Giới thiệu bệnh trĩ nội với những thông
tin đặc biệt
bệnh trĩ nội là chứng bệnh tiếp diễn ở trực tràng – hậu môn do quá trình giãn nở của các búi trĩ bệnh trĩ
trong Tạo ra. Trĩ nội là căn bệnh có thể điều trị được tuy nhiên do tâm lý mất tự tin không muốn thăm
khám điều trị sớm cần việc điều trị bệnh trĩ nội hay bắt gặp rất nhiều khó khăn. Mời Hai bạn cùng cotripro
Tìm Hiểu rõ ràng hơn về bệnh trĩ nội, tác nhân biểu hiện bệnh cũng như cách điều trị bệnh trĩ trĩ nội ngay
tại nhà nhé.

bệnh trĩ nội là gì?
trĩ nội là chứng bệnh hình thành bởi vì bị căng giãn quá mức một số búi trĩ trĩ trong ở phía trên đường
lược ở vùng trực tràng hậu môn trực tràng. Trước tiên, bệnh trĩ nội chỉ là 1 khóm trĩ nhỏ nằm sâu trong
ống hậu môn. Chúng được máu tươi nuôi dưỡng phát triển to dần cũng như lòi ra bên ngoài hậu môn
trực tràng Tạo ra hiện tượng đại tiện ra máu tươi cũng như sa búi trĩ những lúc người bị bệnh đi WC.
trĩ nội phát triển qua 4 thời kỳ là trĩ nội mức độ 1; bệnh trĩ nội độ 2; trĩ nội độ 3; bệnh trĩ nội cấp độ 4 đối với
một số biểu hiện trĩ tăng dần theo đã cấp độ trĩ.
phòng khám đa khoa thái hà
phòng khám uy tín tại hà nội
khám trĩ ở đâu tốt nhất hà nội
cắt trĩ mất bao nhiêu tiền
hút thai ở đâu
chi phí phá thai bằng thuốc
pha thai
nạo thai
bệnh viện nam học
điều trị xuât tinh sớm ở đâu
chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu
đái buốt đái dắt
cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân
chi phí cắt bao quy đầu dài
khám phụ khoa ở hà nội

bảng giá khám phụ khoa thái hà
bệnh phụ khoa ở nữ giới
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
bác sĩ tư vấn phụ khoa
chữa sùi mào gà ở đâu tốt
chi phí điều trị sùi mào gà
cách chữa trị sùi mào gà
xét nghiệm bệnh xã hội
xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu
trị hôi nách ở đâu
cách trị hôi nách
bệnh lậu điều trị ở đâu
Theo báo cáo nghiên cứu từ Hội hậu môn trực tràng, trực tràng Việt đấng mày râu, có tầm 35 – 50% người
bị mắc trĩ, thường chú trọng ở thành phố cùng với bởi vì nhân tố công việc. Tỷ lệ chị em mắc bệnh trĩ tốn
kém hơn đấng mày râu (chiếm khoảng 61%) thường bởi quá trình mang thai và sinh nở. Nhưng mà, tỷ lệ
mắc trĩ độ nặng (trĩ mức độ 3,4) tại bạn nam lại đắt hơn phụ nữ.
bệnh trĩ nội làm cho bệnh nhân có cảm giác nóng rát, nhức nhói, sưng phù chỗ hậu môn trực tràng do có
búi trĩ xuất hiện sâu trong ống hậu môn. Bệnh trĩ nội có thể điều trị được và sẽ chữa trị đơn giản lúc bệnh
ở giai đoạn nhẹ. Nếu mà trĩ chuyển biến trầm trọng thì sẽ không dễ chữa trị vĩnh viễn, bệnh không khó tái
phát sau lúc đã từng chữa thuyên giảm.

dấu hiệu nhận biết của trĩ nội
trĩ nội có các triệu chứng điển hình nhất là: đi cầu ra máu tươi; sa búi trĩ; có dịch nhày tại hậu môn cùng
với đau đớn nóng rát, sưng phồng, không dễ chịu tại hậu môn trực tràng.

đi đại tiện ra máu – dấu hiệu nhận biết sớm nhất
Chất bài tiết chèn ép đám rối tĩnh mạch nội gây đi cầu ra máu tươi
những búi trĩ bệnh trĩ trong quá trình giãn nở sẽ gây các khoang trống phía trong. Máu tươi đi qua sẽ lấp
đầy một số khoang trống đó Đồng thời nuôi dưỡng chúng phát triển lên thành những khóm trĩ nội. Nhưng
mà khi này khóm trĩ nội còn nhỏ nên người bị bệnh không trông được bằng mắt thường hay.

Theo thời gian những búi trĩ nội rất lớn dần theo thời gian cũng như “chắn ngang” đường đi của phân trong
ống hậu môn.
khi người bị bệnh rặn đại tiện, chất thải (phân) sẽ chà xát qua bề mặt búi trĩ nội để thoát ra phía ngoài. Bởi
vì bị phân chèn ép, máu chứa trong đám rối tĩnh mạch chảy ra Vì vậy gây ra dấu hiệu đi cầu ra máu ở trĩ
nội.
đi ngoài ra máu tươi cũng là dấu hiệu trĩ thấy kịp thời nhất.

Sa khóm trĩ nội – dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ điển hình
Video mô phỏng hiện tượng sa búi trĩ tại bệnh trĩ nội
Được máu tươi nuôi dưỡng khóm trĩ nội hôm càng to dần. Kích thước rất lớn và cộng với sự ma sát của
phân lúc người bị bệnh rặn đi ngoài khiến cho búi trĩ bị kéo lòi ra bên ngoài hậu môn (đi sau phân), Do đó
gây xuất hiện dấu hiệu sa khóm trĩ tại trĩ.
Sa đám rối tĩnh mạch phát triển lớn dần theo các cấp độ bệnh trĩ trầm trọng dần (trình bày cụ thể dưới mục
các độ bệnh trĩ). Và Đó cũng là triệu chứng trĩ rõ ràng nhất.

Bị nóng rát, sưng phồng, không dễ chịu khu vực hậu môn
đau bỏng rát, sưng phồng, không dễ chịu khu vực hậu môn trực tràng là dấu hiệu nhận biết đi kèm bắt gặp
ở trĩ. Nó hình thành bởi người bệnh bệnh trĩ đi ngoài gây búi trĩ bị chà xát không ít lần gây tổn thương cùng
với khiến cho xuất hiện cảm giác đau rát buốt, sưng phồng, nhức hậu môn cực kỳ không dễ chịu.

Có dịch nhày hậu môn trực tràng
bệnh trĩ nội khiến cho hậu môn tăng tiết một số dịch nhày, cùng với Đây cũng là 1 triệu chứng trĩ. Dịch
nhày ẩm ướt hậu môn gây cảm giác rất khó chịu cho bệnh nhân, nó cũng có khả năng làm cho tăng Nguy
cơ viêm viêm nhiễm khóm trĩ tại thời kỳ trĩ độ nặng nề.

các độ của trĩ nội
trĩ nội tạo thành và tiến triển theo 4 giai đoạn tương ứng với 4 mức độ bệnh trĩ: trĩ nội mức độ 1, trĩ nội cấp
độ 2, bệnh trĩ nội độ 3 cùng với bệnh trĩ nội cấp độ 4. Tại từng thời kỳ những dấu hiệu bệnh trĩ nội là khác
nhau tùy theo đã từng độ nhẹ – trầm trọng của bệnh.
Hình ảnh đám rối tĩnh mạch nội cấp độ một mới hình thành trong hậu môn (ảnh nội soi)

trĩ nội mức độ 1: khởi phát
khóm trĩ nội cấp độ một mới trở thành nên có kích thước nhỏ. Chúng chỉ nằm trên đường lược cũng như
không sa ra phía ngoài hậu môn cần phải bệnh nhân không nhìn thấy đám rối tĩnh mạch cấp độ một bằng
mắt thường.
giai đoạn này là khởi bộc phát bệnh trĩ cần phải một số biểu hiện bệnh trĩ không điển hình, đi cầu ra máu
tươi cũng thấy không liên tiếp, chưa có dịch nhày hậu môn trực tràng cần bệnh nhân thường có tâm lý hờ
hững không chữa trĩ ngay.

trĩ nội độ 2: tiến triển
đám rối tĩnh mạch nội cấp độ 2 bắt đầu tiến triển to dần. Lúc người bị bệnh đi ngoài, bệnh trĩ nội mức độ 2
có thể trượt theo phân cũng như sa ra phía ngoài hậu môn trực tràng (đi sau phân). Sau đó chúng lập tức
thụt vào ở trong hậu môn trực tràng. Nếu mà nhìn bằng mắt thường hay có khả năng xuất hiện búi trĩ nội
cấp độ 2 giống “cục thịt hồng” nhô ra Sau đó lại tự thụt lại ngay vào phía bên trong hậu môn trực tràng.
Hình ảnh đám rối tĩnh mạch nội mức độ 2 thò ra, thụt vào ống hậu môn trực tràng (ảnh nội soi)
đám rối tĩnh mạch nội có một số khoang rỗng chứa máu cần máu chảy tại trĩ nội cấp độ 2 đắt hơn bởi vì
đám rối tĩnh mạch to chứa không ít máu hơn. Cảm giác đau rát, sưng phồng cùng với dịch nhày hậu môn
trực tràng bắt đầu thấy. Bệnh nhân bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của trĩ nội.

trĩ nội cấp độ 3: tiến triển sớm
bệnh trĩ nội mức độ 3 là giai đoạn phát triển bệnh sớm nhất. Búi trĩ nội mức độ 3 tiến triển đối với kích
thước to rất lớn đột ngột. Lúc người bệnh đi cầu, đám rối tĩnh mạch độ 3 lòi ra phía ngoài hậu môn trực
tràng và không thể tự co được vào phía bên trong ống hậu môn trực tràng nữa.
không ít bệnh nhân áp dụng tay ấn, nhét búi trĩ thì thấy nó tụt được vào trong hậu môn. Nhưng đây không
cần phải là biện pháp lâu dài cũng như thời điểm nhét bệnh trĩ cũng Tạo ra không ít đau đớn cho bệnh
nhân.
Hình ảnh búi nội cấp độ 3 thò ra nhưng mà không tự co vào hậu môn trực tràng được
hiện tượng đi cầu ra máu tiến triển nặng. Máu chảy nhỏ giọt đặc biệt phun thành giọt (trường hợp nặng)
những lần người bệnh rặn đi WC. Đau nóng rát, sưng phồng đám rối tĩnh mạch và dịch nhày cũng xuất
hiện nhiều, rõ rệt.
bệnh nhân bệnh trĩ độ 3 có khả năng cảm nhận rõ những khắt khe, bất tiện trong sinh hoạt thường ngày
cũng như quá trình chi phối Sức khỏe vì trĩ Tạo ra.

bệnh trĩ nội mức độ 4: Nguy cơ biến chứng trĩ
đám rối tĩnh mạch nội độ 4 phát triển “cực đại” với kích cỡ to nặng. Lúc rặn đi đại tiện, bệnh trĩ cấp độ 4 sa
ra ngoài hậu môn trực tràng cùng với không thể tự tụt vào trong hậu môn trực tràng Mặc dù người bị bệnh
thực hiện nhét đẩy búi trĩ.
Hình ảnh khóm trĩ nội cấp độ 4 phát triển cực đại, dễ dẫn đến hậu quả
lúc này, búi trĩ nội mức độ 4 không nên ống hậu môn bảo vệ, bị ma sát với quần khiến cho đám rối tĩnh
mạch bị thương tổn, sưng phù cũng như dễ bị những tai biến bệnh trĩ như: viêm sưng, nhiễm khuẩn búi
trĩ; sa nghẹt hậu môn; tắc mạch trĩ; thậm chí hoại tử khóm trĩ hậu môn trực tràng.
trĩ cấp độ 4 có dịch hậu môn trực tràng không ít khiến tăng Có nguy cơ nhiễm khuẩn trĩ; đi ngoài ra máu
rất nhiều có khả năng dẫn tới thiếu máu. Phía người bị bệnh nhận thấy vô cùng đau đớn, khó chịu chỗ hậu
môn trực tràng, việc đi – đứng – nằm – ngồi cực kỳ khó khăn khăn; Bản thân và sinh hoạt bị chi phối trầm
trọng.

tai biến của trĩ nội (dấu hiệu trĩ nội nặng)

những hậu quả của bệnh trĩ nội (hay chính là những biểu hiện bệnh trĩ nội chuyển biến nặng) dễ bắt gặp
tại người bệnh như:

viêm nhiễm búi trĩ
Hình ảnh đám rối tĩnh mạch nội bị nhiễm khuẩn cũng như Nguy cơ bị hoại tử
tổn thương bởi bệnh trĩ nội dễ Tạo ra nhiễm khuẩn, gây ra viêm trong ống hậu môn trực tràng gây cảm
thấy ngứa ngáy, đau buốt cho bệnh nhân, lúc kiểm tra xuất hiện cảm giác đau, soi thấy phù nề, sưng, có
thể loét trong hậu môn.
viêm nhiễm búi trĩ phổ biến ở những dạng: viêm nhú búi trĩ; viêm rãnh búi trĩ; viêm rìa hậu môn; viêm toàn
đám rối tĩnh mạch.

Sa nghẹt hậu môn trực tràng
Sa nghẹt hậu môn trực tràng là hiện tượng đám rối tĩnh mạch nội có kích thước không nhỏ chèn vào ống
hậu môn dẫn đến tắc nghẽn một phần hay đầy đủ hậu môn khiến cho người bệnh đi ngoài rất không dễ
khăn; đặc biệt không thể đi đại tiện (trong trường hợp nặng). Nếu không giải quyết sớm sẽ gây ra lở loét,
viêm, viêm nhiễm, thậm chí là hoại tử búi trĩ.

Tắc mạch trĩ
Tắc mạch bệnh trĩ tiếp diễn khi một số tĩnh mạch ở lòng đám rối tĩnh mạch bị chèn ép và vỡ, Từ đó khiến
cho thấy cục máu đông dẫn tới tắc mạch máu của búi trĩ. Tắc mạch bệnh trĩ có thể gây nên hoại tử búi trĩ
hoặc những vùng quanh hậu môn trực tràng.
tuy nhiên, tỉ lệ tắc mạch bệnh trĩ thấy ở bệnh trĩ nội ít tốn kém hơn so với bệnh trĩ ngoại.

Hoại tử khóm trĩ nội
Hình ảnh đám rối tĩnh mạch nội độ 4 không điều trị kịp thời gây nên hoại tử
Hoại tử búi trĩ có không ít căn nguyên gây ra như: viêm nhiễm trùng búi trĩ chớ nên điều trị kịp thời; bởi vì
bị sa nghẹt hậu môn hoặc tắc mạch trĩ…
nhưng Cho dù là lý bởi gì thì hoại tử đám rối tĩnh mạch cũng là một tai biến trầm trọng của bệnh trĩ. Nếu
mà chớ nên xử lý sớm nó có thể bị lây lan Tạo ra vùng hoại tử rộng hơn, nguy hiểm nhất là hoại tử hậu
môn trực tràng

bệnh nứt hậu môn
biến chứng này khiến cho bệnh nhân đau nhiều lúc đi vệ sinh. Nếu người bệnh chỉ có búi trĩ nhỏ nhưng
mà lại đau nhiều lúc đi đại tiền thì rất có khả năng có bệnh nứt kẽ hậu môn kèm theo.

nguyên nhân gây bệnh trĩ nội
bệnh trĩ nội hình thành chính bởi hai nguyên do chính là: vì sự giãn nở quá độ của những búi trĩ trĩ trong
cùng với các yếu tố phía ngoài nguy hiểm.

do sự căng giãn quá nhiều một số mạch máu bệnh trĩ trong
Trong cấu tạo vùng hậu môn – trực tràng, dây chằng Park tọa lạc giữa những khóm trĩ bệnh trĩ trong cũng
như những khóm trĩ trĩ bên ngoài. Nó có nhiệm vụ nâng khỏi một số tĩnh mạch trong, ngăn cách không cho
cụm mạch máu bệnh trĩ trong và bệnh trĩ bên ngoài nối với nhau.
vì bị viêm, sưng hoặc những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, dây chằng Park dần bị trùng nhão cùng với
thoái hóa. Nó mất dần chức năng chặn đỡ một số cụm mao mạch trĩ trong. Từ đây khiến cho các mảng
mao mạch bệnh trĩ trong căng giãn mất kiểm soát cũng như hình thành các búi trĩ nội.
Theo khoảng thời gian, những búi trĩ nội được máu nuôi dưỡng đối với kích cỡ không nhỏ dần cùng với
sa lòi ra ngoài hậu môn gây bệnh trĩ nội.

những nhân tố ở ngoài ảnh hưởng gây bệnh trĩ nội
bên ngoài sự căng giãn quá độ của khóm trĩ bệnh trĩ trong, những yếu tố dưới đây cũng chi phối không
nhỏ tới sự hình thành bệnh trĩ:
táo bón nguy hiểm gây trĩ. các bác sĩ hậu môn cho rằng: đại tiện khó lâu ngày là tác nhân gây ra bệnh trĩ
chính. Lúc bị táo bón, phân khô cứng Tạo ra khó khăn lúc đi WC. Nếu như liên tiếp bị đại tiện khó cũng
như phải rặn không ít sẽ gây mạch máu khu vực trực tràng bị giãn quá độ Tạo ra bị bệnh trĩ, nứt hậu môn
hoặc bệnh nứt kẽ hậu môn.
Bị bệnh trĩ vì chế độ ăn uống nghèo nàn chất xơ cùng với rau xanh. Trong vấn đề ăn sử dụng thường
xuyên, người bệnh không cung cấp đủ chất xơ, rau xanh vào cơ thể khiến hệ tiêu hóa bị biến đổi, cơ thể
bị táo bón, việc đi táo bón khăn, Bởi vậy nguy hiểm dẫn đến trĩ.
thói quen ăn nhiều đồ cay nóng, thiếu rau xanh cùng với chất xơ gây nên bệnh trĩ
Bị bệnh trĩ do ngồi làm việc không ít, hàng ngày. Công việc đối với đặc thù ngồi hàng ngày Trong lúc
dài, ít vận động như: nhân viên văn phòng, công nhân trong những nhà máy, xí nghiệp… khiến cho chỗ
trực tràng – hậu môn chịu áp lớn, liên tiếp có khả năng khiến cho dây chằng Park bị thoái hóa, một số mao
mạch bệnh trĩ trong bị giãn “mở đường” cho bệnh trĩ nội phát triển.
Bị trĩ bởi vì lối sống uống ít nước lọc liên tục cũng là 1 căn nguyên gây trĩ.
việc mang thai và sinh nở ở phụ nữ gây ra bệnh trĩ. lúc có thai, trọng lượng thai nhi cùng với túi nước
ối chèn ép lên khu vực xương chậu và vùng trực tràng của một số mẹ bầu Trong khi dài; quá trình rặn sinh
em bé là tác nhân chủ yếu Tạo ra trĩ nội ở phụ nữ.
Bị bệnh trĩ bởi vì thường xuyên dùng không ít một số Dạng đồ uống có cồn, chất gây nghiện như:
rượu, bia, thuốc lá…
Bị bệnh trĩ bởi lối sống đi đại tiện quá lâu, coi điện thoại, ipad… không tập trung đi cầu cũng là căn
nguyên gây trĩ nội.
bởi vì bị mắc hội chứng ruột kích thích. những cơ thể mắc chứng bệnh ruột kích thích thường hay có
không ít cơn đau quặn bụng và mót đi WC 1 ngày gây phải đại tiện cùng với rặn nhiều, làm tăng sức ép
lên dẫn đến tăng Nguy cơ bệnh trĩ nội.

