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HỢP NHÂN



Đại cương

• Là bệnh thường gặp ở đường tiêu hóa

• Tình trạng lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương, do mất rào bảo vệ (do
acid hay pepsin) gây ra.





Nguyên nhân

• Stress

• Ăn uống không điều độ (ăn không đúng

giờ, bỏ bữa, nhiều đồ chua cay …)

• Dùng thuốc không đúng cách (Aspirin,

thuốc chống loãng xương, giảm đau …)

• Rượu bia

• Nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori.



H plylori

• Là loại vi trùng khó trị vì sống được trong dịch dạ dày, là môi trường
khắc nghiệt.

• Hơn 50% dân số thế giới có H.Pylori cư trú trong dạ dày

• Là nguyên nhân chính dẫn đến loét, ung thư biểu mô tuyến, và
lymphoma dạ dày.

• Đường lây truyền: Chưa chắc chắn lây như thế nào. Tuy nhiên các con
đường có thể lây:
• Phân – miệng

• Miệng – miệng

• Dạ dày – miệng



Triệu chứng

Viêm dạ dày không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng



Biến chứng

• Viêm lâu ngày, không điều trị có thể:

• Xuất huyết dạ dày

• Thiếu máu, sụt cân …

• Loét dạ dày – thủng dạ dày

• Nặng nhất viêm teo niêm mạc

• Hậu quả xấu nhất là ung dạ dày



Biến chứng



Chẩn đoán

Thông thường dễ chẩn đoán, một số trường hợp cần thêm CLS:

• Nội soi

• Test H. Pylori: Xét nghiệm máu (ít chính xác), clo test, test hơi thở, XN phân

• X – Quang: ít dùng



Nội soi



Test hơi thở C13



Test hơi thở C13



Điều trị

• Bệnh nhân cần hợp tác tốt (ăn uống điều độ, dung thuốc đúng liều,

đúng cách…)

• Dễ thất bại, dễ tái phát nếu nguyên nhân lập lại, không biết nguyên

nhân



Phòng ngừa

• Nếu bệnh nhân chú ý để tìm nguyên nhân,biết quan tâm cơ thể thì
bệnh ít tái phát.

• Không hút thuốc lá, giảm rượu bia

• Uống thuốc đúng cách

• Ngủ đúng giờ, đủ giấc

• Khó nhất là stress, nhiễm H. Pylori.



Các câu hỏi thường gặp



Thankyou!


