Trĩ Hỗn Hợp Là Gì? Có Nguy Hiểm Không? Nhận Biết
Thế Nào?
bệnh trĩ hỗn hợp là tình trạng chân khóm trĩ nằm ở trên cùng với dưới đường lược. So đối với trĩ nội và
trĩ ngoại đơn thuần, trĩ dung dịch có cấp độ nặng nề và diễn tiến phức tạp hơn. Nếu như không kịp thời
thăm khám và chữa, những khóm trĩ có khả năng sa ra bên ngoài ống hậu môn, gây nên sa niêm mạc
trực tràng cùng với trở thành trĩ khoảng.

bệnh trĩ dung dịch là gì?
trĩ là hiện tượng đám rối tĩnh mạch ở hậu môn trực tràng – trực tràng bị phình giãn quá nhiều, gây ra hiện
tăng kích cỡ cũng như hình thành cấu trúc Dạng búi (hay còn gọi là búi trĩ). Căn cứ vào khu vực giải
phẫu, bệnh được phân thành 3 Dạng, gồm có bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại cũng như trĩ dung dịch.
bệnh trĩ hỗn hợp kể đến đến hiện tượng thấy đám rối tĩnh mạch ở trên cũng như dưới đường lược (mắc
Ngoài ra cả bệnh trĩ nội cũng như bệnh trĩ ngoại). Hiện nay, căn bệnh này là hậu quả do trĩ diễn tiến
nhiều ngày khiến trĩ nội cùng với bệnh trĩ ngoại liên kết hình thành đám rối tĩnh mạch hỗn hợp.
bệnh trĩ dung dịch thường hay thấy tại giai đoạn bệnh trĩ nội độ 3 cùng với 4, Do đó bệnh có mức độ
nặng nề cũng như hầu hết đều phải can thiệp tiểu phẫu hoặc chữa ngoại khoa. Nếu không sớm điều trị,
các khóm trĩ dung dịch có thể sa ra ống hậu môn trực tràng kết hợp với sa niêm mạc trực tràng cũng như
hình thành bệnh trĩ tầm. Với bệnh trĩ tầm, lựa chọn duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ.
khám bệnh trĩ ở đâu
mổ trĩ bao nhiêu tiền
khám đa khoa
phòng khám đa khoa quận đống đa
bệnh viện nam khoa ở hà nội
điều trị xuât tinh sớm ở đâu
bệnh viện chữa yếu sinh lý
phá thai ở đâu
phương pháp phá thai an toàn
hút thai có nguy hiểm không
giá phá thai bằng thuốc
giá hút thai
chi phí cắt dây hãm bao quy đầu

phòng khám cắt bao quy đầu
nên đi khám phụ khoa ở đâu
tư vấn sức khỏe sinh sản
khám phụ khoa bao nhiêu tiền
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
bệnh phụ khoa ở nữ giới
triệu chứng sùi mào gà
biểu hiện bệnh sùi mào gà
chi phí xét nghiệm sùi mào gà
chữa sùi mào gà ở đâu
bệnh lậu điều trị ở đâu
địa chỉ chữa bệnh giang mai
cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu
cách trị hôi nách
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phát hiện trĩ hỗn hợp qua dấu hiệu nào?
trĩ dung dịch có thể gây một số dấu hiệu nhận biết như:
Bệnh có khả năng dẫn tới vướng víu, đau rát cũng như ngứa ngáy tại vùng hậu môn trực tràng
•
•
•

Đi tiêu xuất huyết, khu vực hậu môn trực tràng ướt át, đau rát và ngứa
búi trĩ sa ra phía ngoài ống hậu môn trực tràng và được chia thành 2 phần cụ thể, phần trên có
màu đỏ tươi cùng với ướt át, phần dưới khô Và có màu đỏ sẫm
quan sát khóm trĩ có cảm giác có khe tương ứng đối với đường lược

•
•
•

lúc sa ra bên ngoài hậu môn trực tràng, búi trĩ có thể bị nghẹt 1 phần hoặc đầy đủ. Nghẹt đám rối
tĩnh mạch dấu hiệu do tình trạng bề mặt tái nhợt, phù nề, ở trong sưng phù Và có màu đỏ thẫm.
Nếu để tiến triển, đám rối tĩnh mạch thường gây cảm giác đau không ít, xuất hiện cục máu cô
đặc, ấn vào đau đớn Và mang đến một số chấm đen hoại tử
có thể đi kèm với những dấu hiệu như nứt hậu môn, ngứa ngáy, ướt át và không dễ chịu

trĩ Nhìn chung và trĩ hỗn hợp kể riêng biệt chủ yếu phát sinh triệu chứng ở vùng cũng như hiếm khi bùng
phát triệu chứng toàn thân. Tại 1 tỷ lệ, bệnh có thể Tạo ra mất máu nhẹ, mệt mỏi cũng như suy giảm khả
năng làm việc.
So với trĩ nội cũng như trĩ ngoại, trĩ dung dịch thường hay phát sinh dấu hiệu có cấp độ trầm trọng cùng
với dễ nhận thấy. Bên cạnh đó, mức độ biểu hiện còn tùy theo thời kỳ phát triển cùng với hiện tượng Sức
khỏe của từng tình huống.

nguyên nhân gây nên bệnh trĩ hỗn hợp
Ngày nay, tác nhân chuẩn xác gây nên bệnh trĩ và trĩ dung dịch vẫn chưa đầy định vị. Tuy nhiên cơ chế
bệnh sinh có liên quan tới tăng áp lực ổ bụng cũng như tăng sức ép ống trực tràng – hậu môn. Hiện
tượng tăng sức ép Trong thời gian dài có khả năng khiến mao mạch bị phình giãn, tăng cường lưu lượng
máu tuần hoàn, gây ra ứ huyết và tạo thành một số đám rối tĩnh mạch.
táo bón và tiêu chảy lâu ngày có thể tăng cường sức ép lên ống hậu môn trực tràng cùng với dẫn tới trĩ
dung dịch
Mặc dù chưa thể định vị được nguyên nhân chính xác tuy vậy cảm thấy Có nguy cơ nhiễm bệnh có khả
năng tăng lên khi có những nhân tố rủi ro sau:
•

•
•
•
•
•

đại tiện khó mãn tính: táo bón kinh niên là tác nhân khiến cho tăng áp lực lên lòng ống hậu môn
trực tràng. Thống kê cho thấy, vận động rặn lúc bị táo bón có thể khiến sức ép lên trực tràng –
hậu môn tăng gấp 10 lần. Không những có vai trò khởi bộc phát, táo bón kéo dài còn khiến cho
đám rối tĩnh mạch tiến triển, nâng cao kích cỡ cũng như sa ra bên ngoài.
hội chứng lỵ: hội chứng lỵ là hiện tượng nhiễm trùng đường ruột, đặc trưng vì dấu hiệu đau đớn
bụng cùng với đi vệ sinh không ít lần hàng ngày. Giống táo bón, đi ngoài quá mức lần có thể
nâng cao sức ép lên ống hậu môn, tăng áp lực ổ bụng cũng như gây ra bệnh trĩ.
u bướu hậu môn – trực tràng: khối u ở vùng trực tràng, hậu môn có khả năng đè nén cũng như
ngăn cản việc hồi lưu của tĩnh mạch, Tạo ra hiện tượng tăng cường sức ép, Tạo ra căng phòng
đám rối tĩnh mạch cũng như tạo thành đám rối tĩnh mạch.
có thai, sinh nở: mang bầu cũng như sinh nở cũng có thể là yếu tố làm cho tăng sức ép ổ bụng
và gây ra giãn phình búi trĩ trên, dưới đường lược. Đồng thời, trĩ xảy ra khi có thai cũng như sinh
nở còn chịu tác động của hormone progesterone.
Tăng sức ép ổ bụng: những vận động gây tăng sức ép ổ bụng như lao động nặng nề, thừa cân –
béo phì, ho mãn tính do một số bệnh hô hấp,… cũng có khả năng là tác nhân gây ra trĩ hỗn hợp.
Ngồi hoặc đứng quá lâu: lúc khảo sát sức ép mao mạch bệnh trĩ, những nhà phù hợp cảm thấy
áp lực lên vùng trực tràng – hậu môn có thể tăng cao lúc ngồi hoặc đứng. Chính vì vậy, bệnh trĩ
có thể là hệ quả vì lối sinh hoạt ngồi hay đứng quá lâu. Tìm hiểu cho rằng, cơ thể khiến công vấn
đề văn phòng, thợ may, nhân viên bán hàng,… là nhóm đối tượng Nguy cơ bị trĩ cao.

Thực tế hiện nay, Hầu như những tình huống bị bệnh trĩ đều cực kỳ khó định vị nguyên do cũng như yếu
tố gây nên bệnh. Bởi vì căn bệnh này phần lớn đều khởi phát vì nhiều nhân tố cộng hưởng.

trĩ hỗn hợp có nguy hiểm không?

bệnh trĩ hỗn hợp có mức độ trầm trọng và diễn tiến phức tạp hơn so đối với bệnh trĩ nội hay bệnh trĩ
ngoại đơn thuần. Đối với các tình huống phát hiện cũng như điều trị muộn, bệnh có thể dẫn đến các tai
biến như:
•

•
•
•
•

búi trĩ sa – nghẹt: búi trĩ sa – nghẹt là tai biến hay gặp của bệnh trĩ nội cũng như bệnh trĩ hỗn
hợp. Khi gia tăng kích cỡ, búi trĩ có khả năng sa ra ngoài ống hậu môn trực tràng và bị nghẹt bởi
vì cơ hậu môn trực tràng co thắt quá độ. Tai biến này có khả năng khiến cho đám rối tĩnh mạch
phù nề, sưng viêm nặng nề, gây ra đay nóng rát quằn quại cũng như khó chịu.
trĩ tắc mạch: với trĩ hỗn hợp, tình trạng tắc mạch có khả năng xảy ra ở phần trĩ trên hay dưới
đường lược. Bệnh trĩ dung dịch tắc mạch là hiện tượng mạch máu trong khóm trĩ bị vỡ cùng với
Tạo ra tạo thành cục máu đông.
nhiễm trùng (viêm nhú cũng như viêm khe): trĩ sa nhiều ngày có thể làm tăng Nguy cơ viêm
nhiễm. Biểu hiện của tai biến này là cảm nhận đau buốt cùng với ngứa quằn quại.
Bội nhiễm: Bội lây nhiễm thường diễn ra bởi vì búi trĩ sa ra phía ngoài Trong khi dài và xuất huyết
hàng ngày. Đây là cơ hội Thuận lợi để virus xâm nhập vào đám rối tĩnh mạch và dẫn tới hiện
tượng bội nhiễm.
Mẫu da thừa rìa hậu môn: tai biến này tiếp diễn tại cơ thể bị trĩ ngoại cùng với bệnh trĩ hỗn hợp.
Mẩu da thừa thấy ở rìa hậu môn là hệ quả vì tăng áp lực lên khóm trĩ Trong thời gian dài khiến
niêm mạc ống hậu môn sa ra bên ngoài cùng với trở thành các mẩu da.

chẩn đoán bệnh trĩ dung dịch
đối với bệnh trĩ hỗn hợp, phỏng đoán bao gồm khai thác biểu hiện, tiền sử gia đình cũng như Chính
Mình. Sau đó, bác sĩ chuyên khoa có khả năng chỉ định một số kĩ thuật phỏng đoán như:
•
•
•
•

kiểm tra vùng trực tràng – hậu môn
Nội soi đường tiêu hóa dưới
Chụp X-Quang Nếu mà nghi ngờ bệnh trĩ là hậu quả vì những bệnh u bướu ở đường ruột
xét nghiệm tổng quan trong trường hợp nghi ngờ bệnh trĩ là hậu quả của các bệnh tiến hóa cùng
với đội ngũ

một số phương pháp chữa trị trĩ dung dịch
điều trị bệnh trĩ dung dịch tùy thuộc vào thời kỳ phát triển cùng với độ đáp ứng của đã tình huống. Bên
cạnh một số giải pháp y tế, cần phải chặn đứng những yếu tố Thuận lợi gây ra khởi phát cùng với khiến
cho bệnh chuyển biến xấu.

1. Ngăn chặn một số nhân tố Lành mạnh
ngăn chặn yếu tố Lành mạnh là giải pháp điều trị ưu tiên với trĩ hỗn hợp. Việc ngăn chặn một số nhân tố
rủi ro có thể không nên bệnh phát triển và suy giảm Có nguy cơ nảy sinh hậu quả. Không chỉ có vậy,
cách này còn hỗ trợ hiệu quả cùng với tăng độ đáp ứng đối với các cách y tế.
luyện tập thể dục thể thao và ăn uống điều độ giúp cho tự chủ cùng với khiến cho chậm phát triển của
bệnh
lúc bị trĩ Nói chung cũng như trĩ dung dịch nói riêng biệt, cần phải ngăn ngừa một số yếu tố Lành mạnh
Tạo ra khởi phát cùng với tác động xấu tới phát triển của bệnh như:

•
•
•
•

Trong trường hợp trĩ là hệ quả bởi vì những bệnh u bướu tại đường tiêu hóa, chứng bệnh lỵ
cũng như các chứng bệnh gây tăng áp lực ổ bụng như giãn phế quản, viêm phế quản, viêm họng
mạn tính,… nên kiểm tra cũng như tích cực điều trị căn bệnh căn nguyên.
tập lối sinh hoạt đi tiêu đều đặn 1 ngày và đại tiện ngay lúc có ý muốn. Tuyệt nhiên không nhịn đi
đại tiện hoặc rặn khi đi ngoài.
thay đổi các thói quen ăn uống xấu như dùng cà phê, rượu bia, món ăn rất nhiều gia vị, dầu mỡ,
ăn dùng quá độ,… cần ăn chậm nhai kỹ càng, ăn không thiếu 3 bữa/ ngày, cho thêm không ít
nước cùng với chất xơ trong khẩu phần ăn.
nên chơi một số môn thể dục thể thao có cường cấp độ nhẹ như đi bộ, bơi lội và yoga để tăng
tuần hoàn máu, suy giảm sức ép lên tĩnh mạch ống hậu môn và điều hòa nhu động ruột. Bên
cạnh đó, hoạt động thể lực còn giúp cho kiềm chế cân nặng nề cùng với nâng cao Chính Mình
tổng thể.

những phương pháp này được khuyến khích tiến hành trong cùng với sau lúc điều trị. Bên ngoài Tác
dụng hỗ trợ những cách y tế, ngăn ngừa những yếu tố Thuận lợi còn giúp cho tránh bệnh trĩ tái phát
cũng như phòng chống một số căn bệnh ở hậu môn – trực tràng.

2. Chữa trị nội khoa
hiện thực, có rất ít trường hợp trĩ hỗn hợp được chỉ định chữa trị nội khoa. Cách này Hầu như chỉ Và
giúp hiệu quả đối với bệnh trĩ có độ nhẹ cũng như chưa nảy sinh biến chứng.
có thể áp dụng thuốc đạn, thuốc mỡ để giảm viêm, đau và phù nề ở khu vực hậu môn
những cách bằng thuốc được chỉ định trong điều trị trĩ dung dịch, bao gồm:
•
•
•
•
•

Thuốc mỡ, thuốc đạn: một số Dạng thuốc mỡ và thuốc đạn được áp dụng tại vùng nhằm giảm
sưng viêm, Tạo ra tê cùng với hỗ trợ làm cho bền thành mạch. Ngoài ra, những chế phẩm còn
chứa hoạt chất kháng sinh nhằm điều trị cũng như phòng ngừa viêm nhiễm.
Thuốc điều hòa nhu động ruột: Nhu động ruột sớm hoặc chậm có thể dẫn tới tiêu chảy cùng với
đại tiện khó mạn tính. Thuốc điều hòa nhu động được dùng nhằm giảm các triệu chứng thay đổi
tiêu hóa cùng với hỗ trợ giảm thiểu áp lực lên ống hậu môn – trực tràng.
Thuốc gây bền thành mạch: Thuốc gây bền thành mạch có dẫn bắn từ flavonoid – chất chống
oxy hóa có trong không ít Kiểu thực vật. Nhóm thuốc này có lợi ích bảo vệ vi lưu thông, tăng
trương lực mao mạch cùng với suy giảm phù nề.
Thuốc giảm đau, kháng viêm: Thuốc giảm sút cảm giác đau, kháng viêm (NSAID,
Acetaminophen) là nhóm thuốc lợi ích triệu chứng. Thuốc được sử dụng khi trĩ hỗn hợp Tạo ra
đau đớn, phù nề và viêm sưng nhưng mà chưa có cung ứng đối với thuốc chữa ở vùng.
Thuốc Đông y: Trên thực tế ngoài thuốc Tây, những Kiểu thuốc Đông y như hoàng cầm, địa du,
chỉ xác, phòng phong, hoa hòe cùng với đương quy cũng được chỉ dẫn trong điều trị bệnh trĩ nội,
trĩ ngoại và bệnh trĩ hỗn hợp, tốt nhất là những tình huống ra máu khóm trĩ liên tiếp.

sử dụng thuốc cho kết quả rất không nên. Bởi vì thế nên kết hợp chữa bằng thuốc đối với chế độ phục vụ
thích hợp để kiềm chế biểu hiện cũng như làm chậm tiến triển của bệnh. Đi kèm vấn đề sử dụng thuốc,
cần ngâm nước nóng 2 – 3 lần/ ngày để khiến cho xìu hậu môn, suy giảm đau cùng với phòng ngừa viêm
nhiễm.

3. Chữa bằng phẫu thuật
điều trị bằng tiểu phẫu chỉ Đem lại hữu hiệu lúc bệnh trĩ dung dịch có độ nhẹ cùng với đám rối tĩnh mạch
chưa sa hẳn ra bên ngoài ống hậu môn trực tràng. Tuy nhiên do chân đám rối tĩnh mạch nằm ở trên cùng
với dưới đường lược nên một số thủ thuật xâm lấn thường hay cho hiệu quả không cụ thể cũng như
Nguy cơ tái phát cao.

các tiểu phẫu được chỉ định trong điều trị bệnh trĩ dung dịch, bao gồm:
•

•

chích xơ búi trĩ: tiêm xơ khóm trĩ sử dụng dung dịch tuyệt đối tiêm trực tiếp vào búi trĩ, dẫn tới
phản ứng xơ hóa nhằm tránh hiện tượng ra máu và giúp sức làm giảm kích thước đám rối tĩnh
mạch. Mặc dù có ưu điểm ít gây ra cảm giác đau, quy trình thực hiện dễ thực hiện cũng như
mức phí thấp nhưng mà thủ thuật này Nguy cơ tái phát khá cao.
Quang đông hồng ngoại: cách này dùng tia hồng ngoại nhằm gây gián đoạn dòng máu lưu thông
đến khóm trĩ làm cho đám rối tĩnh mạch thiếu máu nuôi dưỡng, teo cũng như rụng dần theo
khoảng thời gian.

hiện thực, chân khóm trĩ dung dịch nằm tại trên cùng với dưới đường lược nên chưa thể thực hiện giải
pháp thắt vòng cao su hoặc áp lạnh với nito lỏng.

4. Phẫu thuật mổ trĩ
tiểu phẫu mổ trĩ được chỉ định thường gặp trong chữa trĩ hỗn hợp, nhất là một số tình huống có búi trĩ sa
hẳn ra bên ngoài ống hậu môn trực tràng hoặc đã thấy biến chứng tắc mạch, vòng trĩ,…
phẫu thuật được chỉ dẫn trong tình huống đám rối tĩnh mạch sa ra phía ngoài hàng ngày và đã nảy sinh
hậu quả
các biện pháp tiểu phẫu mổ cắt trĩ được sử dụng Thực tế hiện nay, bao gồm:
•
•
•
•
•

phẫu thuật cắt từng búi trĩ
phẫu thuật cắt khoanh niêm mạc
Khâu treo bệnh trĩ với tay
Khâu cột động mạch bệnh trĩ dưới chỉ định của liệu pháp siêu âm Doppler
phương pháp Longo

phẫu thuật cắt trĩ giúp khử tận gốc búi trĩ, giảm sút cảm giác đau cũng như Điểm tốt hoạt động đi vệ sinh.
Tuy vậy, tiểu phẫu có khả năng gây ra một số tai biến như hẹp hậu môn trực tràng, mất kiềm chế lúc
trung tiện, đi WC, ra máu, nhiễm trùng, rò "cô bé" – trực tràng, dẫn tới thương tổn cơ thắt hậu môn,…

một số chú ý lúc điều trị trĩ dung dịch
khi điều trị bệnh trĩ hỗn hợp, cần chú ý một số điều sau đây:
tránh hút thuốc lá cũng như dùng chất kích thích Trong khi chữa
•
•
•
•
•
•
•

Xây dựng chế độ ăn uống phù hợp cùng với Dạng trừ các yếu tố khởi phát/ làm cho nặng phát
triển của bệnh.
cung cấp những nhóm đồ ăn giàu sắt như thịt bò, củ dền, gan,… để tăng tạo máu cũng như
tránh tình trạng mất máu mãn tính.
tuyệt nhiên không tự tiện áp dụng thuốc lúc chưa kiểm tra. Áp dụng thuốc tùy tiện có khả năng
dẫn tới nhiễm trùng hậu môn trực tràng cũng như hoại tử búi trĩ.
Hút thuốc lá cùng với dùng chất kích thích có thể khiến mao mạch bị thoái hóa, giòn cũng như
không khó phình giãn. Bởi vì vậy nên từ bỏ các lối sống này.
Thần kinh lo lắng cũng như tâm sinh lý tiêu cực đe dọa không nhỏ đến việc chữa. Bởi vậy, nên
duy trì thái mức độ sống lạc quan cũng như tích cực trong suốt thời gian điều trị.
duy trì rửa ráy cơ thể cũng như vùng hậu môn trực tràng để hạn chế hiện tượng nhiễm trùng.
tránh ngồi hay đứng quá nhiều, hạn chế thức khuya, lao động trầm trọng, ngủ quá ít,…

•

kết hợp Mặt khác với giải pháp y tế với chế độ tập luyện, sinh hoạt và dưỡng chất khoa học để
tăng tốt hơn chữa trị.

trĩ dung dịch có mức độ trầm trọng cùng với diễn tiến phức tạp hơn so với trĩ nội cùng với trĩ ngoại đơn
thuần. Vì thế Nếu như nghi ngờ mắc bệnh lý này, cần phải chủ động xét nghiệm để được kết luận cùng
với đề xuất các cách chữa trị khoa học.

