
Top 19 nguyên nhân gây đau bụng dưới ở phụ nữ
Đau bụng dưới  thường đau vùng chậu thường xảy ra ở các chị em khi tới vòng kinh. Một vài cơn đau nếu để lâu, gây mệt mỏi
bất tiện và ảnh hưởng tới sinh hoạt của chị em. Đau đớn bụng dưới là chứng bệnh phổ biến cả ở đàn ông và các chị em. Song, nữ
giới thường hay mắc phải đau đớn quá nhiều hơn, bởi vùng bụng là nơi tập trung các bộ phận sinh sản (phần phụ) của phụ nữ.

tương đối nhiều chị em xem nhẹ chứng tỏ đau bụng dưới là đau đớn phần phụ, Việc đó hoàn toàn sai. Có khá nhiều nguyên nhân
gây nên đau vùng bụng dưới, đây cũng là biểu hiện của tương đối nhiều mức độ chứng bệnh lý nguy hiểm, nên để ý để đẩy lùi
kịp thời.

1. Đau vùng chậu là gì?

đau đớn vùng chậu là một số cơn đau nhói hoặc âm ỉ ở phần không cao nhất của bụng và xương chậu. Cơn đau đớn này có nguy
cơ sự cảnh báo về các căn bệnh sự liên quan đến điều chỉnh tiêu hóa, tác dụng sinh sản, nguy hiểm hơn là còn đe dọa đến tính
mạng. Chị em cần đi gặp bác sĩ ngay nếu thấy hiện tượng đau đớn vùng chậu lâu ngày.

2. Viêm ruột thừa

Nếu bạn đau đớn nhói ở bụng dưới bên phải, nôn và sốt, hãy đi trung tâm y tế ngay vì rất có khả năng bạn gặp phải viêm ruột
thừa. Nếu mắc phải viêm ruột thừa, bạn cần tiểu phẫu cắt bỏ phần ruột thừa viêm này, nếu không sẽ gặp phải lan nhiễm trùng
trong ổ bụng, có thể dẫn tới tử vong.

3. Hội chứng ruột kích thích (IBS)

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một rối loạn tiêu hóa trong thời gian dài, khi điều chỉnh chế độ ăn đột ngột, hoặc mắc phải
hoang mang. Triệu chứng là các cơn đau bụng, chuột rút, đầy hơi, ợ chua, co thắt dạ dày, tiêu chảy hoặc táo bón.
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4. Đau bụng do rụng trứng

hay còn gọi là đau đớn bụng kinh, là tình trạng khá thường thấy khi chị em tới kỳ kinh, gây nên một vài cơn đau đớn nhói bụng.
Khi chị em đến kỳ rụng trứng, buồng trứng rụng một quả trứng cộng với những dưỡng chất dịch và máu gây ra kích ứng niêm
mạc bụng dẫn đến đau bụng dưới rốn. Cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội, dai dẳng Căn cứ vào cơ địa của đã từng đối tượng.

5. Hội chứng tiền kinh nguyệt

Sự rối loạn hormone ở nữ giới khi chuẩn bị xuất hiện kinh nguyệt sẽ gây ra các cơn đau đớn vùng bụng dưới. Nó còn gây ra
tương đối nhiều bất tiện như mọc mụn trứng cá, nhức đầu, đau bụng, chuột rút, tính khí bất thường. Chị em cần tập thể thao, bổ
sung chất để suy nhược các biểu hiện tiền kinh nguyệt này.

6. Có bầu ngoài tử cung

Nếu xuất hiện hiện tượng đau đớn vùng chậu mạnh hoặc chuột rút (đặc biệt là ở một bên), có máu bộ phận sinh dục nữ, buồn
nôn, chóng mặt kèm trễ kinh thì hãy đến gặp bác sĩ ngay, vì vô cùng có nguy cơ đây là triệu chứng của mang bầu ngoài tử cung,
khi một phôi trở nên và tiến triển ở ngoài tử cung, thường là ống dẫn trứng. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có khả năng tác động đến
sinh mạng.

7. Viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu là mức độ viêm nhiễm những cơ quan như vòi trứng, buồng trứng, tử cung, có khả năng gây nên bệnh vô sinh ở
nữ giới. Các biểu hiện như đau đớn bụng dưới bên trái hoặc bên phải, sốt cao hoặc sốt nhẹ, bài tiết dịch tiết âm đạo có mùi hôi,
đau khi "yêu" tình dục, mót tiểu. Tình huống rất lớn có nguy cơ phải thủ thuật.

8. U nang buồng trứng

U nang buồng trứng hay là vô hại, tuy nhiên khi u to dần lên sẽ gây đau vùng chậu, tăng cân, đi đái liên tục. Chị em cần phải đi
thăm khám bệnh phụ khoa hoặc siêu âm để nhận biết và xử trí sớm.

9. U xơ tử cung

phì đại tử cung phổ biến ở độ tuổi 30-40, u xơ tiến triển ở thành tử cung tuy nhiên không phải dạng ung thư, không gây nên vấn
đề gì cho sức khỏe. Một vài chị em có khả năng gặp phải đau đớn bụng dưới rốn, đau đớn vùng eo lưng, rối loạn kinh nguyệt
thường hay gặp phải đau khi "yêu" tình dục, gây ra không dễ trong việc mang bầu.

Để không gây nên hệ lụy nguy hiểm về sau, chị em cần phải can thiệp bằng phẫu thuật để cắt bỏ phì đại tử cung.

10. Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung là mô nội mạc tiến triển lan ra bên ngoài tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, bàng quang, cổ tử cung… Sự
tiến triển không bình thường đó khiến cho đối tượng chị em phụ nữ bị đau bụng dưới rốn và là yếu tố không thể mang bầu.

11. Nhiễm khuẩn đường niệu đạo

Khi vi trùng thâm nhập vào miệng sáo tấn công tất cả nơi, từ niệu đạo, bàng quang, niệu quản, gây ra các triệu chứng như đau
đớn bụng, tiểu đau đớn, buốt và lúc nào cũng mót tiểu. Nếu không chữa trị sớm sẽ gây nên viêm thận bể thận hoặc nhiễm khuẩn
huyết. Thế nên chị em cần thiết phải chú ý các biểu hiện như sốt, buồn nôn và đau ở một bên ở vùng lưng dưới để đi kiểm tra và
chữa liệu kịp thời.

12. Sỏi thận

Sỏi thận là sự kết lại của muối và khoáng chất có trong nước tiểu, chúng có nguy cơ nhỏ như một hạt cát thường hay rất lớn như
một vài viên sỏi to thậm chí bằng nắm đấm. Các biểu hiện nhận ra sỏi thận như đau quặn dữ dội ở vùng bụng dưới, nước giải có
thể chuyển sang màu hồng thường hay màu đỏ như máu, hoặc qua chụp Xquang, siêu âm. Khi cử động thường rối loạn tư thế sẽ
xuất hiện cơn đau đớn thắt ở vùng eo, có thể cộng với điều chỉnh tiểu, nhiệt độ cơ thể tăng, không dễ chịu, buồn nôn.

13. Viêm bàng quang kẽ

viêm bàng quang kẽ (IC) là mức độ đau mạn tính mối quan hệ tới viêm kẽ bàng quang. Các dấu hiệu như đi đái tương đối nhiều
lần mỗi giờ, áp lực trên vùng mu, đi tiểu đau và đau đớn khi "lâm trận" tình dục. Căn bệnh thường diễn ra ở chị em phụ nữ từ 30 -
40.

14. Các chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Khi bị nhiễm Chlamydia và bệnh lậu – 2 bệnh lây qua đường tình dục phổ biến, bệnh nhân sẽ gặp phải đau đớn buốt vùng chậu,
đi giải đau đớn, có máu giữa chu kỳ, đào thải dịch tiết âm đạo bất thường. Nên tìm đến bác sĩ để chữa căn bệnh, tránh nhiễm bệnh
cho đối tượng bạn tình của mình.

15. Đau đớn do sa tạng

Tình trang đau do sa tạng thường thấy ở chị em phụ nữ độ tuổi tiền tắt kinh, là dấu hiệu bộ phận sinh sản bắt đầu lão hóa, gây đau
đớn bụng dưới, vùng chậu, cảm giác đầy ở bụng dưới, khó chịu ở háng hoặc thắt vùng eo lưng, "làm chuyện ấy" tình dục đau
đớn. Đây không phải là một câu hỏi sức khỏe trầm trọng, nhưng mà nó gây sự không dễ chịu cho người mắc bệnh.

16. Hội chứng tắc nghẽn vùng chậu

Còn được gọi là hội chứng sung huyết vùng chậu, khi máu chảy ngược trong mạch máu, chúng trở thành sưng và đau. Đây là
một tình trạng không dễ nhận biết và giải quyết. Cơn đau đớn tăng lên khi bạn ngồi hoặc đứng.

17. Đau do mô sẹo

chất kết dính là một loại mô sẹo bên trong cơ thể, chúng tạo ra để kết nối các bộ phận hoặc cấu tạo. Nếu bạn đã thủ thuật ở vùng
bụng, chậu hoặc mổ ruột thừa, thường hay thủ thuật do nhiễm trùng ở địa điểm này, có khả năng thấy những cơn đau quặn.
Trong một tỷ lệ, bác sĩ làm một vài thủ thuật hoặc thủ thuật xóa bỏ để loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể.

18. Đau khi quan hệ tình dục

đau khi "yêu" tình dục có nguy cơ nhiễm trùng âm đạo, thiếu hoạt chất dịch bài tiết (khô âm đạo) và khá nhiều nguyên do khác.
Một số cơn đau này có thể thường xuyên hoặc âm ỉ, bạn cần đến ngay bác sĩ phụ khoa để giải quyết sớm.

19. Đau đớn vùng chậu mạn tính

đau đớn vùng chậu mãn tính là đau ở vùng giữa hông và rốn, kéo dài ít nhất 6 tháng. Chị em sẽ xuất hiện cơn đau đớn nhói đến
và đi bất chợt, có nguy cơ tiếp diễn trong kỳ kinh nguyệt, hoặc cũng có nguy cơ trong khi đi tiểu hay khi "yêu" tình dục. Đối với
một vài trường hợp này, giải pháp hiệu quả là tìm tới một bác sĩ chuyên khoa.

Tìm hiểu thêm 21 địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín

https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/dau-bung-duoi-o-phu-nu
https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/tu-van-suc-khoe-phu-khoa
https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/kham-phu-khoa-o-dau-tot

