Lạc nội mạc tử cung là gì?
Lạc nội mạc tử cung là một trong những bệnh phụ khoa thường thấy tại độ tuổi sinh sản. Không những
làm cho bệnh nhân không dễ chịu đối với những cơn cảm giác đau khu vực bụng, mức độ này còn làm
tăng nguy cơ bệnh vô sinh, hiếm muộn tại nữ giới. Theo đó, việc nghiên cứu lạc nội mạc dạ con là sao,
nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị sẽ là vấn đề giúp bảo vệ sức khỏe của phái đẹp được tốt
nhất.

Lạc nội mạc tử cung là gì?
Trước khi tìm hiểu về lạc nội mạc tử cung là sao phái đẹp cần biết thế nào là nội mạc tử cung. Nội mạc dạ
con là lớp niêm mạc bao phủ buồng dạ con của phụ nữ, chúng nằm trên bề mặt dạ con, ngăn biện pháp
với lớp cơ dạ con. Nội mạc tử cung sẽ chịu chi phối của hormone trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn nam
phái đẹp. Bởi vì thế, từng kỳ kinh, nếu quá trình có bầu không diễn ra, lớp niêm mạc này sẽ bong ra cũng
như trôi ra bên ngoài cùng với máu kinh.
bởi một số căn nguyên không giống nhau, thay thế bởi chảy ra bên ngoài cùng máu kinh thì những lớp
niêm mạc này, rõ ràng là những mảnh mụn của lớp nội mạc lại chảy ngược vào trong một số khu vực như
buồng trứng, vòi dẫn trứng, trực tràng, ruột già, bàng quang… dẫn đến trạng thái lạc nội mạc tử cung.
địa chỉ khám trĩ ở hà nội
chi phí mổ trĩ ngoại
phòng khám ở hà nội
bệnh viện thái hà hà nội
phòng khám nam khoa hà nội
điều trị xuât tinh sớm ở đâu
bệnh viện chữa yếu sinh lý
phòng khám phá thai an toàn
cach pha thai
nao thai
chi phí nạo hút thai
giá nạo phá thai
phí cắt bao quy đầu
cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào
địa chỉ khám phụ khoa ở hà nội

tư vấn phụ khoa
giá khám phụ khoa
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
bệnh phụ nữ
sùi mào gà ở nữ
biểu hiện sùi mào gà
giá xét nghiệm sùi mào gà
xét nghiệm sùi mào gà
bệnh lậu chữa ở đâu
điều trị bệnh giang mai ở đâu
chữa hôi nách ở đâu
cách trị hôi nách tận gốc
Lạc nội mạc dạ con là bệnh phụ khoa thường gặp Thực tế hiện nay
Điều đáng chú ý đó là lớp niêm mạc đi lạc này lúc tại lại những cơ quan bên ngoài tử cung chúng vẫn sẽ
tiến triển, bong ra cùng với chảy máu khi đến kỳ kinh nguyệt. Chúng có nguy cơ gây viêm nhiễm và xuất
huyết ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nam phái đẹp.
Theo những bác sĩ chuyên khoa, chứng bệnh này hay bắt gặp ở nữ giới trong độ tuổi có con, thường ít
gặp ở nữ từng mãn kinh. Lứa tuổi hay bắt gặp nhất là 30-40, song cũng có khả năng gặp ở những bé gái
>8 tuổi.
Lạc nội mạc tử cung thường hay thì có liên quan đến toàn bộ vòi trứng (ống dẫn trứng) buồng trứng, ruột,
các mô trong sàn chậu. Điều này có thể gây tác động đến khả năng có con của nữ về sau.

các loại lạc nội mạc tử cung thường thấy
Thực tế hiện nay, các bác sĩ sẽ Căn cứ vào đã từng khu vực lớp niêm mạc dạ con đi lạc để phân chia ra
những loại không giống nhau. Cụ thể:
•
•
•
•

Lạc nội mạc dạ con buồng trứng: có khả năng thấy ở một hoặc cả hai bên buồng trứng.
Lạc nội mạc tử cung trong cơ: Là mức độ lớp nội mạc di chuyển vào trong cơ tử cung. Bệnh thấy
tại nữ giới sinh sản và sẽ biến mất sau tuổi mãn kinh.
Lạc nội mạc tử cung thành bụng: Đây là kiểu ít gặp của bệnh, khi này một số lớp niêm mạc đi lại
vào thành bụng và lưu trú ở đây.
Lạc nội mạc tử cung dạng u nang: Là cấp độ những lớp niêm mạc dạ con di chuyển tới chỗ
buồng trứng.

tại mỗi kiểu người bệnh sẽ gặp phải các dấu hiệu và nguy cơ khác nhau. Bởi vậy, khi thì có dấu hiệu không
bình thường phái đẹp cần phải chủ động tới cơ sở y tế để được kiểm tra, định vị đúng bệnh để liệu có giải
pháp chữa khoa học nhất.

căn nguyên gây ra bệnh hay bắt gặp
Ngày nay, y học học vẫn không thể xác định được rõ ràng căn nguyên gây ra chứng bệnh này. Tuy nhiên,
trong quá trình thăm khám trị bệnh các bác sĩ nam khoa liệu có đưa một số giả thiết về nguyên do dẫn tới
bệnh như sau:
•
•

Di truyền: phù hợp cho rằng, nếu mẹ nhiễm bệnh thì chức năng con gái cũng vẫn mắc phải.
bởi sự trào ngược của máu kinh: thay thế vì thoát ra bên ngoài máu kinh sẽ chảy ngược lên ống
dẫn trứng hay địa điểm chậu.

Trào ngược máu kinh là một trong các nhân tố dẫn đến bệnh
•
•
•

giai đoạn tiến triển phôi: một số tế bào nội mạc dạ con khi này có khả năng mắc rơi ra bên ngoài
tử cung Tiếp đó đi lạc đến một số bộ phận xung quanh.
sức đề kháng bất thường: hệ miễn dịch sẽ không nhận thấy và phá bỏ được một số lớp niêm
mạc tiến triển ở ngoài buồng dạ con.
Mặt khác, lạc nội mạc do sẹo để lại bởi phẫu thuật, quá trình rối loạn của tế bào phúc mạc, tế
bào nội mạc tử cung dịch chuyển…

các yếu tố khiến tăng khả năng bị bệnh có thể nói tới như: Chưa từng sinh con, dạ con bất thường, có kinh
trước 12 tuổi, liệu có tiền sử mắc đau vùng chậu, dạ con thì có hình kiểu bất thường.

triệu chứng lạc nội mạc tử cung
Theo các bác sĩ chuyên khoa, căn bệnh này có khả năng gây những biểu hiện không dễ chịu phỏng đoán
bệnh nhân. Và dưới đây là các dấu hiệu phổ biến nhất mà một số nữ cần chú ý:
•
•
•
•
•
•

thấy cơn viêm vùng xương chậu mạn tính, nhất là trước và trong kỳ kinh nguyệt.
đau lúc "làm chuyện ấy", có khả năng đau trong hoặc sau lúc "yêu".
đau đớn lúc đi tiểu hoặc di chuyển.
Máu kinh ra không ít không bình thường, có thể xuất huyết ồ ạt lúc hành kinh hoặc tại giữa các
chu kỳ kinh.
mất cân bằng đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, buồn nôn.
bệnh nhân luôn nhận thấy mệt mỏi, đầy hơi buồn nôn, nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt.

**Lưu ý: thì có những tình huống người bệnh không có bất cứ triệu chứng nào. Điều đó khiến cho nữ thấy
khó khăn trong việc phát hiện bệnh Dựa vào các triệu chứng lâm sàng.
biểu hiện thường gặp của bệnh là cảm giác đau bụng kinh dữ dội

phỏng đoán và trị lạc nội mạc tử cung
Hiện nay có không ít phương pháp trị chứng bệnh này giúp cho chị em khắc phục những biểu hiện và nâng
cao chức năng có con. Trước lúc đưa ra giải pháp chữa trị đúng bác sĩ sẽ thực hiện thăm khám cùng với
kết luận nguyên do, mức độ bệnh.

một số bước chẩn đoán bệnh
kết luận bệnh chủ yếu là biện pháp để bác sĩ chuyên khoa nắm được căn nguyên, tình trạng bệnh, Vì vậy
đưa ra phương pháp chữa thích hợp nhất. Cụ thể những bước phỏng đoán bệnh như sau:
•
•
•

kiểm tra lâm sàng: bác sĩ chuyên khoa sẽ hỏi về một số dấu hiệu bệnh, trạng thái cơn đau đớn,
tiền sử gia đình, thuốc đang sử dụng… để cho biết sơ bộ.
thăm khám khung chậu: giúp cho bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán những căn nguyên gây nên đau
vùng chậu như không bình thường tại đường sinh sản, u buồng trứng.
tiến hành phỏng đoán hình ảnh bao gồm: Siêu âm, soi ổ bụng, chụp cắt lớp vi đặc điểm, chụp
cộng hưởng từ.

biện pháp điều trị lạc nội mạc tử cung thường bắt gặp
Bệnh phụ khoa thường bắt gặp này có khả năng được trị bằng giải pháp Tây y hay Đông y. Căn cứ vào
nguyên do, tình trạng bệnh cũng như nguyện vọng của bệnh nhân. Cụ thể:
chữa trị bằng Tây y
Hiện nay, y học tiên tiến có thể xử lý chứng bệnh này với một số kiểu thuốc hoặc giải pháp xâm lấn:
•

điều trị bằng thuốc: một số thuốc hay bắt gặp được bác sĩ chuyên khoa chỉ định bao gồm thuốc
giảm cảm giác đau, thuốc nội tiết tố (thuốc phòng tránh thai, thuốc chỉ có progestin và thuốc chủ
vận hormone đào thải ra gonadotropin), thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Khi hấp thụ các
thuốc này sẽ giúp chị em khắc phục dấu hiệu bệnh nhanh chóng. Nhưng mà, khi sử dụng có thể
thấy các tác dụng phụ như đau đầu, buồn nôn…

dùng thuốc giúp suy giảm một số biểu hiện mà bệnh gây nên
•

•

trị bằng giải pháp xâm lấn: các cách xâm lấn thường sử dụng trong điều trị lạc nội mạc dạ con
như:
o thủ thuật loại bỏ phần nội mạc dạ con đi lạc, bảo tồn dạ con và buồng trứng của bạn nam
mẹ để giữ gìn còn chức năng mang thai, tăng tỷ lệ thụ thai.
o tiểu phẫu nội soi hay phẫu thuật thường thì Căn cứ vào mức độ bệnh.
o kĩ thuật nút mạch.
o Can thiệp nội mạch.
chữa vô sinh: Nếu bệnh nhân thì có biểu hiện bệnh vô sinh chuyên gia sẽ giải đáp dùng một số
giải pháp giúp sức sinh con để có bầu như: thụ thai trong ống nghiệm, thụ thai nhân tạo…

chữa lạc nội mạc tử cung bằng Đông y
Đông y cũng là cách phổ biến để xử lý bệnh lý này mà rất nhiều phụ nữ chọn. Quy tắc trị của Đông y chính
là định vị đúng căn nguyên, thể bệnh để Bởi vậy đưa ra phương thuốc hợp lý.
Theo đó, Đông y phân chia bệnh thành một số thể chủ yếu đó là: Thế huyết trắng huyết ứ, thể hàn ngưng
huyết, thể nhiệt uất huyết ứ, thận hư huyết ứ. Đối với nguyên lý chữa bệnh 1 phương pháp toàn diện chẩn
đoán người bệnh nên những bài thuốc Đông y sẽ chữa từ ở trong. Đe dọa vào đúng nguyên do, khác phục
biểu hiện, Ngoài ra nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, tăng tỉ lệ có thai.
đặc biệt, đối với nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên nên những bài thuốc này giữ gìn an toàn, không dẫn
tới tác dụng phụ phỏng đoán người bệnh Cho dù uống Trong lúc dài.

chữa trị lạc nội mạc tử cung với thuốc Đông y

phương pháp phòng chống lạc nội mạc dạ con hữu hiệu
bất cứ một căn bệnh phụ khoa nào đều có thể dẫn tới một số tác động cố định tới sức khỏe Nhìn chung
cùng với sức khỏe sinh con của phụ nữ. Bởi vì thế, chủ động phòng ngừa bệnh là vấn đề làm cho cấp
thiết. Theo đó, một số bác sĩ đưa ra lời tư vấn kết luận các phái đẹp như sau:
•
•
•
•
•
•
•

Xây dựng khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung món ăn giàu chất dinh dưỡng như các loại rau củ,
gừng, nghệ, một số loại hạt.
không nên một số món ăn rất nhiều dầu mỡ, quần áo cay nóng, món ăn nhanh, thịt đỏ, thức ăn
không ít muối tinh.
thường xuyên tập thể dục thể thao song chớ nên quá sức để hạn chế cơ thể mắc mất nước.
nghỉ ngơi phù hợp, điều tình trạng, ngủ đủ giấc cùng với đúng giờ.
tránh sử dụng một số quần áo dùng, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, caffeine.
Chăm sóc chỗ kín đúng biện pháp, chọn đúng dạng hỗn hợp làm sạch nữ giới và đặc biệt không
nên dùng quá nhiều.
tiến hành xét nghiệm phụ khoa định kỳ 6 tháng hay ít nhất một năm 1 lần để cảm nhận sớm thất
thường tại cơ quan sinh con, khắc phục sớm.

như thế, Vừa rồi là một số kiến thức cơ bản nhất về lạc nội mạc tử cung mà phụ nữ nên tuyệt đối chú ý.
Đây là bệnh liệu có mối liên quan đối với bệnh vô sinh, hiếm muộn nên chị em phải chủ động kiểm tra lúc
liệu có dấu hiệu nhận biết bệnh mà phòng khám nêu ở trên giúp cho bảo vệ thiên chức khiến mẹ thiêng
liêng của bản thân.

