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Ung thư âm hộ được coi là một bệnh hiếm thấy. Bệnh thường gặp nhiều hơn ở những phụ nữ
ngoài 50 tuổi, tuy nhiên, ngày nay bởi nhiều lý do khác nhau như thói quen sinh hoạt, chế độ
dinh dưỡng… chưa chuẩn mực nhiều trường hợp phụ nữ trẻ cũng mắc bệnh.      
    

Nguyên nhân

  

Nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa rõ nhưng các chuyên gia đã đưa ra một số phỏng
đoán như do:

  

-Những khối u biểu mô bên trong - VIN (viết tắt của cụm từ tiếng Anh vulval intra neoplasia),
những khối u biểu mô này biến chuyển thành yếu tố tiền ung thư trong da âm hộ. Khối u này
ban đầu có thể chưa phải là ung thư nhưng nó có thể tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, nếu
như ai đó bị các khối u này thì cũng đừng quá lo lắng, vì đa số các trường hợp chỉ là lành tính.
Các triệu chứng thường gặp nhất là ngứa. Vùng bị khối u biểu mô có thể sưng lên với vùng da
dày và đỏ, với những vết đốm có màu trắng nhợt hơn hoặc sẫm hơn.

  

-Virus gây u nhú HPV được nghĩ như một nguyên nhân gây bệnh, khoảng từ 3 đến 5/10 trường
hợp ung thư âm hộ mà nguyên nhận là do HPV. Virus này lây truyền qua các hoạt động tình
dục. Có nhiều loại virus HPV và một vài loài có nguy cơ gây ung thư cao.

  

-Nghiện thuốc. Nghiên cứu cho thấy nghiện thuốc có thể tăng nguy cơ phát triển cả ung thư biểu
mô và ung thư âm hộ.

  

-Bệnh da và viêm mãn tính, một số bệnh da có nguy cơ phát triển thành ung thư như bệnh xơ
hóa cứng da có những mảng tổn thương cúng tròn, bệnh Lichen hoặc bệnh xơ hóa xương mãn
tính tuổi già - bệnh Paget’s.

  

Triệu chứng

  

-Ngứa rát và đau xung quanh âm hộ.
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-Cục u hoặc mụn nổi lên rất rõ trên da.

  

-Ra máu và khí hư nhiều.

  

-Đau rát khi tiểu tiện.

  

Khi có một trong các dấu hiện trên chưa chắc bạn đã có bệnh liên quan đến ung thư, tuy nhiên
vẫn nên đi khám, kiểm tra để có thể phát hiện bệnh sớm.

  

Chuẩn đoán và chữa trị

  

Bác sĩ phụ khoa sẽ cho bạn làm xét nghiệm máu, thăm khám bên ngoài để phát hiện những
vùng có các mô tế bào bất bình thường. Kiểm tra bên trong để tìm những chỗ khác thường của
âm đạo, cổ tử cung và có thể lấy sinh thiết để xác minh chuẩn đoán.

  

Phẫu thuật là biện pháp xử lý chính đối với ung thư âm đạo. Điều trị bằng hóa chất và trị xạ
cũng có thể là những biện pháp cần thiết. Các lựa chọn điều trị sẽ phụ thuộc vào loại ung thư
cũng như vị trí và kích thước của khối u đó.

  

(Theo   Mỹ Phẩm)
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