
Bệnh u xơ tử cung ở nữ giới như thế nào và các dấu hiệu 

nhân biết 

phì đại tử cung là một trong những căn bệnh hay gặp ở phụ nữ. Là sự thấy của các khối u nhỏ tạo thành 
cũng như phát triển từ lớp cơ của dạ con. Các bác sĩ y tế cho thấy, Mặc dù khối u này chỉ mang bản chất 
lành đặc tính, thường hay không phát triển thành ung thư song cũng không thể loại trừ khả năng gây ra 
các hậu quả dẫn tới bất lợi chẩn đoán sức khỏe. Nghiên cứu rõ hơn về bệnh lý này sẽ giúp phái chị em 
phụ nữ thì có biện pháp nhìn khả quan hơn trong việc trị cũng như ngăn ngừa bệnh khởi phát. 

hiểu rõ một số hiểu biết cơ bản của bệnh sẽ giúp cho phụ em chị em liệu có các giải pháp trị và phòng 
ngừa bệnh phì đại dạ con hữu hiệu 

11 thái hà đống đa hà nội 

phòng khám hà nội 

địa chỉ khám phụ khoa tốt ở hà nội 

Chi phí khám phụ khoa 

bác sĩ tư vấn phụ khoa online 

vá màng trinh hết bao nhiêu tiền 

đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền 

chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu 

ngứa vùng kín nữa giới 

giảm đau bụng kinh 

chữa khí hư có mùi hôi 

Trễ kinh 20 ngày thử que 1 vạch 

Chậm kinh 5 ngày 

điều trị viểm cổ tử cung 
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phì đại dạ con là bệnh gì? &Ndash; thống kê những kiến 
thức cần biết 
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u xơ tử cung (hay hay còn gọi là nhân xơ tử cung) là một khối rắn, chắc, hơi tròn, nhỏ phát triển và trở 
thành tại lớp cơ của tử cung. Có thể là một khối u hay không ít khối u đối với đường kính khoảng vài 
milimet đến vài chục milimet. Đây là một trong các căn bệnh thường thấy tại nhiều chị em phụ nữ, đặc 
biệt là các đối tượng tại hiện tượng trung niên. 1 Khảo sát mới đây cho thấy, lên tới 70 – 80% nữ giới 
trên 50 tuổi mắc bệnh u xơ dạ con. 

phần lớn những u bướu xơ đều tại loại lành đặc điểm cũng như không phát triển thành ung thư. Hàng 
đầu bởi vì lẽ đó mà nhiều phụ nữ không đáng e ngại. Bởi thái mức độ cùng với quan niệm chủ quan đã 
đó khiến nhiều thành phần phải đối diện đối với không ít biến chứng nguy hiểm không dễ lường. Do đó, 
thăm khám, chẩn đoán cũng như trị bệnh mau chóng cũng như đúng giải pháp là việc làm cho không thể 
bỏ qua. Vì điều trị càng kịp thời càng giúp sức khỏe mau chóng được hồi phục. 

phì đại dạ con là 1 khối u lành tính cũng như không có thể tiến triển thành ung thư nhưng mà có nguy cơ 
gây ra nhiều bất lợi phỏng đoán sức khỏe của người phái đẹp 

địa chỉ phá thai ở hà nội 

phá thai 

phá thai bằng thuốc bao nhiêu tiền 

nạo hút thai có đau không 

hút thai bao nhiêu tiền 
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Ngoài ra, Tùy vào khu vực trở thành u bướu xơ ở lớp cơ tử cung, bác sĩ chuyên khoa đã phân loại căn 
bệnh này thành không ít loại cụ thể sau: 

• phì đại dưới phúc mạc tử cung: u bướu này nằm ở ở ngoài thành tử cung. U bướu ở vị trí này sẽ 
to dần lên theo thời gian cũng như tạo ra áp lực không nhỏ kết luận một số bộ phận xung quanh. 
Khoảng thời gian ban đầu, chúng không gây ra các dấu hiệu nhận biết rõ ràng nào, thay vào đó 
là một số cơn đau nhức khu vực bụng, rất nhiều nhất là vùng hố chậu; 

• u xơ dạ con nằm dưới niêm mạc: kiểu u bướu này thường hay có cuống dài cùng với có nguy cơ 
khiến cho tử cung sưng to lên. U bướu xuất hiện tại dưới lớp niêm mạc có khả năng khiến cho 
tác động rất lớn đến chu kỳ kinh nguyệt, thậm chí gây băng huyết trầm trọng. 1 Tỷ lệ không giống 
có khả năng có khả năng sảy thai, vô sinh hiếm muộn cao; 

• u xơ dạ con nằm trong lớp cơ tử cung: hoặc còn được gọi là phì đại kẽ. Chúng liệu có chiều 
hướng lan rộng cùng với gây rối loạn hình kiểu lòng tử cung. Tình huống khác có thể tiến triển 
xâm lấn lớp thanh mạc tử cung. 

mỗi khu vực rõ ràng sẽ dẫn tới dấu hiệu cùng với mối nguy hại riêng biệt. 

khu vực của một số u bướu trong dạ con của nam giới chị em 
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một số đối tượng có nguy cơ bị phì đại tử cung 

các bác sĩ y tế hàng đầu đã liệt kê những nhóm đối tượng dưới đây là các nam giới rất không khó mắc 
phì đại tử cung: 

– nữ trung niên: 

Cho dù bệnh u xơ tử cung có khả năng gặp bất kỳ bạn nam nữ giới nào nhưng theo khảo sát của giới y 
tế cho rằng trường hợp phì đại tử cung thường hay cảm nhận rất nhiều tại nữ giới trong trạng thái tuổi 
trung niên. Cụ thể hơn: 

• có tầm khoảng 70 – 80% phái đẹp trên 45 tuổi bị u cơ tử cung; 

• thì có khoảng tầm 30 – 50% nữ giới tại ngưỡng 35 tuổi mắc phì đại tử cung; 

• chị em phụ nữ dưới 30 tuổi ít bị mắc căn bệnh này. 

– phái đẹp thừa cân, béo phì: người nữ thừa cân hay béo phì thường có thể bị bệnh phì đại tử cung cao 
hơn người thường thì, có thể gấp 2 – 3 lần so đối với con số bình quân. Chế độ ăn uống không đủ hợp 
lý, ưa chuộng một số thức ăn nấu sẵn, món ăn không ít dầu mỡ, không ít đường kèm với hành vi lười 
vận động đã tạo điều kiện thuận tiện kết luận chỉ số cân nặng tăng lên. 

– bạn nam thân của chị em phụ nữ đó liệu có tiền sử bị bệnh: Như vừa được đề cập, bệnh phì đại tử 
cung có đề cập đến nhân tố di truyền cần phải không thể xóa bỏ trường hợp bạn có nguy cơ nhiễm bệnh 
do nam giới thân của bạn có tiền sử bị bệnh phì đại dạ con. 

có tới 70 – 80% chị em tại tình trạng trung niên nhiễm bệnh u xơ tử cung 

bị u xơ tử cung là bởi vì đâu? 

Trên thực tế không có báo cáo chính thức nào cho biết chuẩn xác nguyên nhân gây ra bệnh phì đại dạ 
con. Song nhiều nhà nghiên cứu cho thấy các tác nhân có nguy cơ gây ra căn bệnh này bao gồm; 

• vì nồng giai đoạn estrogen trong cơ thể: lúc nồng mức độ nội đào thải tố estrogen của chị em 
phụ nữ đào thải ra không ít cũng như hoạt động mạnh sẽ dẫn tới trạng thái phát triển tổ chức cơ 
và niêm mạc tử cung. Việc này cũng có nguy cơ khiến u bướu xơ mắc teo nhỏ lại cùng với tan 
biến tại bạn nam phụ nữ đã mãn kinh; 

• cấu trúc nền tăng sinh (ECM): ECM là chất liệu phía trong cơ thể thì có tác dụng giúp cho các tế 
bào kết dính hình thành niêm mạc. Tuy vậy, khi ECM tăng đột ngột có thể hình thành cần phải 
một số u bướu không bình thường trên lớp niêm mạc thành tử cung; 

• nguyên do khác: không ít tìm hiểu khác biệt còn cho biết, còn liệu có nhiều khác biệt có khả năng 
đe dọa đến việc tiến triển cũng như trở thành của u bướu xơ như nồng cấp độ insulin tăng, thừa 
cân, béo phì, liệu có kinh nguyệt sớm, cơ thể không đủ vitamin D, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, sử dụng 
rất nhiều bia rượu,… 

quá trình biến đổi mạnh của nội bài tiết tố estrogen của nữ là nguyên do đặc trưng dẫn đến bệnh phì đại 
tử cung 

quá trình tăng trưởng của u bướu sớm hay chậm còn tùy vào không ít yếu tố không giống nhau ở từng 
đối tượng. Một tỷ lệ khối u xơ có thể không tăng kích thước hoặc không có khả năng thụt lại theo thời 
điểm. Ngày nay, u bướu xơ ở thai phụ thường không còn nữa hoàn toàn sau lúc sinh nở. Để hiểu thêm 
kiến thức, mẹ bầu có thể trao đổi trực tuyến đối với bác sĩ chuyên khoa. 



triệu chứng của bệnh phì đại dạ con 

lúc u bướu xơ tử cung có kích thước nhỏ, bạn nam nữ hầu hết không nhận ra được bất cứ kỳ dấu hiệu 
nhận biết chịu nào. Nếu thì có thì chúng vẫn chỉ là vẫn biểu hiện thường ngày không quá nguy hại. 
Thường thì, bệnh nhân chỉ nhận ra lúc tình cờ thực hiện kiểm tra tổng quát hay khám sức khỏe phái đẹp 
định kỳ. 

tuy nhiên, bởi vì quá trình tiến triển của u bướu xơ sẽ chi phối không ít đến nội tiết tố estrogen. Khi chỉ số 
này tăng cao sẽ khiến cho khối u xơ tại tử cung to lên. Dựa vào tình trạng không nhỏ cũng như khu vực 
của chúng sẽ dẫn tới áp lực áp lực lên thành tử chung cũng như chèn ép lên những bộ phận khác biệt có 
liên quan. Vì vậy, có khả năng dẫn đến một số biểu hiện điển hình sau: 

• đau tức vùng hạ vị hoặc hố chậu. Cơn cảm giác đau nâng cao rất nhiều hơn trước hay trong quá 
trình vòng kinh nguyệt; 

• đau nhức bụng dưới trong hay sau lúc giao hợp tình dục; 

• Bụng to ra trông như nam giới đang có thai bởi khối u to lên và chèn ép vào khu vực của dạ dày; 

• rối loạn kinh nguyệt lâu ngày, số lượng kinh ra nhiều cũng như thống kinh. 1 Số trường hợp 
không giống có khả năng thì có hiện tượng "cô bé" xuất huyết không bình thường không rõ 
nguyên do; 

• u xơ lúc đã tiến triển có nguy cơ lây lan sang những khu vực khác cũng như gây ra viêm nhiễm 
chỗ kín, Từ đó làm cho khí hư ra nhiều; 

• do u bướu xơ chèn vào bọng đái hoặc chèn vào niệu quản làm cho lắng đọng nước giải và gây 
ra cấp độ biến đổi tiểu tiện; 

• khi khối u xơ chèn vào trực tràng có nguy cơ dẫn đến cấp độ đại tiện khó. 

đau tắt khu vực bụng dưới là biểu hiện thường thấy lúc mắc u xơ tử cung 

Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian mang thai, u xơ tử cung có thể dẫn đến các dấu hiệu nhận biết 
sau: 

• Suy thai hoặc bào thai chậm phát triển; 

• Ngôi thai không bình thường do u bướu xơ chèn áp; 

• cải thiện khả năng băng huyết lúc sinh. 

Bệnh u xơ tử cung liệu có thực quá trình nguy hại không? 

tình huống phì đại tử cung thì có kích cỡ nhỏ thì không dẫn đến không ít triệu chứng cùng với hậu quả 
không ít. Tuy nhiên, với trường hợp u bướu phát triển kích cỡ hoặc việc chữa chậm trễ có nguy cơ gây 
ra không ít hậu quả nguy hại. Đặc biệt đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân. Những biến chứng hay bắt 
gặp của căn bệnh này được các bác sĩ nam khoa hàng đầu chỉ ra: 

• không đủ máu: phì đại dạ con kéo dài trong thời gian lâu có nguy cơ gây ra dấu hiệu kinh nguyệt 
bị rối loạn mà chủ yếu là ra không ít máu. Cũng chủ yếu là triệu chứng này mà rất nhiều chị em 
phụ nữ rơi vào tình trạng thiếu máu, người mắc suy giảm cơ thể; 

• lây nhiễm khuẩn: biến chứng này thường xảy ra tại chính u bướu đó hoặc lây truyền sang vùng 
xung quanh. Rất lớn hơn có thể viêm nhiễm toàn thân; 

• Xoắn u xơ tử cung: tai biến này thường hay tiếp diễn tại một số trường hợp khối u xơ thì có 
cuống dài nằm dưới thanh mạc. Nếu bệnh nhân hoạt động mạnh có thể khiến khối u xoắn lại và 
gây ra cơn cảm giác đau dữ dội hơn. Ngoài ra, hiện tượng này nếu không nên chẩn đoán kịp 
thời cùng với chữa trị sớm có thể không khó tống người bị bệnh vào nguy kịch mất đi đặc tính 
mạng; 



• chèn ép lên những cơ quan lân cận: lúc khối u cải thiện kích thước sẽ chèn ép khá nhiều lên 
những cơ quan nằm cạnh tử cung như hiệu đạo, trực tràng, bọng đái,… Điều này sẽ khiến các 
bộ phận này suy giảm tác dụng hoạt đồng. Bởi vậy có khả năng kéo theo một số dấu hiệu khác 
như táo bón, rối loạn đi tiểu cũng như sỏi trong bọng đái,…; 

• ảnh hưởng tới việc mang thai: phì đại tử cung khiến cho đe dọa ít không ít đến việc có bầu, gia 
tăng độ vô sinh hiếm muộn ở phái đẹp. Không chỉ có thế, trứng đã được thụ tinh cũng thấy nhiều 
khắt khe trong việc di chuyển vào buồng tử cung khiến tổ; 

• khiến ảnh hưởng tới việc mang thai: sự thấy của khối u xơ Trong lúc thai kỳ có nguy cơ làm cải 
thiện nguy cơ đẻ non, khó khăn chuyển dạ, nguy hiểm nhất sảy thai. Thông thường, tình huống 
này thường hay được bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn đẻ mổ. Cũng chính là sinh nở theo biện pháp 
này có nguy cơ nâng cao khả năng mắc viêm niêm mạc tử cung cao. 

quá trình thấy của u bướu xơ Trong lúc thai kỳ có thể khiến cho nâng cao nguy cơ sinh non, khó khăn 
chuyển dạ, đặc biệt sảy thai 

Nếu không mong muốn mắc phải những biến chứng trên, phụ nữ cần mau chóng tiến hành xét nghiệm 
ngay khi nghi ngờ bản thân gặp phải chứng bệnh này hoặc xuất hiện các biểu hiện không rõ căn nguyên. 
Việc kiểm tra càng sớm sẽ thì có một số quy trình chữa trị dễ thực hiện, tình trạng bệnh nhanh chóng hồi 
phục và Bên cạnh đó. 

phỏng đoán bệnh phì đại tử cung 

hầu hết, nữ giới khó có nguy cơ nhận thấy mình mắc phì đại dạ con nếu không làm những những xét 
nghiệm cận lâm sàng cấp thiết. Bởi vì bệnh lý này vốn thấy ít biểu hiện, Hơn nữa chúng có khả năng mắc 
nhầm tưởng đối với những chứng bệnh phụ khoa không giống. 

thông thường, chuyên gia sẽ Tùy thuộc vào một số dấu hiệu nhận biết thất thường của bệnh nhân phối 
hợp việc chạm nắn vùng bụng để thăm khám xem có triệu chứng của u xơ tử cung hoặc không. Bởi vậy 
đưa ra các chỉ dẫn hợp lý nhằm khoanh khu vực bệnh lý mà người bị bệnh có nguy cơ gặp phải. Cụ thể 
hơn: 

– thăm khám lâm sàng: 

• Thể trạng ở ngoài thông thường hay có làn da xanh xao như bạn nam bị thiếu máu; 

• thì có dấu hiệu nhận biết chảy máu dạ con bất thường hay dấu hiệu vì mắc đè nén tại vùng hạ vị; 

• thấy biểu hiện phúc mạc bởi khối u thoái hóa hoạt tử như nôn mửa, chán ăn, tiêu chảy, buồn 
nôn, sốt, cảm giác đau bụng liên tục, lượng nước tiểu giảm sút,… 

– xét nghiệm cận lâm sàng: 

• Siêu âm: Là một trong những thủ thuật thăm khám cơ bản để nhận dạng bệnh phái đẹp Nhìn 
chung và bệnh phì đại tử cung Nói chung. Bác sĩ có thể tiến hành siêu âm qua con đường bụng 
hoặc đường âm đạo để cho đặc thù của u bướu thông qua kích cỡ, hình dáng,… phần lớn chị 
em sẽ được siêu âm dò âm hộ vì phương pháp này chẩn đoán ra kết quả chính xác hơn. Tiểu 
phẫu siêu âm chỗ bụng chỉ thích hợp cho biết các đối tượng chưa quan hệ tình dục; 

• Siêu âm bơm nước muối: Là thủ thuật siêu âm được tiến hành trong buồng tử cung thông qua 
việc đưa chất lỏng (nước muối) vào dạ con. Với giải pháp sẽ đồng ý chuyên gia nhận biết quá 
trình hiện hiện của u xơ trong khoang dạ con hay không; 

• xét nghiệm máu: đối với trường hợp mắc ra máu âm hộ bất thường, bác sĩ có khả năng chỉ định 
khiến xét nghiệm máu để xét nghiệm nguyên do gây giai đoạn này; 

• Nội soi buồng tử cung: đối với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ tiến hành đưa 1 ống soi nhỏ thì có gắn thiết 
bị chiếu sáng cùng với camera vào trong dạ con. Rồi, thực hiện bơm nước muối sinh lý nhằm 



khiến cho rộng lòng tử cung. Bởi vậy, cho phép bác sĩ chuyên khoa quan sát độ ở thành tử cung 
cùng với lỗ mở của vòi trứng. 

• Chụp X – quang dạ con vòi trứng: liệu pháp này thường hay chỉ dẫn phỏng đoán những trường 
hợp người bị bệnh có băn khoăn mối quan hệ tới độ vô sinh, hiếm muộn. Không những vậy, 
chụp X – quang còn giúp chuyên gia quan sát quá trình thông thương của vòi trứng và quá trình 
hiện diện của các u xơ cơ dưới lớp niêm mạc; 

• Cộng hưởng từ MRI: kỹ thuật này sẽ kết luận ra hình ảnh liệu có tình hình sắc nét hơn thủ thuật 
siêu âm. Người bị bệnh hoàn toàn yên tâm khi chẩn đoán bệnh với phẫu thuật này bởi vì không 
lấy bất kỳ tia xuất xạ nào. 

Siêu âm là phẫu thuật đồng ý bác sĩ nhận thấy được sự hiện diện của khối u trong cử cung của nữ 

Maps: https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ph%E1%BB%A5+khoa+uy+t
%C3%ADn+t%E1%BB%91t+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0142433,105.8192117,1
5.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abdc001cdaaf:0x749605bfb33f374c!2zUGjDsm5nIGtow6FtIHBo4bu
lIGtob2EgdXkgdMOtbiB04buRdCDhu58gSMOgIE7hu5lp!8m2!3d21.0094728!4d105.8234053!10e4!3m4!
1s0x3135abdc001cdaaf:0x749605bfb33f374c!8m2!3d21.0094728!4d105.8234053?hl=vi-VN 

Maps: https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ph%C3%A1+thai+an+to%C3
%A0n+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0087514,105.8258187,16z/data=!4m5!3m4!1s
0x3135ad3977ab2d6f:0xa5e42dee22519bc8!8m2!3d21.0100985!4d105.8231794?hl=vi 

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng của đã tình huống rõ ràng, bác sĩ chuyên khoa có khả năng chẩn 
đoán cũng như khoanh vùng bệnh nhân có khả năng gặp phải một số bệnh lý sau: 

• thì có u bướu tại hạ vị: chẩn đoán bị polyp tử cung, lạc nội mạc tại cơ dạ con hoặc có triệu chứng 
mang thai; 

• đau chỗ chậu: cho biết mắc lạc nội mạc buồng trứng, u nang buồng trứng xoắn, viêm phần phụ, 
thai phía ngoài tử cung,…; 

• ra máu tử cung bất thường: cho căn bệnh phát triển nội mạc tử cung, bệnh ác đặc tính của niêm 
mạc tử cung,… 
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