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Sa búi trĩ: Nguyên nhân, dấu hiệu biểu hiện và cách
điều trị
August 20, 2021

Sa búi trĩ là triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị bệnh trĩ cấp độ nhẹ hoặc cấp độ nặng. Khi này, búi trĩ lòi ra ngoài hậu
môn gây đau đớn và ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh. Nếu như không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra nhiều biến
chứng hiểm nguy. Vậy sa búi trĩ là gì, triệu chứng và cách điều trị bệnh ra sao. Hãy cùng các chuyên gia tư vấn sức khỏe 24 giờ
tìm hiểu qua bài viết sau đây.

SA BÚI TRĨ LÀ GÌ?
Sa búi trĩ là hiện tượng búi trĩ bị lòi ra ngoài, sa xuống vùng hậu môn khi người bệnh đi đại tiện hoặc di chuyển mạnh.
Búi trĩ được hình thành do sự căng giãn quá mức của các tĩnh mạch xung quanh trực tràng hậu môn, khiến khu vực này bị phình
lớn. Ban đầu búi trĩ chỉ là các khối thịt thừa nhỏ, khi vững mạnh nặng sẽ phình lên và sa hẳn ra ngoài.
Triệu chứng sa búi trĩ có thể tiện dụng nhận thấy sau một thời gian chảy máu hậu môn do bệnh trĩ gây ra. Chúng gây cạnh tranh
lúc đi đi ngoài, ngứa ngáy hậu môn và có thể gây nhiễm trùng, làm gia tăng nguy cơ ung thư hậu môn trực tràng tự nhiên được
khắc phục sớm.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SA BÚI TRĨ
Sa bũi trĩ được chia thành nhiều dạng ở phổ biến cấp độ tương tự như bệnh trĩ. Ở từng cấp độ thì dấu hiệu lại khác nhau. Cấp
độ sa bũi trĩ càng cao thì bộc lộ xa búi trĩ càng nguy hiểm.

Trĩ ngoại

Đối với trĩ ngoại, búi trĩ được hình thành và tăng trưởng ở rìa hậu môn, hình thành ở dưới lớp da mỏng. Có thể sử dụng tay sờ
được hoặc nhận biết bằng mắt thường.
Cấp độ 1,2
Búi trĩ xuất hiện có kích thước nhỏ bằng hạt đậu. Khi đi vệ sinh búi trĩ có thể sa xuống, nhưng có thể tự co vào. Nặng hơn ở trĩ
cấp độ hai búi trĩ sa xuống và không tự co lên được, phải sử dụng tay ấn lên.
Cấp độ 3,4
Búi trĩ căng mọng, phình to, sa hẳn ra ngoài hậu môn. Tiêu dùng tay ấn cũng không lên được. Tuy nhiên do búi trĩ phình lớn, vùng
da loanh quanh hậu môn sẽ mất đi nếp nhăn ngẫu nhiên gây sứng tây, đau rát và dĩ nhiên ngứa hậu môn. Nguy hiểm hơn có thể
gây ra tắc lỗ hậu môn, ung thư trực tràng.

Đối với trĩ nội
Khác với trĩ ngoại, búi trĩ ở trĩ nội sẽ hình thành bên trong ống hậu môn. Khi phát triển ở một chừng độ nhất quyết, búi trĩ sẽ sa ra
khỏi lỗ hậu môn gây nên hiện trạng viêm nhiễm và một số biến chứng hiểm nguy khác.
Cấp độ một
Đây là cấp độ đầu, búi trĩ mới hình thành kích thước còn nhỏ, sẽ không gây đau đớn. Tuy nhiên trong thời kỳ này vùng hậu môn sẽ
tiết ra máu tươi dính trên giấy, trên phân lúc đi vệ sinh
Cấp độ hai
Cấp độ này búi trĩ lớn hơn đa dạng so với ban đầu. Hậu môn luôn tiết dịch nhầy gây cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy khó chịu vùng
vòng vèo hậu môn. Đi ngoài ra máu ngày một phổ quát hơn.
Trạng thái sa búi trĩ có thể xảy ra khi người bệnh khiến việc nặng hoặc đi đại tiện. Nhưng sẽ tự co lại được.
Cấp độ 3
Búi trĩ vững mạnh mạnh mẽ, phình lớn. Sau lúc đi đi ngoài hoặc khiến việc nặng búi trĩ sẽ sa ra ngoài hậu môn. Búi trĩ không tự co
lại được, nói cả sử dụng tay ấn. Gây cảm giác vướng víu, bất nhân thể cho người bệnh, tác động rất hiểm nguy tới cuộc sống.
Cấp độ 4
Đây là tình trạng trĩ nặng nhất và sa búi trĩ cũng nghiêm trọng nhất. Ngoài ra búi trĩ còn có khả năng nhiễm trùng gây ra đa dạng
biến chứng khác như hoại tử, viêm loét.

SA BÚI TRĨ CÓ GÂY HIỂM NGUY KHÔNG?
Sa búi trĩ sau lúc hình thành, có thể lớn mạnh mau chóng sang cấp độ nặng và chẳng thể tự khỏi. Giả dụ để lâu bệnh sẽ gây ra
những biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người bệnh:

Cơ thể bị thiếu máu
Nếu như trạng thái sa búi trĩ và đi ngoài ra máu tươi kéo dài sẽ gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh. Có nguy cơ
mắc một số bệnh như suy nhược cơ thể, mỏi mệt, hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, vàng da, xanh mét, ốm vặt, sức khỏe suy giảm,…

Tác động xấu tới chất lượng cuộc sống
Sa búi trĩ gây nên cảm giác đớn đau, khó chịu, tác động tác động trực tiếp đến đời sống vợ chồng và chất lượng cuộc sống.

Tắc tĩnh mạch
Các búi trĩ tăng trưởng gây chèn lấn lên những huyết quản khiến cho giai đoạn lưu thông máu bị cản trở, các tế bào hậu môn
không được phân phối đông đảo oxi và máu, diễn ra lâu ngày có thể làm hậu môn bị hoại tử và biến chứng sang ung thư.

Nghẹt búi trĩ
Búi trĩ khi bị sa ra ngoài sẽ khiến quá trình lưu thông máu bị cản trở, gây phình to, đau đớn, khó chịu. Hoạt động phân đi ra ngoài
bị cản trở ảnh hưởng đến thời kỳ thải chất bẩn ra khỏi cơ thể.

Hoại tử búi trĩ
Tình trạng sa búi trĩ sẽ rất cạnh tranh để đưa vào bên trong hậu môn, ví như tình trạng này không được giải quyết sẽ dẫn đến
viêm nhiễm, hoại tử rất hiểm nguy.

Nhiễm trùng máu
Đây là biến chứng nguy hiểm của tình trạng sa búi trĩ. Căn nguyên chính dẫn đến trạng thái này là áp xe hậu môn, xuất huyết, ổ
mũ tích trữ thâm nhập vào máu dẫn đến nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng.

CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH SA BÚI TRĨ
Với những trường hợp mặc trĩ, sa búi trĩ cấp độ 1, 2 có thể sử dụng một số loại thuốc Tây, kết hợp với thuốc bôi để trống viêm và
teo búi trĩ.
Tuy nhiên, nếu đã mắc trĩ cấp độ 4 thì việc điều trị bằng nội khoa thông qua thuốc chỉ giúp ức chế sự phát triển mà không loại bỏ
hoàn toàn được trĩ. Vì vậy, người bệnh cần áp dụng phương pháp ngoại khoa (cắt trĩ) để loại bỏ búi trĩ.

Điều trị sa búi trĩ bằng phương pháp nội khoa
Áp dụng với những bệnh nhân sa búi trĩ cấp độ 1, 2. Đơn thuốc sẽ bao gồm những loại thuốc chống viêm, chống phù nề, làm co
búi trĩ dưới dạng viên hoặc bôi.
Ưu điểm: Thuốc Tây sẽ giúp nhanh chóng đẩy lùi triệu chứng tại cho như ngứa, đau, rát khi đi vệ sinh.
Nhược điểm: Thuốc Tây hiệu quả nhanh nhưng không trị được bệnh từ gốc nên sẽ hay tái phát lại. Bên cạnh đó thuốc Tây thường
có tác dụng phụ. Dùng lâu dài có thể gây nhờn thuốc, chóng mặt, đau đầu, tăng men gan cao, viêm loét dạ dày,…

Điều trị bằng ngoại khoa
Hiện tại nhiều chuyên gia sức khỏe đang tin dùng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT để điều trị sa búi trĩ. Cắt trĩ bằng HCPT dựa
trên hoạt động của nguyên lý sóng cao tần sản sinh ra nhiệt của điện trường, kích thích quá trình trao đổi của các ion mang điện.
Chính các ion này sẽ tác động lên thành huyết và làm đông mạch, thắt chặt mạch máu đến búi trĩ và cố định vị trí cần cắt trĩ.
Bên cạnh đó, phương pháp này còn kéo lớp niêm mạc xuống rồi loại bỏ búi trĩ bằng dao điện.
Phương pháp có những ưu điểm: hạn chế xâm lấn tối đa, an toàn, không đau, ít chảy máu, thời gian thực hiện và hồi phục nhanh
chóng, không tái phát.

Điều trị bằng bài thuốc dân gian
Phương pháp này rất phù hợp với những bệnh nhân mắc trĩ cấp độ nhẹ. Với những vị thuốc dân gian sẽ giúp giảm đau, rát, chảy
máu. Lại rất an toàn và lành tính, không gây tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài.
Một số loại dược liệu có thể sử dụng: diếp cá, hoa thiên lý,… Dùng để nấu nước uống hoặc giã lấy nức đắp lên búi trĩ.

ĐIỀU TRỊ SA BÚI TRĨ Ở ĐÂU HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN?
Đã nói đến sức khỏe, chúng ta cần phải thực hiện thăm khám và điều trị ở những cơ sở y tế có uy tín. Phòng khám đa khoa Thành
Đô là một địa chỉ mà người bệnh hoàn toàn có thể an tâm khi đến đây điều trị sa búi trĩ.
Đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành về hậu môn - trực tràng, có thâm niên trong nghề, nhiều năm kinh nghiệm, dễ nhìn ra
được tình trạng bệnh và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp.
Hệ thống máy móc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến giúp việc chẩn đoán và điều trị bệnh được hiệu quả, chính xác
Phương pháp điều trị bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT đang được nhiều bác sĩ tin tưởng sử dụng và phương pháp tiên tiến nhất
hiện nay trong điều trị sa búi trĩ hay những bệnh về hậu môn - trực tràng
Chi phí điều trị vô cùng hợp lý với những gói khám kèm theo nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn, các hạng mục điều trị được công khai rõ
ràng với người bệnh.
Dịch vụ y tế chuyên nghiệp với hình thức xử lý các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn. Không để xảy ra tình trạng người bệnh
xếp hàng chờ tới lượt trong thời gian dài.

Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp các bạn trả lời câu hỏi sa búi trĩ là bệnh gì? Dấu hiệu và cách điều trị bệnh. Có
thể thấy rằng, việc thăm khám hoàn toàn cần thiết đối với những trường hợp này để được điều trị ngay. Nếu các kỹ thuật truyền
thống làm bệnh nhân cảm thấy đau đớn, đôi khi còn đối mặt với các biến chứng, thì kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT chắc chắn
sẽ làm bạn hài lòng và yên tâm hơn.
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