
Đa nang buồng trứng có nguy hiểm không và cách 

phòng ngừa bệnh 
Đa nang buồng trứng là chứng bệnh Luôn Thấy trong Độ tuổi sinh nở mối liên quan Tới hormone Ở Phụ nữ, 

Tác động thẳng Đi Khả năng sinh con của Chị em Cùng Những bệnh Nguy hại Bất bình thường. Để hiểu Rõ rệt 

hơn về Kiểu căn bệnh này, Cùng Tìm hiểu đến bài viết Sau. 

Đa nang buồng trứng là gì? 

Đa nang buồng trứng là 1 bệnh về phụ khoa, diễn ra Tại Các Phụ nữ Đang có số lượng hormone sinh sản nữ 

giới ít hơn Bình thường Song lượng hormone sinh dục nam trong người lại quá Phần lớn làm cho ngăn cản Sự 

trứng rụng, làm cho trứng bị đầy trong Những nang trứng, làm cho nang trứng phát triển Bất bình thường Dẫn 

đến Quá trình Rối loạn Các hormone sinh duc trong người. 

Lúc Phụ nữ Bị mắc căn bệnh sẽ khiến người phản ứng Cùng với đề kháng insulin trở ngại Sự tiến hóa glucose. 

Khi lượng insulin trong cơ thể quá Hầu hết, dễ Gây thèm ăn, Dẫn tới Tăng cân Cùng sản xuất thêm Rất nhiều 

hormone sinh sản nam so Cùng với Bình thường. 

Dấu hiệu của đa nang buồng trứng 

Những Hiện tượng của căn bệnh Đều cực kỳ Lạ nhau Là do liên quan Đi Quá trình Rối loạn hóc môn. Nhiều 

Phụ nữ Bị bệnh này Thường xuyên béo phì, cũng Có Những Mức độ lông phát triển Chủ yếu Ở mặt, bụng hay 

bắp đùi… Một vài Biểu hiện Đều Bắt gặp Khi Bị mắc chứng bệnh đa nang buồng trứng, cụ thể: 
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Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha- 

noi.html 

Chi phí phá thai an toàn https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu- 
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6789.html 
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Chi phí hút thai https://trungtamytehuyenphuninh.vn/blog/chi-phi-hut-thai-het-bao-nhieu-tien-6789.html 

• Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt: Đều không Thường xuyên Cùng lâu ngày một Hình thức Khác lạ cùng với Hiện 

tượng kinh nguyệt Đang có ít hay Đã có Phần lớn, Đôi Lúc kinh nguyệt Xuất hiện một Giải pháp đột ngột. 

• Da trở Phải xấu hơn, Xuất hiện Mụn nhọt, da tối Cùng với sẫm màu hơn, Đều tập trung Ở Khu vực da vòng vo cổ 

Cùng Ở nách. 

• Lông Mọc Số đông Khác thường Ở mặt, ngực, bụng Và cả bắp đùi. 

• rụng tóc Số đông hơn Cùng với Chào mỏng hơn so Cùng Bình thường. 

• Thèm ăn, đi kèm Trạng thái Tăng cân không kiểm soát, béo phì. 

• Việc Mang bầu Bắt gặp Vô số Khó khăn. 

• Tiêu chuẩn tình Mất cân bằng Khác, Đã có Dấu hiệu trầm cảm. 

• Mọc Cấp độ ngừng thở Khi ngủ. 

3. Căn nguyên nào Gây nên bệnh đa nang buồng trứng 

Đa nang buồn trứng Do yếu tố di truyền: Theo Các nhà Tham khảo, Trường hợp mẹ, chị hoặc em gái của Bạn 

Bị Phải chứng bệnh buồng trứng đa nang, thì Bạn Có nguy cơ cao Bị mắc Cần Kiểu bệnh này hay Bị mắc Rối 

loạn vòng kinh. 

Do Giai đoạn kháng insulin: Insulin Đang có trách nhiệm Quan trọng trong Vấn đề kiềm chế lượng đường của 

người, Giúp tiến hóa con đường vào máu. Trường hợp cơ thể Có khả năng kháng insulin, Tác động Tới Việc Sử 

dụng insulin, Dẫn tới dôi thừa insulin, làm Nâng cao lượng androgen cản trở Quá trình phát triển của Những 

nang trứng, cản trở Quá trình trứng rụng. Bên ngoài ra, Việc không tự chủ được lượng insulin, khiến cho lượng 

đường trong cơ thể tiến hóa thành chất béo, Dẫn tới Cấp độ Tăng cân mất kiểm soát, béo phì. 

Là do thói quen ăn uống: Vấn đề ăn quá Đa phần tinh bột, đường trong thực đơn thường xuyên cũng là Tác 

nhân Bị căn bệnh. 

4. Những Hệ quả của chứng bệnh 

Một số Hệ lụy Nguy hại của đa nang buồng trứng Tác động Đi đến Sức khỏe, cụ thể: 

Nguy cơ vô sinh: bệnh Tác động Đến Sự phát triển của nang trứng, Cùng trở ngại Quá trình rụng trứng Tác 

động Đến Khả năng sinh đẻ của Chị em. Số đông Những Mức độ đa nang Nếu như không kịp thời Nhận dạng 

Đều Có thể lớn Bị mắc hi hữu muộn hay bệnh vô sinh. 

Bị béo phì: theo Khảo sát Có Khoảng hơn 80% Chị em Bị mắc căn bệnh đa nang buồng trứng Bị mắc béo phì. 
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căn bệnh tiểu đường: Sự Biến đổi Các hóc môn estrogen Cùng với insulin trong cơ thể khiến cho Đa phần Chị 

em phụ nữ Bị mắc buồng trứng đa nang Mắc bệnh tiểu đường. 

https://trungtamytehuyenphuninh.vn/blog/chi-phi-hut-thai-het-bao-nhieu-tien-6789.html


Hàm lượng cholesterol nhiều làm Nâng cao Khả năng Bị mắc Các chứng bệnh về tim mạch Cùng với đột quỵ 

Ung thư nội mạc tử cung: căn bệnh đa nang Hình thành kinh nguyệt không Đều, số lượng estrogen nhiều làm 

cho Những lớp niêm mạc dày lên Cùng không chịu bong tách làm Tăng Khả năng Bị mắc ung thư nội mạc tử 

cung so Cùng với Những người Đã có Chính Mình Bình thường không Mắc chứng bệnh. 

5. Nhận ra buồng trứng đa nang Như nào 

Để Nhận biết chứng bệnh buồng trứng đa nang, Chuyên gia chuyên khoa sẽ hỏi về Các Triệu chứng, Bản thân 

Hiện nay, tiền sử bệnh, Cùng với Những Câu hỏi mối quan hệ Đi đến vòng kinh, Quá trình Rối loạn cân nặng 

nề. 

Ngoài ra, Bác sĩ cũng tìm kiếm Các Biểu hiện Bất thường như Mụn nhọt trứng cá, Xuất hiện lông, kháng insulin 

Cùng Một số Hiện tượng Khác thường mà Người có bệnh Gặp Cần phải. Dựa đăng nhập Thành quả Khám, Bác 

sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định Tiến hành Các Xét nghiệm cận lâm sàng như: 

• Xét nghiệm máu: Đo lường Cùng với phân tách nồng cấp độ hormone, Do đó Bác sĩ sẽ Chủng trừ Mức độ Biến 

đổi kinh nguyệt hoặc Tăng Androgen. Ngoài ra, Khả năng dung nạp glucose, nồng mức độ cholesterol Và 

triglycerid Khi đói cũng được Nhận biết Lúc Kiểm tra máu. 

• Siêu âm: Từ Các hình ảnh siêu thanh, Bác sĩ tư vấn Có nguy cơ Thăm khám Hiện tượng Ngày nay của buồng 

trứng Cùng với cấp độ dày của niêm mạc dạ con. 

6. Các Điều trị buồng trứng đa nang 

Tùy thuộc vào Tình trạng bệnh, Sức khỏe tổng thể Cùng Nguy cơ cung ứng Cùng với Các Hình thức Cách chữa 

mà Người bị bệnh được Biện pháp dẫn Quy trình Điều trị Chi tiết. Việc Chữa trị Thường bắt đầu tiên với Vấn 

đề Mất cân bằng lối sống, Mất cân bằng lối sống, gồm Kiềm chế cân, ăn kiêng Cùng tập luyện thể dục thể 

thao.Biện pháp Chữa trị Tình trạng buồng trứng đa nang 

6.1. Kiềm chế cân 

Nghiên cứu chẩn đoán Gặp Giảm 5-10% trọng lượng người Có nguy cơ Giúp điều chỉnh chu kỳ kinh Cùng gia 

tăng Những Dấu hiệu đa nang buồng trứng. Bên ngoài ra, Hạn chế cân còn Giúp cải thiện cholesterol, Giảm 

insulin, Hạn chế Khả năng Mắc chứng bệnh tim mạch Cùng tiểu đường. 

6.2. Khẩu phần ăn 

1 khẩu phần ăn Sử dụng ít carbohydrate Có Dễ dàng phỏng đoán cả Vấn đề Giảm cân Cùng lượng insulin Tại 

Những người Bị đa nang buồng trứng. Chế độ ăn Có chỉ số đường huyết không cao cũng Hạnh phúc hơn trong 

Vấn đề điều hòa những ngày kinh nguyệt so Với chế độ ăn Bình thường. 

6.3. Tập luyện thể dục 

Một vài Tìm hiểu đã chứng minh 30 phút luyện tập thể dục thể thao cường cấp độ vừa Phải hàng ngày, ít nhất 3 

ngày một tuần sẽ Giúp cho Người phụ nữ Bị hội chứng buồng trứng đa nang Kiềm chế cân. Bên ngoài ra, luyện 



tập thể dục thể thao cũng Giúp tăng cường Sự trứng rụng Và lượng insulin Ở Phụ nữ. 
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6.4. Sử dụng kháng sinh 

chứng bệnh buồng trứng đa nang Có khả năng được Cách chữa bằng Các Dạng thuốc sau: 

• thuốc kháng sinh Khắc phục thai: Uống thuốc kháng sinh Phòng tránh thai phối hợp estrogen Cùng progestin liên 

tục Giúp cân với nội bài tiết tố trong người, điều chỉnh Sự rụng trứng, Kiềm chế Những Dấu hiệu đa nang buồng 

trứng Cùng với Hạn chế ung thư nội mạc tử cung. Người nhiễm bệnh Có nguy cơ Sử dụng miếng dán Hạn chế 

thai hoặc Cỡ đặt "cô bé" Thay thế cho biết thuốc đặt. 

• Metformin (Glucophage, Fortamet): Giúp Chữa đa nang buồng trứng bằng Cách gia tăng nồng mức độ insulin 

trong máu. Những Tham khảo đã chứng minh Khi Sử dụng Metformin kết hợp Cùng luyện tập thể thao Cùng với 

Biến đổi chế độ ăn Uống sẽ Giúp Người bệnh Kiềm chế cân, hạ con đường huyết, điều hòa kinh nguyệt hơn so 

Cùng không Áp dụng thuốc. 

• Clomiphene (Clomid): Đây là một Loại thuốc kháng sinh Hỗ trợ sinh con được Sử dụng Để kích thích trứng rụng 

Tại Những Phụ nữ Bị mắc đa nang buồng trứng Để Có thể Mang bầu. 

• Tẩy lông: Một vài Cách thức Chữa trị Có khả năng Giúp Mọi cơ thể ngừng Nổi lông hoặc Căn bỏ lông Nổi quá Chủ 

yếu Do đa nang buồng trứng Gây nên Gây nên. Kem Eflornithine (Vaniqa) là 1 Căn thuốc kháng sinh kê đơn Đã 

có công dụng làm trễ Quá trình tiến triển của lông tóc. Phía ngoài ra, Bệnh nhân Có khả năng Tìm hiểu Phương 

pháp triệt lông với laser hoặc điện phân, Giúp Loại bỏ Những sợi lông không nguyện vọng trên mặt Cùng cơ thể. 

khuyên rằng Người bệnh không Nên tự ý Sử dụng thuốc Lúc Chưa có chỉ dẫn của Bác sĩ chuyên khoa, Ngăn 

ngừa Những Di chứng Nguy hại Do tác dụng phụ của kháng sinh. 

6.5. Tiểu phẫu nội soi buồng trứng 

Trong 1 Số trường hợp cố định, Chuyên gia Có thể yêu cầu Tiểu phẫu Nhằm gia tăng Khả năng sinh con Lúc 

Các Cách Chữa trị Khác thường không Hiệu quả. Bác sĩ tư vấn sẽ Thực hiện nội soi, cắt góc buồng trứng Để bề 

mặt vòi trứng thông thoáng tạo cơ hội phỏng đoán Quá trình rụng trứng hay tạo Những lỗ nhỏ trên vòi trứng 

(phẫu thuật đốt buồng trứng) Nhằm Giảm lượng nồng mức độ androgen, kích thích rụng trứng. 

Dù Cách này chỉ đem tới Nhẹ nhàng nhất thời Tuy nhiên hơn 50% Chị em Có khả năng Có bầu trong Tầm một 

năm kể Từ Lúc Thủ thuật. 

6.6. Hình thức thụ tinh trong ống thử (IVF) 

một Phương pháp Chữa Bất bình thường Giúp Các người Bị mắc chứng bệnh buồng trứng đa nang Mang thai là 

thụ thai trong ống thử (IVF). Chuyên gia chuyên khoa sẽ thu thập trứng Và tinh binh của Đôi hai vợ chồng 

Cùng với kết luận họ thụ tinh trong Đề phòng thí điểm Nhằm tạo phôi. Sau này phôi được đặt đăng nhập tử 

cung của người vợ Để phát triển thêm. 



7. Phòng tránh chứng bệnh đa nang buồng trứng thế nào? 

Để Phòng ngừa chứng bệnh buồng trứng đa nang, Chị em Cần lưu ý: 

• Hạn chế cân, Phòng tránh Giai đoạn thừa cân, béo phì. 

• điều chỉnh Cùng xây dựng một chế độ ăn Sử dụng đầy đủ hoạt chất dưỡng chất, khoa học cùng với 1 thói quen 

sống lành mạnh: Bổ sung rau xanh, Những Loại Thực phẩm giàu protein, vitamin truy cập khẩu phần ăn, Ngăn 

ngừa Thức ăn ngọt, Hầu như đường kết hợp Với Vấn đề tập luyện thể dục thể thao, ngủ sớm Nhằm Chất lượng 

Chính Mình Cùng với mới đầu óc Thường thoải mái. 

• Có khả năng Sử dụng kháng sinh Đề phòng thai Để Ngăn ngừa Những Dấu hiệu của chứng bệnh, Nhưng Cần phải 

tuân thủ Biện pháp dẫn của Bác sĩ. 
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• Sử dụng Các sản phẩm Có xuất xứ Từ thảo dược thiên nhiên như An nữ giới đan Cùng với chiết bắn Khoảng cây 

trinh nữ hoàng cung Và xạ đen – hai nguyên liệu quý trong Vấn đề Tránh Và Hỗ trợ Cách điều trị u nang, Phì đại, 

đa nang buồng trứng. An chị em đan mang tới Dễ dàng Dưới đây hơn năm tuần Dùng, mang lại bình an cho Chị 

em Việt phái mạnh. 

 


