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Bệnh Chlamydia là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu và
cách điều trị
August 20, 2021

Bệnh Chlamydia là gì? Nghe tới bệnh lậu hẳn đa số mọi người đều không mấy xa lạ. Tuy nhiên nghe tới Chlamydia thì hẳn nhiều
người thấy lạ lẫm. Nhiễm trùng Chlamydia là một trong số những bệnh phổ biến. Chlamydia thường đi kèm với bệnh lậu. Thực
tế, số người nhiễm chlamydia còn cao hơn hẳn so với số người mắc mới lậu mỗi năm.

BỆNH CHLAMYDIA LÀ GÌ?
Trước tiên, cần phải hiểu rõ Chlamydia là cách gọi bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu do khuẩn Chlamydia Trachomatis gây ra.
Khuẩn Chlamydia thực tế có thể gây bệnh ở nhiều vị trí. Chlamydia xảy ra tại vùng kín có những biến chứng nặng nề.

Chlamydia Trachomatis mặc dù là một loại vi khuẩn nhưng rất nhỏ. Chúng mang nhiều đặc điểm của virus gây bệnh. Do vậy
Chlamydia cần được chữa đúng phương pháp và chữa cẩn thận. Bệnh chlamydia gây viêm nhiễm đường tiết niệu có ảnh hưởng
cực kỳ nặng nề.
Người bị nhiễm khuẩn Chlamydia có nguy cơ vô sinh cực kỳ cao. Do vậy khi mắc bệnh nhất thiết phải đi thăm khám và điều trị
ngay. Nếu không thì nguy cơ vô sinh - hiếm muộn luôn rình rập. Về sau khi viêm nhiễm ăn sâu sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sức
khỏe.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH CHLAMYDIA
Đầu tiên, cần hiểu rằng chlamydia là một bệnh viêm nhiễm. Bệnh có tác nhân cụ thể nên đa số người mắc bệnh là do lây lan vi
khuẩn từ người khác. Chlamydia có thể lây qua nhiều con đường khác nhau phổ biến như sau:

Quan hệ tình dục
Bất cứ ai có quan hệ đều có khả năng nhiễm khuẩn Chlamydia. Mỗi năm có tới 127 triệu người mắc mới Chlamydia. Đây là con số
thống kê mới nhất từ WHO. Bệnh Chlamydia chủ yếu lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục. Tất cả mọi hình thức quan hệ đều
gây lây lan bệnh.
Nhiều người lầm tưởng Chlamydia chỉ lây khi có quan hệ thực sự qua đường tình dục. Quan điểm này hoàn toàn sai lầm vì quan hệ
đường miệng hậu môn cũng lây bệnh. Bất cứ hình thức quan hệ nào dù tránh thai cũng vẫn lây bệnh. Chỉ có bao cao su là phương
pháp ngăn ngừa lây lan bệnh qua đường tình dục duy nhất. Có thể đảm bảo hiệu quả cực cao nếu sử dụng đúng cách.

Lây qua tiếp xúc trực tiếp
Chlamydia là bệnh lý thường lây qua đường tình dục. Tuy nhiên ngoài con đường này thì chlamydia cũng có thể lây nếu có vết
thương hở. Hoặc có thể lây nếu có tiếp xúc đường máu. Những tiếp xúc này bao gồm hành động ôm hôn hay va chạm, cọ xát cơ
quan sinh dục. Dù là như thế nào thì chỉ cần tiếp xúc với dịch âm đạo - niệu đạo và máu người bệnh là đã có thể lây nhiễm rồi.

Lây qua tiếp xúc gián tiếp

Chlamydia có sẵn trong dịch và máu của người bệnh. Do vậy những đồ vật cá nhân như khăn mặt, khăn tắm, dao cạo, đồ lót…
đều có thể mang dịch. Người bệnh nếu không tiến hành phòng tránh cẩn thận sẽ gây lây lan cho những người khác.
Ngoài ra, Chlamydia còn là một bệnh có thể lây truyền từ mẹ sang con. Do vậy người bệnh bắt buộc phải tiến hành thăm khám
càng sớm càng tốt. Đặc biệt với đối tượng bà bầu thì cần phải tiến hành thăm khám kiểm tra cẩn thận trước, trong và sau thai kỳ.

KHI BỊ MẮC BỆNH CHLAMYDIA CÓ BIỂU HIỆN GÌ
Sau khi xâm nhập vào cơ thể người bệnh do một trong số những nguyên nhân trên. Vi khuẩn chlamydia có thời gian ủ bệnh rất
ngắn chỉ từ 1 - 3 tuần. Sau khi đã thích nghi được với môi trường của cơ thể vi khuẩn này bắt đầu hoạt động và gây ra những biểu
hiện như:

Biểu hiện bệnh Chlamydia ở nam giới
Khi bị nhiễm khuẩn chlamydia nam giới có thể thấy dịch niệu đạo tiết ra nhiều hơn, có màu hơi trắng hoặc vàng.
Gặp nhiều khó khăn khi tiểu tiện, tiểu buốt tiểu rắt, tiểu nhiều lần và có cảm giác nóng rát mỗi khi đi tiểu.
Khi mắc bệnh nam giới còn có cảm giác đau rát, ngứa ngáy vùng bao quy đầu.
Ngoài ra, nam giới còn có thể bị đau ở hậu môn, đau tinh hoàn, đau nhức khi quan hệ tình dục, nhất là khi xuất tinh.

Biểu hiện bệnh Chlamydida ở nữ giới
Khi vi khuẩn chlamydia xâm nhập vào âm đạo gây tình trạng viêm âm đạo khiến dịch âm đạo tăng lên gây cảm giác ngứa rát, kèm
theo mùi hôi khó chịu.
Khí hư tăng đột ngột, đặc sánh như mủ có màu vàng, xanh hoặc nâu sẫm
Xuất hiện cảm giác đau lưng, đau bụng khi đến kỳ kinh, đau hông, đau khi quan hệ tình dục những cơn đau này có thể âm ỉ hoặc đôi
khi quặn thắt.
Nữ giới còn gặp những rắc rối về việc tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, nước tiểu có mùi nồng nặc.
Ngoài ra, nếu có quan hệ tình dục bằng miệng người bệnh còn bị đau hòng, lở miêng, đau miệng…

TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG DO BỆNH CHLAMYDIA GÂY RA
Bệnh chlamydia nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách sẽ khiến người bệnh phải chịu những tổn thương nặng
nề:

1. Tác hại của bệnh chlamydia đối với nữ giới
1.1. Mắc bệnh viêm cổ tử cung:
Vi khuẩn chlamydia xâm nhập gây viêm âm đạo, viêm nhiễm cổ tử cung. Fây tình trạng khí hư ra nhiều, chảy máu âm đạo bất
thường, đau tức vùng bụng dưới, kéo dài sẽ dẫn tới viêm cổ tử cung.
1.2. Gây viêm tắc ống dẫn trứng:
Khi viêm cổ tử cung do khuẩn chlamydia nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ gây viêm tắc ống dẫn trứng. Khiến quá
trình thụ thai không được diễn ra thuận lợi, đẩy nữ giới đến nguy cơ vô sinh vĩnh viễn.
1.3. Mắc các bệnh phụ khoa:
Trường hợp nữ giới nhiễm Chlamydia sẽ dẫn tới các bệnh phụ khoa: viêm vùng chậu, bệnh cổ tử cung…. Nhiễm bệnh này chị em
phụ nữ có thể bị viêm khung xương chậu, viêm phúc mạch chậu hông, đau xương chậu mãn tính. Điều này có ảnh hưởng không
nhỏ đến cuộc sống hằng của người bệnh.
1.4. Nguy hiểm nếu đang mang thai:
Nữ giới bị nhiễm khuẩn chlamydia sẽ rất dễ bị mang thai ngoài tử cung, sảy thai, lưu thai, sinh non. Nếu đứa trẻ được sinh ra sẽ bị
mắc bệnh chlamydia bẩm sinh, suy giảm thị lực cũng như khả năng vận động.

2. Tác hại do bệnh chlamydia gây ra đối với nam giới
2.1.Tăng nguy cơ mắc bệnh nam khoa
Nếu người bệnh không điều trị kịp thời, bệnh Chlamydia sẽ tiếp tục phát triển và gây ra các bệnh nam khoa. Các vi khuẩn
chlamydia có thể lây lan sang tuyến tiền liệt. Bệnh nam khoa này có thể gây đau trong và sau quan hệ, đi tiểu đau, tiểu nhiều lần.

Ngoài ra, bệnh chlamydia còn khiến nam giới bị viêm tinh hoàn với triệu chứng đau khi quan hệ, xuất tinh.
2.2. Giảm chất lượng đời sống tình dục
Bệnh chlamydia khiến nam giới phải chịu những cơn đau đớn ở tinh hoàn, đau nhức khi quan hệ tình dục hay xuất tinh. Kèm theo
đó là không ít những phiền toái do vấn đề tiểu tiện. Sẽ khiến nam giới giảm ham muốn, không còn hứng thú với chuyện quan hệ
tình dục.
2.3. Đối mặt với nguy cơ bị vô sinh – hiếm muộn:
Khi nam giới bị nhiễm bệnh chlamydia sẽ gây cản trở tinh trùng di chuyển vào gặp trứng. Do đó mà có thể tước đi quyền làm cha
của nam giới.

CÁCH ĐIỀU TRỊ CHLAMYDIA HIỆU QUẢ
Bệnh chlamydia là gì thì người bệnh có thể tìm tới các cơ sở y tế uy tín để được giải đáp. Nếu đến các cơ sở chuyên khoa thì
người bệnh có thể được chữa luôn một cách hiệu quả. Hiện nay có rất nhiều phòng khám điều trị chlamydia bằng kỹ thuật phục
hồi gen liên kết DHA.
Kỹ thuật DHA có nhiều ưu điểm và cho kết quả vượt trội hơn những phương pháp bình thường. Kể từ khi điều trị bằng phương
pháp này bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn căn bệnh Chlamydia phiền toái. Phương pháp điều trị này có ưu điểm như:
Chẩn đoán và điều trị chính xác kết hợp công nghệ di truyền
Đây là một phương pháp điều trị khoa học được phát triển kết hợp với công nghệ di truyền hiện đại. Giúp cho việc chẩn đoán và
điều trị chính xác hơn, liên quan chặt chẽ đến đặc điểm gây bệnh, khắc phục nhược điểm của các cách điều trị truyền thống.
Phát hiện virus gây bệnh, tiêu diệt hoàn toàn
Sử dụng các thiết bị phát hiện công nghệ cao như hệ thống phát hiện DNA gây bệnh, dụng cụ huỳnh quang miễn dịch và đầu đọc
vi bản,...đã phát hiện và định lượng toàn diện virus. Tiến hành điều trị theo mục tiêu khoa học, loại bỏ hoàn toàn mầm mống gây
bệnh.
Ức chế chuyển đổi chuỗi gen, ngăn chặn bệnh tái phát
Theo sàng lọc các đặc tính của vi khuẩn gây bệnh và các chủng mới, làm ức chế sự trao đổi chất của chuỗi gen. Kỹ thuật này sẽ
ức chế ngăn chặn chủng mới không bị phá hủy và ngăn ngừa bệnh Chlamydia tái phát.
Loại bỏ các biến chứng
Kỹ thuật DHA điều trị toàn diện và có hệ thống các yếu tố gây bệnh viêm nhiễm, điều chỉnh chức năng của hệ miễn dịch, phục
hồi chức năng của các mô, các cơ quan. Việc này đã loại bỏ các biến chứng xuất hiện.
Ở Bắc Ninh có phòng khám đa khoa Thành Đô đã tiến hành chữa chlamydia cực hiệu quả với kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA.
Phương pháp được tiến hành bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao cùng máy móc tiến tiến, hiện đại. Đã đem đến hiệu quả cao,
giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh Chlamydia.
Để đảm bảo việc khám chữa chlamydia được tốt nhất, phòng khám bệnh xã hội đa khoa Thành Đô - Bắc Ninh thực hiện điều trị
theo đúng quy trình. Cụ thể, trước tiên người bệnh sẽ được hướng dẫn thăm khám và xét nghiệm viêm nhiễm cẩn thận. Bác sĩ
phải kiểm tra đường tiết niệu và vùng kín xem mức độ ảnh hưởng của bệnh tới đâu rồi mới điều trị.
Sau khi thăm khám cẩn thận và có kết quả tình trạng bệnh thì sẽ tiến hành điều trị. Bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị và chi phí
trước cho người bệnh. Sau đó mới điều trị theo đúng nhu cầu và mong muốn của bệnh nhân. Tại phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh có đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Do vậy đảm bảo chữa chlamydia khỏi hoàn toàn uy tín.
Nếu người bệnh quan tâm tới bệnh chlamydia hoặc nghi ngờ mắc bệnh hãy đi khám ngay. Bệnh có tỉ lệ gây vô sinh rất cao. Hãy
tới phòng khám đa khoa Thành Đô - Bắc Ninh để được tư vấn rõ. Hoặc e ngại thì tìm tới Tư vấn sức khỏe 24h bằng cách click
khung chat tư vấn bên dưới đây, các chuyên viên y tế sẽ tư vấn bệnh miễn phí cho bạn.
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