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Bệnh lậu cầu (vi khuẩn lậu) là gì? Dấu hiệu nhận biết
và cách chữa trị bệnh
August 20, 2021

Bệnh lậu cầu là căn bệnh xã hội do vi khuẩn cầu lậu Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh còn với khả năng lây
truyền rất cao, gây ra nhiều biến chứng hiểm nguy tác động tới sức khỏe và tính mạng người bệnh. Bài viết dưới
đây sẽ giúp bạn đánh giá rõ hơn về bệnh lậu cầu cũng như cách điều trị khi bị nhiễm lậu cầu.

BỆNH LẬU CẦU LÀ GÌ?
Lậu cầu (vi khuẩn lậu) là căn bệnh nhiễm khuẩn lây qua con đường quan hệ tình dục do song cầu khuẩn Neisseria
gonorrheae gây nên. Vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh sau lúc xúc tiếp có màng nhầy của bộ phận
sinh dục ở cả nam và phụ nữ. Không những thế, vi khuẩn này cũng có thể truyền nhiễm sang những bộ phận khác
trên cơ thể như màng nhầy ở hậu môn, miệng, mắt, họng,…

Khi mắc bệnh, thân thể sẽ xuất hiện các triệu chứng của bệnh lậu cầu cấp tính là đái buốt, đái ra mủ. Còn những
trường hợp lậu mãn tính thường không gây ra những thể hiện bất thường làm việc nhận diện ra bệnh rất khó khăn
và gây hiểm nguy cho sức khỏe. Lậu cầu là căn bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ, bệnh chiếm 3 – 15% trong tổng
số những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm qua trục đường tình dục hiện nay.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH LẬU CẦU
Theo những chuyên gia có nhiều nguyên nhân gây bệnh lậu cầu trong đó có thể gói gọn thành các nguyên nhân
sau:
Quan hệ dục tình không an toàn
Đây là đường lây nhanh và chủ yếu nhất. Việc tiếp xúc trực tiếp sẽ làm cho vi khuẩn lậu lây lan nhanh chóng. Khi
quan hệ tình dục bệnh lậu cầu ngoài lây qua đường âm đạo thì lậu khuẩn còn lây qua tuyến đường miệng, hậu
môn...
Lây từ mẹ sang con
Nếu như trong giai đoạn với thai hoặc bị mắc bệnh lậu cầu trước ấy thì khả năng lây bệnh cho con là rất cao. Vi
khuẩn lậu lây trong thời gian mẹ sinh ra con, và cho con bú.
Tiếp xúc với vết thương hở của người bệnh
Lúc bạn xúc tiếp có vết thương hở của người bị bệnh lậu thì khả năng truyền nhiễm bệnh lậu của bạn cũng rất cao.
Dùng chung đồ với người nhiễm bệnh
Việc bạn dùng chung đồ sử dụng sinh hoạt hàng ngày có người bị bệnh lậu cầu thì nguy cơ nhiễm của bạn cũng rất
cao.
Do khả năng truyền nhiễm của bệnh lậu cầu có trong tuyến đường. Bạn nên đi khám và điều trị bệnh lậu cầu lúc
có các dấu hiệu ban đầu của bệnh giảm thiểu lây cho bạn tình cũng như người trong gia đình.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH LẬU CẦU
Những dấu hiệu bệnh lậu cầu ở nam và nữ với sự khác nhau. Bên cạnh đó sẽ không khó để bạn nhận ra những dấu
hiệu đó cụ thể:

Triệu chứng bệnh lậu ở nữ giới
Dấu hiệu hiệu bệnh lậu ở phụ nữ điển hình:
Tiểu rắt, tiểu buốt và tiểu ra mủ có màu trắng đục (hoặc có màu vàng xanh) với mùi hôi khó chịu, có cảm giác bỏng
rát và đau mỗi khi đi tiểu.
Bộ phận sinh dục bị sưng rái cá đỏ, ngứa ngáy, đau rát và bạch đái thất thường.
Chị em có cảm giác đau mỗi lúc quan hệ tình dục và sưng đau hạch bẹn.
Giả dụ bị bệnh lậu ở miệng, chị em sẽ xuất hiện tình trạng bị sưng đau, ngứa rát và có mủ trắng đọng lại tại cổ họng,
amidan sưng to và bị mưng mủ, ho cũng kéo dài,... Còn bị nhiễm bệnh lậu ở hậu môn sẽ với các triệu chứng viêm hậu
môn.
Trực tràng, đau rát và ngứa ngáy khó chịu lúc đi đại tiện.

Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới
Thời gian ủ bệnh lậu ở nam giới sẽ trải qua các giai đoạn như sau
Giai đoạn một: lậu khuẩn bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Cứ 15 phút chúng lại phân chia một lần. Sau khoảng 36 tiếng
thì vi khuẩn lậu sẽ xâm nhập vào sâu các cơ quan trong cơ thể người bệnh
Giai đoạn hai: vi khuẩn lậu bắt đầu sinh sôi, phát triển và hoàn thành một chu kỳ sống
Giai đoạn ba: có một số vi khuẩn lậu chết đi, loại trừ độc tố. Những độc tố này sẽ gây ra các triệu chứng lâm sàng
trên cơ thể của người bệnh.

Sau thời gian ủ bệnh, bệnh lậu sẽ gây ra những triệu chứng đặc trưng trên cơ thể người bệnh đó là:
Nam giới sẽ thấy tiểu buốt, tiểu đau, tiểu lắt nhắt trong ngày
Dòng tiểu yếu, nước tiểu đục có thể lẫn máu và mủ
Nước tiểu có mùi khó chịu
Đau dọc niệu đạo, niệu đạo sưng, viêm, trợt đỏ
Sưng hạch ở hai bên bẹn, cơ thể mệt mỏi, khó chịu, sốt và buồn nôn
Lỗ niệu đạo chảy dịch mủ, dịch mủ đặc như nhựa chuối, dịch thường có màu vàng xanh, vàng đục hoặc trắng đục
Một vài người sẽ thấy xuất tinh đau, khó khăn khi xuất tinh, xuất tinh sớm

BỆNH LẬU CẦU CÓ GÂY NGUY HIỂM KHÔNG?
Bệnh lậu cầu là bệnh xã hội nghiêm trọng. Nếu bệnh không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng
như:
Gây vô sinh: Vi khuẩn lậu tấn công với thể khiến viêm buồng trứng, viêm tinh hoàn, ống dẫn tinh... Qua đấy gây ra
vô sinh ở nam và nữ.
Gây mù mắt: Nếu như vi khuẩn lậu ở mắt với thể khiến mắt bị mù.
Lây cho con cái: Nếu như mẹ bị lậu có thể làm cho con mẫu bị mắc lậu khi sinh ra có thể gây mù mắt...
Lây cho người thân: Việc dùng chung đồ sử dụng cá nhân có thể là môi trường lây bệnh lậu cầu.
Lây ra những bệnh xã hội: Bệnh lậu cầu sẽ lây lan nhanh ra xã hội nếu quan hệ tình dục bừa bãi với bạn tình mà
không có biện pháp an toàn.

CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU CẦU HIỆU QUẢ
Nguyên tắc trước hết để điều trị bệnh lậu cầu là khi có nghi ngờ bị mắc bệnh lậu cầu bạn nên đến các có sở y tế để
khám và điều trị. Đặc thù không được tự ý tậu thuốc về điều trị sẽ làm cho bệnh trở nặng hoặc kinh niên. Hiện tại
với 2 cách điều trị bệnh lậu cầu chính gồm:

Điều trị bằng kháng sinh
Các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh cho bạn để điều trị. Đây là một phương pháp khác phải chăng để điều trị
bệnh lậu cầu. Bên cạnh đó tùy thuộc vào chừng độ mắc bệnh của bạn mà bác sĩ sẽ kê những đơn thuốc khác nhau.
Vì vậy bạn không nên tự ý dùng đơn thuốc có sẵn mà nên uống theo đơn mới nhất của bác sĩ.

Điều trị bằng khoa học hồi phục gen liên kết DHA
Ngoài điều trị bằng thuốc hiện nay để chữa bệnh lậu cầu có thể dùng công nghệ hồi phục gen kết liên DHA.
Nguyên lý hoạt động của khoa học hồi phục gen kết liên DHA là xâm nhập sau đấy mẫu bỏ vi khuẩn lậu nhằm ngăn
ngừa bệnh tái phát. Tiêu dùng kỹ thuật bình phục gen kết liên DHA có các điểm hay như: tiêu diệt vi khuẩn triệt
để, ngăn đề phòng tái phát, giảm thiểu các biến chứng. không gây đau đớn, điều trị nhanh chóng...

CÁCH THỨC PHÒNG GIẢM THIỂU BỆNH LẬU CẦU
Quan hệ dục tình an toàn, dùng bao cao su, không quan hệ tình dục bừa bãi nhiều bạn tình.
Hạn chế tiếp xúc có vết thương hở của bệnh nhân hoặc với biện pháp bảo kê như găng tay trước lúc chạm.
Phụ nữ có thai phải điều trị triệt để hạn chế ảnh hưởng tới con cái.
Không nên dùng chung đồ dùng cá nhân.
Nếu bạn nghi ngờ bị lậu cầu nên đi khám để hạn chế truyền nhiễm cho người khác.

Trên đây là bài viết về bệnh lậu cầu (vi khuẩn lậu) là bệnh gì? Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị. Hi vọng
với những thông tin trên sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh cũng như điều trị sớm để giảm thiểu lây lan cho bạn tình
cũng như người thân trong gia đình, bạn bè.

Related Posts
No items found.

