Bệnh sùi mào gà và cách chữa bệnh sùi mào gà tại nhà
1. Bệnh lí sùi mào gà là gì?
Bệnh lí sùi mào gà là bệnh viêm nhiễm, một trong các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và do
một mẫu vi rút có tên là Human Papiloma virút dẫn đến.
lúc mắc nhiễm virus, người bệnh cách trị sùi mào gà tại nhà sẽ có một số biểu hiện tổn thương chủ
yếu tại niêm mạc cơ quan sinh dục, tại vùng hậu môn và tại miệng đối với một số người có hành vi
chuyện ấy bằng miệng (oral sex).

2. nguyên nhân gây Bệnh sùi mào gà?
nguyên do chính gây ra Bệnh lí sùi mào gà là do một mẫu virus có tên là Human Papiloma virút. virus
này không có vỏ bao ngoài nên nó rất ổn định và đề kháng với điều trị, do đó chưa có biện pháp có
thể điều trị tận gốc được bệnh.
Hiện nay có khoảng 100 týp virus không giống nhau, trong đấy khoảng 40 týp dẫn tới bệnh tại đường
sinh dục. Trong những týp gây bệnh con đường sinh dục thì cần lưu ý đến 4 týp là HPV týp 6 cũng
như 11 dẫn tới mụn cóc sinh dục là chủ yếu, trong lúc đó HPV týp 16 cũng như 18 gây ra ung thư
sinh dục là chủ yếu.
Liên quan đến con đường lây nhiễm của sùi mào gà

•
•
•

Bệnh chủ yếu lây thông qua đường tình dục nên các hành vi giao hợp tình dục với nhiều
người làm tăng tỉ lệ mắc bệnh. Đối tác bị bệnh có khả năng dễ dàng lây truyền cho bạn tình
lúc không dùng giải pháp bảo vệ podophyllin 25.
virus HPV hiện diện ngay tại một số thương tổn sùi mào gà, do đó khi tiếp xúc da, niêm mạc
với các sùi mào gà này có thể bị lan truyền vi rút cũng như mắc bệnh.
một số yếu tố như vệ sinh kém, bộ phận sinh dục ẩm ướt, hệ miễn dịch mắc suy giảm,
chuyện yêu kịp thời hay có khá nhiều bạn tình… sẽ tạo yêu cầu thuận lợi cho virus tiến công
cũng như gây bệnh.

3. biểu hiện của sùi mào gà?
Bệnh có thời gian ủ bệnh cũng như diễn tiến trong một thời gian dài từ nhiều tháng tới nhiều năm.
bệnh nhân nhiễm virus có thể không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong khoảng thời gian dài.
•

triệu chứng đặc trưng của bệnh là những sùi mào gà với hình ảnh sùi như bông cải.

tại nam giới, những sùi mào gà thường nổi ở bộ phận sinh dục nam, bìu, rãnh quy đầu hay mặt trong
lớp da bọc dương vật.
tại nữ giới, một số sùi mào gà thường nổi ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung.
chưa kể đến sùi mào gà cũng có khả năng xuất hiện ở mu, bẹn, ở vùng hậu môn ở cả hai giới.
Đối với các đối tượng có hành vi quan hệ tình dục bằng miệng, những sùi mào gà có thể hiện diện
trong khoang miệng của người bị bệnh.
•
•

một số sùi mào gà thường không đau. tình trạng hiếm, bệnh nhân có thể cảm thấy ngứa, đau
hay ra máu ở một số sùi.
mặt khác phụ nữ bị bệnh có khả năng bị tiết dịch âm đạo không bình thường do viêm.

>> ngoài Bệnh lí sùi mào gà, mụn rộp sinh dục cũng là một trong một số căn bệnh lây truyền qua
đường tình dục mà rất nhiều người bị phải!

4. bác sĩ sẽ chẩn đoán sùi mào gà như thế nào?
Chẩn đoán sùi mào gà tùy vào những yếu tố gợi ý, thăm khám cũng như xét nghiệm.
•

Yếu tố gợi ý https://suimaoga.webflow.io/posts/chua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-nha-dongian

– người bệnh đã từng bị một số bệnh lây truyền qua bệnh dục tình khác như lậu, giang mai, HIV…
– Bạn tình hay đối tác bị sùi mào gà hoặc những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác.
>> Sùi mào gà là một trong các bệnh xã hội. Vậy còn một số bệnh nào khác? Tìm hiểu ngay!
•

thăm khám

– Hiện diện các tổn thương sùi mào gà đặc trưng tại cơ quan sinh dục, hậu môn hay khoang miệng.
•

Xét nghiệm

Chỉ cần đi khám bằng cách nhìn thương tổn là có thể đủ để xác định sùi mào gà. tuy nhiên trong
những trường hợp trở ngại như các sùi có dạng hình không đặc trưng như to, cứng, loét, chảy máu
hoặc những sùi không đáp ứng chữa trị thì nhất thiết phải sinh thiết để xác định chắc chắn bệnh.

5. Bệnh sùi mào gà có khả năng tự khỏi không?
Bệnh lí sùi mào gà chẳng thể tự khỏi. khi nghi ngờ mắc bệnh người mắc bệnh nên đến khám chuyên
khoa da liễu để được chuyên gia chẩn đoán chính xác và có những cách thức trị liệu thích hợp.

6. trị liệu Bệnh lí sùi mào gà như thế nào?
Nguyên tắc trị liệu Bệnh sùi mào gà
•
•
•

trị liệu nhanh chóng nhằm loại bỏ sang thương sùi cũng như những tổn thương nghi ngờ là
ung thư.
không phải kỹ thuật nào là tối ưu nhất cho tất cả người bị bệnh. Việc chọn lựa cách thức điều
trị nào là tùy vào kích thước, số lượng, vị trí của những sùi cùng với hoàn cảnh và điều kiện
kinh tế của người bị bệnh.
có thể kết hợp khá nhiều phương pháp với nhau để đạt hiệu quả điều trị cao hơn.

những kỹ thuật chữa trị Bệnh lí sùi mào gà
1. Thuốc bôi

•
•
•
2. Áp lạnh

chuyên gia sẽ kê toa những dòng thuốc bôi lên những thương tổn sùi như Podo.filox,
immiquimod, sinecatechin.
người mắc bệnh cần xác định được sùi mào gà để tự bôi thuốc ở nhà. Lưu ý, phải bôi thuốc
lên đúng khu vực của sùi cũng như tránh bôi nhầm khu vực khác.
người bệnh nên thực hiện bôi thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để đạt được hiệu quả.

•
•

cách thức này dùng nhiệt độ thấp để bào mòn các sùi mào gà.
hạn chế của kỹ thuật này là gây đau, hoại tử và nổi mụn nước tại vùng được áp lạnh.

3. Trichloroacetic acid (TCA) cũng như Bichloroacetic acid (BCA)

phương thức này dùng một số acid Trichloroacetic hoặc acid Bichloroacetic để hủy các sùi mào gà.
giảm thiểu của kỹ thuật này là có thể dẫn đến thương tổn ở một số khu vực xung quanh nếu như
không điều chỉnh liều lượng acid cũng như nhất thiết phải thực hiện lặp lại hàng tuần để đạt được
hiệu quả chữa trị.
4. Phẫu thuật

các cách thức cắt bỏ, laser CO2 hoặc đốt điện có khả năng mẫu bỏ nhanh và ngay lập tức một số
thương tổn sùi mào gà.
tuy vậy hạn chế của phương pháp này là nguy cơ chảy máu khi thực hiện phẫu thuật, không đảm bảo
được rằng các thương tổn không quay trở lại trở lại.

điều trị Bệnh lí sùi mào gà bao lâu thì khỏi?
•
•
•
•

bình thường một số sùi mào gà sẽ khỏi sau 3 tháng trị liệu.
cần lựa chọn phương thức khác thay thế khi những triệu chứng không biến mất hay thuyên
giảm sau 6 tuần trị liệu đối với cách thức trước đó.
các yếu tố có thể ảnh hưởng tới hiệu quả chữa trị bao gồm sự tuân thủ điều trị và hệ miễn
dịch của người mắc bệnh.
Nguồn https://suimaoga.webflow.io/

