kehamilan. Hal ini berfungsi untuk melonggarkan sendi panggul, tetapi juga cenderung meningkatkan
nyeri perut bagian bawah dan punggung. Gejala ini berakhir setelah melahirkan.Sumber
foto:http://ciricara.com/wp-content/uploads/2013/04/17/ibu-hamil-sehat.jpgSumber artikel:redorbit
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