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    Ảnh: images   
      (Webtretho) Mang thai là một điều tuyệt đẹp đối với phụ nữ nhưng một vài tác dụng phụ
trong thời kì thai sản có thể gây ra sự bối rối và khó chịu với nhiều người. Điều này khiến cho
không ít thai phụ dễ nổi cáu.         

Khí hư

  

Điều mà bạn thường nhìn thấy trong thời kì mang thai đó là sự xuất hiện của khí hư. Đây là thứ
mà trước khi có thai, bạn hay nhìn thấy trong quần lót.  Nó không có mùi, là một dịch nhầy màu
trắng trong. Và khi bạn có thai, lượng khí hư này sẽ tiết ra nhiều hơn. Vì thời kì này, cơ thể bạn
đang gia tăng lượng estrogen, đồng thời lượngmáu lưu thông đến vùng thuộc âm đạo cũng tăng
lên.

  

Ngoài ra, trong suốt thời kỳ “bầu bí”, khung xương chậu và thành âm đạo trở nên mềm hơn; Do
đó, khí hư tăng lên để ngăn cản vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài âm đạo vào tử cung.
Càng gần cuối thai kỳ, phần đầu của bé sẽ chèn ép lên khung xương chậu – là nguyên nhân
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tăng tiết khí hư. Đôi khi, bạn cảm thấy vùng kín tiết dịch đột ngột như những cơn tiểu rắt. Những
tuần cuối cùng, khí hư còn bao gồm những vệt dịch nhầy có lẫn cả máu. Dấu hiệu này cũng
cảnh báo sắp đến thời gian bạn chuyển dạ

  

Chứng phù

  

Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình trở nên giống một người đàn ông, phải mở khuy áo ra để
giải tỏa sự khó chịu của chứng sưng phù.

  

Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó là vì, trong thời gian bạn mang thai, lượng hoocmon giới
tính duy trì thai gia tăng. Đồng thời do sự phát triển của tử cung đã gây áp lực lên khu vực xương
chậu và tĩnh mạch chủ (một tĩnh mạch lớn ở bên cạnh, phía bên phải của cơ thể, có nhiệm vụ
cung cấp máu cho chi dưới). 

  

Sự tuần hoàn máu diễn ra chậm đã khiến một lượng máu tích tụ ở chi dưới. Áp lực từ các dịch
trong cơ thể dồn xuống, khiến chân và mắt cá chân của bạn sưng lên. Một số thai phụ khác lại
gặp tình trạng cơ thể ứ nước, làm tình trạng sưng tăng lên.

  

Chảy máu nướu răng

  

Nướu răng bạn bị sưng phồng, trở nên mềm và tấy đỏ, đồng thời hay bị chảy máu trong lúc
bạn chải răng. Đây là hiện tượng viêm nướu răng thường khiến nhiều thai phụ rất khó chịu.
Nguyên nhân là do sự phản ứng lại sự xuất hiện của hoocmon giới tính duy trì thai. Hơn nữa,
trong thời gian bạn mang thai, lượng máu đã dồn về phía miệng bạn nhiều hơn. Và khoảng một
nửa trong số những phụ nữ mang thai đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này.
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Lệ Chi (Babycenter.com)
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