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1.GİRİŞ 

Konstipasyon bir hastalık olmayıp ve bireyden bireye değişen farklı şekillerde 

tanılanıp yorumlanabilen, günlük yaşamı etkileyebilen ve yaşam kalitesini 

değiştirebilen bir semptomdur (Papatheodoridis ve ark., 2010). Konstipasyon sert veya 

katı dışkılama, dışkı sayısının normalden az olması, ıkınma için fazla efor harcama, 

tam boşalamama hissiyatı, dışkı sayısının az ve seyrek olması, dışkılama için el 

yardımı ile kolaylık sağlanmaya çalışılmasıdır (Türkay ve ark., 2005), ( Sanchez, 

2011). Haftada üç kereden az, sert kıvamda, geniş çaplı veya keçi pisliği şeklinde 

dışkının görüldüğü, makat ağrısının, sıklıkla kanama ve anal fissürün de beraberinde 

olduğu defekasyon şekli olarak tanımlanmaktadır (Millia, 2007).  

Konstipasyon sıklığı, demografik özellikler, tanı kriterleri ve araştırılan 

gruplara göre değişmektedir. Sağlıklı erişkin bireylerde %2,00’den %35,00’lere kadar 

varan sıklıklarda görülebilmektedir (Ribas ve ark., 2011), ( Suares ve Ford,2011). 

Ülkemizde konstipasyonun görülme oranı %22,00 ile %40,00 arasında değişmektedir 

(Ayaz ve Hisar, 2014), (Uysal ve ark., 2010), (Arslan ve Hisar, 2016). Yunanistanda 

yapılan bir çalışmada sağlıklı genç kadınlarda fonksiyonel konstipasyonun görülme 

oranı %28,80 olarak belirlenmiştir (Papatheodoridis ve ark., 2010), görülme sıklığı 

kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır (Papatheodoridis ve ark., 2010), (Arslan ve 

Hisar, 2016). Kadınlar arasında daha  yaygın görülme nedeni kesin belli olmamakla 

beraber steroid hormonların düzeyindeki düşüş ve kolon düz kas hücrelerinde 

progesteron reseptörlerinin yükseliş olduğu düşünülmektedir (Xiao ve ark., 2005). 

Kadın olmak, gelir seviyesinin, öğrenim düzeyinin düşük olması, fiziksel 

aktivitenin olmaması, lifli besinlerin az tüketimi, günlük sıvı alımının az olması, 

kronik hastalıkların, stresin varlığı, ileri yaş, beden kitle indeksinin 24’ün üzerinde 

olması, kullanılan ilaçlar ve gebelik durumunun olması konstipasyon için risk 

oluşturan durumlardır (Papatheodoridis ve ark., 2010), ( Carpenito, 2011), ( Suares ve 

Ford, 2011), (Korkmaz ve ark., 2011), (Ayaz ve Hisar, 2014), (Bengi ve ark., 2014), 

(Shi ve ark. 2015), (Arslan ve Hisar, 2016). 

 Gebelik sürecinde görülen konstipasyon şikayetlerinin birçoğu anne ve fetus 

için ciddi bir tehlike oluşturmaz fakat bu durumdan etkilenen gebelerin yaşam kalitesi 

önemli derecede bozulabilmektedir (Aygün, 2010). 

İnsanın hamileliği obstetrik açıdan 40, embriyolojik olarak 38 hafta süren bir 

dönemi kapsar. Gebelik obstetrik açıdan baktığımızda son adet tarihinin ilk gününden 
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itibaren, ebmbriyolojik olarak ise fertilizasyondan sonra başlar (Yeomans ve Gilstrap, 

2005). Kadın fizyolojisi hamilelik boyunca birçok değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler 

büyük oranda gebeliğin ilk 12 haftasında yumurtalıktan ve sonra plasentadan 

salgılanan progesteron ve östrojenin etkilerine sekonder olarak ortaya çıkar. Bu 

değişiklikler anne ve bebeğin doğum için hazırlanmasına olanak tanır (Conklin, 1991). 

Gebe kişilerde progesteron seviyesinin artması bağırsak duvarındaki düz kaslarda 

gevşemeye sebep olduğu gösterilmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da 

progesteronun kolon düz ve sirküler kaslara inhibe edici etki yarattığı sonucuna 

varılmıştır (Oh ve ark., 2013). Progesteron hormonu gibi relaxin hormonunun da 

gastrointestinal sistemdeki kasları inhibe ettiği belirlenmiştir (Tincello ve ark., 2003). 

Gebelikte kolonik su emilimi arttığından dolayı konstipasyon için bir risk 

oluşturmakta ve gebe bireylerde aldosteron seviyelerinin artması su emilimini 

artırmakta, bunun da sert ve az dışkılamaya sebeb olduğu belirlenmiştir (Aygün, 

2010). Östrojen ve progesteron hormonları, renin sekresyonunda artış yaratmaktadır. 

Renin etkisi sonucu anjiotensinojenin anjiotensin I’e, bunun da daha sonra anjiotensin 

II’ye dönüşmesine, anjiotensin II ise aldosteron seviyesinde artışa yol açmaktadır 

(Porterfield, 2001). 

Gebeliğin son zamanlarında uterusun büyümesi ve fetüsün sindirim sistem 

lümenine mekanik bası yapması sebebiyle bağırsak geçişinde azalma olabilir. Bazen 

de büyüyen uterus bağırsaklarda nadir de olsa pasajda azalmaya ve malrotasyona 

sebep olabilmektedir. Defekasyon sürecinde çok önemli olan levator ani kasına bası 

olması durumunda bu kas devre dışı bırakılabilmekte ve dışkılama olayı sorun 

olabilmektedir (Shafik ve El-Sibai, 2002), (Wald, 2003). Kontipasyon görülme 

sıklığının gebeliğin ilk trimesterinde daha yüksek olması hormonal etmenlerin 

gebelikte oluşan konstipasyonun temel sebebi olması doğrultusundaki kuramı 

desteklemektedir (Ponce ve ark., 2007), (Catherine ve ark., 2007). 

Gebelik sürecinin değişik dönemlerinde konstipasyonun görülme oranı 

farklılık göstermektedir. Gebelik ve gebelik sonrası süreç için yapılan bir çalışmada 

konstipasyon prevelansı birinci trimesterda %24,00; ikinci trimesterda %26,00; 

üçüncü trimesterda %16,00 ve gebelikten sonraki üç aylık dönemde %24,00 olarak 

görülmüştür (Bradley ve ark., 2007). Diğer bir çalışmada konstipasyon görülme oranı 

birinci trimesterda %23,00; ikinci trimesterda %21,00; üçüncü trimesterda %12,00 ve 

doğum sonrasında %9,00 olarak görülmüştür (Derbyshire ve ark., 2006). İspanyada 

yapılan çalışmada konstipasyon prevalansı birinci trimesterde %29,60; ikinci 
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trimesterde %19,00; üçüncü trimesterde %21,80 ve doğum sonrası dönemde %24,70 

olarak belirlenmiştir (Ponce ve ark., 2008). Yapılan bir diğer çalışmada ise gebelerde 

fonksiyonel konstipasyonun görülme oranı %13,01 olarak görülmüştür. 35 yaş üstü 

gebelerde, gebelik öncesi beden kitle indeksi 24’ün üzerinde olanlarda, öğrenim 

seviyesi yüksek olanlarda ve sabit-oturarak işe sahip olanlarda konstipasyon 

prevalansının daha yüksek olduğu ve bu kişilerin konstipasyon açısından riskli olduğu 

belirlenmiştir (Shi ve ark., 2015). 

Halk sağlığı biliminin amaçları arasında, kişilerin mevcut durumunu koruma, 

sağlığı bozan etmenleri önleme, sağlığın optimum düzeltilmesi ve sağlığı geliştirme 

vardır. Konstipasyon gebelerin sağlığını bozan ve gebelerin yaşam kalitesini 

etkileyebilecek bir semptomdur. Literatür taraması sonucu Dünya’da ve Türkiye’de 

gebelerde konstipasyon ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Derbyshire ve ark., 2006), 

Bradley ve ark. 2007), (Ponce ve ark., 2008), (Shi ve ark., 2015), fakat ülkemizde 

gebelerde konstipasyonun giderilmesi ile ilgili müdahale araştırmalarına 

rastlanamamıştır.  

1.1.Gebelik Dönemindeki Değişiklikler 

1.1.1. Kardiyovasküler ve Hematolojik Değişiklikler 

Kardiyovasküler ve hematolojik değişiklikler en erken dört haftalık gebelik 

döneminde başlar ve ilerleyici olur (Hunter ve Robson, 1992). Hamilelik sırasında 

plazma hacmi %45,00 oranında artar. Bu artış, progesteron ve östrojenin böbrekteki 

doğrudan renin tepkimesine ve dolayısıyla aldosteron renin anjiyotensin 

mekanizmasının aktivasyonuna aracılık eder (Baker ve ark., 1990). Bu, böbrek 

sodyum tutumuna ve toplam vücut suyunda bir artışa neden olur (Gant ve ark., 1973), 

(Lumbers ve Pringle, 2014). Böbrek eritropoietin üretimindeki bir artış sayesinde 

kırmızı hücre kitlesi %20,00 oranında artar. Kırmızı hücre kitlesindeki artış plazma 

hacminden daha az olduğu için, hemoglobin üçüncü trimesterde gebelik öncesi 150 g 

/litreden 120 g/ litreye iner. Buna gebeliğin fizyolojik anemisi denir. Doğumdan iki 

hafta sonra, kan hacmi gebelik öncesi seviyelere geri döner. 

Dolaşımdaki östrojen ve progesteron düzeylerinin artması, vazodilatasyona ve 

periferik vasküler direncin %20,00 oranında düşmesine neden olur (Clapp ve 

Capeless, 1997). Sonuç olarak, sistolik ve diyastolik tansiyon düşer ve kalp hızında 

refleks olarak %25,00 artış olur. Doğum sırasında kalp debisi %45,00'e kadar 
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yükselebilir (Fujitani ve Baldisseri,2005). Sol ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu 

kardiyak outputdaki bu değişikliği kolaylaştırır, ancak kontraktilite değişmeden kalır 

(Geva ve ark., 1997). Büyüyen uterus hem inferior vena kavayı, hem de inen aortayı 

sırtüstü pozisyonda sıkıştırabilir. Vena kavanın sıkıştırılması venöz dönüşü azaltır, 

kardiyak debinin, kan basıncının ve dolayısıyla plasental perfüzyonun azalmasına 

neden olur. İnen aortun sıkıştırılması da uterus kan akışında bir azalmaya yol açar. Bu, 

fetüs için sıkıntılı bir durum olarak değerlendirilir. Aortokaval kompresyon tipik 

olarak gebeliğin 20 haftasından sonra ortaya çıkar, ancak ilk üç aylık dönemin 

sonundan itibaren maternal hipotansiyonun bir nedeni olarak düşünülmelidir. 

Aortokaval kompresyonun etkilerini konpanse etmek için  vazokonstriksiyona ve 

taşikardiye neden olan sempatik sistemde bir artış vardır (Jarvis ve ark., 2012).  

1.1.2. Pıhtılaşmada Değişiklikler 

Gebelik, pıhtılaşmanın artması durumuna neden olur. Faktör XI ve XIII dışında 

fibrinojen ve tüm pıhtılaşma faktörlerinin plazma konsantrasyonları kademeli olarak 

artar. Trombosit üretiminde bir artış olmasına rağmen trombosit sayısı, trombosit 

aktivitesi ve tüketiminin artması nedeniyle düşer. Hamilelikte trombosit fonksiyonu 

normal kalır (Hehhgren, 1996). 

1.1.3. Solunum Sistemde Değişiklikler 

Solunum sistemindeki değişiklikler anatomik ve fizyolojik olarak kategorize 

edilebilir. Kılcal damar tıkanıklığı ve üst solunum yolunun farenkse, yalancı kordlara, 

gırtlak kapağı ve aritenoidlere kadar olan bölğelerin ödemi anatomik değişiklikler 

olarak değerlendirilir. Gebelik sırasında östrojen düzeyinde keskin artış, 

hipervaskülariteye ve üst solunum mukozasının ödemine yol açar (Taylor, 1961). Bu 

değişiklikler hamile bireylerde rinit ve epistaksis prevalansında artışa neden olur. 

Solunum sistemindeki fizyolojik değişikliklerden çoğu (bronşiyal ve trakeal düz kas 

gevşemesi gibi) artmış progesteron düzeyleri tarafından sağlanır. Progesteron etkisi ile 

CO2'e karşı aşırı duyarlılık solunum hızını %10,00 arttırır (Elkus ve Popovich, 1992). 

Diyafram kademeli olarak gravit uterus tarafından kranyal olarak yer değiştirir. Göğüs 

çapının artması, gebelik sırasında dakikalık ventilasyonun artmasını sağlar. Bununla 

birlikte, diyafragma hareketi gebeliğin sonlarında, özellikle de sırtüstü pozisyonda 

azalır. Hem rezidüel hem de ekspiratuar rezerv hacimlerde azalmalar nedeniyle 

fonksiyonel rezidüel kapasitelerde %20,00'lik bir azalma vardır. İnspiratuar rezerv 
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hacmi artar fakat vital kapasite, total akciğer volümü ve FEV1 değişmeden kalır 

(McAuliffe ve ark., 2002), (Baldwin ve ark., 1977). 

1.1.4. Üriner Sistemde Değişiklikler 

Kalp debisinde artış beklenebileceği gibi gebelikte renal plazma akışı, 

glomerüler filtrasyon, üre, kreatinin, ürat klirensi, bikarbonat atılımı artar. Renin-

anjiyotensin, aldosteron ve progesteronun aktiviteleri artarak su tutulması ve plazma 

osmolalitesi azalır (Barron ve Lindheimer, 1984). Progesteron etkisi ile üreter düz kas 

gevşemesi üriner staza yol açarak hamile kadınları idrar yolu enfeksiyonlarına yatkın 

hale getirebilir. Böbrek fizyolojisindeki bu değişiklikler, ilaçlar için dağılım hacmini 

arttırır ve ilaçların normal dozlardan daha yüksek dozlarda verilmesi gerekebilir 

(Cheung ve Lafayette, 2013).  

1.1.5. Asit Baz Dengesi 

Asit baz düzenlemesi artan dakikalık ventilasyon, PaCO2'de solunum yolu 

alkalozu ve oksihemoglobin ayrışma eğrisinin sola kayması sonucunu doğurur. 

Solunum yollarıdaki alkalozu, plazma hidrojen iyonu konsantrasyonu değişmeden 

kalması için renal bikarbonat atılımının artması ile konpense edilir. Doğum 

esnasındaki ağrı, maternal hiperventilasyona neden olur, bu da oksihemoglobin 

disosiasyon eğrisinin akut sola kayması ile sonuçlanır. Bu, maternal hemoglobinin 

oksijene olan afinitesini arttırır ve sonuçta fetusa oksijen verilmesi azalır. Doğumun 

özellikle ağrılı ve uzun süre devam etmesi oksijen tüketiminin, bazal metabolizma 

hızının ve laktik asidozun artışına, bu artış da oksihemoglobin disosiasyon eğrisinin 

sağa doğru kaymasına ve maternal oksijen alımında birazalmaya neden olabilir. Bu 

sorunlar etkili bölgesel analjezi  ile büyük oranda kaldırılabilir (Wolfe ve ark., 1998). 

1.1.6. Hepatobiliyer Sistemindeki Değişiklikler 

Normal gebelikte karaciğer fonksiyonlarındaki değişiklikler klinik olarak 

anlamlı etkilere sahip olma eğiliminde değildir, ancak gebelik sırasında karaciğer 

hastalığının teşhisini daha zor hale getirebilir. GGT, ALT, AST ve LDH düzeyleri 

yüksek, normal veya hafif yükselmiş olabilir. Plasentanın etkisi sonucu alkalin 

fosfatazın plazma konsantrasyonları üç kat artar. Artan progesteron konsantrasyonu, 

kolesistokinin salınımının ve kolesistokinin kontraktil yanıtının azalmasına neden 
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olur. Dolayısıyla gebenin safra taşı geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bununla 

birlikte, karaciğer tarafından protein sentezi yaklaşık %25,00 azalır (Lockitch, 1997). 

1.1.7. Endokrin Değişiklikler 

İnsülin üretimi gebelik sırasında yükselir, ancak bunun yanı sıra plasental 

hormonların neden olduğu artmış insülin direnci (çoğunlukla insan plasental laktogen) 

eşlik eder. Bu nedenle, herhangi bir karbonhidrat yükü plazma glikoz 

konsantrasyonunda artışa neden olacaktır. Bu, plasental glikoz transferini kolaylaştırır. 

İnsülin plasentayı geçemediğinden, fetüs kendi insülinini üretir. Kötü kontrolü olan 

maternal diyabet, fetal makrozomi ile sonuçlanır. Maternal hiperglisemi, fetal insülin 

artışına neden olur ve doğumdan hemen sonra karbonhidrat yükü düştüğü için 

yenidoğan hipoglisemisine neden olabilir (Boden, 1996). Öte yandan, tiroid bezi 

gebelik sırasında değişikliğe uğrar, östrojenin düzeyinin yükselmesi nedeniyle tiroid 

bağlayıcı globülin konsantrasyonu gebelik öncesi 15-16 mg / L'lik konsantrasyondan 

30-40 mg / L'ye kadar yaklaşık %150,00 artar. Tiroid hormon üretimindeki artış, 

çoğunlukla gebeliğin ilk yarısında ve ilk 20 haftada gerçekleştiği görülmektedir 

(Glinoer, 1997, 1999). 

1.1.8. Gastrointestinal Sistemdeki Değişiklikler 

Bulantı ve kusma gebeliğin erken döneminde kadınların %80,00'inde görülür. 

Genel olarak bulantı güven verici bir semptomdur ve gebenin düşük yapma olasılığı 

azdır. 

1.1.9. Hiperemezis Gravidarum 

Hiperemezis gravidarum kadınların %5,00'inde görülür, 16 haftadan önce 

ortaya çıkan ve hastaneye yatışın gerekli olduğu şiddetli kusma olarak 

tanımlanmaktadır (Wood ve ark., 1983). 

1.1.10. Hemoroid 

Hemoroid hamilelikte sık görülür. Katkıda bulunan faktörler arasında şunlar 

bulunur: 

 artmış pelvik kan akışı 

 büyümüş uterusun basıncı  

 konstipasyon 
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 Hemoroid ağrı, kanama ve kaşıntı ile ortaya çıkar. Hemoroid sıklıkla 

gebelikten sonra düzelir. Dış hemoroid, dışkı yumuşatıcılar, analjezikler ve ılık 

banyolar ile tedavi gerektirir. Lokal anestezi altında cerrahi eksizyona nadiren ihtiyaç 

duyulur, ancak ağrının şiddetli veya aralıksız olması halinde cerrahi eksizyon 

gerekebilir. İç hemoroid genellikle antikostipasyon önlemleri ile konservatif olarak 

kontrol altına alınır (Nisar ve Scholefield, 2004). 

1.1.11. İrritabl Bağırsak Sendromu 

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) insidansı gebelikte değişmez, ancak IBS'li 

kadınlar gebelikte üretilen prostaglandinlere aşırı bir tepki gösterebilir ve gebelikte 

semptomlar kötüleşebilir. Kullanılan tedavilerin çoğu gebelikte nispeten 

kontraendikedir. Gebelikte yüksek lifli bir diyet, yeterli miktarda sıvı alımı ve yağ 

alımının kısıtlanması gibi beslenmedeki değişiklikler IBS'li kadınların şikayetlerinin 

azalmasına yardımcı ola bilir. Konstipasyon ön plana çıkarsa, lif takviyeleri genellikle 

yardımcı olur (Hasler, 2003). 

1.1.12. Gastroöezofageal Reflü 

Hamilelik sırasında gebelerde mide yanması şikâyeti çok yaygındır ve 

%80,00'i gastroözofageal reflü hastalığından etkilenmiş olup, şikâyetleri sırtüstü 

pozisyonda şiddetlenir. Gastroözofageal reflü artmış intraabdominal basınç ve mide 

ekseninin yer değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, özofageal sfinkter 

tonusunda progesteron etkisiyle bir azalma vardır. Üst özofageal sfinkter basıncı, 

çizgili kaslardan oluştuğu için progesterondan etkilenmez. Gastrointestinal sistem  

doğumdan 24-48 saat sonra normala dönmektedir (Baron ve ark., 1993).  

1.1.13. Konstipasyon 

Konstipasyon, gebelikte gastrointestinal sistemin en sık şikâyeti olan 

bulantıdan sonra ikinci yeri almaktadır. Kadınların %40,00 kadarı, hamileliği sırasında 

bazı evrelerde konstipasyondan yakınıyor (Anderson, 1984). 

Kadınların büyük çoğunluğu birinci basamak doktoruna veya kadın-doğum 

uzmanına bu şikâyet nedeniyle başvurmaktadır, sadece tedaviye dirençli vakalar 

gastroenteroloji uzmanına sevk edilir. 

Konstipasyon genel toplumu %30,00'a varan oranlarda etkileyen en yaygın 

tıbbi şikâyetlerden biridir (Lederle, 1995). Bağırsak problemi olmayan kadınlarda 
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gebelik sırasında ilk kez konstipasyon gelişebilir ve ayrıca hamilelikten önce 

konstipasyon şikâyetleri bulunan kadınlarda semptomlar hamilelik döneminde daha da 

kötüleştiği bildirilmiştir. (Cullen ve O’Donoghue, 2007).  

Gebelikte konstipasyon nedenleri muhtemelen çok faktörlüdür. Beslenme 

alışkanlıkları, yaşam tarzının yanında hormonal ve mekanik değişiklikler gibi faktörler 

de konstipasyon şikâyetinin oluşmasında önemli yer almaktadır. Konstipasyon 

rahatsız edici bir belirti olduğu gerçeğinin yanı sıra kalıcı hasar bırakma potansiyeline 

de sahiptir. Dışkılama zorluğunun pudendal sinire zarar verebileceği ve pelvik taban 

kas sisteminin destekleyici fonksiyonunu bozduğu kanıtlanmıştır (Snooks ve ark., 

1985). Konstipasyon, aynı zamanda uterovajinal prolapsusun gelişiminde önemli bir 

faktördür (Spence-Jones ve ark., 1994). 

1.2.Konstipasyonun Tanımı ve Tarihçesi 

 Konstipasyon, dışkılama sırasında aşırı zorlanma, sık olmayan dışkılama ve 

tam boşalmama hissinin ön planda olduğu fonksiyonel barsak hastalığıdır. 

Fonksiyonel konstipasyonu mevcut olanlarda karın ağrısı ve/veya karında şişkinlik 

şikâyetleri bulunmakla beraber bunlar ön planda olan semptomlar olmamalıdır. 

Sindirim sistemi hastalıklarının tanısında tahminen 30 yıla yakın süredir belirli 

tanı kriterleri geliştirilmeye çalışılıyor. 2006 yılının mayıs ayında Los Angeles, 

Kaliforniya’da ‘‘Sindirim Hastalıkları Haftası’’ toplantısında tanı kriterlerinin son 

şekli ‘‘Roma III kriterleri’’ olarak bir açıklanmıştır (Drossman, 2006).  

Geliştirilen tanı kriterlerinden birincisi 1978 yılında ‘‘Manning kriterleri’’dir 

(Manning ve ark., 1978). Manning kriterleri 1989 yılında ‘‘uzmanlar konseyi’’ nce 

geliştirilerek ‘‘Roma I Kriterleri’’şeklinde sunulmuştur (Thompson ve ark., 1989). 

Roma I kriterleri 1999 yılında tekrar gözden geçirilerek ‘‘Roma II kriterleri’’ 

oluşturulmuştur (Çizelge 1.1). 

2006 yılında geliştirilen Roma III kriterlerinin Roma II’den farklılıkları vardır. 

Bulguların başlangıcı ile ilgili zaman aralığında değişiklik mevcuttur. Roma III 

kriterlerine göre tanı konulmadan en az altı ay önce belirtiler başlamalı ve son üç ay 

içerisinde ise belirtiler aktif şekilde devam etmelidir (Çizelge 1.2) (Kaya ve 

Kaçmaz,2016). 

 Roma II de, belirtilerin bir yıl içinde en az 12 hafta sürmesi şartı gözlenilir. Bu 

sebeple Roma III kriterleri Roma II’ ye göre daha kısıtlayıcı olması ile farklılık 
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gösterir. Son üç ay içerisinde, her ay en az üç gün belirtiler bulunmalıdır 

(Akaslan,2011). 

Çizelge 1.1. Fonksiyonel konstipasyon için Roma II tanı kriterleri (Akaslan, 2011). 

Son bir yılın en az 12 haftasında (kesintisiz olması gerekmez) aşağıdaki kriterlerden iki 

veya daha fazlası olmalı 

1. Defekasyon süresinin > %25,00’inde zorlanma 

2. En az dört dışkıdan birinin kalın ve/veya sert olması 

3. Yetersiz dışkılama hissi, tam boşalamama, sürenin %25,00’inde var 

4. Anorektal obstüksiyon, blokaj hissi, sürenin %25,00’inde var 

5. Manuel manevraların kullanımı, sürenin %25,00’inde var (örn: parmakla müdahale 

ve/veyapelvik tabanın desteklenmesi) 

6. Haftada < iki barsak hareket (dışkılama) 

Yumuşak dışkı yoktur ve IBS için kriterler yetersizdir 

 

Çizelge 1.2. Fonksiyonel konstipasyon tanısında Roma III kriterleri (Longstreth ve 

ark.,2006). 

Belirtiler tanıdan en az altı ay önce başlamış ve üç ay süre ile devam etmelidir 

1.Aşağıdakilerden iki veya daha fazlasını içermeli 

Defekasyonların dörtte birinden fazlasında aşırı ıkınma olmalı 

Defekasyonların dörtte birinden fazlasında topak şeklinde veya keçi pisliği şeklinde 

feçes çıkarma 

Defekasyonların dörtte birinden fazlasında yetersiz boşalma hissi olması 

Defekasyonların dörtte birinden fazlasında anorektal bölgede engelleme veya tıkanma 

hissinin olması 

Defekasyonların dörtte birinden fazlasında elle defekasyona yardım etme (örneğin 

parmakla rektumu boşaltma veya pelvise baskı yapma) 

Haftada üç kezden az spontan defekasyon olması 

2. Laksatif kullanmadan yumuşak, şekilsiz feçesin nadiren olması 

3. IBS (İrritabl barsak sendromu) tanısı için yeterli kriterin olmaması 
 

Konstipasyon, dışkılama zorluğu ve altta yatan nedene bağlı olmayan bağırsak 

hareketi sıklığını ifade eder ( Moriarty ve Irving, 1992). Kolonun başlıca fonksiyonu 

su emilimi, besinlerdeki lifin bakteriyel sindirimini kolaylaştırma, dışkıyı depolama 

ve defekasyondur. Bu fonksiyonları kolon motilitesi, su emilimi, iç ve dış sfinkterler 

etkiler. Roma III kriterleri, kronik konstipasyonu değerlendirmek için standart bir 

klinik ölçüttür, ancak gebelikle ilgili konstipasyon düşünülerek formüle edilmemiştir 

(Rome foundation Guidelines, 2006).Hastalar tanısal kriterlere uymayan dışkılama 

sıklığı ve zorluğu ile ilgili semptomlar bildirmektedir. Hastalar dışkılama süresince 

ıkınma, aşırı sert dışkılama, boşaltım gereksinimi hissinde yetersizlik ve tam 

boşalamama hissi gibi belirtilere odaklanabilir. Bu nedenle, hastanın her gün dışkılama 

durumunda bile konstipasyonun varlığı rapor edebileceği düşünülmektedir. 
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1.2.1. Normal Popülasyonda Konstipasyon 

Çoğu vakada konstipasyon, hayatı tehdit eden veya etkisiz hale getiren bir 

bozukluğa bağlı değildir, dolayısıyla semptomların hafifletilmesi ana bakım odağıdır. 

Bununla birlikte, konstipasyon tedavi edilebilen bir dizi önemli nedenden 

kaynaklanabilir. Konstipasyon, birincil nedenler (striktür, neoplazi, anal fissür, 

proktit), metabolik bozukluklar (hiperkalsemi, hipotiroidizm, diabetes mellitus) ve 

nörolojik rahatsızlıklar (parkinsonizm, omurilik lezyonları) gibi durumlara sekonder 

olarak gelişebilir (Çizelge 1.3). Bu durumlarda konstipasyon mümkünse alttaki nedene 

bağlı olarak tedavi edilir. 

Çizelge 1.3. Normal popülasyondaki konstipasyon nedenleri. 

1.Basit konstipasyon 

2.İrritabl bağırsak sendromu (IBS-C) 

3.İlaç / ilaç yan etkileri 

4.İdiyopatik yavaş transit konstipasyon 

5.Pelvik taban disfonksiyonu 

6.Kolonun birincil hastalığı (striktür, kanser, anal fissür, proktit) 

7.Metabolik bozukluk (hipotiroidi, hiperkalsemi, diabetes mellitus) 

8.Nörolojik bozukluk (omurilik hasarı / lezyonu, parkinsonizm) 
 

Ayrıca, konstipasyon, kolon hareketindeki bozulmalara bağlı ortaya çıkabilir. 

1. Yavaş transit konstipasyon, kolonik geçişin anormal derecede yavaş olması 

nedeniyle oluşur. Yavaş transit konstipasyon, yüksek amplitüdli çoğalmış 

kasılmaların sayısı azaldığı ve distal kolonda artmış koordine edilmemiş 

motor aktivitenin neden olduğu fonksiyonel distal kolonik obstrüksiyona 

bağlı bir form olduğu görülmektedir. 

2. Pelvik taban disfonksiyonu  

Bu durumda, normal veya yavaşlamış toplam kolonik geçiş sürelerine rağmen 

kolonik kalıntı rektumda uzun süre depolanır. Hastada rektum yeterince boşaltılamaz. 

Pelvik taban disfonksiyonu, pelvik taban dissenergia ve anismus olarak da bilinir.  

Yavaş transit konstipasyon veya pelvik taban disfonksiyonu ile örtüşen IBS 

semptomları olan hastalarda teşhis karışıklığı ortaya çıkabilir. İrritabl bağırsak 

sendromu (IBS), fonksiyonel bir bağırsak hastalığının, yani herhangi bilinen bir 

organik anormalliğinin bulunmadığı gastrointestinal (GI) bir bozukluğudur ve genel 

nüfusun %9,00-12,00'sini etkilemektedir (Cullen ve O’Donoghue, 2007). 
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Roma III kriterleri IBS'yi dışkılama sıklığı veya dışkı formundaki değişikliğe 

bağlı olarak karın ağrısı olarak tanımlar (Rome foundation Guidelines, 2006). Bu 

semptomlar üç aylık süre boyunca ayda en az üç kez mevcut olmalıdır. IBS kadınlarda 

daha yaygındır ve çoğunlukla 30-45 yaşları arasında teşhis konur. Bu nedenle, 

konstipasyonla giden IBS'inin gebelik konstipasyonu ile örtüşebilmesi mümkündür. 

1.2.2. Konstipasyonun Epidemiyolojisi 

Fonksiyonel konstipasyonun insidans ve prevalansını araştıran çalışmaların 

çoğu fonksiyonel konstipasyonun tanı kriterlerine uyan veya uymayan kronik 

konstipasyona odaklanmıştır ( Kaya ve Kaçmaz, 2016). 

Konstipasyon genel popülasyonu %2,00-28,00 oranında etkilemektedir 

(Higgins ve Johanson, 2004), (Harris, 2005).  

Bir başka çalışmada erişkinlerde ortalama konstipasyon prevalansı %14,00 

(%1,90 ile %40,10 arasında) civarında bildirilmiştir (Kaya ve Kaçmaz, 2016).  

Roma II kriterleri kullanılarak yapılan toplum bazlı bir çalışmada 1988-1994 

ve 2003-2004 yılları arasında olmak üzere iki çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk 

çalışmada (1988-1994) 5264 kişiden 4235 kişi anketi tamamlamış gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra 3933 kişi çalışmaya alınmıştır.  

İkinci çalışmada ise (2003-2004) 4194 kişiden 2298 kişi anketi tamamlamış ve 

kontrollerden sonra 2256 kişi çalışmaya alınmıştır. Tüm katılımcılar arasından 

tanımlanabilecek konstipasyonu olan 852 kişi çalışmaya alınmıştır. 9 adet veri kaybı, 

100 adet kronik konstipasyon, 98 adet irritabl barsak sendromu ile karşılaşılmış ve bu 

207 kişi çıkarılarak 645 kişi değerlendirilmiştir. 12 yıllık süreçte 645 kişiden 112 

kişide kronik konstipasyon gelişmiştir. 12 yıllık toplam konstipasyon insidansı %17,40 

olarak saptanmıştır (Choung ve ark., 2007).  

Kolombiya’da yaşları 8-18 arasında değişen 2820 çocukta fonksiyonel 

konstipasyon oranı %13,00 (368 çocuk) olarak belirlenmiştir (Koppen ve ark., 2016). 

1.3. Gebelikte Konstipasyon 

Hamilelik sırasında barsak disfonksiyonu ile ilgili mevcut veriler şaşırtıcı 

derecede seyrektir. Bilinen şeylerin çoğu, 20 yılı aşkın bir süredir yapılan 

araştırmalardan ortaya konulmuştur. Buna ek olarak, bu araştırmalarda kullanılan 

metodolojilerde ve tanımlarda farklılıklar vardır ve bu da onların yorumlanmasını daha 

da zorlaştırır. Gebelerde konstipasyon teşhisi için haftada üçten az, sert dışkılama ve 
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/veya dışkılama zorluğu gibi basit bir dizi kriteriler kullanılmaktadır (Çizelge 1.4). Bu 

kriterler rutin klinik uygulamada daha kolaydır ve hamile kadınlarda konstipasyonun 

iyi bir göstergesidir. 

Çizelge 1.4. Gebelikte konstipasyon için basitleştirilmiş tanı ölçütleri. 

Dışkılama sıklığı (<üç / hafta) 

Sert dışkılama 

Dışkılama zorluğu 

Kadınların ikinci ve üçüncü trimesterde sırasıyla %38,00'inde ve %20,00'sinde 

konstipasyon yaşadığı bildirilmiştir (Anderson, 1984). Kadınların %35,00'inin gebelik 

sırasında konstipasyon yaşadığı tespit edilmiştir (Marshall ve ark., 1998). 

İngiltere'de yapılan bir çalışmada, gebelik boyunca semptom günlükleri 

kullanan 94 kişi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalar, Roma III tanısal 

kriterlerinden iki veya daha fazla semptomu sergiledikleri zaman fonksiyonel konstipe 

olarak tanımlanmıştır. Bu yazarlar, birinci ve ikinci trimesterde konstipasyon 

prevalansının en yüksek olduğunu, üçüncü trimesterde ve doğumdan sonra azaldığını 

tespit etmişlerdir. Fonksiyonel konstipasyonun prevalansı birinci, ikinci, üçüncü 

trimester ve postpartum dönemde sırasıyla %35,00; %39,00; %21,00 ve %17,00 

bulunmuştur (Derbyshire ve ark., 2006). 

Aynı yazarlar gebelik sırasında bağırsak alışkanlığının ayrı bir prospektif 

analizini yapmışlar (Derbyshire  ve ark., 2007). Ortalama dışkılama sıklığı haftada 8,3 

olduğu tespit edilmişdir. Bu ortalama doğum sonrası dönemle karşılaştırıldığında fark 

görülmemiştir. Dışkılama sonrasında tam boşalamama semptomları lohusalık 

dönemine (%12,50) kıyasla birinci trimesterde (%21,00) en yüksektir. Genel olarak, 

tam boşalamama hissi ve dışkılamaya harcanan süre gebeliğin her üç trimesterinde, 

doğum sonrası döneme göre daha yüksek bulunmuştur. 

 Gebelik döneminde konstipasyon prevalansındaki artışın nedeni, GIS 

üzerindeki hormonal etkilerin, büyüyen fetüsün ve plasentanın mekanik etkilerinin 

yanı sıra diyet alışkanlıklarında ve fiziksel aktivite düzeylerinde değişikliklerin bir 

kombinasyonudur (Çizelge 1.5). (Cullen ve O’Donoghue, 2007).  

Çizelge 1.5. Gebelikte konstipasyona katkıda bulunan faktörler. 

1.Cinsiyet hormonlarının GI transit sürelerine etkisi 

2.Cinsiyet hormonların GI motilitesi ve düz kas üzerindeki etkileri 

3.Mekanik faktörler 

4.Su emilimi ile ilgili değişiklikler 
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5.Diyet faktörleri 

6.Azalan fiziksel aktivite 

1.3.1. Cinsiyet Hormonlarının Gastrointestinal Sistem Üzerindeki Etkisi 

1.3.2. Bağırsak Geçiş Süresi Üzerindeki Hormonal Etkiler 

Gebeliğin erken dönemlerinde konstipasyon prevalansının yüksek olması, 

gebeliğin ilerlemesiyle ilişkili mekanik değişikliklerden daha çok hormonal faktörlerin 

etkili olduğu teorisini desteklemektedir. Ayrıca cinsel hormonların gebelik dışı 

dönemde de gastrointestinal geçiş süresini etkilediğini gösteren kanıtlar 

bulunmaktadır. Çocukluk çağında, konstipasyon erkeklerde daha sık görülür, üreme 

yıllarında bu durum değişerek konstipasyon kadınlarda daha çok rastlanır (Preston ve 

Lennard-Jones, 1986). 

Adet döngüsüyle ilişkili hormonal değişikliklerin kolonik geçiş süresindeki 

etkileri incelenmiştir. Radyoopak belirteçler kullanarak kadınların folikül ve luteal 

fazlarında transit süreleri ölçülmüş ve kontrol grubu olarak erkeklerle 

karşılaştırılmıştır. Bazı kişilerde menstrüasyonun ilk gününde bağırsak hareketlerinin 

daha sık ve gevşek olduğu tespit edilmiştir, ancak yazarlar bunun muhtemelen lokal 

olarak salgılanan prostaglandinlerin etkilerinden kaynaklı olduğunu söylemişlerdir. 

Menstrüel siklusun her iki evresi arasında, ya da erkek kontrollere göre de önemli bir 

farklılık çıkmamış, ancak yazarlar, örneklem büyüklüğünün küçük olmasının 

sonuçları etkilemiş olabileceğini kabul etmişlerdir (Hinds ve ark., 1989), (Kamm ve 

ark., 1989). Serum progesteronundaki artış, menstrüel siklüsün luteal fazından çok 

gebelikte daha yüksektir. Bu çalışmalar, normal fizyolojik koşullar altında barsak 

fonksiyonu üzerinde cinsiyet hormonlarının büyük bir etkisi olmadığını, ancak gebelik 

döneminde cinsiyet hormonlarının yüksek seviyelerde olması nedeniyle büyük bir 

etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Fetusa radyasyon riski nedeniyle gebe 

kadınlarda benzer çalışmalar açıkça yapılamaz. 

Şiddetli idiopatik konstipasyon geçiren kadınların anormal seviyedeki cinsel 

hormonlarına sahip olma ihtimalini araştırmak için 23 sağlıklı kadın ve 26 şiddetli 

idiopatik konstipasyon hastasında menstrüel siklusun folikül ve luteal fazlarında cinsel 

hormon düzeyleri ölçülmüştür (Kamm ve ark., 1991). Progesteron, 17-

hidroksiprogesteron, kortizol, testosteron, androstenedion ve dehidroepiandrosteronun 

folliküler fazda azalmalarının yanı sıra östradiol, kortizol ve testosteronda luteal faz 
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azalmalarını tespit etmişler. Bu veriler şiddetli idiyopatik konstipasyon geçiren 

kadınların steroid hormon seviyelerinin azaldığını doğrulamıştır. 

Şiddetli konstipasyonu olan kadınların jinekolojik cerrahi insidansının daha 

yüksek olduğu bilinmektedir. Bu, jinekolojik anormalliklerin ve anormal cinsel 

hormon düzeylerinin konstipasyon ile ilişkili olduğu yönünde fikirleri ortaya 

koymuştur. Bir çalışmada şiddetli idiyopatik konstipasyonu olan 26 kadının pelvik 

ultrasonu aynı yaşta kontrol grubu  ile karşılaştırılmış (Kamm ve ark.,1989) ve 

ultrasonda jinekolojik anormallikler insidansında fark bulunmamıştır. Konstipasyonu 

olan kadınlarda jinekolojik cerrahide artış oranı, gastrointestinal rahatsızlıktan sonra 

ortaya çıkan ağrının jinekolojik olarak yanlış tanı konulduğu gerçeğine bağlı olabilir. 

Artan progesterona sekonder intestinal düz kas gevşemesi nedeniyle gebelikte 

bağırsak hipomotolitesi oluşmaktadır (Wald ve ark., 1982), (Lawson ve ark., 1985) ve 

en çok ikinci, üçüncü trimesterde görülmektedir. 15 gebe kadında gastrointestinal 

transiti ölçmek ve cinsel hormon seviyeleri ile ilişkilendirmek için laktüloz hidrojen 

nefes testi kullanılmıştır (Wald ve ark., 1982). 

Laktüloz hidrojen nefes testi, bir laktülozlu besin alımından sonra nefesde 

hidrojen konsantrasyonunun 10 dakikalık aralıklarla ölçülmesidir. Laktüloz kolona 

ulaştığında konsantrasyonu artar ve bakteriyel fermantasyon gerçekleşir. Bu tekniği 

kullanarak araştırmacılar gebelik sırasında progesteron ve östradiol düzeyleri 

postpartum döneme kıyasla arttığı için ince barsak geçiş süresinde önemli bir artış 

olduğunu göstermişlerdir. 

Bununla birlikte, bu çalışmalarda, ilk trimester ile postpartumda transit süreleri 

ve progesteron düzeyleri benzer bulunmuştur. Bu gebeliğin sonlarında ince bağırsak 

geçişinin arttığını düşündürmektedir. Bu sonuç birinci ve ikinci trimesterde 

konstipasyonu yüksek tespit edilen hastaların klinik verilerine aykırıdır (Wald ve ark., 

1982). 

1.3.3. Hormonların Düz Kaslara Etkisi 

Bir takım hayvan çalışmaları, progesteronun kolon dairesel ve boylamsal kas 

tabakaları üzerindeki inhibisyon etkilerini göstermiştir (Gill ve ark., 1985), (Bruce ve 

Behsudi, 1979). Dişi sıçanlarda gebeliğin kolonik kas aktivitesini azalttığı ve 

progesteronun ana inhibitör rolü olduğu doğrulanmıştır (Scott ve ark., 1982). 

Cinsel hormonların kolon motilitesi ve transiti üzerindeki etkisini 

değerlendiren insan çalışmaları nadir ve çelişkilidir. Bazı çalışmalarda spontan kolon 
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kası motolite sıklığı ve genişliği progesteron tarafından inhibe edildiği gösterilmiştir 

(Kumar, 1962). 

Progesteron ve somatostatin, düz kasları normal olarak inhibe eden bir peptid 

hormonu olan motilinin salınmasını da inhibe edebilir (Chistofides ve ark., 1962), 

(Jenssen ve ark.,1986). Relaksin, gebelik sırasında miyometrial kasılmayı engelleyen 

bir polipeptittir. Ayrıca, relaksin polipeptidinin gastrointestinal sistemin düz kasını 

inhibe ettiği görülmektedir (Bonapace ve Fisher,1998), (Tincello ve ark., 2003). 

1.3.4. Suyun Emilimi 

Gebelikte kolonda su emiliminin artmasının küçük, sert dışkıların oluşumuna 

yol açabileceği düşüncesi ileri sürülmektedir (Arnaud, 2003).  Total kolonik perfüzyon 

çalışmalarında aldosteronun gebe kadınlarda, özellikle ikinci trimesterde su emilimini 

arttırdığı gösterilmiştir (Parry  ve ark., 1970). Östrojen ve Progesteron renin salınımını 

arttırır, renin, anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e dönüştürür, anjiyotensin 1 

anjiyotensin 2'ye dönüştürülür ve sonuçta gebelik ilerledikçe aldosteron seviyesi artar 

(Porterfield, 2001). Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminde en yüksek aktivitenin 

üçüncü trimesterde olduğu tespit edilmiştir (Langer ve ark., 1998). Ayrıca 94 hamile 

kadında yapılmış çalışmada konstipe  kadınlarda birinci trimesterde su tüketimi 

istatistiksel olarak daha düşük olduğu bulunmuştur (Derbyshire ve ark., 2006). Bu 

çalışmada ayrıca, konstipe olmayan kadınların gebelik boyunca konstipe olanlara 

kıyasla daha fazla su tükettiği bildirilmiştir. 

1.3.5. Mekanik Faktörler 

Gebelik sonlarında bağırsak traktının ve uterusun kombine hareketi, katı 

dışkıların hareketini azaltarak defekasyonlara engel olur ve konstipasyonu başlatır 

(Wald, 2003). Gebeliğin sonunda fetal büyümenin bağırsak malrotasyonuna neden 

olabileceği ileri sürülmüştür. Fetüs ve uterus hareketleri aynı zamanda uterusun sağa 

dönmesine de yol açabilir. Levator ani kasları dış anal sfinkterin bir parçasını oluşturur 

ve bu nedenle defekasyonun önemli bir kasıdır. Yerleşim yeri nedeniyle, levator ani 

gebelik ve doğum sırasında zarar görebilir.  Levator ani'nin hasar görmesinin bir dizi 

mekanizması açıklanmıştır. Artmış uterus kilosu, karın içi basıncın yükselmesi, 

mekanik müdahale ve doğum sırasında oluşan yaralanmalar levator ani'nin hasar 

görmesine neden olur (Shafik ve El-Sibai, 2002), (Shafik, 1991). Ayrıca, forseps 
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doğum, yüksek bebek doğum ağırlıkları ve  doğumun ikinci aşamasının uzaması 

nedeniyle anal sfinkter hasar görebilir (Corman, 1985), (Sultan ve ark., 1993). 

1.3.6. Diyet Faktörleri 

Diyet faktörlerinin konstipasyonun oluşumuna katkıda bulunabileceği öne 

sürülmüştür (Sandler ve ark., 1990), (Campbell ve ark., 1993). Özellikle nişasta 

içermeyen polisakkarit (NİP) ve su alımının azalması konstipasyonun oluşumunda 

katkıda bulunur. Lifler suya bağlanır, ancak kolonik bakteriler tarafından ayrıldığında 

bu özellik kaybolur. Bazı lif türleri (örn., kepek) bakteriler tarafından yeterince 

bölünemez ve bu nedenle bu tür lifler su bağlama yeteneklerini korurlar (Stephen ve 

Cummings, 1979). Diyet lifi dışkıların hacmini ve sıklığını artırır, ortalama dışkı geçiş 

süresini de düşürmekte ve ortalama dışkı ağırlığını arttırmaktadır (Muller-Lissner, 

1988). Bu çalışmanın ilginç bir noktası hastalar buğday kepeği ile beslendiklerinde 

semptomatik iyileşme göstermesine rağmen kontrollere göre barsak transit sürelerinin 

daha uzun ve dışkı ağırlığının her zaman daha düşük olmasıdır. Soya polisakkaritleri 

ve karışık lif kaynaklarının olumlu etkilere sahip olduğu, dışkı kitlesi değişmese de 

bağırsak geçiş süresinin azaldığı tespit edilmiştir (Eroğlu Samur ve Mercanlıgil, 2012).  

İngiltere'de yapılmış prospektif bir araştırmada, gebelerin özellikle, ikinci 

trimesterde, postpartum dönemine göre besin alımı yüksek olmasına, rağmen 

gebelerde ikinci trimesterde daha fazla konstipasyon tespit edilmiştir (Derbyshire ve 

ark., 2006). Yazarlar, beslenme ile konstipasyon arasındaki bu ters ilişkiyi gebelikte 

artan hormonların postpartum dönemde gebelik öncesi seviyelere gelmesi ile 

açıklanabileceğini ileri sürmüşler. Bu çalışmada üçüncü trimesterde konstipasyonu 

olmayan kadınlarda ilginç bir şekilde diyetle alınan demir daha yüksektir. Çoğu hamile 

kadının demir takviyesi alımı, sıklıkla konstipasyon oluşturması veya konstipasyonu 

şiddetlendirmesinden sorumlu tutulur. 

1.3.7. Fiziksel Aktivite 

Hafif fiziksel egzersiz gebelikte düzenli bağırsak hareketlerini desteklediği 

görülmektedir (Artal ve O'Toole, 2003). Bununla birlikte, daha şiddetli fiziksel 

egzersizlerin bağırsak geçişini daha da kötüleştirebileceği düşünülmektedir. 30 dakika 

bisiklet ergometresi üzerinde dolaştıktan sonra hamile kadınlarda progesteron 

konsantrasyonunun arttığı tespit edilmiştir. Aerobik aktiviteye sahip gebelerde 

progesterondaki bu artış, bağırsak geçişinin yavaşlamasına ve böylece konstipasyonun 
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kötüleşmesine neden olabilir (Bonen ve ark., 1992). Konstipasyon yaşamayan 

gebelerin ilk iki trimesterde şiddetli, orta ve hafif düzeyde fiziksel aktivite yapdıkları 

gösterilmiştir (Derbyshire ve ark., 2006). 

1.4. Gebelikte Konstipasyonun Klinik Değerlendirmesi 

Konstipasyonla başvuran hamile kadınların çoğunluğu, altta yatan patolojisi 

olmayan basit konstipasyona sahiptir. Buna rağmen konstipe gebeler eksiksiz bir 

şekilde değerlendirmeli ve altta yatan bir neden varsa buna bağlı konstipasyon tespit 

edilip tedavi edilmelidir. 

1.4.1. Konstipasyonun Öyküsü 

 Klinik öykü her zaman olduğu gibi klinik değerlendirmenin önemli bir 

parçasıdır. Hastaların belirtileri özellikle defekasyon ile ilişkili mi (ıkınma, ağrılı sert 

dışkılama) yoksa çoğunlukla dışkılamalar (karın ağrısı, şişkinlik) arasında mı meydana 

geliyor? Bu son semptomlar IBS'yi daha belirginleştirir. Dışkılama süresi boyunca 

ıkınma pelvik taban disfonksiyonunu düşündürür. Bu durumdaki hastalar normal veya 

yumuşak dışkıları bile tahliye etmekte zorlanırlar ve hatta dışkılama yapabilmeleri için 

perineal basınç veya dijital manipülasyona ihtiyaç duyabilirler. Belirtilerin gebelikten 

önce ortaya çıktığını bilmek önemlidir ve gebelikte şikâyetler daha da şiddetlenir. 

Öykü alırken laksatif veya lavman kullanımı belirtilmelidir. Kullanılan laksatif 

türü ve dozaj ve tedavi sıklığı bilinmelidir. Hastalara dışkıların kıvamı ve dışkılama 

isteğinin sıklığı sorulmalıdır. Hastanın aldığı tüm ilaçların tam kayıtları da 

yapılmalıdır. 

1.4.2. Klinik Muayene 

Basit konstipasyon vakalarında fiziksel muayene, çok az veya hiç bilgi 

sağlayamayabilir. Bununla birlikte, fizik muayene düzenli ve kapsamlı yapılmazsa, 

tedavi edilebilir bir konstipasyon nedeni gözden kaçabilir. Hipotiroidizm veya 

diabetes mellitus gibi durumların klinik bulguları araştırılmalıdır. Perine ve anal kanalı 

muayene etmek özellikle önemlidir. 

1.4.3. Laboratuar Araştırmaları 

Laboratuar araştırmalar, hipotiroidizm veya hiperkalsemi gibi tedavi edilebilir, 

bozuklukların ortadan kaldırılmasını amaçlar. Konstipasyon ile başvuran tüm 
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hastalarda tam kan sayımı, tiroid stimüle edici hormon (TSH), serum kalsiyum ve 

glikoz düzeylerine bakılmalıdır. Kolorektal neoplazi gibi durumları dışlamak için 

güçlü bir kanıt olmadığı sürece konstipasyon ile başvuran gebeye endoskopi nadiren 

uygulanır. Gebelikte iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma kontrendikedir. Bu 

sınırlamalara rağmen, klinik öykü ve fizik muayene üzerine makul bir ayırıcı tanı 

yapmak mümkündür. 

1.4.4. Öneriler 

Gastrointestinal sistemin motilite bozuklukları normal, komplikasyonsuz 

gebeliklerde genel olarak görülmektedir. Bu semptomların gebelik sırasında normal 

olduğuna dair hasta eğitimi ve çevresel değişiklikler gebeler için gerekli olabilir. 

Belirtileri gebelikten önce olan hastalar, doğumdan sonra iyice araştırılmalıdır (Cullen 

ve O’Donoghue, 2007). 

1.4.5. Diyet Tavsiyesi 

Gün boyunca yeterli su alımı konstipasyon için çok önemlidir. Sıvı ihtiyacı 

farklı içeceklerden veya meyveler gibi nem oranı yüksek gıdalardan karşılanabilir. 

Gıda hacmi özellikle ikinci trimesterde konstipasyonu arttırır (Derbyshire ve ark., 

2006). Yeterli miktarda sıvı alımının önemi vurgulanmalıdır. Konstipasyonu tedavi 

etmek için yüksek lifli diyetlerin kullanılmasını destekleyen kanıtlar vardır (Cranston 

ve ark., 1988). Bununla birlikte, kepek gibi lifin diyete eklenmesinin aslında kramp 

ağrısı ve abdominal distansiyon gibi belirtileri daha da kötüleştirebileceği 

bilinmektedir. 

1.4.6. Fiziksel Aktivite 

Yorucu egzersizin konstipasyonu daha da kötüleştirebileceği yönündeki 

bulgulara rağmen, hamilelik sırasında hafif fiziksel egzersiz yapılması önerilir (Cullen 

ve O’Donoghue, 2007). 

1.4.7. İlaç Tedavisi 

Gebelikte herhangi bir ilaç gibi, müshiller de dikkatle kullanılmalıdır. Dantron 

gibi antrakinon müshilleri konjenital malformasyonlar ile ilişkilidir  (Nelson ve Forfar, 

1971). Salin ozmotik müshil ilaçlar (magnezyum sitrat ve sodyum fosfat) anne sodyum 

retansiyonuna neden olurken, hintyağı erken uterus kasılmalarını başlatabilir. Mineral 
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yağlar teorik olarak yağda çözünen vitaminlerin emilimini etkiler. K vitamini 

emiliminin azalması durumunda hipoprotrombinemi ve kanamaya neden olabilir. 

Senna gibi müshil maddeleri hamilelikte dikkatle kullanılmalıdır (Acs  ve ark., 2009). 

Genel olarak, uyarıcı laksatiflerin kısa süreli kullanımı hamilelikte güvenli kabul 

edilir. Bununla birlikte, genel nüfusta olduğu gibi, uzun süreli kullanımlardan 

kaçınılmalılar (Cullen ve O’Donoghue, 2007). 

1.5. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışma, konstipe gebelere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinin 

konstipasyonun giderilmesinde etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Bu nedenle araştırmadan elde edilecek bulgular ışığında gebelerde 

konstipasyonun giderilmesine ilişkin durum ortaya konulabilecek, böylece sonuçlar 

gebelere hizmet veren kurumların ve yöneticilerin, meslek örgütleri, araştırma 

merkezleri gibi birimlerin planlamalarına katkıda bulunacaktır. Eğitim ve 

danışmanlık hizmeti bireylerin posalı yiyecekler ve yeterli sıvı almalarını, hareketli 

olmalarını ve düzenli boşaltım alışkanlığı kazanmalarını sağlayarak konstipasyon 

sorununu önleyebilecekleri düşünülmektedir. 

H0 Hipotezi: Eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen gebelerde Görsel 

Kıyaslama Ölçeği (GKÖ), Bristol Dışkı Tablosu (BDT), Değerlendirme ve İzleme 

Formu (DİF), Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ), Fiziksel Aktivite 

Durumu, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) toplam ve alt grupları son test 

puanlarında eğitim ve danışmanlık öncesine göre anlamlı bir fark yoktur. 

H1 Hipotezi: Eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen gebelerde Görsel 

Kıyaslama Ölçeği (GKÖ), Bristol Dışkı Tablosu (BDT), Değerlendirme ve İzleme 

Formu (DİF),  Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ), Fiziksel Aktivite 

Durumu, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) toplam ve alt grupları son test 

puanlarında eğitim ve danışmanlık öncesine göre anlamlı bir fark vardır. 
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2.GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Türü 

Bu çalışma tek grupta (ön test-son test biçiminde değerlendirilmesi yapılan) bir 

müdahale araştırmasıdır. 

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri  

Araştırma 28 No’lu Aile Hekimliği bölgesinde yaşayan gebe kadınlar üzerinde 

yapıldı. Bu Aile Hekimliğinde 10 hekim, 10 hemşire çalışmaktadır. Her aile hekiminin 

ve hemşirenin her ay takip etdiği gebe sayısı ortalama 40 olarak tespit edilmiştir. 

Kurumda gebelerin rutin olarak fizik muayeneleri yapılmakta, tam kan ve idrar 

tahlillerine, tiroid ve karaciğer fonksiyon testlerine, açlık kan şekerine bakılmaktadır. 

Fizik muayeneleri kapsamında gebelerin kilo, nabız ve tansiyonlarına, bacaklardaki 

ödem ve varislerine, sistemik hastalıklarına bakılmakta ve ayrıca bebek kalp sesleri 

takipleri yapılmaktadır. 

2.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 28 No’lu Aile Hekimliği bölgesinde yaşayan yaklaşık 

400 gebe kadından şartları uyan ve araştırmayı kabul eden konstipe gebe kadınların 

alınması planlanmıştır. Bu nedenle araştırmaya Şubat - Eylül 2016 tarihleri arasında 

18 yaş üstü, konstipasyon sorunu olduğunu ifade eden, tanımlanan herhangi bir 

gastrointestinal hastalığı olmayan (kendi ifadesine göre), araştırmaya katılmayı kabul 

eden 40 gebe kadın (randomizasyon yapılmadan) alınmıştır. Araştırmaya alınan 

gebelere fizik muayene yapılmamıştır. 

2.4. Verileri Toplamada Kullanılan Araçlar 

Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu (KBF) (Bkz. EK-D.), Görsel 

Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) (Bkz. EK-E.), Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(KYKÖ) (Bkz. EK-F.), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UAFAA-

KF) (Bkz. EK-G.), Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) (Bkz. EK-Ğ.), 

Değerlendirme ve İzleme Formu (DİF) (Bkz. EK-H.), Bristol Dışkı Tablosu (BDT) 

(Bkz. EK-I.) kullanıldı (Dedeli ve ark., 2007), ( Kaya ve Turan, 2009), (Pamuk ve ark., 

2003), (Craig ve ark., 2003). 
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2.4.1. Kişisel Bilgi Formu (KBF) 

Kişisel bilgi formunun sosyodemografik bölümünü gebenin yaşı, öğrenim ve 

çalışma durumu, gebelik haftası, sigara içme durumu ile ilgili sorular oluşturmaktadır. 

Sağlık özellikleri bölümünü sürekli takip gerektiren hastalık, düzenli kullanılan 

ilaç durumu ve makatta dışkılamayı zorlaştıracak bir durum olup olmadığını içeren 

sorular oluşturmaktadır. 

Konstipasyon için riskli olan bölümü ana-ara öğün sayısı, sebze-meyve yeme 

sıklığı, sıvı tüketme, egzersiz /yürüyüş yapma sıklığı, büyük abdest yapma sıklığı, 

büyük abdest hissinin oluşma zamanı, büyük abdeste harcanan süre, konstipasyonun 

başlanma tarihi, büyük abdest yapmayı kolaylaştırıcı uygulamalar ile ilgili sorular 

içermektedir. Sebze-meyve yeme sıklığı ‘‘1-4 porsiyon’’, ‘‘4-8 porsiyon’’ ve ‘‘hiç’’ 

şeklinde sınıflandırıldı, sıvı tüketme ‘‘su’’, ‘‘çay-kahve’’,‘‘meyve suyu ve diğer 

içecekler’’ şeklinde değerlendirildi. Su tüketimi: ‘‘8 bardaktan az’’, ‘‘8-12 bardak’’, 

‘‘12 bardak üzeri’’; çay-kahve tüketimi: ‘‘hiç’’, ‘‘1-3 bardak’’, ‘‘3 bardak üzeri’’; 

meyve suyu ve diğer içecekleri: ‘‘hiç’’ ve ‘‘1-3 bardak’’ şeklinde gruplandı. Büyük 

abdeste harcanan süre: ‘‘5 dakikadan az’’, ‘‘5-10 dakika’’, ‘‘10 dakikadan fazla’’ 

şeklinde sınıflandırıldı, konstipasyonun başlama tarihi iki ayrı grupta, ‘‘gebelik 

öncesi’’ ve ‘‘gebelikte’’ olarak değerlendirildi. 

2.4.2. Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) 

GKÖ Pamuk ve ark. tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenilirlik çalışması 

yapılmıştır (Pamuk ve ark., 2003). Konstipasyon şiddeti, dışkılama sırasında ıkınma, 

dışkılama sonrasında tam boşalamama, dışkılama sonrası makatta basınç, ağrı ve gaz 

şiddeti ile ilgili altı soru içermektedir. Her bir soru için en düşük ve en yüksek puanlar 

‘‘0-10” arasındadır. Her sorudan alınan puan arttıkça, sorunun şiddeti artmaktadır. 

2.4.3. Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) 

Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği, Marquis ve ark (2005), tarafından 

geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve güvenirliği Dedeli ve ark (2007) tarafından yapılmış 

olup, toplam 28 maddeden oluşmuştur ve bu maddeler de “fiziksel rahatsızlık” (4 

madde), “psikososyal rahatsızlık” (8 madde), “endişe/kaygı” (11 madde), 

“memnuniyet” (5 madde) alt ölçekleri içeren kendini değerlendirme ölçeğidir. 

KYKÖ’nin iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı 0,91 olarak iyi düzeydedir. Ölçeğin 

test-tekrar test güvenilirliği r=0,96 p<0,01 olarak bulunmuştur. Beşli Likert tipindeki 
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ölçeğin madde puanları 1 ila 5 arasında değişmektedir. Ölçeğin birinci ve beşinci 

bölümünde hastalar soruları “Hiç (1)”, “Oldukça az (2)”, “Biraz (3)”, “Oldukça fazla 

(4)” ve “Çok fazla (5)” şeklinde yanıtlayabilirken, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı 

bölümlerinde “Hiçbir zaman (1)”, “Nadiren (2)”, “Bazen (3)”, “Çoğu zaman (4)”, “Her 

zaman (5)” seçenekleri arasından kendileri için en uygun olanını yanıtlamaları 

istenmiştir. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 140, en düşük puan 28’dir. Ölçekten 

alınan puanlar yükseldikçe yaşam kalitesinin de olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. 

Kodlamanın yapılabilmesi için yanıtlanmamış soru olmamalıdır (Dedeli ve ark., 

2007). 

2.4.4. Fiziksel Aktivite Düzeyi 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UAFAA), bireylerin fiziksel aktivite 

seviyelerini uluslararası standartta değerlendirmek için 1998 yılında Cenevre'de 

Uluslararası Uzlaşma Grubu tarafından geliştirilmiştir. Ardından, 2000 yılında 12 

farklı ülkede geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kabul edilmiştir (Craig ve ark., 2003). 

Ülkemizde de 2005 yılında Türkçe' ye çevrilerek uygulanmaya başlanmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri, Uluslararası Fiziksel 

Aktivite Anketi-Kısa Form (UAFAA-KF) kullanılarak değerlendirilmiştir. Bireylerin 

son yedi gün içinde yaptıkları fiziksel aktivite düzeyleri 4 başlıkta (şiddetli aktiviteler, 

orta şiddetli aktiviteler, yürüme ve oturma) değerlendirilmektedir. 

Toplam puan hesaplanırken aktivitelere verilen MET değerleri ile (şiddetli 

aktivite=8 MET, orta şiddetli aktivite=4 MET, yürüme=3,3 MET) aktivitenin yapılma 

süresi ve aktivitenin yapılma frekansı (gün sayısı) çarpıldığında olguların haftalık 

MET-dk puanları elde edilmektedir. Bu puanlara göre bireyler ''inaktif'', ''minimal 

aktif'' ve ''çok aktif'' (sağlıklı olmayı arttıran fiziksel aktivite) olmak üzere 3 gruba 

ayrılmaktadırlar UAFAA' nin sınıflandırılması: 

1. İnaktif (Kategori 1): Fiziksel aktivitenin en alt seviyesidir. Kategori 2 veya 

3 için olan kriterleri karşılamayan durumlar inaktif olarak değerlendirilmektedir. 

2.Minimal Aktif (Kategori 2): Aşağıdaki 3 kriterden herhangi birine girenler 

''minimal aktif'' olarak sınıflandırılabilirler. 

a) Şiddetli aktivitenin 3 veya daha fazla gün, günde en az 20 dakika yapılması 

veya 
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b) Orta şiddetli aktivitenin 5 veya daha fazla gün ya da yürümenin günde en az 

30 dakika yapılması. 

c) Minimum en az 600 MET-dk/haftayı sağlayan 5 veya daha fazla gün yürüme 

veya şiddetli aktivitenin birleşimi.  

3.Çok Aktif (Kategori 3):  

Çok aktif olarak sınıflandırılmak için 2 kriter vardır: 

a)Minimum en az 1500 MET-dk/haftayı sağlayan en az 3 gün şiddetli aktivite 

veya b)Minimum en az 3000 MET-dk/haftayı sağlayan 7 veya daha fazla gün yürüme, 

orta şiddetli veya şiddetli aktivitenin kombinasyonu. 

UAFAA-KF'deki oturma sorusu ek bir belirleyicidir. Fiziksel aktivitenin 

puanlanmasında yer almaz. Elde edilen puanlara göre bireylerin fiziksel aktivite 

düzeyleri “inaktif”(0-600), “minimal aktif” (600-1499) ve “çok aktif”(en az 1500) 

olmak üzere üç kategoriye ayrılır. 

2.4.5. Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) 

Varma ve arkadaşları tarafından 2008 yılında geliştirilen Konstipasyon 

Ciddiyet Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Kaya ve Turan (2010) tarafından 

yapılmış olup, bireylerin dışkılama sıklığını, yoğunluğunu ve dışkılama sırasında 

zorluğu/güçlüğü belirlemeye yönelik bir ölçektir. Ayrıca bu ölçeğin yardımıyla 

konstipasyon belirtilerini ölçmek hedeflenmiştir. Ölçek 16 sorudan oluşturulmuştur. 

KCÖ, Dışkı Tıkanıklığı, Kalın Bağırsak Tembelliği ve Ağrı olmak üzere üç alt boyuta 

sahiptir. Dışkı Tıkanıklığı alt grubundan alınacak puan 0-28, Kalın Bağırsak alt 

grubundan alınacak puan 0-29, Ağrı alt grubundan alınacak puan ise 0-16 arasındadır. 

KCÖ’den alınacak toplam puan en düşük 0, en yüksek ise 73’tür. belirtilerin ciddi 

olduğunu ölçekten alınan yüksek puan göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı (α= 0.88-

0.91) ve test-tekrar test güvenilirliği (sınıf iç korelasyon katsayıları = 0.84-0.91), tüm 

alt ölçekler için yüksek bulunmuştur (Kaya ve Turan, 2010). 

2.4.6. Değerlendirme ve İzleme Formu (DİF) 

Değerlendirme ve izleme formunda her gün sıvı, sulu besin alımı, günlük 

meyve, sebze, kepekli ekmek tüketimi, 45 dakika yürüyüş yapma, aynı saatte tuvalete 

gitme ve konstipasyonun varlığı ile ilgili sorular yer almıştır. 
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2.4.7. Bristol Dışkı Tablosu (BDT) 

Bristol Dışkı Tablosu konstipasyonu belirlemede kullanılır. Ölçekte, dışkıyı 

tanımlamak için görsel olarak yedi dışkı tipi mevcuttur. Bu tablonun ilk tipi: “fındık 

gibi sert dağınık yumrular (zor çıkartılan)’’, tip 2: ‘‘sosis şeklinde ama yumrulu’’, tip 

3: ‘‘bir sosis gibi ama yüzeyi çataklı ’’, tip 4: ‘‘bir sosis ya da yılan gibi, pürüzsüz ve 

yumuşak’’, tip 5: ‘‘kenarlarının kesimleri belli olan yumuşak taneler (kolay 

çıkartılan)’’, tip 6: ‘‘düzensiz kenarlı akışkan parçalı, lapa gibi dışkı’’, tip 7: ‘‘sulu, 

hiç katı parçası olmayan, tamamıyla sıvı” olarak tanımlanmaktadır (Lewis ve Heaton, 

1997). 

2.5. Araştırmanın Uygulanması 

Konstipasyon şikâyeti olduğunu ifade eden (dışkılama sıklığı (<üç / hafta), sert 

dışkılama, dışkılama zorluğu gibi üç belirtiden en az ikisi olduğunu ifade eden) ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 40 gebe çalışmaya alınmıştır. Gebelerin izlemi altı 

ay (24 hafta) sürmesinden dolayı araştırmaya en fazla 14 haftaya kadar olan gebeler 

alındı. Gebelerin ikisinde ilk, ikisinde ikinci aydan sonra düşük, birinde dördüncü 

aydan sonra erken doğum olması nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. 35 gebeye 

araştırmacı tarafından ilk değerlendirmeden sonra altı ay boyunca her ay ev, iş yeri 

ziyaretleri yapıldı ve aile hekimliğine gebe izlemine geldiği zaman konstipasyonu 

önlemeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Konstipasyonun giderilmesi 

için verilen eğitimde gebelere “Her gün 1,5 veya 2 lt sıvı, katı besinler yerine sulu 

besinler, her gün iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze almaları, kepekli ekmek 

tüketmeleri, her gün en az 45 dakika yürüyüş yapmaları, her gün aynı saatte tuvalete 

gitmeleri” gibi önerilerde bulunulmuştur. Kadınlara ilk ve son ziyarette Kişisel Bilgi 

Formu, KCÖ, GKÖ, BDT, KYKÖ, UAFAA-KF anketler yüz yüze görüşme tekniği ile 

ortalama 40 dakikada, altı ay boyunca ise her ay sadece Değerlendirme ve İzleme 

Formu ortalama 20 dakikada araştırmacı tarafından uygulandı. 

2.6. Veri Analizi 

Araştırma sonucu toplanan veriler, bilgisayara aktarılarak SPSS versiyon 21 

paket programında analiz edilmiştir. Değişkenlerin homojenitesine Levene testiyle ve 

verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ve histogramla 

bakılmıştır. Normal dağılan nümerik değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ortalama 

ve standart sapma cinsinden, normal dağılıma uymayan nümerik değişkenlere ait 
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tanımlayıcı istatistikler ortanca (min-max) cinsinden, kategorik verilere ait tanımlayıcı 

istatistikler ise yüzde cinsinden tanımlanmıştır. Verilerin dağılımı normal dağılıma 

uymadığından nonparametrik testler yapıldı. İki bağımlı grupta nümerik verilerde 

verilerin normal dağılım göstermediği durumlarda Wilcoxon testi kullanıldı. İkiden 

fazla bağımlı grubun iki kategorili verilerinde Cochran Q testi, ikili karşılaştırmalarda 

McNemar testi kullanıldı. Bağımlı grupların ikiden fazla kategorisi olan verilerde 

Marginal Homogeneity testi yapıldı. En az biri normal dağılmayan veya ordinal olan 

değişkenler arası ilişkiler için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar 

Spearman korelasyon katsayısı ile hesaplandı. İstatistik analizlerde p<0,05 olduğu 

durumlarda sonuçlar anlamlı kabul edildi. 

2.7. Araştırmanın Etik Kurul Onayı ve Diğer İzinler 

Araştırmanın etik izni Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 07.07.2015 tarihinde 2015/244 sayılı kararla 

alınmıştır (Bkz. EK-A). Araştırmanın kurumsal izinleri Selçuklu Toplum Sağlığı 

Merkezinden, Konya İli Selçuklu İlçesi 28 N0’lu Aile Sağlık Merkezinden 

(13.01.2016 tarihinde) (Bkz. EK-B), Konya Valiliğinden (26.01.2016 tarihinde 

86104336/799 sayılı onayı) (Bkz. EK-C), Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünden 

(26.01.2016 tarihinde 86104336/799 sayılı onayı) (Bkz. EK-Ç) alınmıştır. 

Araştırmaya alınacak gebelere araştırmanın amacı, yöntemi ve araştırmadan beklenen 

yararlar anlatılarak sözlü onamları alınması suretiyle katılımları sağlanmıştır. 

2.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, bir Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde yaşayan gebeler üzerinde 

yapılmıştır. Bu nedenle araştırmanın bulguları yalnızca eğitim ve danışmanlık hizmeti 

verilen gruba genellenebilir. Ölçek değerlendirmeleri sonucunda konstipasyon sorunu 

olmadığı belirlenen gebeler araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya kontrol 

grubunun alınmamasının nedeni kontrol grubuna bu konuda eğitim verilmemesinin 

etik sorunlara yol açabileceğidir.



 

 26 
 

  



 

 27 
 

3. BULGULAR 

3.1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalamasının 29,11±5,38 yıl, gebelik 

haftasının ortalamasının 9,86±2,79 hafta olduğu ve gebelerinin sigara içmediği 

belirlendi. Gebelerin %62,90’unun çalışmadığı, %14,30’ünün ilkokul, %5,70’sinin 

ortaokul, %40,00’ının lise, %40,00’ının lisans mezunu olduğu saptandı.  

 

3.2. Gebelerin İlaç Kullanımı 

Gebelerde sürekli takip ve tedavi gerektiren hastalık yoktu. Gebeler izlem 

boyunca demir ve vitamin dışında ilaç kullanmadı. Eğitim öncesi gebelerin 

%14,30’ünde demir ve vitamin kullanımı mevcutken eğitim sonrası bu oran %100,00 

oldu. 

3.3. Gebelerin Beslenme Durumu 

Gebelerin izleminde öğün sayısının yüzdelerinde, gün içinde sebze-meyve, su, 

meyve suyu ve diğer içeceklerin tüketiminde eğitim öncesi ile eğitim sonrası arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü ve gebelerin beslenme durumuyla ilğili 

sonuçları Çizelge 3.1’de özetlenmiştir. (p<0,05). 

Gebelerin çay-kahve tüketiminde eğitim öncesi ile eğitim sonrası arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. Gebelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası beslenme durumu (n:35). 

Değişken  Eğitim öncesi Eğitim sonrası p değeri 

  n          (%) n            (%)  

Öğün sayısı     0,000 

 İki öğün 12       (34,3) 0  

 Üç öğün 17       (48,6) 11         (31,6)  

 Üç öğünden çok  6         (17,1) 24         (68,4)  

Sebze-meyve 

tüketimi 

   0,000 

 Hiç   7          (20)               0  

 1-4 porsiyon 25       (71,4)        11         (31,4)  

 4-8 porsiyon 3          (8,6) 24         (68,6)  

Su tüketimi    0,000 

 8 bardaktan az   16         (45,7) 3           (8,6)   

 8-12 bardak 15         (42,9) 20         (57,1)  

 12 bardak üzeri 4           (11,4) 12         (34,3)  
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Çizelge 3.1 (Devam). Gebelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası beslenme durumu 

(n:35). 

Değişken  Eğitim öncesi Eğitim sonrası p değeri 

  n          (%) n            (%)  

Çay-kahve 

tüketimi 

   0,221 

 Hiç 8           (22,9) 2            (5,7)  

 1-3 bardak 20         (57,1) 26          (74,3)  

 3 bardak üzeri 7            (20) 7            (20)  

Meyve suyu ve 

diğer 

içeceklerin 

tüketimi 

   0,008 

 Hiç 28         (80) 17        (48,6)  

 1-3 bardak 7           (20) 18        (51,4)  

 

3.4. Gebelerin Defekasyon ile İlgili Özellikleri 

Gebelerin defekasyon ile ilgili özelliklerden büyük abdest yapma, büyük 

abdest hissinin oluşum zamanı, büyük abdest yapmak için harcanan süre yüzdesinde 

ve makatta çatlak ve hemoroid görülme oranında eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi 

ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05) ve gebelerin 

defekasyon ile ilgili sonuçları Çizelge 3.2’de sunulmaktadır. 

Büyük abdest yapma alışkanlığında eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ile 

sonrası arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktur (p>0,05) (Çizelge 3.2). 

Gebelerin büyük abdesti kolaylaştırmak amacıyla yaptığı uygulamalardan bol 

sıvı ve meyve-sebze tüketim oranında eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ile sonrası 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05) ve gebelerin büyük abdesti 

kolaylaştırmak amacıyla yaptığı uygulamalara ilişkin sonuçlar Çizelge 3.2’de 

özetlenmiştir. 

Gebelerin büyük abdesti kolaylaştırmak için dışkı yumuşatıcı alımı, diğer 

uygulamalar ve egzersiz/yürüyüş yapma oranında eğitim ve danışmanlık hizmeti 

öncesi ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamadı (p>0,05) 

(Çizelge 3.2). Konstipasyon şikâyetleri gebelerin %40,00’ında gebelik öncesi vardı, 

%60,00’ında gebelik döneminde ortaya çıktı. 
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Çizelge 3.2. Gebelerin defekasyon ile ilgili eğitim öncesi ve eğitim sonrası özellikleri 

(n:35). 

Değişken  Eğitim 

öncesi 

Eğitim 

sonrası 

p 

değeri 

  n       (%) n      (%)  

Büyük abdest yapma sıklığı    0,000 

 Günde bir kez 8    (22,9) 24   (68,6)  

 Günde iki kez 0      4     (11,4)  

 İki günde bir kez 20   (57,1) 7      (20)  

 Üç günde bir kez 7     (20) 0  

Büyük abdest yapma 

alışkanlığı 

   0,250 

 Ertelerim 

 

3     (8,6) 0  

 Ertelemem 32   (91,4) 35    (100)  

Büyük abdest hissinin 

oluşum zamanı 

   0,001 

 Sabah kalktığında 14    (40) 4     (11,4)  

 Öğün sonrası 11    (31,4) 7     (20)  

 Egzersiz sonrası 0 0  

 Belirsiz zamanda 10    (28,6) 24   (68,6)  

Büyük abdest yapmak için 

harcanan süre 

   0,000 

 5 dak az 10   (28,6) 31   (88,6)  

 5-10 dak  15   (42,9) 3     (8,6)  

 10 dakdan fazla 10    (28,6) 1     (2,9)  

Makatta hemoroid, çatlak 

varlığı 

   0,001 

 Evet 19    (54,3) 8    .(22,9)  

 Hayır 16    (45,7) 27   (77,1)  

     

     

     

Büyük abdesti kolaylaştırıcı 

uygulamalar 

    

Bol sıvı tüketirim Evet 22    (62,9) 35    (100) 0,000 

 Hayır 13    (37,1) 0  

Egzersiz /yürüyüş yaparım Evet 5      (14,3) 9     (25,7) 0,424 

 Hayır 30    (85,7) 26   (74,3)  

Meyve-sebze tüketirim Evet 24    (68,6) 35   (100) 0,001 

 Hayır 11    (31,4) 0  

Dışkı yumuşatıcı ilaç alırım Evet 1        (2,9) 1      (2,9) 1,000 

 Hayır 34    (97,1) 34   (97,1)  

Diğer Evet 4      (11,4) 0 0,125 

 Hayır 31    (88,6) 35    (100)  
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3.5. Gebelerin Dışkılama Tipleri 

Gebelerin dışkı tipini Bristol Dışkı Tablosuna göre tip 1; tip 2; tip 3; tip 4; tip 

5 dışkı formunun görülme oranında eğitim öncesi ile sonrası arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,05) (Çizelge 3.3). Bristol Dışkı Tablosuna göre 

dışkı tipinin dağılımı Çizelge 3.3’de gösterilmiştir. BDT’nin sadece tip 6 ve 7 

formunun görülme yüzdesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ile sonrası 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05) (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3. Bristol Dışkı Tablosuna göre gebelerin dışkının tipinin eğitim öncesi ve 

eğitim sonrası değerleri (n:35). 

Değişken  Eğitim öncesi Eğitim sonrası  p değeri 

  n             (%) n          (%)  

Tip 1 Fındık gibi sert 

dağınık yumrular 

   0,002 

 Evet 13         (37,1) 1          (2,9)  

 Hayır 22         (62,9) 34        (97,1)  

Tip 2 Sosis şeklinde ama 

yumrulu 

   0,000 

 Evet 28        (80) 5             (14,3)  

 Hayır 7          (20) 30           (85,7)  

Tip 3 Bir sosis gibi ama 

yüzeyi çataklı 

   0,000 

 Evet 32       (91,4) 10           (28,6)  

 Hayır 3          (8,6) 25           (71,4)  

Tip 4 Bir sosis ya da 

yılan gibi, pürüzsüz ve 

yumuşak 

   0,000 

 Evet 4          (11,4) 32            (91,4)  

 Hayır 31        (88,6) 3              (8,6)  

Tip 5 Kenarlarının 

kesimleri belli olan 

yumuşak taneler (kolay 

çıkartılan) 

   0,000 

 Evet 0 15            (42,9)  

 Hayır 35        (100) 20            (57,1)  

Tip 6 Düzensiz kenarlı 

akışkan parçalı, lapa gibi 

dışkı 

   0,063 

 Evet 0    5             (14,3)  

 Hayır 35           (100) 30           (85,7)  

Tip 7 Sulu, hiç katı 

parçası olmayan, 

tamamıyla sıvı 

   0,500 

 Evet  0    2           (5,7)  

 Hayır 35        (100) 33         (94,3)  
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3.6. Gebelerin Müdahaleleri Uygulama Durumları 

Gebelere konstipasyonu gidermek için verilen eğitim ve danışmanlık 

hizmetinin etkinliğini uygulamalara baktığımızda görebiliriz. Her gün 1,5 veya 2 lt 

sıvı alımı oranında altı ay boyunca izlemin sonuna kadar ilk hafta ile diğer aylar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Her gün 1,5 veya 2 lt sıvı 

alımı oranında sadece ilk hafta ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ay 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Her gün 1,5 veya 2 lt sıvı 

alım oranı ilk hafta % 60,00 iken birinci ay %88,60; ikinci ay %97,10; beşinci ay 

%97,10; üçüncü, dördüncü, altıncı ay %100,00 oldu. Diğer aylar arası istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05) (Çizelge 3.4). 

Katı besinler yerine sulu besinler alımı oranında altı ay boyunca izlemin sonuna 

kadar ilk hafta ile diğer aylarla istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Katı 

besinler yerine sulu besinler alımı oranında ilk hafta ile birinci, ikinci, üçüncü, 

dördüncü, beşinci, altıncı ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). 

Katı besinler yerine sulu besinler alım oranı ilk hafta %57,10 iken birinci ay %82,90; 

ikinci ay %88,60; üçüncü ay %88,60; dördüncü ay %97,10; beşinci ay %91,40; altıncı 

ay %85,70 oldu. Diğer aylar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0,05) 

(Çizelge 3.4). 

Her gün iki porsiyon meyve alımı oranında altı ay boyunca izlemin sonuna 

kadar baktığımızda ilk hafta ile diğer aylarla istatistiksel olarak anlamlı fark vardır 

(p<0,05). Her gün iki porsiyon meyve alımı oranında ilk hafta ile birinci, ikinci, 

üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 

(p<0,05). Her gün iki porsiyon meyve alım oranı ilk hafta %74,30 iken birinci ay 

%94,30; ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ay aynı yani %100,00; beşinci ay %97,10 

oldu. Diğer aylar arasında arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0,05) (Çizelge 3.4). 

Her gün üç porsiyon sebze alımı oranında altı ay boyunca izlemin sonuna kadar 

aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Her gün üç porsiyon 

sebze alımı oranında ilk hafta ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ay 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Her gün üç porsiyon sebze 

alım oranı ilk hafta %25,70 iken birinci ay %57,10; ikinci ay %77,10; üçüncü ay 

%85,70; dördüncü ay %91,40; beşinci ay %85,70; altıncı ay %88,60 oldu. Her gün üç 

porsiyon sebze alımı oranında birinci ayla ilk hafta dışında üçüncü, dördüncü, altıncı, 
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beşinci ay arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05). Diğer aylar 

arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.4). 

Kepekli ekmek tüketimi oranında ilk hafta ile sadece birinci, ikinci, üçüncü ay 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05). Kepekli ekmek tüketim 

oranı ilk hafta %20,00 iken birinci ay %45,70; ikinci ve üçüncü ay %40,00 oldu, diğer 

aylar arası istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05) (Çizelge 3.4).  

Her gün en az 45 dakika yürüyüş yapma oranında altı ay boyunca izlemin 

sonuna kadar aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Her gün 

en az 45 dakika yürüyüş yapma oranında ilk hafta ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 

ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Her gün en az 45 dakika 

yürüyüş yapma oranı ilk hafta %17,10; iken ikinci ay %51,40; birinci, üçüncü, 

dördüncü ay %48,60 oldu. Diğer aylar arası istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(p>0,05) (Çizelge 3.4). 

Her gün aynı saatte tuvalete gitme oranında altı ay boyunca izlemin sonuna 

kadar aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Her gün aynı 

saatte tuvalete gitme oranında ilk hafta ile sadece birinci ay, birinci ayla ilk hafta 

dışında dördüncü, beşinci, altıncı ay, ikinci ayla beşinci, altıncı ay, üçüncü ayla altıncı 

ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Her gün aynı saatte 

tuvalete gitme oranı ilk hafta %37,10; iken birinci ay %62,90 oldu. Her gün aynı saatte 

tuvalete gitme oranı birinci ay %62,90; iken azalarak ikinci ay %57,10; üçüncü ay 

%42,9; dördüncü ay %34,30; beşinci ay %22,90; altıncı ay %14,30 oldu. Kalan aylar 

arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.4). 

Konstipasyon durumu oranında altı ay boyunca izlemin sonuna kadar aylar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Konstipasyon durumu 

oranında ilk hafta ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ay, birinci ayla 

ilk hafta dışında dördüncü, beşinci, altıncı ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

görüldü (p<0,05). Konstipasyon durumu oranı ilk hafta %100,00 iken birinci ay 

%54,30; İkinci, üçüncü ay %40,00; dördüncü ay %22,90; beşinci ve altıncı ay 

%28,60’ya düştü. Diğer aylarla istatistiksel olarak fark görülmedi (p>0,05) (Çizelge 

3.4). 
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Çizelge 3.4. Gebelerin müdahaleleri uygulama durumları. 

Uygulama İlk 

hafta 

1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 

 n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) 

Her gün 1,5 

veya 2 lt sıvı 

alımı 

       

Evet 21 

% 60,0 

31 

%88,6 

34 

%97,1 

35 

%100 

35 

%100 

34 

%97,1 

35 

%100 

Hayır 14 % 

40,0 

4 

%11,4 

1 

%2,9 

0 0 1 

%2,9 

0 

Katı besinler 

yerine sulu 

besinler alımı 

       

Evet 20  

% 57,1 

29 

%82,9 

31 

%88,6 

31 

%88,6 

34 

%97,1 

32 

%91,4 

30 

%85,7 

Hayır 15 

%42,9 

6 

%17,1 

4 

%11,4 

4 

%11,4 

1 

%2,9 

3 

%8,6 

5 

%14,3 

Her gün 2 

porsiyon 

meyve alımı 

       

Evet 26 

%74,3 

33 

%94,3 

35 

%100 

35 

%100 

35 

%100 

34 

%97,1 

35 

%100 

Hayır 9 

%25,7 

2 

%5,7 

0 0 0 1 

%2,9 

0 

Her gün 3 

porsiyon sebze 

alımı 

       

Evet 9 

%25,7 

20 

%57,1 

27 

%77,1 

30 

%85,7 

32 

%91,4 

30 

%85,7 

31 

%88,6 

Hayır 26 

%74,3 

15 

%42,9 

8 

%22,9 

5 

%14,3 

3 

%8,6 

5 

%14,3 

4 

%11,4 

Kepekli ekmek 

tüketimi 

       

Evet 7 

%20 

16 

%45,7 

14 

%40,0 

14 

%40,0 

10 

%28,6 

10 

%28,6 

8 

%22,9 

Hayır 28 

%80 

19 

%54,3 

21 

%60,0 

21 

%60,0 

25 

%71,4 

25 

%71,4 

27 

%77,1 

Her gün en az 

45 dakika 

yürüyüş 

yapma 

       

Evet 6 

%17,1 

17 

%48,6 

18 

%47,4 

17 

%48,6 

17 

%48,6 

10 

%28,6 

11 

%31,4 

Hayır 29  

%82,9 

18 

%51,4 

20 

%52,6 

18 

%51,4 

18 

%51,4 

25 

%71,4 

24 

%68,6 
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Çizelge 3.4 (Devam). Gebelerin müdahaleleri uygulama durumları. 

Uygulama İlk 

hafta 

1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 

 n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) 

Her gün aynı 

saatte tuvalete 

gitme 

       

Evet 13 

%37,1 

22 

%62,9 

21 

%55,3 

15 

%42,9 

12 

%34,3 

8 

%22,9 

5 

%14,3 

Hayır 22 

%62,9 

13 

%37,1 

17 

%44,7 

20 

%57,1 

23 

%65,7 

27 

%77,1 

30 

%85,7 

Konstipasyon 

durumu 
       

Evet 35 

%100 

19 

%54,3 

15 

%39,5 

14 

%40,0 

8 

%22,9 

10 

%28,6 

10 

%28,6 

Hayır 0 16 

%45,7 

23 

%60,5 

21 

%60,0 

27 

%77,1 

25 

%71,4 

25 

%71,4 

 

3.7. Gebelerde Eğitim Öncesi ile Sonrası GKÖ, KCÖ KYKÖ’nin Toplam 

Puanlarının Değişimi 

Konstipasyonu olan gebelere uygulanan GKÖ, KCÖ KYKÖ’nin eğitim öncesi 

ve eğitim sonrası değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark vardır (p<0,05) ve bu 

ölçeklerin değerleri Çizelge 3.5’de sunulmaktadır. 

Çizelge 3.5. GKÖ, KCÖ KYKÖ’nin eğitim öncesi ve eğitim sonrası değerleri (n:35). 

Ölçekler Eğitim öncesi Eğitim sonrası   

 Ortanca 

(min-max) 

Ortanca 

(min-max) 

Min 

Max 

P 

değeri 

Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam puanı 

34         (14-57) 4         (0-38) 0-60 0,000 

Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği toplam puanı 

 33        (7-57) 1         (0-51) 0-73 0,000 

Konstipasyon Yaşam 

Kalitesi Ölçeği toplam 

puanı 

69        (47-93) 45       (42-88) 28-140 0,000 

3.8. Gebelerin Görsel Kıyaslama Ölçeğinin Toplam Puanın ve Alt Grupların 

Puanlarının Değişimi 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeğinin 

toplam puanın ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır 

(p<0,05) (Çizelge 3.6). 
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Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası GKÖ’nin ‘‘Konstipasyon şiddeti’’, 

‘‘Dışkılama süresince ıkınma şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama 

şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sonrasında makatta dolgunluk, basınç şiddeti’’, ‘‘Dışkılama 

sırasında makatta olan ağrının şiddeti’’, ‘‘Gaz şikâyetinin şiddeti’’ alt grubun puan 

ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05) 

(Çizelge 3.6). Gebelerin Görsel Kıyaslama Ölçeğinin toplam puanın ve alt grupların 

puanlarının değişimi Çizelge 3.6’da özetlenmiştir. 

Çizelge 3.6. Gebelerin Görsel Kıyaslama Ölçeği toplam ve alt gruplarının eğitim 

öncesi ve eğitim sonrası değerleri (n:35). 

GKÖ ve alt grupları Eğitim 

öncesi 

Eğitim 

sonrası 

GKÖ P 

değeri 

 Ortanca 

(min-max) 

Ortanca 

(min-max) 

Min

Max 

0,000 

Konstipasyon şiddeti 6        (4-10) 0        (0-7) 0-10 0,000 

Dışkılama süresince ıkınma 

şiddeti 

6        (0-10) 0        (0-9) 0-10 0,000 

Dışkılama sonrasında tam 

boşalamama şiddeti 

5        (0-10) 0        (0-5) 0-10 0,000 

Dışkılama sonrasında makatta 

dolgunluk, basınç şiddeti 

6        (0-10) 0        (0-6) 0-10 0,000 

Dışkılama sırasında makatta olan 

ağrının şiddeti 

4        (0-10) 0        (0-8) 0-10 0,000 

Gaz şikâyetinin şiddeti 7        (0-10) 3        (0-9) 0-10 0,000 

GKÖ toplam puanı 34     (14-57) 4        (0-38) 0-60 0,000 

 

3.9. Gebelerin Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği Toplam Puanın ve Alt Grupların 

Puanlarının Değişimi 

 Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeğinin toplam puan ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 

vardır (p<0,05) ( Çizelge 3.7). 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’,  ‘‘Kalın 

Bağırsak Tembelliği’’, ‘‘Ağrı’’alt grubun puan ortancaları karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,05) (Çizelge 3.7). Eğitim ve 

danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası gebelerin Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam 

puanın ve alt grupların puanlarının değişimi Çizelge 3.7’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.7. Gebelerin Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam ve alt gruplarının eğitim 

öncesi ve eğitim sonrası değerleri (n:35). 

KCÖ ve alt grupları Eğitim öncesi Eğitim 

sonrası 

GKÖ P 

değeri 

 Ortanca 

(min-max) 

Ortanca 

(min-max) 

Min

Max 

0,000 

Dışkı Tıkanıklığı 17        (6-28) 0     (0-22) 0-28 0,000 

Kalın Bağırsak Tembelliği 10        (1-20) 1     (0-18) 0-29 0,000 

Ağrı 3          (0-10) 0     (0-11) 0-16 0,000 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

toplam puanı 

33        (7-57) 1     (0-51) 0-73 0,000 

 

3.10. Gebelerin Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği Toplam Puanın ve Alt 

Grupların Puanlarının Değişimi 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası Konstipasyon Yaşam Kalitesi 

Ölçeğinin toplam puan ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (p<0,05) ( Çizelge 3.8). 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel 

Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’, ‘‘Memnuniyet’’ alt 

grubun puan ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edildi (p<0,05) (Çizelge 3.8). Gebelerin Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam 

puanın ve alt grupların puanlarının değişimi Çizelge 3.8’de sunulmuştur. 

Çizelge 3.8. Gebelerin Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeğinin toplam ve alt 

gruplarının eğitim öncesi ve eğitim sonrası değerleri (n:35). 

KYKÖ ve alt grupları Eğitim 

öncesi 

Eğitim sonrası GKÖ p 

değeri 

 Ortanca 

(min-max) 

Ortanca 

(min-max) 

Min-Max  

Fiziksel Rahatsızlık 14       (6-20) 4          (4-16) 4-20 0,000 

Psikososyal Rahatsızlık 19       (8-31) 12        (9-23) 8--40 0,000 

Endişe/Kaygı  24      (11-40) 11        (11-41) 11-55 0,000 

Memnuniyet 11       (7-15) 17        (8-21) 5-25 0,000 

KYKÖ puanı 69      (47-93) 45        (42-88) 28-140 0,000 

3.9. Gebelerin Fiziksel Aktivite Düzeyi Değerlerinin Değişimi 

 Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası gebelerin şiddetli ve orta 

dereceli fiziksel aktivitede bulunmadıkları saptandı. Gebelerin eğitim ve danışmanlık 

hizmeti öncesi ve sonrası ‘‘7 gün içinde bir seferde 10 dakika yürüme’’; ‘‘yürüyerek 
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zaman geçirme’’ ve ‘‘oturarak zaman geçirme’’ oranında istatistiksel olarak anlamlı 

fark yoktur (p>0,05). Eğitim öncesi gebelerin %20,00’si minimal aktif, %80,00 

inaktif, eğitim sonrası bu oran değişse de (sırasıyla %31,4; %68,6) istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0,05) ( Çizelge 3.9.). Minimal aktif aktivite düzeyi olan gebeler 

haftada en az 600 MET aktif olan gebelerdir. 

Çizelge 3.9. Gebelerin fiziksel aktivite düzeyinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

değerleri (n:35). 

Değişken  Eğitim 

öncesi 

Eğitim 

sonrası 

p 

değeri 

  n (%) n (%)  

7 gün içinde 

bir seferde 10 

dakika 

yürüme 

   0,317 

 Yürüdüm 35   (%100) 34  (%97,1)  

 Yürümedim 0 1    (%2,9)  

 Bilmiyorum/Emin değilim 0 0  

Yürüyerek 

zaman 

geçirme 

   0,847 

 Evet 28   (%80) 27  (%77,1)  

 Hayır 1     (%2,9) 2    (%5,7)  

 Bilmiyorum/Emin değilim 6     (%17,1) 6    (%17,1)  

Oturarak 

zaman 

geçirme 

   0,109 

 Evet 22   (%62,9) 16  (%45,7)  

 Hayır 0 0  

 Bilmiyorum/Emin değilim 13   (%37,1) 19  (%54,3)  

Fiziksel 

Aktivite 

Düzeyi 

    

 İnaktif 28     (%80) 24  (%68,6) 0,206 

 Minimal aktif 7       (%20) 11  (%31,4)  

 Çok aktif 0 0  

 Ortanca 

(min-max) 

Ortanca 

 (min-max) 

 

10 dakika yürüme gün sayısı 5        (2-7) 6         (0-7) 0,009 

 Yürüyerek geçirilen süre(dak) 120  (0-420) 120     (10-300) 0,731 

 Oturarak geçirilen süre(dak) 300  (120-660) 270     (12-480) 0,212 

UFAA-KF puanı (MET x dk/hafta) 198   (0-1386) 198     (0-990) 0,529 
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‘‘Haftada 10 dakika yürüme gün sayısı’’nın ortancaları gebelerin eğitim ve 

danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

fark vardır (p<0,05) Gebelerin fiziksel aktivite düzeyinin değerleri Çizelge 3.9.’de 

özetlenmiştir. 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası yürüyerek, oturarak geçirilen 

sürenin ve UFAA-KF puanın ortancaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.9.). 

 

3.12. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği Toplam 

puanı ve Alt Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeğinin 

toplam puanı ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeğinin toplam puanı 

ve alt grupların puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde pozitif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyon tespit edildi (p<0,05) (Çizelge 3.10).  

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi GKÖ’nin toplam puanı, 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sonrasında makatta dolgunluk, basınç şiddeti’’ alt grubun puanı 

ile KCÖ’nin toplam puanı, KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’, ‘‘Kalın Barsak 

Tembelliği’’, ‘‘Ağrı’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulundu ( p<0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.10’da özetlenmiştir. 

GKÖ’nin ‘‘Konstipasyon Şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama 

şiddeti’’ alt grubun puanı ile KCÖ’nin toplam puanı, KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanlıklığı’’ 

‘‘Kalın Barsak Tembelliği’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulundu (p<0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.10’da gösterilmiştir. 

GKÖ’nin ‘‘Konstipasyon Şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama 

şiddeti’’ alt grubun puanı ile ‘‘Ağrı’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanamadı (p>0,05) (Çizelge 3.10).  

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama süresince ıkınma şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının şiddeti’’ alt grubun puanı ile KCÖ’nin toplam puanı, ‘‘Dışkı 

tıkanlıklığı’’  ve ‘‘Ağrı’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptandı (p<0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.10’da sunulmuştur.  

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama süresince ıkınma şiddeti’’, ‘‘Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının şiddeti’’ alt grubun puanı ile KCÖ’nin ‘‘Kalın Barsak 
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Tembelliği’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı 

(p>0,05) (Çizelge 3.10). 

GKÖ’nin ‘‘Gaz şikâyetinin şiddeti’’ alt grubun puanı ile KCÖ’nin toplam 

puanı, ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’, ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ ve ‘‘Ağrı’’ alt grubun puanı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanamadı (p>0,05) (Çizelge 3.10). 

Çizelge 3.10. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama 

Ölçeği toplam puanı ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam 

puanı ve alt grupların puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt grupları KCÖ 

R(p) 

Dışkı 

Tıkanıklığı 

R(p) 

Kalın Bağırsak 

Tembelliği 

R(p) 

Ağrı 

R(p) 

GKÖ toplam puanı r=0,675 

p=0,000** 

r=0,809 

p=0,000** 

r=0,452 

p=0,006** 

r=0,628 

p=0,000** 

Konstipasyon şiddeti r=0,441 

p=0,008** 

r=0,593 

p=0,000** 

r=0,405 

p=0,016* 

r=0,247 

p=0,153 

Dışkılama süresince 

ıkınma şiddeti 

r=0,395 

p=0,019* 

r=0,464 

p=0,005** 

r=0,238 

p=0,168 

r=0,475 

p=0,004** 

Dışkılama 

sonrasında tam 

boşalamama şiddeti 

r=0,659 

p=0,000** 

r=0,883 

p=0,000** 

r=0,498 

p=0,002** 

r=0,282 

p=0,101 

Dışkılama 

sonrasında makatta 

dolgunluk, basınç 

şiddeti 

r=0,690 

p=0,000** 

r=0,810 

p=0,000** 

r=0,556 

p=0,001** 

r=0,428 

p=0,010* 

Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının 

şiddeti 

r=0,448 

p=0,007** 

r=0,392 

p=0,020* 

r=0,152 

p=0,383 

r=0,850 

p=0,000** 

Gaz şikâyetinin 

şiddeti 

r=0,296 

p=0,084 

r=0,283 

p=0,100 

r=0,323 

p=0,059 

r=0,167 

p=0,339 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

3.13. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı ile Yaşam Kalitesi Ölçeği Toplam Puanı 

ve Alt Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (KYKÖ) 

toplam ve alt grupların puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak 

anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05) (Çizelge 3.11). 

GKÖ’nin toplam puanı, GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sonrasında makatta dolgunluk, 

basınç şiddeti’’ alt grubun puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı, ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, 

‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde, 
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‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulundu (p<0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.11’de özetlenmiştir. 

GKÖ’nin ‘‘Konstipasyon şiddeti’’ alt grubun puanı ile KYKÖ’nin toplam 

puanı ve ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde, 

‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki saptandı (p<0,05) bu ilişki Çizelge 3.11’de gösterilmiştir. 

GKÖ’nin ‘‘Konstipasyon şiddeti’’ alt grubun puanı ile KYKÖ’nin 

‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’ ve ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.11). 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama süresince ıkınma şiddeti’’, ‘‘Gaz şikâyetinin şiddeti ’’ 

alt grubun puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı ve KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’ 

alt grubun puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu 

(p<0,05) bu ilişki Çizelge 3.11’de sunulmuştur. 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama süresince ıkınma şiddeti’’, ‘‘Gaz şikâyetinin şiddeti ’’ 

alt grubun puanı ile KYKÖ’nin ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’, 

‘‘Memnuniyet’’alt grubun puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı 

(p>0,05) (Çizelge 3.11). 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama şiddeti’’ alt grubun puanı 

ile KYKÖ’nin toplam puanı, KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt 

grubun puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05) 

bu ilişki Çizelge 3.11’de özetlenmiştir. 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama şiddeti’’ alt grubun puanı 

ile KYKÖ’nin ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05) (Çizelge 3.11). 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sırasında makatta olan ağrının şiddeti’’ alt grubun puanı 

ile KYKÖ’nin toplam puanı, KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’ ve ‘‘Endişe/Kaygı’’ 

alt grubun puanı arasında pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında 

negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05) bu ilişki Çizelge 

3.11’de sunulmuştur. 

GKÖ’nin ‘‘Dışkılama sırasında makatta olan ağrının şiddeti’’ alt grubun puanı 

ile KYKÖ’nin ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.11). 
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Çizelge 3.11. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam 

ve alt grupların puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları  

KYKÖ Fiziksel 

Rahatsızlık 

Psikososyal 

Rahatsızlık 

Endişe/ 

Kaygı 

Memnuni

yet 

GKÖ toplam 

puanı 

r=0,666 

p=0,000** 

r=0,710 

p=0,000** 

r=0,344 

p=0,043* 

r=0,562 

p=0,000*

* 

r= - 0,414 

p=0,013* 

Konstipasyon 

şiddeti 

r=0,423 

p=0,011* 

r=0,626 

p=0,000** 

r=0,294 

p=0,086 

r=0,261 

p=0,130 

r= - 0,407 

p=0,015* 

Dışkılama 

süresince 

ıkınma şiddeti 

r=0,410 

p=0,015* 

r=0,372 

p=0,028* 

r=0,199 

p=0,251 

r=0,319 

p=0,062 

r= - 0,226 

p=0,192 

Dışkılama 

sonrasında tam 

boşalamama 

şiddeti 

r=0,460 

p=0,005** 

r=0,577 

p=0,000** 

r=0,164 

p=0,347 

r=0,381 

p=0,024* 

r= - 0,119 

p=0,497 

Dışkılama 

sonrasında 

makatta 

dolgunluk, 

basınç şiddeti 

r=0,634 

p=0,000** 

r=0,622 

p=0,000** 

r=0,336 

p=0,049* 

r=0,564 

p=0,000*

* 

r= - 0,371 

p=0,028* 

Dışkılama 

sırasında 

makatta olan 

ağrının şiddeti 

r=0,434 

p=0,009** 

r=0,350 

p=0,039* 

r=0,207 

p=0,234 

r=0,483 

p=0,003*

* 

r= - 0,431 

p=0,010** 

Gaz şikâyetinin 

şiddeti 

r=0,454 

p=0,006** 

r=0,677 

p=0,000** 

r=0,282 

p=0,100 

r=0,294 

p=0,086 

r= - 0,323 

p=0,059 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

 

3.14. Gebelerin Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı İle UFAA-KF Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı arasındaki 

ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05) 

(Çizelge 3.12). 
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Çizelge 3.12. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Görsel Kıyaslama 

Ölçeği ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki (n=35) 

Ölçek ve alt grupları 10 dakika 

yürüme 

gün sayısı 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF 

puanı (MET 

x dk/hafta) 

GKÖ toplam puanı r= - 0,034 

p=0,847 

r=0,108 

p=0,576 

r= 0,095 

p=0,674 

r=0,021 

p=0,906 

Konstipasyon şiddeti r=0,134 

p=0,444 

r=0,208 

p=0,280 

r= - 0,156 

p=0,489 

r=0,177 

p=0,309 

Dışkılama süresince ıkınma 

şiddeti 

r= - 0,032 

p=0,854 

r= -0,031 

p=0,874 

r= 0,252 

p=0,258 

r= - 0,183 

p=0,294 

Dışkılama sonrasında tam 

boşalamama şiddeti 

r=0,036 

p=0,839 

r=0,050 

p=0,796 

r= - 0,096 

p=0,670 

r=0,098 

p=0,576 

Dışkılama sonrasında 

makatta dolgunluk, basınç 

şiddeti 

r=0,030 

p=0,863 

r=0,169 

p=0,382 

r= - 0,112 

p=0,620 

r=0,101 

p=0,565 

Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının şiddeti 

r= - 0,079 

p=0,653 

r=0,191 

p=0,322 

r= - 0,090 

p=0,690 

r=0,052 

p=0,768 

Gaz şikâyetinin şiddeti r=0,095 

p=0,589 

r=0,247 

p=0,196 

r=0,059 

p=0,795 

r=0,197 

p=0,257 

 

3.15. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği Toplam ve Alt Grupların Puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği 

Toplam ve Alt Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği ve alt grupların 

puanı arasındaki ilişkiiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

bulundu (p<0,05) (Çizelge 3.13). 

KCÖ’nin toplam puanı ve ve alt grupların puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı, 

‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde 

‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki vardır (p<0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.13’de özetlenmiştir. 

KCÖ’nin toplam puanı ve alt grupların puanı ile KYKÖ ‘‘Psikososyal 

Rahatsızlık’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktur 

(p>0,05) ve bu ilişki Çizelge 3.13’de gösterilmiştir 
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Çizelge 3.13. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam 

ve alt grupların puanı arasındaki ilişki  (n=35). 

 

Ölçek ve alt 

grupları  

KYKÖ Fiziksel 

Rahatsızlık 

 

Psikososyal 

Rahatsızlık 

Endişe/ 

Kaygı 

Memnuni

yet 

KCÖ toplam 

puanı 

r=0,666 

p=0,000** 

r=0,660 

p=0,000** 

r=0,244 

p=0,157 

r=0,730 

p=0,000** 

r= -0,437 

p=0,009** 

Dışkı 

Tıkanıklığı 

r=0,602 

p=0,000** 

r=0,673 

p=0,000** 

r=0,277 

p=0,108 

r=0,547 

p=0,001** 

r= -0,350 

p=0,039* 

Kalın 

Bağırsak 

Tembelliği 

r=0,548 

p=0,001** 

r=0,607 

p=0,000** 

r=0,188 

p=0,280 

r=0,555 

p=0,001** 

r= -0,350 

p=0,039* 

Ağrı r=0,589 

p=0,000** 

r=0,408 

p=0,015* 

r=0,290 

p=0,091 

r=0,673 

p=0,000** 

r= -0,447 

p=0,007** 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

3.16. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği Toplam ve Alt Grupların Puanı İle UFAA-KF Puanı ve Alt Grupların 

Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı arasındaki 

ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05) 

(Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği (KCÖ) toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı 

arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları 

10 dakika 

yürüme gün 

sayısı 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF puanı 

(MET x dk/hafta) 

KCÖ toplam 

puanı 

r= -0,241 

p=0,163 

r= -0,056 

p=0,774 

r= -0,047 

p=0,835 

r= -0,063 

p=0,720 

Dışkı 

Tıkanıklığı 

 

r= -0,073 

p=0,677 

r= -0,039 

p=0,840 

r= -0,044 

p=0,846 

r= 0,012 

p=0,944 

Kalın 

Bağırsak 

Tembelliği 

r= -0,089 

p=0,610 

r= -0,097 

p=0,616 

r= -0,092 

p=0,685 

r= 0,009 

p=0,957 

Ağrı r= -0,231 

p=0,182 

r= 0,015 

p=0,940 

r= 0,179 

p=0,425 

r= -0,176 

p=0,311 
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3.17. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi Konstipasyon Yaşam 

Kalitesi Ölçeği Toplam ve Alt Grupların Puanı İle UFAA-KF Puanı Arasındaki 

İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi Konstipasyon Yaşam Kalitesi 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı 

arasındaki ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı 

(p>0,05) (Çizelge 3.15). 

Çizelge 3.15. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi KYKÖ toplam ve alt 

grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları 

10 dakika 

yürüme 

gün sayısı 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF 

puanı (MET 

x dk/hafta) 

KYKÖ toplam 

puanı 

r= -0,036 

p=0,836 

r= -0,063 

p=0,747 

r= 0,062 

p=0,725 

r= -0,174 

p=0,317 

Fiziksel Rahatsızlık r= -0,072 

p=0,680 

r= 0,097 

p=0,617 

r= -0,156 

p=0,371 

r= 0,157 

p=0,368 

Psikososyal 

Rahatsızlık 

r= 0,247 

p=0,153 

r= 0,035 

p=0,856 

r= 0,006 

p=0,973 

r= -0,074 

p=0,674 

Endişe/Kaygı r= -0,254 

p=0,141 

r= -0,136 

p=0,483 

r= 0,188 

p=0,280 

r= -0,273 

p=0,113 

Memnuniyet  r= 0,043 

p=0,808 

r= -0,280 

p=0,141 

r= -0,041 

p=0,813 

r= -0,077 

p=0,662 

 

3.18. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı İle Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği Toplam 

puanı ve Alt Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam ve alt grupların 

puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyon bulundu (p<0,05) ve Çizelge 3.16’da bu ilişki özetlenmiştir.  
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Çizelge 3.16. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam ve alt 

grupların puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt grupları KCÖ 

R(p) 

Dışkı 

Tıkanıklığı 

R(p) 

Kalın Bağırsak 

Tembelliği 

R(p) 

Ağrı 

R(p) 

GKÖ toplam puanı r=0,706 

p=0,000** 

r=0,830 

p=0,000** 

r=0,624 

p=0,000** 

r=0,636 

p=0,000** 

Konstipasyon 

şiddeti 

r=0,797 

p=0,000** 

r=0,971 

p=0,000** 

r=0,659 

p=0,000** 

r=0,637 

p=0,000** 

Dışkılama süresince 

ıkınma şiddeti 

r=0,799 

p=0,000** 

r=0,979 

p=0,000** 

r=0,655 

p=0,000** 

r=0,646 

p=0,000** 

Dışkılama sonrasında 

tam boşalamama 

şiddeti 

r=0,753 

p=0,000** 

r=0,904 

p=0,000** 

r=0,661 

p=0,000** 

r=0,761 

p=0,000** 

Dışkılama sonrasında 

makatta dolgunluk, 

basınç şiddeti 

r=0,710 

p=0,000** 

r=0,863 

p=0,000** 

r=0,589 

p=0,000** 

r=0,833 

p=0,000** 

Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının 

şiddeti 

r=0,631 

p=0,003** 

r=0,723 

p=0,000** 

r=0,582 

p=0,000** 

r=0,998 

p=0,000** 

Gaz şikâyetinin 

şiddeti 

r=0,431 

p=0,010** 

r=0,490 

p=0,003** 

r=0,398 

p=0,018* 

r=0,332 

p=0,051 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

3.19. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam ve Alt Grupların Puanı İle Yaşam Kalitesi Öiçeği Toplam Puanı ve Alt 

Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam ve alt 

grupların puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyon saptandı ( p<0,05). 

GKÖ’nin toplam ve alt grupların puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı, ‘‘Fiziksel 

Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubunun puanı 

arasında pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubunun puanı arasında negatif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05) ve Çizelge 3.17’de bu ilişki 

özetlenmiştir. 
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Çizelge 3.17. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama 

Ölçeği ve alt grupların puanı ile KYKÖ ve alt grupların puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları  

KYKÖ Fiziksel 

Rahatsızlık 

 

Psikososyal 

Rahatsızlık 

Endişe/ 

Kaygı 

Memnuni

yet 

GKÖ toplam 

puanı 

r=0,640 

p=0,000** 

r=0,917 

p=0,000** 

r=0,399 

p=0,032* 

r=0,833 

p=0,000** 

r= - 0,824 

p=0,000** 

Konstipasyon 

şiddeti 

r=0,771 

p=0,000** 

r=0,887 

p=0,000** 

r=0,549 

p=0,001** 

r=0,973 

p=0,000** 

r= - 0,769 

p=0,000** 

Dışkılama 

süresince 

ıkınma şiddeti 

r=0,775 

p=0,000** 

r=0,898 

p=0,000** 

r=0,528 

p=0,001** 

r=0,979 

p=0,000** 

r= - 0,777 

p=0,000** 

Dışkılama 

sonrasında tam 

boşalamama 

şiddeti 

r=0,696 

p=0,000** 

r=0,811 

p=0,000** 

r=0,479 

p=0,004** 

r=0,865 

p=0,000** 

r= - 0,767 

p=0,000** 

Dışkılama 

sonrasında 

makatta 

dolgunluk, 

basınç şiddeti 

r=0,675 

p=0,000** 

r=0,770 

p=0,000** 

r=0,437 

p=0,009** 

r=0,834 

p=0,000** 

r= - 0,706 

p=0,000** 

Dışkılama 

sırasında 

makatta olan 

ağrının şiddeti 

r=0,600 

p=0,000** 

r=0,672 

p=0,000** 

r=0,503 

p=0,002** 

r=0,727 

p=0,000** 

r= - 0,577 

p=0,000** 

Gaz şikâyetinin 

şiddeti 

r=0,384 

p=0,023* 

r=0,624 

p=0,000** 

r=0,349 

p=0,040* 

r=0,536 

p=0,001** 

r= - 0,518 

p=0,001** 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

3.20. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı ile UFAA-KF Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama Ölçeği 

toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı arasındaki 

ilişkiyi incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05). 

(Çizelge 3.18). 

Çizelge 3.18. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel Kıyaslama 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt grupları 10 dakika 

yürüme 

gün sayısı 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF 

puanı (MET 

x dk/hafta) 

GKÖ toplam puanı r= - 0,115 

p=0,554 

r= - 0,064 

p=0,765 

r= 0,325 

p=0,329 

r= - 0,121 

p=0,531 
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Çizelge 3.18 (Devam). Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Görsel 

Kıyaslama Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki 

(n=35). 

Ölçek ve alt grupları 10 dakika 

yürüme 

gün sayısı 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF 

puanı (MET 

x dk/hafta) 

Konstipasyon 

şiddeti 

r= - 0,280 

p=0,103 

r= - 0,223 

p=0,246 

r= 0,420 

p=0,105 

r= - 0,316 

p=0,064 

Dışkılama süresince 

ıkınma şiddeti 

r= - 0,267 

p=0,121 

r= - 0,249 

p=0,193 

r= 0,434 

p=0,093 

r= - 0,323 

p=0,058 

Dışkılama sonrasında 

tam boşalamama 

şiddeti 

r= - 0,165 

p=0,345 

r= - 0,227 

p=0,236 

r= 0,405 

p=0,120 

r= - 0,130 

p=0,455 

Dışkılama sonrasında 

makatta dolgunluk, 

basınç şiddeti 

r= - 0,119 

p=0,496 

r= - 0,210 

p=0,274 

r= 0,434 

p=0,093 

r= - 0,134 

p=0,443 

Dışkılama sırasında 

makatta olan ağrının 

şiddeti 

r= 0,077 

p=0,662 

r= - 0,171 

p=0,374 

r= 0,257 

p=0,336 

r= - 0,147 

p=0,398 

Gaz şikâyetinin 

şiddeti 

r= - 0,071 

p=0,685 

r=0,064 

p=0,741 

r= - 0,075 

p=0,783 

r= - 0,111 

p=0,527 

 

3.21. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalite 

Ölçeği Toplam Puanı ve Alt Grupların Puanı Arasındaki İlişki 

KCÖ’nin toplam puanı, KCÖ’nin ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ alt grubun 

puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt 

grubun puanı arasında pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı arasında negatif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05) bu ilişki Çizelge 3.19’da 

sunulmuştur. 

KCÖ’nin toplam puanı, KCÖ’nin ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ alt grubun 

puanı ile KYKÖ’nin ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’ alt grubun puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanamadı (p>0,05) (Çizelge 3.19). 

KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’ ve ‘‘Ağrı’’ alt grubun puanı ile KYKÖ’nin toplam 

puanı, KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’ ve 

‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubun puanı arasında pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubun 

puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu ( p<0,05) ve bu 

ilişki Çizelge 3.19’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.19. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile Konstipasyon Yaşam Kalite Ölçeği toplam ve 

alt grupların puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları  

KYKÖ Fiziksel 

Rahatsızlık 

Psikososyal 

Rahatsızlık 

Endişe/K

aygı 

Memnuni

yet 

KCÖ toplam 

puanı 

r=0,550 

p=0,001** 

r=0,714 

p=0,000** 

r=0,300 

p=0,080 

r=0,811 

p=0,000** 

r= -0,624 

p=0,000** 

Dışkı 

Tıkanıklığı 

r=0,778 

p=0,000** 

r=0,902 

p=0,000** 

r=0,515 

p=0,002** 

r=0,981 

p=0,000** 

r= -0,795 

p=0,000** 

Kalın Bağırsak 

Tembelliği 

r=0,435 

p=0,000** 

r=0,588 

p=0,000** 

r=0,246 

p=0,154 

r=0,676 

p=0,000** 

r= -0,522 

p=0,000** 

Ağrı r=0,601 

p=0,000** 

r=0,668 

p=0,000* 

r=0,499 

p=0,002** 

r=0,731 

p=0,000** 

r= -0,573 

p=0,000** 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır. 

 

3.22. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği Toplam ve Alt Grupların Puanı ile UFAA-KF Puanı Arasındaki İlişki 

Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı ve alt grupların puanı arasındaki ilişkiyi 

incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05). (Çizelge 

3.20). 

Çizelge 3.20. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki (n=35). 

Ölçek ve alt grupları 10 dakika 

yürüme 

gün sayısı 

 

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF 

puanı (MET 

x dk/hafta) 

KCÖ toplam puanı r= -0,124 

p=0,479 

r= - 0,078 

p= 0,688 

r= 0,226 

p=0,400 

r= - 0,183 

p= 0,294 

Dışkı Tıkanıklığı 

 

r= -0,252 

p= 0,144 

r= - 0,249 

p= 0,192 

r= 0,451 

p=0,079 

r=  - 0,282 

p= 0,101 

Kalın Bağırsak 

Tembelliği 

r= -0,058 

p= 0,740 

r= - 0,046 

p= 0,811 

r= 0,047 

p=0,863 

r= - 0,121 

p= 0,490 

Ağrı r= - 0,082 

p=  0,640 

r= - 0,148 

p= 0,444 

r= 0,257 

p=0,336 

r= - 0,134 

p= 0,442 
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3.23. Gebelerin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sonrası Konstipasyon Yaşam 

Kalitesi Ölçeği Toplam ve Alt Grupların Puanı ile UFAA-KF Puanı Arasındaki 

İlişki 

KYKÖ’nin toplam puanı ile UFAA-KF puanı, ‘‘10 dakika yürüme gün sayısı’’, 

‘‘yürüyerek geçirilen süre’’ arasında ve KYKÖ’nin ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’ alt 

grubun puanı ile UFAA-KF puanı negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulundu (p<0,05) bu ilişki Çizelge 3.21’de özetlenmiştir. 

KYKÖ’nin toplam puanı ve KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’ alt grubun 

puanı ile ‘‘oturarak geçirilen süre’’ arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki saptandi (p<0,05) bu ilişki Çizelge 3.21’de sunulmuştur. 

Çizelge 3.21. Gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Konstipasyon Yaşam 

Kalitesi Ölçeği toplam ve alt grupların puanı ile UFAA-KF puanı arasındaki ilişki 

(n=35). 

Ölçek ve alt 

grupları 

10 dakika 

yürüme 

gün sayısı  

Yürüyerek 

geçirilen 

süre(dak) 

Oturarak 

geçirilen 

süre(dak) 

UFAA-KF puanı 

(MET x dk/hafta) 

KYKÖ 

toplam puanı 

r= -0,388 

p=0,021* 

r= -0,379 

p=0,042* 

r= 0,515 

p=0,041* 

r= -0,434 

p=0,009** 

Fiziksel 

Rahatsızlık 

r= -0,261 

p=0,130 

r= - 0,263 

p=0,168 

r= 0,501 

p=0,048* 

r= - 0,267 

p=0,121 

Psikososyal 

 Rahatsızlık 

r= - 0,317 

p=0,064 

r= - 0,245 

p=0,200 

r= 0,213 

p=0,428 

r= -0,338 

p=0,047* 

Endişe/Kaygı r= -0,217 

p=0,211 

r= -0,199 

p=0,301 

r= 0,427 

p=0,099 

r= -0,275 

p=0,110 

Memnuniyet

  

r= 0,098 

p=0,576 

r= 0,035 

p=0,856 

r= -0,225 

p=0,401 

r= 0,018 

p=0,917 

*p<0,05 ve **p<0,01 korelasyon anlamlıdır.  
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4.TARTIŞMA 

Bu çalışma, konstipe gebelere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinin 

konstipasyonun giderilmesinde etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmış olup 

gebelikte konstipasyonun eğitim ve danışmanlık hizmeti ile giderilmesi üzerine 

Türkiye’de yapılmış orjinal bir müdahale araştırmasıdır.  

4.1.Gebelerin Sosyodemografik ve Sağlık Özelliklerine Ait Tanımlayıcı 

Bulguların Tartışılması 

Bu çalışmada gebelerin yaş ortalaması 29,11±5,38 yıldır ve diğer çalışmalara 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Başka bir çalışmada gebe kadınların ortalama yaşları 28,12 ± 2,80 yıl ve yaş 

aralığı 18-45 yıl arasında olduğu tespit edilmişdir (Shi ve ark., 2015), gebeler üzerinde 

yapılmış bir araştırmada  yaş ortalaması 28,4 ± 5,00 yıldır (Bradley ve ark., 2007). 

Shi ve ark (2015) yaptığı çalışmada konstipasyon geçmişinin gebelikte 

konstipasyon için risk faktörü olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir araştırmada ise 

gebelerin %25,20’sinde konstipasyon öyküsünün olduğu, %17,50’sinde ise 

konstipasyon için geçmişte tedavi aldıkları belirlenmiştir  (Bradley ve ark 2007). 

Arslan ve Hisar (2016) tarafından yapılan çalışmada kız öğrencilerin %14,90’ında 

konstipasyon tespit edilmiştir, Ayaz ve Hisar’ın (2011) yapmış olduğu çalışmada da 

25-39 yaş arasındaki kadınların yarıdan fazlasında konstipasyonun olduğu 

belirtilmiştir.  

Bu çalışmada gebelik öncesi konstipasyon şikâyetleri daha fazla oranda 

saptandı (%40,00). Yapılmış çalışmalara göre farklı sonuçlar ortaya çıkmasının nedeni 

çalışmaya alınan gebelerin tamamında kontipasyon şikayetleri bulunması olabilir. 

Ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalara göre sigara içme oranı daha 

yüksektir. Bir araştırmaya göre ortalama sigara içme oranı %27,10 olup; erkeklerde 

%41,50, kadınlarda %13,10’dur (Köse, 2014). Başka bir çalışmada kadınların 

%14,30’unun sigara içtiği belirtilmiştir (Ayaz ve Hisar, 2014). Gebe kadınlar üzerinde 

yapılmış bir başka araştırmada sigara içme oranının birinci trimesterde %3,00; ikinci 

trimesterde %2,60; üçüncü trimesterde %1,40 olduğu belirtilmiştir (Bradley ve ark., 

2007). Bu çalışmada gebelerin %5,70’inin sigara içtiği belirlendi. Bu çalışmada 

gebeler üzerinde yapılmış çalışmalardan alınan sonuçlara benzer sonuçlar elde 

edilmiştir, normal popülasyonda sigara içme oranı daha fazla görülmektedir. 
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Araştırmada gebelerin sigara içme oranının düşük olmasının nedeni bebek gelişimine 

sigaranın zarar verdiğini idrak etmeleri ile ilgili olabilir. 

Bradley ve ark (2007) tarafından gebeler üzerinde yapılan çalışmada, gebelikte 

demir taviyesinin birinci trimesterde %3,00; ikinci trimesterde %1,30; üçüncü 

trimesterde %14,70 olduğu tespit edilmiş ve bunun konstipasyonu tetiklediği ifade 

edilmiştir. Demir takviyesinin yaygın olarak konstipasyon dahil gastrointestinal yan 

etkilere neden olduğu düşünülmektedir, ancak gebelik sırasında demir takviyesi 

üzerine yapılan klinik araştırmaların doğru olup olmadığı konusunda farklı sonuçlar 

ortaya çıkmıştır (Derbyshire ve ark., 2006). Bu çalışmada daha önceki çalışmaya göre 

farklı sonuçlar ortaya çıktı. Gebelerin %14,30’unda demir ve vitamin preparatlarının 

kullanımı mevcutken eğitim sonrası demir ve vitamin preparatlarının kullanımı 

hepsinde gözlendi. Gebelerde fizyolojik olarak hemoglobin düşüklüğü görüldüğünden 

demir preparatlarına ihtiyaç artmış olabilir ve bu durum konstipasyon şikayetlerini 

artırabilir. Bu çalışmanın sonunda da gebelerin tamamı demir takviyesi almasına 

rağmen konstipasyon şikâyetleri verilen eğitim nedeniyle azalmış olabilir. 

 

4.2. Gebelerde Konstipasyon Durumu ve Bazı Risk Faktörleriyle İlişkili 

Bulguların Tartışılması 

Literatürde konstipasyonda primer neden olarak diyette lifin yetersizliği 

gösterilmektedir. Lifli besinler barsak boşluğunda basıncını ve barsak çapını arttırarak 

barsak hareketlerini arttırır, su emiliminin artırması sonucu barsağın içerisine su 

çekilmesine neden olur ve dışkının hacmini, yumuşaklığını arttırır (Bosaeus, 2004), 

(Baysal ve ark., 2008). Diyete lif eklemenin en iyi yolunun bol miktarda meyve ve 

sebze yemek olduğu belirtilmektedir (Arslan 2008), (Türkay ve ark., 2005). Birçok 

çalışmada konstipasyonun önlenmesinde bol lifli yiyeceklerin alınması önerilmektedir  

(Türkay ve ark., 2005), (Arslan, 2008). Yapılan meta analiz çalışmasında bol kepekli 

yiyecekler barsakta ağırlık ve dolgunluk hissi vererek geçişi hızlandırmaktadır (Müler-

Lissner, 2007). American College of Gastroenterology raporuna göre lifli yiyecekler 

ayrıca dışkılamanın sıklığını da arttırmaktadır (Brandt, 2005). Gebelik sırasında 

sıklıkla sebze alımına kıyasla protein ve yağ alımı artar ve bu da barsak hareketlerini 

yavaşlatarak dışkının geçiş süresinin artmasına neden olmaktadır. Birçok gebe kadında 

gastrointestinal sindirim aktivitesi azalabilir ve karında şişkinliğe, konstipasyona 

neden olabilir (Shi ve ark., 2015). 
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Bir çalışmada kız öğrencilerin yaklaşık yarısının (%35,00) sebze ve meyve 

tüketme alışkanlıklarının olmadığı belirlenmiştir (Arslan ve Hisar, 2016). Başka bir 

çalışmada kadınların % 17,10’unun sebze-meyve tüketmediği belirtilmiştir (Ayaz ve 

Hisar, 2014). Bu araştırmada da eğitim öncesi benzer (eğitim öncesi‘‘hiç’’ sebze-

meyve tüketmeyen oranı %20,00), eğitim sonrası farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Eğitim sonrası sebze-meyve tüketmeyen saptanmadı ve bunun nedeni verilen eğitimin 

etkisi olabilir. 

Gebeler üzerinde yapılmış olan araştırmada çok değişkenli lojistik regresyon 

analizi sonucu en fazla meyve-sebze tüketen gebelerin fonksiyonel konstipasyona 

karşı korunmuş olduğu gösterilmiştir (Shi ve ark., 2015). Bu çalışmada da büyük 

abdesti kolaylaştırmak amacı ile eğitim sonrası gebelerin tamamının sebze-meyve 

tükettiği tespit edildi ve konstipasyonun görülme oranında azalma saptandı (%100,00’ 

den %28,60’a). Bu sonuca bakarak daha önceki çalışmalarda olduğu gibi sebze-meyve 

tüketiminin kostipasyonun giderilmesinde faydalı olduğu düşünülebilir. 

Bol posalı diyet uygulamanın yanı sıra konstipasyonu önlemek için öğünlerin 

düzenli olması ve her gün düzenli aralıklarla öğün atlamadan yemek yenmesi 

gerekmektedir (Baysal ve ark., 2008). Yetersiz beslenmenin ve öğün sayısının 

yetersizliğinin konstipasyonun oluşumunda etkili olduğu bilinmektedir. Konstipe 

kişiler üzerinde yapılmış çalışmada olguların % 55,70’inin günde üç öğün, % 

41,80’inin iki öğün ve % 2,50’sinin ise bir öğün besin tükettikleri saptanmıştır (Orhan 

ve ark., 2015). Bir çalışmada kadınların gün içindeki öğünlerinin ‘‘iki öğün’’ %20,00; 

‘‘üç öğün’’ %45,70; ‘‘üçten fazla öğün’’ %34,30 oranlarında olduğu saptanmıştır 

(Ayaz ve Hisar,2014). Başka bir çalışmada kızların gün içinde öğünlerinin ‘‘bir-iki 

öğün’’ % 45,90; ‘‘üç öğün’’ %42,10; ‘‘üçten fazla öğün’’ %12,00 oranlarında olduğu 

belirlenmiştir (Arslan ve Hisar, 2016). Bu çalışmada eğitim öncesi sonuçlar, yapılmış 

olan çalışmaların öğün sayısının sonuçlarına benzer (sırasıyla %34,30; %48,60; 

%17,10), ancak eğitim sonrası farklı sonuçlar (sırasıyla %0; %31,60; %68,40) elde 

edilmiştir. Bu farklılığın nedeni verilen eğitimin etkisi olabilir ve gebeler yetersiz 

beslenme ve az sayıda öğünün konstipasyonu tetiklediğini gözlemlemiş olabilirler. 

Yetersiz sıvı alımı, konstipasyon için risk faktörü olarak tanımlanmaktadır 

(Arslan, 2008). Buna karşın konstipasyonda sıvı alımının etkileri ancak birkaç 

çalışmada incelenmiştir (Kocataş, 2000), (Annells ve Koch, 2003), (Dennison ve ark., 

2005), (Müler-Lissner, 2007). Bazı çalışmalarda ise sıvı alımının konstipasyonu olan 

ve olmayan bireyler arasında anlamlı bir fark yaratmadığı belirtilmiştir (Kocataş, 
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2000), (Annells ve Koch, 2003), (Müler-Lissner, 2007). Literatürde, konstipasyon 

riskini azaltmak için günde 1,5-2 lt sıvı alınması gerektiği önerilmektedir (Türkay ve 

ark., 2005), (Baysal ve ark., 2008). Ayaz ve Hisar (2011) yapmış olduğu çalışmada 

eğitim ve danışmanlık öncesi kadınların tamamına yakının (%85,70) literatürde 

belirtilen miktardan az (sekiz bardaktan az su/gün) su içtiklerini belirtmişlerdir. Başka 

çalışmada ise öğrencilerin yarıdan fazlasının (%59,90) günlük aldıkları sıvı miktarının 

1,5 litrenin altında olduğu saptanmıştır, yine yarıdan fazlasının büyük abdesti 

kolaylaştırmak amacı ile yaptığı uygulamanın sıvı tüketme olduğu ifade edilmiştir 

(Arslan ve Hisar, 2016). Bu araştırmada da eğitim öncesi büyük abdesti kolaylaştırmak 

amacı ile sıvı tüketiminde benzer sonuçlar ortaya çıktı (%60,00),eğitim sonrası farklı 

sonuçların (%100,00) elde edilmesinin sebebi eğitimin etkisi olabilir. 

Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz ve düzenli bir dışkılama alışkanlığı 

konstipasyon insidansını azaltmaktadır. Literatüre göre genellikle bireylerin bağırsak 

boşaltım zamanının her gün ve aynı zamanda meydana geldiği belirtilmektedir. 

Zamanının ise sabah kalktıktan ya da öğünlerden sonra olduğu belirtilmiştir (Işık ve 

ark., 2004), (Türkay ve ark., 2005). Bu zamanlardaki değişiklik ve veya ertelemek 

konstipasyonu arttırabilmektedir (Arslan, 2008). Arslan (2008)’ın yaptığı çalışmada 

ise kontrol ve deney grubundaki hastaların boşaltımı erteleme alışkanlıkları ile 

konstipasyon gelişme durumları yönünden farklar olmakla beraber istatistiksel olarak 

önemsiz bulunmuştur. Başka çalışmada kız öğrencilerin %62,40’ının büyük abdest 

ihtiyacını erteledikleri ve ancak büyük abdest ihtiyacını %36,50’si sabah 

kalktıklarında; %46,80’inin öğlen, %11,40’ının ise belirsiz zamanda giderdiklerini 

belirtmişlerdir (Arslan ve Hisar, 2016). Bir çalışmada da kadınların %25,70’inde 

büyük abdest hissi sabah kalktıklarında, %45,70’inin öğlen, %28,60’sının ise belirsiz 

zamanda olduğu belirtilmiştir (Ayaz ve Hisar, 2014). 

Bu çalışmada ise eğitim öncesi sonuçlar (‘‘sabah kalktıklarında’’ %40,00; 

öğün sonrası %35,00; belirsiz zamanda %25,00) yapılmış olan çalışmaların 

sonuçlarına benzer olduğu halde eğitim sonunda farklı sonuçlar (sırasıyla %11,40; 

%20,00; %68,60) elde edildi. Bu farklılığın nedeni bebeğin barsaklara baskısı 

nedeniyle büyük abdestin ne zaman geleceği gebeler tarafından anlaşılamaması 

olabilir. 

Kız öğrencilerde yapılmış olan araştırmada büyük abdest yapmak için harcanan 

5 dakika oranı %38,10; 6-10 dakika oranı %44,50; 11 dakika ve daha çok zaman 

harcama oranı %17,10 olarak tespit edilmiştir (Arslan ve Hisar, 2016). Diğer bir 
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çalışmada ise kadınların büyük abdest yapmak için harcadığı 5 dakika oranı %40,00; 

10 dakika oranı %31,40; 15 dakika ve daha çok zaman harcama oranının ise %28,60 

olduğu belirtilmiştir (Ayaz ve Hisar, 2014). Bu araştırmada eğitim öncesi gebelerin 

büyük abdest yapmak için harcadığı süreye ait sonuçlar diğer çalışmaların sonuçlarına 

benzer (sırasıyla %28,60; %42,90; %28,60), eğitim sonrası farklı sonuçlar 

bulunmuştur (sırasıyla %88,60; %8,60; %2,90). Bunun nedeni büyük abdesti yapmak 

için harcanan zamanın azalmasında büyük abdesti kolaylaştırmak için yapılan 

müdahalelerin etkili olduğu düşünülebilir. 

Kız öğrenciler üzerinde yapılmış olan çalışmada makatta çatlak ve hemoroid 

görülme oranının %23,20 olduğu belirtilmiştir (Arslan ve Hisar, 2016). Başka bir 

çalışmada ise kadınlarda konstipasyondan dolayı makatta çatlak ve hemoroid görülme 

oranının %28,60 olduğu tespit edilmiştir (Ayaz ve Hisar, 2014). Gebeler üzerinde 

yapılmış diğer bir çalışmada konstipasyonu olan kadınlarda postpartum hemoroid 

prevalansı konstipasyonu olmayan gruba göre (sırasıyla, %23,52 ve %13,40) yüksek 

bulunmuştur, konstipasyonu olan gebelerin %67,87’sinde hamilelik sırasında ve 

%23,53’ünde doğumdan sonra hemoroid gelişmiştir (Shi ve ark., 2015).  

Kız öğrenciler ve kadınlar üzerinde yapılmış çalışmaya göre bu çalışmada 

eğitim öncesi farklı sonuçlar, gebeler üzerinde yapılmış çalışmalara benzer sonuçlar 

bulunmuştur, gebelerde daha fazla (yarıdan fazlasında) makatta çatlak ve hemoroid 

saptanmıştır. Bu farklılığın nedeni gebelik döneminde rahimin kanlanmasının artması 

ve basınç nedeniyle kan akımının azalması olabilir. 

4.3. Gebelerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrası Bristol 

Tablosuna İlişkin Bulguların Tartışılması 

Kadınlar üzerinde yapılmış bir çalışmada Bristol tablosunun eğitim öncesi tip 

2. formu %71,50 oranında görüldüğü halde eğitim sonrası azalarak %17,10 oranında 

görüldüğü tespit edilmiştir. (Ayaz ve Hisar, 2014).  

Bu çalışmada Bristol tablosunun tip 2 formunun (eğitim öncesi %80,00; eğitim 

sonrası %14,30) görülme oranında benzer sonuçlar elde edildi ve bu da eğitimin 

gebeler için faydalı olduğunu düşündürebilir. 

4.5.Gebelerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrası Görsel 

Kıyaslama Ölçeğine ve Alt Gruplarına İlişkin Bulguların Tartışılması 
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Ayaz ve Hisar’ın (2014) konstipe kadınlar ile yaptığı çalışmada eğitim öncesi 

Görsel Kıyaslama Ölçeğinin ‘‘Konstipasyon şiddeti’’ alt grubunun puan ortalaması 

5,37±2,30 iken eğitim sonrası 2,43±2,20 olmuş; eğitim öncesi ‘‘Dışkılama süresince 

ıkınma şiddeti’’ alt grubunun puan ortalaması 5,18±2,40 iken; eğitim sonrası 

2,50±2,10 olmuş; eğitim öncesi ‘‘Dışkılama sonrasında tam boşalamama şiddeti’’ alt 

grubunun puan ortalaması 5,25±2,60 iken; eğitim sonrası 2,09±2,30 olmuş; eğitim 

öncesi ‘‘Dışkılama sonrasında makatta dolgunluk, basınç şiddeti’’ alt grubun puan 

ortalaması 5,00±2,80; eğitim 2,18±2,30; eğitim öncesi ‘‘Dışkılama sırasında makatta 

olan ağrının şiddeti’’ alt grubunun puan ortalaması 5,09±2,90 iken; eğitim sonrası 

2,00±2,20 olmuş; eğitim öncesi ‘‘Gaz şikâyetinin şiddeti’’ alt grubunun puan 

ortalaması 4,71±2,80 iken; eğitim sonrası bu oran 2,03±1,90 olarak tespit edilmiştir. 

Gebe kadınlar üzerinde yapılmış bir araştırmada konstipe gebelerin 

%91,70’inde dışkılama süresince ıkınma, %87,50’sinde sert dışkılama, %54,20’inde 

dışkılama sonrasında tam boşalamama, %66,70’sinde gaz şikayeti olduğu saptanmıştır 

(Bradley ve ark., 2007). 

 Bu çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi ve araştırmada uygulanan 

GKÖ’nin ve alt grupların puanlarının değişimine bakarak konstipasyonu önlemek için 

gebelere verilen eğitimin (sıvı ve lif içeren besinler tüketimi, egzersiz yapma gibi) 

etkili olduğu söylenebilir. 

4.6. Gebelerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrası Konstipasyon 

Ciddiyet Ölçeğine ve Alt Gruplarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Ayaz ve Hisar’ın (2014) kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada eğitim öncesi 

KCÖ’nin toplam puan ortalaması 38,61±11,90 iken; eğitim sonrası 24,03±7,00 olmuş; 

eğitim öncesi KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’ alt grubunun puan ortalaması 15,30±4,2 

iken; eğitim sonrası 10,19±2,10 olmuş; eğitim öncesi ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ 

alt grubunun puan ortalaması 5,21±5,40 iken eğitim sonrası 1,43±2,00 olmuş; eğitim 

öncesi ‘‘Ağrı’’ alt grubunun puan ortalaması 17,12±5,40 iken; eğitim sonrası 

12,12±3,50 olarak tespit edilmiştir. 

Kız öğrenciler üzerinde yapılmış bir diğer çalışmada konstipasyonu olanlarda 

KCÖ’nin toplam puan ortalaması 38,10±10,90 iken; ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’ alt grubun 

puan ortalaması 17,80±5,40;‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ alt grubun puan ortalaması 

16,20±4,30 iken; ‘‘Ağrı’’ alt grubun puan ortalaması 3,90±3,10 olarak tespit edilmiştir 

(Arslan ve Hisar, 2016). 
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Öğrenciler üzerinde yapılmış başka bir araştırmada KCÖ’nin toplam puan 

ortalaması 26,01±13,74; KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’ alt grubunun puan ortalaması 

13,70±6,45; ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’alt grubun puan ortalamasının ise 

10,07±6,60; ‘‘Ağrı’’alt grubunun puan ortalaması 2,23±3,05 olduğu belirtilmiştir 

(Turan ve ark.,2011). 

Konstipasyon tanısı alan kişilerde yapılmış çalışmada KCÖ’nin toplam 

puanının ortancası 42 (min-max: 34-48); KCÖ’nin ‘‘Dışkı Tıkanıklığı’’ alt grubunun 

puan ortancası 22 (min-max: 18-24); ‘‘Kalın Bağırsak Tembelliği’’ alt grubunun 

ortancası 15 (min-max:12-18); ‘‘Ağrı’’ alt grubunun puan ortancası 5 (min- max:2-8) 

olduğu tespit edilmiştir (Orhan ve ark.,2015). 

Gebe kadınlar üzerinde yapılmış bir diğer araştırmada konstipe gebelerin 

%79,20’sinde dışkılama zorluğunun olduğu, %29,20’sinde dışkı tıkanıklığının 

bulunduğu, %20,80’inin dışkılama sırasında basınç uyguladığı, haftada dışkılama 

sıklığının ise 7 olduğu (min-max 5-10) saptanmıştır (Bradley ve ark.,2007). 

Bu araştırmada KCÖ’ne ait sonuçlar daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları 

ile benzerlik göstermektedir. KCÖ’nin toplam ve alt grublarının puan ortancalarının 

istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde azalması nedeniyle gebelere verilen eğitim ve 

danışmanlık hizmetinin (sıvı, lif içeren besin tüketimi ve egzersiz yapma gibi) 

konstipasyonun giderilmesinde etkinlik sağladığı düşünülebilir. 

4.7. Gebelerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrası Konstipasyon 

Yaşam Kalitesi Ölçeğine ve Alt Gruplarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Kız öğrenciler üzerinde yapılmış çalışmada KYKÖ’nin toplam puan ortalaması 

61,70±20,82 iken; alt grubunun puan ortalamaları ise Fiziksel Rahatsızlıkta 8,10±3,71; 

Psikososyal Rahatsızlıkta 16,03±6,87; Endişe/Kaygıda 22,79±10,37; Memnuniyette 

ise 14,78 ±4,57 olduğu belirtilmiştir (Turan ve ark., 2011). 

Bu çalışmada da benzer sonuçlar saptandı ve KYKÖ toplam ve alt grubun puan 

ortancalarındaki değişikliğe bakarak (‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal 

Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’alt gruplarının punanında azalma,‘‘Memnuniyet’’ alt 

grubunun puanında artma) gebelere verilen eğitimin konstipasyonun giderilmesinde 

etkili olduğu kanısına varılabilir. 

Gebelere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinden önceki GKÖ, KCÖ, 

KYKÖ ölçeğinin ve alt gruplarının ortanca puanları bu programdan sonra belirgin bir 

şekilde azalmıştır. 
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4.8. Gebelerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrası Fiziksel Aktivite 

Düzeyine ve Alt Gruplarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Konstipasyon yatağa bağlı hastalarda ve inaktif kişiler arasında en sık görülen 

problemdir. Literatürde bireyin her gün belli saatlerde boşaltım gereksinimini 

gidermek üzere hareket yapmalarının bağırsak hareketlerini arttırdığı ve boşaltımı 

hızlandırdığı belirtilmektedir. Özellikle bacak hareketlerinin peristaltizmi arttırıcı 

etkisi vardır. Konstipasyonun giderilmesi için sık olarak egzersiz yapılması 

önerilmektedir (Anti ve ark., 1998), (Kocataş, 2000). Kocataş (2000) tarafından 

yapılan çalışmada miyokart infarktüsü geçiren hastaların yatak içinde yaptıkları bacak 

hareketlerinin boşaltım alışkanlıklarının sürdürülmesine ve konstipasyonun 

önlenmesinde etkili olduğu bulunmuştur. 

Hareketsizliğin barsak boşaltımına en önemli etkisi konstipasyona neden 

olmasıdır. Hareketsizlik kolon hareketini deprese eder (Kocataş, 2000). 

Gebeler üzerinde yapılmış bir çalışmada fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle 

uzun süreli sedanter yaşam sürme ile konstipasyon prevalansının artması arasında 

ilişki olduğu gösterilmiştir (Shi ve ark., 2015). Başka bir çalışmada öğrencilerin 

yarıdan fazlası (%52,60) kendilerini hareketsiz olarak tanımlamışlar fakat bu duruma 

ters orantılı olarak konstipasyon görülme oranı düşük bulunmuştur (Arslan ve Hisar, 

2016). Turan ve ark (2011), aktif yaşam tarzı olan öğrencilerin konstipasyon 

sorunlarının daha düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. Konstipasyonu olan kadınlar 

üzerinde yapılmış bir başka araştırmada kadınların %74,30’unun sedanter yaşam 

tarzının olduğu belirlenmiştir (Ayaz ve Hisar, 2014). Kız öğrenciler üzerinde yapılmış 

bir çalışmada kızların %52,60’ının hareketsiz olduğu, %43,90’ının ise haftada üç kere 

egzersiz yaptığı belirlenmiştir (Arslan ve Hisar, 2016). Bazı kadınlar gebelikte düşük 

tehditinden dolayı fiziksel aktivitelerini azaltmaya ve dinlenmeye eğilimli olup, bu 

durum ise konstipasyon durumunu daha da ağırlaştırabilir (Shi ve ark., 2015). 

Konstipasyon tanısı alan kişilerde yapılmış çalışmada bireylerin %30,00’unun inaktif, 

%67,00’sinin minimal aktif, %3,00’ünün ise çok aktif oldugu tespit edilmiştir (Orhan 

ve ark., 2015). Gebeler üzerinde yapılmış bir çalışmada çok değişkenli regresyon 

analizi sonucu, orta derecede egzersizin gebelikte fonksiyonel konstipasyonu 

önlemede koruyucu bir faktör olduğu gösterilmiştir (Shi ve ark ., 2015). 

Bu çalışmada fiziksel aktivite sonuçları (eğitim öncesi %20,00‘si minimal 

aktif, %80,00‘i inaktif, eğitim sonrası sırasıyla %31,40; %68,60) daha önce Ayaz ve 
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Hisar’ın (2014) yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarına benzer (kadınların %74,30’u 

sedanter), bazı çalışmaların sonuçlarından yüksek (Orhan ve ark., 2015) olduğu tespit 

edildi. Bu farklılığın nedeni gebelerde farklı trimesterlerde ortaya çıkan fizyolojik 

değişikliklere ve yaşam tarzına bağlı olabilir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma, konstipe gebelerde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinin 

konstipasyonun giderilmesinde etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 

alınan 35 kostipe gebe kadının %60,00’ında konstipasyon şikâyetleri gebelik 

döneminde ortaya çıktı. Çalışmaya gebeler ilk trimesterde katıldı ve yaşları ortalama 

29,11±5,38 yıl idi. Çalışmaya katılan gebelerin tamamına yakının sigara içmediği 

bulundu. Eğitim öncesi gebelerin çok az kısmı vitamin ve demir ilaçları kullandığı 

halde eğitim sonu tamamı bu ilaçları kullandığı saptandı. 

Çalışmada eğitim sonrası gebelerin beslenme alışkanlıklarında değişiklikler 

saptandı. Araştırmada eğitim öncesi gebelerin %20,00’si ‘‘hiç’’ sebze-meyve 

tüketmediği halde, eğitim sonrası sebze-meyve tüketmeyen gebe tespit edilmedi. 

Eğitim öncesi gebelerin üçte birinde iki öğün beslenme alışkanlığı mevcut iken eğitim 

sonrası iki öğün beslenen gebe bulunmadı, gebelerin yarısından fazlası üç öğünden 

fazla beslenme alışkanlığı edindi. Eğitim sonrası su tüketimi arttı, eğitim sonrası 

gebelerin tamamı büyük abdesti kolaylaştırmak amacı ile sıvı tükettiği tespit edildi. 

Gebelerin çay-kahve tüketiminde eğitim öncesi ve sonrası istatistiksel olarak 

değişiklik bulunmasa da artış görüldü, eğitim öncesi gebelerin beşte biri meyve suyu 

ve diğer içecekleri tükettiği halde eğitim sonrası gebelerin yaklaşık yarısı meyve suyu 

ve diğer içecekleri tüketmeye başladı. 

Bu çalışmada eğitim öncesi gebelerin yaklaşık beşte birinde ‘‘üç günde bir’’ 

büyük abdest yapma görülürken eğitim sonrası bu durum saptanmadı. Bu araştırmada 

eğitim öncesi gebelerin yaklaşık üçte biri büyük abdest için ‘‘5 dakikadan az’’ süre 

harcadığı halde eğitim sonrasında tamamına yakını büyük abdest için ‘‘5 dakikadan 

az’’ süre harcadığı tespit edildi. Gebelerin %42,90’u eğitim öncesi büyük abdest için 

‘‘5-10 dakika’’, yaklaşık üçte biri ‘‘10 dakikadan fazla’’ süre harcadığı halde eğitim 

sonrası azalarak sırasıyla %8,60 ve %2,90 oldu. Bu çalışmada eğitim öncesi gebelerin 

yarısında makatta çatlak ve hemoroid görüldüğü halde eğitim sonunda bu oranın 

yaklaşık dörtte bire düştüğü tespit edildi. 

Bu çalışmada gebelerde eğitim öncesi Bristol tablosunun tip 1, tip 2, tip 3. 

formu daha fazla görüldüğü halde eğitim sonrası azalma saptandı. Eğitim öncesi tip 4. 

formu daha az görüldüğü, tip 5. formu görülmediği halde eğitim sonrası bu formların 

oranı yükseldi. Eğitim öncesi ve sonrası tip 6 ve tip 7 formunun görülme oranında 

değişiklik olmadı. 
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Gebelerin günlük beslenme ve yaşam tarzını incelediğimizde eğitim sonrasında 

değişiklikler bulundu. Eğitim öncesi gebelerin yarısından fazlası her gün 1,5 veya 2 lt 

sıvı alırken eğitimin sonunda tamamı 1,5-2 litre su tüketti. Eğitim öncesi gebelerin 

yarısından fazlası katı besinler yerine sulu besinler aldığı halde eğitim sonrası bu oran 

%90,00’a yaklaştı. Eğitim öncesi her gün iki porsiyon meyve alım oranı %74,30 iken 

eğitim sonu gebelerin tamamı meyve tüketti. Gebelerin dörtte biri eğitim öncesi her 

gün üç porsiyon sebze tüketirken eğitimin sonunda yaklaşık hepsi sebze tüketti. Eğitim 

öncesi gebelerin tamamında konstipasyon mevcut iken eğitim sonrası bu oran %28,60 

oldu. 

Bu çalışmada eğitim sonrası GKÖ, KCÖ’nin toplam puanında ve alt grupların 

puanlarında belirgin azalma görüldü.  

KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, 

‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grubun puanlarında eğitim sonrası azalma, ‘‘Memnuniyet’’ alt 

grubunun puanında belirgin artış gözlendi.  

Gebelerin fiziksel aktivite düzeyini incelediğimizde eğitim öncesi ve sonrası 

anlamlı değişiklik bulunmadı. 

Bu araştırmada gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası 

GKÖ’nin toplam puanı ve alt grupların puanı ile KCÖ, KYKÖ’nin toplam puanı ve 

KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt 

grupların puanı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt 

grubun puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. 

Bu araştırmada gebelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası 

KCÖ’nin ve alt grupların puanı ile KYKÖ’nin toplam puanı, KYKÖ’nin ‘‘Fiziksel 

Rahatsızlık’’, ‘‘Psikososyal Rahatsızlık’’, ‘‘Endişe/Kaygı’’ alt grupların puanı 

arasındaki ilişkiyi incelediğimizde pozitif yönde, ‘‘Memnuniyet’’ alt grubun puanı 

arasında ise negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. 

 Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre gebelerde konstipasyon sorununun 

önlenmesi/azaltılması ve bu sorunla baş etmelerini sağlamak için gerekli eğitimlerin 

planlanması, uygulanması ve bu şekilde gebelere konstipasyon ile baş etmeye yönelik 

sağlık davranışlarının kazandırılması önerilebilir. 
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Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelere Verilen Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetinin Konstipasyonun Giderilmesinde Etkinliği 
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Yrd. Doç. Dr. Kemal Macit HİSAR 

TIPTA UZMANLIK TEZİ/ Konya, 2018 

Bu çalışma, gebelerde konstipasyon önleme eğitim programının etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla (katılımcıların ön test-son test değerlendirmesine tabi tutularak) yapılan bir müdahale 

araştırmasıdır. Konstipasyon sorunu olan 35 gebe araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama formları; 

Kişisel Bilgi Formu, KCÖ, GKÖ, BDT, KYKÖ, UAFAA-KF anketleridir. Her bir gebe için 7 ziyaret 

yapıldı ve 6 ay takip edildi. Katılımcılar, diyet tüketimine ilişkin tavsiyeleri içeren bireysel eğitim 

programı aldılar. Eğitim kapsamında posalı besin tüketimi, sıvı alımı, egzersiz ve defekasyon için 

optimal pozisyon hakkında danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

 Çalışmada eğitim sonrası gebelerin beslenme alışkanlıklarında değişiklikler saptandı. 

Gebelerde eğitim öncesi Bristol tablosundaki tip 1, tip 2, tip 3. formu daha fazla görüldüğü halde eğitim 

sonrası bu oran azaldı. Eğitim öncesi tip 4, 5 formu daha az görüldüğü halde eğitim sonrası bu oran 

yükseldi. 

Gebelerin günlük beslenme ve yaşam tarzını inceleğimizde eğitim sonrasında değişiklikler 

bulundu.  Eğitim öncesi gebelerin yarısından fazlası her gün 1,5 veya 2 lt sıvı ve katı besinler yerine 

sulu besinler alırken eğitimin sonunda gebelerin tamamı 1,5-2 litre sıvı ve %90,00’ı katı besinler yerine 

sulu besinler tüketti. Eğitim öncesi gebelerin % 74,30’ü her gün 2 porsiyon meyve, dörtte biri her gün 

3 porsiyon sebze tüketirken eğitim sonrası yaklaşık tamamı meyve-sebze tüketti. Eğitim öncesi 

gebelerin tamamında konstipasyon mevcut iken eğitim sonrası bu oran %28,60 oldu. 

Bu çalışmada eğitim ve danışmanlık hizmetinden sonra GKÖ, KCÖ, KYKÖ ve alt grupların 

puanında eğitim öncesine göre belirgin azalma saptandı, KYKÖ ‘‘Memnuniyet’’ alt grubunun puanında 

belirgin artış gözlendi.  

Gebelerin fiziksel aktivite düzeyini incelediğimizde eğitim ve danışmanlık hizmeti öncesi ve 

sonrası anlamlı değişiklik bulunmadı.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre gebelerde konstipasyon sorununun önlenmesi ve 

sorunla baş etmelerini desteklemek için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve 

uygulanması önerilebilir. 

 

Anahtar sözcükler: konstipasyon; gebelerde konstipasyon; gebelikte sorunlar, eğitim  
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DISSERTATION in MEDICINE / Konya, 2018 

This study was conducted to evaluate the efficacy of the education for the prevention of 

constipation in pregnancies. This study was conducted as pre-test and post-test. 35 pregnant women 

with constipation problems were included. Data collected by Personal Information Form, Constipation 

Severity Instrument (CSI), Constipation Visual Analogue Scale (CVAS) and Bristol Stool Chart (BSC), 

The Patient Assessment of Constipation Quality of Life (PAC-QOL), The International Physical 

Activity Questionnaire- Short Form (IPAQ-SF), Assessment and Monitoring form (AMF)  

questionnaires. Seven visits were made for each pregnant woman and followed for 6 months. 

Participants received an individual training program that included advice on diet consumption, on 

optimal position for defecation, fluid intake and exercise.  

The type 1, type 2, type 3 form of Bristol table was seen more pre-education, the rate decreased 

after education,  type 4,5 form was seen less before education, the post-education rate increased. 

When we examined the daily diet and lifestyle of pregnant women, there were changes after 

education. More than half of the them consumed 1,5-2 l water and watery foods instead of more solid 

foods, 74,30% them consumed 2 portions fruit and a quarter of the pregnant consumed 3 portions 

vegetables before education, after education all of the them consumed1.5-2 l water and fruit,  nearly all 

of them consumed vegetables and watery foods instead of more solid foods. Constipation rate was 

28,60% after education. 

After the training and counseling services in our study CVAS, CSİ, PAC-QOL and subscale 

scores showed a significant decrease compared to the pre - education level and a significant increase 

was observed in the scores of the subgroup "Satisfaction" of the PAC-QOL. 

 Before and after the education there was no significant change physical activity level of 

pregnants According to the results obtained in the research, it may be suggested to plan and implement 

the trainings necessary to support the problem coping in order to prevent constipation problems in the 

wards. 

Key words: constipation; constipation in pregnancy; problems in pregnancy, education 
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EKLER 

EK-A: ETİK KURUL KARARI 
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EK-B: 28 NO’LU AİLE SAĞLIK MERKEZİNDEN ALINAN İZİN YAZISI 
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EK-C: KONYA VALİLİK MAKAMINDAN ALINAN İZİN YAZISI 
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EK-Ç: KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İZİN 

YAZISI 
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EK-D: KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Sayın Katılımcı, 

Bu çalışma, Selcuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim  Dalı 

tarafından sizin de dahil olduğunuz 28 Nolu Aile Sağlık Merkezine başvuran gebelere 

verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinin konstipasyonun giderilmesinde etkinliğini 

belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Sizden sorulan soruları yanıtlamanız, size verilen 

gün ve saatte bağlı bulunduğunuz Aile Sağlık Merkezine gelerek veya evinizde 

eğitimlere katılmanız beklenmektedir. Toplanan veriler bilimsel araştırma için 

kullanılacak başka kimse ile paylaşılmayacaktır. Anketin cevaplanması yaklaşık 20 

dakikanızı alacaktır. Size yöneltilen sorulara tam ve eksiksiz cevap vermeniz 

araştırmanın güvenirliği açısından önemlidir. Katıldığınız için teşekkür ederiz (İrtibat 

Telefonu Dr. Sona Çağlar 0541 6856895).  

1. Yaş:  

2. Gebelik haftası 

3.Çalışma durumu:  a)Evet    b)Hayır 

4.Öğrenim durumu: a) ilkokul b)ortaokul c)lise d)lisans 

5. Sigara içme durumu: a)Evet    b)Hayır 

6. Sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalığınız var mı? 

a. Evet (belirtiniz……………………………………..) 

b. Hayır 

7. Düzenli kullandığınız bir ilacınız var mı? 

a. Evet (belirtiniz……………………………………..) 

b. Hayır 

8. Günde kaç öğün yemek yersiniz? 

a. İki öğün  b. Üç öğün c. Üç öğünden fazla  d. 

Diğer…………………. 

9. Sebze-meyve yeme sıklığınız nedir? 

1.Günde …………… porsiyon  2.Hiç  3. 

Diğer……………………….. 

10. Bir günde ortalama ne kadar sıvı tüketiyorsunuz?  

a. Su …………………….bardak 

b. Meyve suyu vb içecekler ……………………….bardak 

c. Çay-kahve ………………………bardak 
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11. Büyük abdest yapma sıklığınız nedir? 

a. Günde bir kez b. Günde iki kez c. İki günde bir kez d. Üç günde 

bir kez 

e. Diğer……………………………….. 

12.Büyük abdest yapma alışkanlığınız nasıldır? 

1.Büyük abdestim geldiğinde işim varsa hemen tuvalete gitmem, ertelerim 

2. Büyük abdestim geldiğinde hiç beklemeden tuvalete giderim 

3. Diğer ……………………………………………………… 

13. Büyük abdest hissiniz ne zaman oluşur? 

1.Sabah kalktığımda                              3.Egzersiz sonrası 

2. Öğünlerden sonra                              4.Diğer…………………………… 

 

14.Büyük abdestinizi yapmak için tuvalette ne kadar süre harcar mısınız? 

………………..dk 

15. Makatınız dışkılamayı zorlaştıracak hemoroid, çatlak gibi bir durum var 

mı? 

1. Evet   2. Hayır 

16.Büyük abdestinizi yapmayı kolaylaştırmak amacı ile neler uygularsınız? 

1. Bol sıvı tüketirim 

2. Egzersiz / yürüyüş yaparım 

3. Meyve-sebze tüketirim 

4. Dışkı yumuşatıcı ilaç alırım 

4. Diğer…………………………………. 

17.Konstipasyonla ilgili yakınmaların başlangıç tarihi: 

………………………… 
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EK-E: GÖRSEL KIYASLAMA ÖLÇEĞİ SORU FORMU 

 

1. Kabızlığınızın şiddetini belirtir misiniz? (0-10 arasında işaretleyiniz) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.Dışkılama süresince ıkınma şiddetinizi belirtir misiniz?  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.Dışkılama sonrasında tam boşalamama şiddetinizi belirtir misiniz?  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.Dışkılama sonrasında makatta dolgunluk, basınç şiddetinizi belirtir misiniz? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5.Dışkılama sırasında makatta olan ağrınızın şiddetinizi belirtir misiniz?  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6.Gaz şikâyetinizin şiddetinizi belirtir misiniz?  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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EK-F: KONSTİPASYON YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ 

Aşağıdaki sorular son 2 hafta boyunca kabızlığın günlük hayatınızdaki 

etkilerini ölçmek için düzenlenmiştir. Lütfen her soru için yalnızca bir kutuya işaret 

koyunuz. 

Aşağıdaki sorular konstipeliğe bağlı şikayetlerinizi sorgulamaktadır. Geçen 2 hafta boyunca 

ne ölçüde ya da yoğunlukta; 

 Hiç Oldukça az Biraz Oldukça fazla Çok fazla 

1)Patlama derecesinde şişkinlik 

hissettiniz? 

     

2)Kabız olduğunuz için ağırlık 

hissettiniz? 

     

 

Bundan sonraki bir kaç soru kabızlık şikayetinizin günlük hayatınızı nasıl etkilediği hakkında 

sorulmaktadır. Son 2 hafta boyunca ne sıklıkta; 

 

 

 

H
iç

b
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 z
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an
 

N
ad
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en
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en
 

Ç
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H
er

 z
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3)Herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissettiniz?      

4)Büyük abdest yapmaya ihtiyaç duyduğunuz halde 

yapamadığınız oldu? 

     

5)Diğer insanlarla birlikte olmaktan utandınız?      

6)Büyük abdestinizi yapamadığınız için yemek miktarınızı 

azalttınız? 

     

7)Yediklerinize dikkat etmek zorunda hissettiniz?      

8)İştahınız azaldı?      

9)Ne yemeniz gerektiğini seçmek konusunda endişelendiniz? 

(Örneğin bir arkadaşınızın evinde) 

     

10)Ev dışında her hangi bir yerde çok uzun süre tuvalette 

kalmanızdan dolayı utandınız? 

     

11)Ev dışında bir yerde tuvalete çok sık gitmekten utandınız?      
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12)Günlük rutin yaşantınızı değiştirmeniz gerektiği konusunda 

kaygılarınız oldu? (Örneğin; seyahat etmek, evden dışarı 

çıkmak gibi) 

     

13)Durumunuzdan dolayı huzursuz hissetiniz?      

14)Durumunuzdan dolayı üzgün hissettiniz?      

15)Durumunuz kafanıza takıldı?      

16) Durumunuzdan dolayı stresli hissettiniz?      

17) Durumunuzdan dolayı kendinize güveninizin azaldığını 

hissettiniz? 

     

18)Durumunuzun kontrolünüz altında olduğunu hissettiniz?      

 

Bundan sonraki bir kaç soru kabızlıkla ilgili hissettikleriniz hakkında sorulmaktadır. Son 2 

hafta boyunca ne ölçüde ya da sıklıkta; 

 

 
Hiç Oldukça az Biraz 

Oldukça 

fazla 
Çok fazla 

19. Büyük abdest yapmaya gideceğinizi 

bilememekten endişelendiniz? 

     

20. Büyük abdestinizi 

yapamayacağınızdan endişelendiniz? 

     

21. Büyük abdestinizi yapamamaktan 

dolayı rahatsızlığınız arttı? 

     

22. Durumunuzun kötüye gideceğini 

düşünerek kaygılandınız? 

     

23. Vücudunuzun gerektiği gibi 

çalışmadığını hissettiniz? 

     

24. İstediğinizden daha az büyük abdest 

yaptınız? 

     

25. Büyük abdest yaptığınızda 

rahatlamış hissettiniz? 

     

26. Büyük abdest düzeninizden 

memnun oldunuz? 
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27. Yiyeceklerin barsaklarınızdan geçiş 

süresinden (sindirim sürenizden) 

memnun oldunuz? 

     

28. Tedavinizden memnun kaldınız      

EK-G: ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE ANKETİ- KISA FORM 

İnsanların günlük hayatlarının bir parçası olarak yaptıkları fiziksel aktivite 

tiplerini bulmayla ilgileniyoruz. Sorular son 7 gün içerisinde fiziksel olarak harcanan 

zamanla ilgili olarak sorulacaktır. Lütfen yaptığınız aktiviteleri düşünün; işte, evde, 

bir yerden bir yere giderken, boş zamanlarınızda yaptığınız spor, egzersiz veya eğlence 

aktiviteleri. Son 7 günde yaptığınız şiddetli aktiviteleri düşünün. Şiddetli fiziksel 

aktiviteler zor fiziksel efor yapıldığını ve nefes almanın normalden çok daha fazla 

olduğu aktiviteleri ifade eder. 

Sadece herhangi bir zamanda en az 10 dakika yaptığınız bu aktiviteleri 

düşünün. 

1. Geçen 7 gün içerisinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, basketbol, 

futbol veya hızlı 

bisiklet çevirme gibi şiddetli fiziksel aktivitelerden yaptınız? 

Haftada___gün 

 Şiddetli fiziksel aktivite yapmadım. → ( 3.soruya gidin.) 

2. Bu günlerin birinde şiddetli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne kadar 

zaman 

harcadınız? 

Günde ___ saat 

Günde ___ dakika 

 Bilmiyorum/Emin değilim 

Geçen 7 günde yaptığınız orta dereceli fiziksel aktiviteleri düşünün. Orta 

dereceli aktivite orta derece fiziksel güç gerektiren ve normalden biraz sık nefes 

almaya neden olan aktivitelerdir. Yalnız bir seferde en az 10 dakika boyunca yaptığınız 

fiziksel aktiviteleri düşünün. 

3. Geçen 7 gün içerisinde kaç gün hafif yük taşıma, normal hızda bisiklet 

çevirme, halk 
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oyunları, dans, bowling veya çiftler tenis oyunu gibi orta dereceli fiziksel 

aktivitelerden 

yaptınız?Yürüme hariç. 

Haftada___gün 

 Orta dereceli fiziksel aktivite yapmadım. → (5.soruya gidin.) 

4. Bu günlerin birinde orta dereceli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne 

kadar zaman 

harcadınız? 

Günde ___ saat 

Günde ___ dakika 

 Bilmiyorum/Emin değilim  

Geçen 7 günde yürüyerek geçirdiğiniz zamanı düşünün. Bu işyerinde, evde, bir 

yerden bir yere ulaşım amacıyla veya sadece dinlenme, spor, egzersiz veya hobi 

amacıyla yaptığınız yürüyüş olabilir. 

5. Geçen 7 gün içerisinde, bir seferde en az 10 dakika yürüdüğünüz gün sayısı 

kaçtır? 

Haftada___gün 

 Yürümedim. → (7.soruya gidin.) 

6. Bu günlerden birinde yürüyerek genellikle ne kadar zaman geçirdiniz? 

Günde ___ saat 

Günde ___ dakika 

 Bilmiyorum/Emin değilim 

Son soru, geçen 7 günde hafta içinde oturarak geçirdiğiniz zamanlarla ilgilidir. 

İşte, evde, çalışırken ya da dinlenirken geçirdiğiniz zamanlar dahildir. Bu masanızda, 

arkadaşınızı ziyaret ederken, okurken, otururken veya yatarak televizyon 

seyrettiğinizde oturarak geçirdiğiniz zamanları kapsamaktadır. 

7. Geçen 7 gün içerisinde, günde oturarak ne kadar zaman harcadınız? 

Günde ___ saat 

Günde ___ dakika 

 Bilmiyorum/Emin değilim 
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EK-Ğ: KONSTİPASYON CİDDİYET ÖLÇEĞİ 
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KCÖ PUANLAMA 

Dışkı Tıkanıklığı Alt Ölçeği  

Toplam Puan= 1A+ 1B+1C+ 2A+2B+2C  

Kalın Bağırsak Tembelliği Alt Ölçeği  

Toplam Puan= 3+4A+ 4B+4C+ 5A+5B  

Ağrı Alt Ölçeği:  

Toplam Puan= 16+17+ 18+19  

KCÖ TOPLAM PUAN= 1A+ 1B+1C+ 2A+2B+2C+3+4A+ 4B+4C+ 

5A+5B+16+17+ 18+19  



 

 83 
 

EK-H: DEĞERLENDİRME VE İZLEME FORMU 

Uygulamalar 1. hafta 1. ay  2. ay 3. ay 

Her gün 1,5 veya 2 lt 

sıvı alımı  

1.Evet     

 2. Hayır 

1.Evet   

2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

1.Evet  

2. Hayır 

Katı besinler yerine 

sulu besinler alımı 

1.Evet 

 2. Hayır 

1.Evet 

2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

1.Evet  

2. Hayır 

Her gün 2 porsiyon 

meyve alımı 

1.Evet  

 2. Hayır 

1.Evet 

2. Hayır 

1.Evet 

2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

Her gün 3 porsiyon 

sebze alımı 

1.Evet  

 2. Hayır 

1.Evet 

2. Hayır 

1.Evet 

2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

Kepekli ekmek 

tüketimi 

1.Evet  

 2. Hayır 

1.Evet   

 2. Hayır 

1.Evet 

  2. Hayır 

1.Evet  

 2. Hayır 

Her gün en az 45 

dakika yürüyüş yapma 

1.Evet 

 2. Hayır 

1.Evet   

 2. Hayır 

1.Evet   

 2. Hayır 

1.Evet  

 2. Hayır 

Her gün aynı saatte 

tuvalete gitme 

1.Evet  

 2. Hayır 

1.Evet  

 2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

1.Evet 

 2. Hayır 

Sonuç 1. Kabızlık 

var 

2. Kabızlık 

yok 

1. Kabızlık 

var 

2. Kabızlık 

yok 

1. Kabızlık 

var 

2. Kabızlık 

yok 

1. Kabızlık 

var 

2. Kabızlık 

yok 

 

Uygulamalar 4. ay 5. ay  6. ay 

Her gün 1,5 veya 2 lt sıvı 

alımı  

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Katı besinler yerine sulu 

besinler alımı 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Her gün 2 porsiyon meyve 

alımı 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Her gün 3 porsiyon sebze 

alımı 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Kepekli ekmek tüketimi 1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 
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Her gün en az 45 dakika 

yürüyüş yapma 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Her gün aynı saatte tuvalete 

gitme 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

1.Evet        

2. Hayır 

Sonuç 1.Kabızlık var 

2. Kabızlık yok 

1.Kabızlık var 

2. Kabızlık yok 

1.Kabızlık var 

2. Kabızlık 

yok 
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EK-I: BRISTOL DIŞKI TABLOSU 

Tip 1 

 

 

Fındık gibi sert dağınık yumrular ( zor 

çıkartılan) 

Tip 2 

 

 

 

Sosis şeklinde ama yumrulu 

Tip 3 

 

 

Bir sosis gibi ama yüzeyi çatlaklı 

Tip 4 

 

 

Bir sosis ya da yılan gibi, pürüzsüz ve 

yumuşak 

Tip 5 

 

 

Kenarlarının kesimleri belli olan yumuşak 

taneler ( kolay çıkartılan) 

Tip 6 

 

 

Düzensiz kenarlı akışkan parçalı, lapa gibi 

dışkı 

Tip 7 

 

 

Sulu, hiç katı parçası olmayan, 

Tamamıyla sıvı 
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