Thông tin bệnh trĩ ngoại ở người bệnh đầy đủ
bệnh trĩ ngoại là hiện tượng khóm trĩ trở thành ở dưới đường lược cùng với nằm gần ống hậu môn. Khác
biệt với trĩ nội, trĩ ngoại nảy sinh dấu hiệu nhận biết cơ năng cũng như thực thể ngay cả trong giai đoạn
mới phát. Thực tế hiện nay, trị bệnh lý này chủ yếu là sử dụng thuốc và can thiệp ngoại khoa.

trĩ ngoại là gì?
bệnh trĩ ngoại là một trong số các thể lâm sàng của trĩ, đi kèm bệnh trĩ nội và bệnh trĩ hỗn hợp. Trĩ ngoại
được hình thành ở cuối đường lược, diễn ra lúc những xoang mạch trĩ bên dưới phình to và trở thành
cấu trúc kiểu búi. Do thấy tại gần ống hậu môn trực tràng cần chứng bệnh này nảy sinh biểu hiện cơ
năng cũng như thực thể ngay cả trong thời kỳ mới phát.
khác biệt với trĩ nội, chữa trị bệnh trĩ ngoại chính là chăm sóc tại gia, sử dụng thuốc cùng với phẫu thuật.
Một số tiểu phẫu xâm lấn thường hay không đem tới hiệu quả đối với bệnh trĩ ngoại cùng với có thể tái
phát cao.
bệnh trĩ Nói chung cùng với bệnh trĩ ngoại nói riêng rẽ thường bắt gặp ở người già, hiếm lúc khởi phát ở
trẻ em. Số trường hợp bị bệnh lý nam khoa tốn kém hơn 2 lần so đối với phái đẹp. Cho dù ít dẫn đến
nguy hại tới sức khỏe tuy vậy căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới vận động sinh hoạt, lao động, tâm lý
cùng với gây sụt giảm sút uy tín cuộc sống.

biểu hiện trĩ ngoại
dấu hiệu nhận biết lâm sàng của bệnh trĩ ngoại tương đối không khó nhận thấy bởi đám rối tĩnh mạch
nằm gần ống hậu môn trực tràng. Những dấu hiệu hay bắt gặp của bệnh lý này, bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•

có thể quan sát xuất hiện toàn bộ chỗ da hậu môn trực tràng sưng viêm, đỏ cùng với phù nề
chạm xuất hiện đám rối tĩnh mạch căng phồng, bề mặt khô cũng như có màu đỏ thẫm
nhận thấy đau rát cũng như ngứa ngáy ở khu vực hậu môn trực tràng
đám rối tĩnh mạch thấy ở dưới đường lược có thể gây ra cản trở lúc đi đại tiện, gây nóng rát
cũng như ra máu ở dưới bãi phân.
trước tiên, ra máu hậu môn trực tràng thường hay có độ nhẹ (máu chỉ ngấm 1 ít vào giấy vệ
sinh). Tuy nhiên khi búi trĩ phát triển rất lớn, máu có nguy cơ phun thành tia hoặc tia
Theo thời gian, đám rối tĩnh mạch có nguy cơ sa xuống cùng với gây xuất hiện mẫu da thừa tại
rìa hậu môn
trĩ ngoại thường hay gây cảm giác đau, vướng víu và khó chịu ở khu vực hậu môn trực tràng
ngay trong giai đoạn mới phát. Những biểu hiện này có xu hướng nặng nề dần theo thời điểm.
đám rối tĩnh mạch liên tục sa ra phía ngoài, ngay cả khi di chuyển cùng với tiến hành các vận
động sinh hoạt.

nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ ngoại
Thực tế hiện nay, căn nguyên chuẩn xác gây nên trĩ Nói chung cũng như bệnh trĩ ngoại vẫn chưa được
tìm. Nhưng cơ chế bệnh sinh có mối liên quan tới tăng sức ép ống trực tràng – hậu môn trực tràng, gây
hiện tượng phình giãn mao mạch, gây nên ứ huyết cùng với trở thành cấu trúc loại búi.
các yếu tố thuận lợi có nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ ngoại, bao gồm:

•

•

•

•

táo bón kinh niên: táo bón mãn tính là một trong những yếu tố thuận tiện gây tăng áp lực ống
trực tràng – hậu môn, dẫn đến hiện tượng phình khóm trĩ cùng với gây ra bệnh trĩ. Hiện tượng
này thường thấy ở cơ thể có chế độ ăn ít chất xơ, lười hoạt động, hút thuốc lá và sử dụng rất
nhiều rượu bia.
Tăng sức ép ổ bụng: áp lực từ ổ bụng có khả năng đè nén lên ống trực tràng – hậu môn trực
tràng cùng với khiến nguy cơ hình thành đám rối tĩnh mạch. Các vận động gây ra tăng áp lực ổ
bụng, gồm có ho mãn tính, công việc ngồi hoặc đứng quá lâu, có lối sống ngồi xổm, thừa cân –
béo phì, thường xuyên khuân vác nặng nề,…
ảnh hưởng của một số bệnh tiêu hóa: Ngày nay, trĩ ngoại có thể là hậu quả do viêm trực tràng
mạn tính, hội chứng lỵ hoặc chứng bệnh ruột kích ứng. Những căn bệnh này có khả năng gây
nên viêm niêm mạc trực tràng mạn tính, Mặt khác dẫn đến tiêu chảy, lỵ, mót rặn Trong lúc dài.
Các triệu chứng này khiến tăng cường sức ép lên mạch máu khiến tĩnh mạch phình giãn cũng
như hình thành cấu tạo dạng búi.
một số nhân tố khác: Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh trĩ ngoại cũng có nguy cơ tăng cao Nếu mà
có một số nhân tố như hàng ngày nhịn đi WC, mang thai, hành kinh, sinh nở, khẩu phần ăn
không đủ phù hợp, lo lắng kéo dài, mắc những bệnh biến hóa,…

trĩ ngoại có nguy hiểm không? Có lây nhiễm không?
bệnh trĩ ngoại thường hay dẫn đến nguy hại đến sức khỏe. Nếu như thăm khám cũng như tích cực chữa,
bệnh có khả năng đỡ và được kiểm soát chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn. Nghiên cứu cho biết, hầu hết
những tình huống bị trĩ ngoại đều đáp ứng tốt đối với chữa trị bằng thuốc cộng với thói quen sống lành
mạnh. Chỉ có tầm khoảng 1/3 tình huống cần phải can thiệp ngoại khoa.
So đối với bệnh trĩ nội, trĩ ngoại dễ nhận biết và ít nảy sinh hậu quả hơn. Tuy vậy Nếu như coi nhẹ và trị
sai giải pháp, bệnh có thể phát triển theo xu hướng xấu cùng với dẫn tới một số ảnh hưởng như:
•
•
•
•

trĩ ngoại tắc mạch
Viêm nhú cùng với viêm khe
tạo thành mẫu da thừa rìa hậu môn trực tràng
thiếu máu mạn tính

bởi hình thành ở cuối đường lược nên búi bệnh trĩ ngoại dẫn đến vướng víu, không dễ chịu và đe dọa rất
lớn tới vận động sinh hoạt. Mặt khác, một số triệu chứng cơ năng (chảy máu, đau buốt, ngứa ngáy,…)
của căn bệnh này còn tác động xấu tới tin cậy giấc ngủ và nhân tố tâm sinh lý.
bệnh trĩ Nói chung và trĩ ngoại đều không có khả năng lây lan. Tuy vậy qua rất nhiều nghiên cứu về mô
bệnh học và dịch tễ học, các nhà hợp lý có cảm giác nhân tố di truyền có tham gia đăng nhập cơ chế
bệnh sinh. Chính vì vậy, bệnh có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái.

chẩn đoán bệnh trĩ ngoại bằng cách nào?
So với trĩ nội, bệnh trĩ ngoại có biểu hiện cơ năng cùng với thực thể không khó nhận thấy nên quá trình
kết luận tương đối dễ dàng. Các liệu pháp được áp dụng trong kết luận bệnh trĩ ngoại, bao gồm
•

•

thăm khám hậu môn: chuyên gia sẽ thực hiện thăm khám chỗ hậu môn trực tràng để quan sát
đám rối tĩnh mạch. Đối với bệnh trĩ ngoại, đám rối tĩnh mạch lòi hẳn ra bên ngoài, có bề mặt khô
cùng với màu đỏ sẫm. Trong trường hợp có huyết khối, khóm trĩ thường xuất hiện những nốt
màu tím thẫm, ấn truy cập có cảm giác cứng chắc cũng như gây đau không ít.
Khai thác triệu chứng: bên ngoài thăm khám hậu môn trực tràng, bác sĩ chuyên khoa có nguy
cơ khai thác các biểu hiện đặc trưng của bệnh như đau đớn khu vực hậu môn, xuất huyết khi đi
cầu, ngứa,…

Nội soi trực tràng – hậu môn trực tràng chính được chỉ định trong phỏng đoán bệnh trĩ nội. Đối với trĩ
ngoại, nội soi chỉ được thực hiện để loại trừ các bệnh lý như:
•
•
•
•
•

Ung thư đại tràng, trực tràng
Ung thư ống hậu môn
Viêm ống hậu môn trực tràng
Polyp ống hậu môn
Sa trực tràng

phương pháp chữa trị trĩ ngoại thường thấy
Như từng kể đến, trị bệnh trĩ ngoại chủ yếu là lấy thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa. Một số tiểu phẫu xâm
lấn như tiêm xơ đám rối tĩnh mạch, thắt cao su, áp lạnh bằng nito lỏng,… thường hay không mang đến
hữu hiệu.
được coi NGAY: phòng ngừa hậu quả, “NHỔ TỪ GỐC” trĩ ngoại đối với cách từ bác sĩ
những phương pháp trị bệnh trĩ ngoại được áp dụng hay gặp, bao gồm:

1. Mẹo tăng cường tại nhà
với các trường hợp trĩ ngoại có mức độ nhẹ, chuyên gia có thể hướng dẫn một số phương pháp ở nhà
để giúp sức giảm sút cơn cảm giác đau cũng như gây chậm phát triển của bệnh.
những mẹo gia tăng bệnh trĩ ngoại ở nhà, bao gồm:
•
•

•

Tăng chất xơ trong chế cấp độ ăn: Chất xơ có vai trò điều hòa nhu động ruột, khiến xìu phân
và suy giảm táo bón. Bổ sung chất xơ truy cập chế độ ăn uống có nguy cơ hạn chế ma sát lên
khóm trĩ, nâng cao tình trạng chảy máu hậu môn, đau rát và ngứa ngáy.
Ngâm rửa hậu môn trực tràng với nước ấm: Sau khi đi tiêu, cần phải ngâm rửa hậu môn trực
tràng với nước nóng để cầm máu, giảm đau rát cũng như khử hoàn toàn chất thải lắng đọng ở
ống hậu môn. Bên ngoài tác dụng giảm sút triệu chứng lâm sàng, cách này còn trợ giúp ngăn
ngừa viêm nhiễm.
Chườm lạnh: Trong trường hợp đám rối tĩnh mạch sưng nề cùng với gây cảm giác đau không ít,
có nguy cơ chườm khăn lạnh lên khu vực hậu môn để làm mát, giảm cảm giác đau cùng với
sưng viêm. Đồng thời, chườm lạnh còn hỗ trợ cầm máu cùng với giảm cảm nhận không dễ chịu
sau lúc đi tiêu.

bình thường, các cách ngay tại nhà được chỉ dẫn trong 30 – 45 ngày cộng với lấy thuốc để giảm sút dấu
hiệu và giúp sức làm thụt búi trĩ.

2. Lấy thuốc
dùng thuốc được chỉ dẫn với bệnh trĩ ngoại có mức độ nhẹ. Các kiểu thuốc được dùng trong điều trị trĩ
ngoại, bao gồm:
•
•
•
•

Viên sử dụng cung cấp chất xơ
Thuốc chống viêm, giảm sút cảm giác đau
Thuốc mỡ
Thuốc chứa flavonoid

3. Phẫu thuật cắt da thừa, búi trĩ
Can thiệp ngoại khoa được chỉ dẫn trong trị bệnh trĩ ngoại khi có tai biến tắc mạch, viêm nhiễm hay lở
loét.
một số phương pháp ngoại khoa được chỉ định trong điều trị bệnh trĩ ngoại, bao gồm:
•
•
•

Rạch đám rối tĩnh mạch
loại bỏ mẫu da thừa
tiểu phẫu cắt khóm trĩ

Sau phẫu thuật, khóm trĩ sẽ được khử tận gốc, Từ đó giảm thiểu dấu hiệu lâm sàng cùng với phòng
ngừa biến chứng nảy sinh. Song, có tầm khoảng 2 – 5% tình huống tái phát sau khi thủ thuật.
Dù có hiệu quả cao nhưng thủ thuật cắt bỏ trĩ có thể gây một số tai biến sau mổ như xuất huyết, nhiễm
trùng và bí tiểu. Ngoài ra, can thiệp ngoại khoa cũng có thể bỏ lại các di chứng như mẩu da thừa, sa
niêm mạc, hẹp hậu môn trực tràng, loét hậu môn trực tràng,…

4. Đánh bay dứt điểm trĩ ngoại bằng thuốc chữa bệnh
trĩ ngoại từ ĐÔNG Y
Trong không ít tài liệu y học cổ còn ghi chép, trĩ diễn ra do hiện tượng máu không lưu thông, gây ra tắc
nghẽn, sưng viêm. Vì vậy, để khắc phục vĩnh viễn chứng bệnh, liệu trình nên có cơ chế như sau:
•
•
•
•

Khí huyết lưu thông, khiến cho tan ứ máu
Kháng viêm, kháng khuẩn, suy giảm nhanh triệu chứng
phục hồi cấu tạo hậu môn
phục hồi sức khỏe bệnh nhân phòng chống tái phát

Trên thực tế, trên thị trường từng có rất nhiều phương thuốc chữa trị bệnh trĩ ngoại ứng dụng cơ chế
chữa trị trên. Nhưng mà, theo BS Tuyết Lan không dễ dàng có nguy cơ tìm ra phương thuốc hiệu quả,
xử lý sớm thắc mắc trĩ mà bệnh nhân đang mắc phải. Từng cơ thể đều sẽ có liệu trình chữa trị chuyên
biệt.

khám bệnh trĩ ở đâu
chi phí cắt trĩ ngoại
khám đa khoa ở đâu tốt
chat luong phong kham da khoa thai ha
bệnh viện nam khoa
trị xuất tinh sớm ở đâu
chữa yếu sinh lý ở đâu

cơ sở phá thai an toàn ở hà nội
cách phá thai an toàn
hút thai an toàn
phá thai bao nhiêu tiền
hút thai bao nhiêu tiền
chi phí cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân
cắt bao quy đầu ở bệnh viện
khám phụ khoa tốt ở hà nội
tư vấn bệnh phụ khoa
khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
bệnh phụ nữ
triệu chứng sùi mào gà
biểu hiện bệnh sùi mào gà
chi phí điều trị bệnh sùi mào gà
phòng khám sùi mào gà
chữa bệnh lậu ở đâu
điều trị bệnh giang mai ở đâu
cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu
trị hôi nách triệt để
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+tr%C4%A9+v%C3%A0+ch%E1%BB
%AFa+h%C3%B4i+n%C3%A1ch+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0098842,105.8197
628,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m5!8m4!1e2!2s115728873714485081874!3m1!1e1!3m5!1s0x3135ab7da
9bc1dd1:0xf88f190d16dfe1a8!8m2!3d21.0098792!4d105.8219515!16s%2Fg%2F11hbfkjj7y?hl=vi
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ch%E1%BB%AFa+b%E1%BB%87n
h+l%E1%BA%ADu/@21.015813,105.8068958,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3135abf5332abd97:0x88518e2b
91e28d12!8m2!3d21.0102951!4d105.8230987

