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Chuỗi hạt ngọc dương vật ở nam giới (sinh dục) có
nguy hiểm không? Cách chữa trị
August 18, 2021

Chuỗi hạt ngọc dương vật ở nam giới hay sinh dục ở nam giới là một hiện tượng viêm nhiễm ở quy đầu và thường là lành tính.
Bên cạnh đó những hạt ngọc sinh dục quy tụ ở đây làm nam giới gặp trắc trở lúc vệ sinh quy đầu. Là điều kiện thuận lợi cho vi
khuẩn, nấm, vi rút tấn công và gây ra bệnh. Cùng tìm hiểu chuỗi hạt ngọc sinh dục(quy đầu) ở nam giới là gì? Có nghiêm trọng
không? Cách điều trị triệt để qua bài viết bên dưới.

CHUỖI HẠT NGỌC SINH DỤC Ở NAM GIỚI LÀ GÌ?
Chuỗi hạt ngọc sinh dục hay còn gọi là chuỗi hạt ngọc dương vật. Thuật ngữ y khoa còn gọi là gai sinh dục. Chuỗi này là những
hạt nhỏ, có màu trắng hoặc hồng, tạo thành một hoặc 2 hàng dọc theo khấc quy đầu. Các hàng này tạo thành vòng tròn hoàn
toàn hoặc không hoàn toàn.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA CHUỖI HẠT NGỌC SINH DỤC
Những nguyên nhân chuỗi hạt ngọc dương vật hiện vẫn chưa rõ, nhưng các tín hiệu từ thực tế cho thấy, chuỗi hạt ngọc dương
vật có thể xuất hiện do:
Bệnh dài/hẹp quy đầu: khoảng 22% nam giới bị dài hay hẹp bao quy đầu mà chưa cắt thì sẽ bị hạt ngọc dương vật. Nguyên nhân
lý giải là do các cặn bựa sinh dục tàng trữ ở quy đầu nên làm cho khu vực này dễ bị tổn thương, viêm nhiễm và hình thành các sẩn
hạt ngọc dương vật.
Vệ sinh dương vật không sạch sẽ: vệ sinh dương vật không sạch sẽ trước và sau lúc quan hệ tình dục nhất là vệ sinh quy đầu
không đúng cách cũng là thủ phạm gây chuỗi hạt ngọc dương vật. Nguyên nhân là do ứ đọng chất smegma quanh đó quy đầu gây
ra.

BIỂU HIỆN CHUỖI HẠT NGỌC SINH DỤC

Một số biểu hiện bệnh hạt ngọc dương vật dễ nhận thấy như:
► Xuất hiện những nốt sẩn mọc thành rải rác hoặc xếp liền kề nhau thành từng chuỗi chạy quanh đầu dương vật.
► Các nốt mụn có hình tròn hoặc hơi dẹt như lá gai. Căng mọng, trơn láng nhìn long lanh như hạt ngọc.
► Hạt ngọc dương vật có màu trắng đục hoặc màu hồng nhạt. Có kích thước khoảng 1 – 3 mm.
► Khi dùng tay sờ vào các hạt ngọc thấy có cảm giác mềm mại.
► Các hạt ngọc dương vật chỉ gây cảm giác vướng víu, mất thẩm mỹ. Chứ không gây đau đớn, ngứa ngáy hay bất cứ khó chịu nào.

CÁCH PHÂN BIỆT CHUỖI HẠT NGỌC DƯƠNG VẬT VÀ SÙI MÀO GÀ
Bệnh chuỗi hạt ngọc dương vật: là hiện tượng dương vật xuất hiện những hạt nhỏ li ti. Xếp thành 2 – 3 hàng chạy vòng quanh
rãnh quy đầu. Không gây triệu chứng bất thường nào khác. Đây là bệnh lành tính, xuất phát từ chính bản thân người bệnh. Chứ
không có khả năng lây lan hay truyền nhiễm.
Bệnh sùi mào gà: đây là một bệnh xã hội nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục. Tác nhân gây bệnh được xác định là do virus
HPV xâm nhập. Biểu hiện của bệnh sẽ xuất hiện ở bất cứ vị trí nào tiếp xúc với virus. Có thể ở cơ quan sinh dục, hậu môn, miệng
hoặc niêm mạc da...Các nốt u sùi có màu hồng hoặc nâu sẫm, mềm mại, ẩm ướt. Khi liên kết với nhau tạo thành mảng giống hoa
lơ. Dễ bị chảy máu khi va chạm.
Khi có các biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục. Nhất là sự xuất hiện của các nốt mụn. Đừng nên chủ quan với hiện tượng
này. Bởi đó có thể là “tiếng chuông” cảnh báo nguy cơ mắc bệnh hạt ngọc dương vật. Cũng không loại trừ đó là do bệnh sùi mào
gà gây ra. Để biết chắc chắn bị mắc bệnh gì hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

CHUỖI HẠT NGỌC Ở NAM GIỚI NGUY HIỂM KHÔNG?
Chuỗi hạt ngọc sinh dục ở nam giới là một hiện tượng viêm nhiễm ở quy đầu và thường là lành tính. Ngoài ra các hạt ngọc sinh
dục quy tụ ở đây làm cho nam giới vướng mắc khi vệ sinh quy đầu. Là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm, vi rút tiến công và
gây ra bệnh. 1 số tác hại của chuỗi hạt ngọc sinh dục mà nam giới nên lưu ý:

Gây khó khăn khi vệ sinh quy đầu
Những hạt ngọc tập kết ở phần da quy đầu làm cho cặn bựa sinh dục, nước tiểu, tinh lực bám dính vào đấy. Nếu như không được
vệ sinh sạch sẽ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm và các tác nhân tấn công gây ra các bệnh viêm nhiễm nam khoa. Chả
hạn như viêm quy đầu.

Ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục
Chuỗi hạt ngọc quy đầu có thể cản trở hoạt động tình dục của nam giới., khiến cho nam giới thấy bất tiện thể, thậm chí thấy đau
lúc sinh hoạt dục tình. Làm đối tác lo lắng, bất an vì nguy cơ lây lan viêm nhiễm bệnh.

Viêm nhiễm bộ phận sinh dục
Nếu như như chơi điều trị các chuỗi hạt ngọc có thể tăng trưởng gây ra nhiều bất luôn thể, song song xuất hiện các triệu chứng
viêm nhiễm bệnh. Khiến cho dương vật luôn trong trạng thái viêm, ngứa ngáy, khó chịu.
Những bệnh xã hội thể bị nhầm là chuỗi hạt ngọc sinh dục
Chuỗi hạt ngọc sinh dục rất hay bị nhầm lẫn sang sùi mào gà sinh dục. Nếu thấy mụn lớn, liên kết với nhau thành từng đám thì
nam giới không nên chủ quan. Phải chăng hơn hết nên thăm khám sớm tìm cỗi nguồn.

CÁCH CHỮA TRỊ CHUỖI HẠT NGỌC SINH DỤC
Hạt ngọc sinh dục hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm và không để lại bất kỳ biến chứng nào tới sức khỏe của nam giới. Hiện giờ
phòng khám đa khoa Thành Đô đang khai triển phổ biến phương pháp hiệu quả, giúp điều trị triệt để các duyên do gây chuỗi hạt
ngọc dương vật.
Trước lúc điều trị nam giới sẽ được thăm khám kỹ lưỡng cơ quan sinh dục, thực hiện các xét nghiệm lâm sàng nếu nghi ngờ các
bệnh lý viêm nhiễm phức tạp khác. Khi mang kết quả sẽ dựa vào nguyên nhân để điều trị. Một số cách điều trị bệnh hạt ngọc sinh
dục đang được áp dụng tại phòng khám như sau:
Nếu như bị chuỗi hạt ngọc sinh dục do dài/hẹp quy đầu: dùng cách thẩm mĩ kiểu Hàn để cắt phần da quy đầu dài/hẹp. Đây là
bí quyết lấn chiếm tối thiểu hiện đại, vết thương nhỏ, không gây chảy máu, không đớn đau. Thời gian phục hồi nhanh, hạn chế
biến chứng ở dương vật.
Nếu bị chuỗi hạt ngọc sinh dục do viêm nhiễm: sử dụng cách thức quang động học ALA-PDT để điều trị. Phương pháp này tiêu

dùng ánh sáng quang quẻ học phát ra trong khoảng máy trị liệu. Sóng ánh sáng sẽ tiêu diệt tuyển lựa các vị trí thương tổn, viêm
nhiễm, không tác động đến các mô lân cận. Cách điều trị này mất khoảng 15-20 phút. Bệnh nhân được ra về ngay sau khi kết thúc
điều trị. Chú ý chăm sóc dương vật, kiêng quan hệ tình dục khoảng một tuần.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ CHUỖI HẠT NGỌC SINH DỤC UY TÍN
Phòng khám đa khoa Thành Đô là 1 địa chỉ y tế uy tín, nơi đã được cấp giấy phép kiểm thông qua của cơ quan chức năng. Trang bị
phần nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Được đánh giá là một địa chỉ điều trị hạt ngọc sinh dục vô cùng hiệu quả.

Phòng khám với nhóm y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm
Thầy thuốc chuyên nghiệp trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị. Giải đáp cách thức hiệu quả, rút ngắn thời gian và tiết kiệm
giá bán cho người bệnh.

Trang vật dụng máy móc hiện đại
Trang đồ vật đương đại, tiên tiến giúp cho việc điều trị diễn ra nhanh hơn và đạt kết quả tốt nhất.

Thủ tục nhanh chóng
Các khâu giấy tờ rườm rà được loại bỏ hoàn toàn. Bệnh nhân được hỗ trợ tối đa lúc điều trị bệnh. Viên chức trả lời nhiệt liệt, kỹ
càng giúp người bệnh giải tỏa mọi áp lực khi điều trị bệnh

Giá thành điều trị có nhiều gói khuyến mại
Hiện giờ phòng khám đa khoa Thành Đô thực hành chương trình khiến việc không ngày nghỉ, thực hiện khám chữa bệnh đến 8h
tối có mức giá không đổi. Bên cạnh đó còn áp dụng một số chương trình ưu đãi đặc thù
- Giảm 100% phí khám lâm sàng mang các chuyên gia hàng đầu.
- Miễn giảm 30% giá bán điều trị bệnh hoặc giảm 50% chi phí phẫu thuật bệnh.
- Áp dụng gói khám bệnh chỉ từ 280.000, giúp bệnh nhân tiết kiệm giá tiền khám điều trị hạt ngọc dương vật
Lưu ý: Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho người dùng có mã số khám khuyến mãi đặt trước.
Trên đây là 1 số thông tin về Chuỗi hạt ngọc sinh dục ở nam giới là gì? Có gây nghiêm trọng không? Phương pháp điều trị. Hy
vọng bài viết đã chia sẻ được nhiều thông tin bổ ích cho bệnh nhân. Nếu bạn cần tư vấn vui lòng gọi tới số máy 0865.776.663
hoặc click vào khung chat tư vấn bên dưới để được các chuyên viên tư vấn miễn phí.
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