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Viêm lộ tuyến độ 2: Dấu hiệu nhận biết và cách
điều trị
August 20, 2021

Viêm lộ tuyến độ 2 là giai đoạn giữa của bệnh viêm lộ tuyến. Khi này, người bệnh mới có thể phát hiện ra bệnh thông qua những
triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài. Viêm lộ tuyến độ 2 sẽ mau chóng chuyển biến lên giai đoạn cuối nếu như được chữa trị kịp
thời. Vậy, viêm lộ tuyến độ 2 là gì? viêm lộ tuyến độ 2 có nguy hiểm không? Cách chữa trị bệnh. Cùng bác sĩ tư vấn sức khỏe 24
tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

VIÊM LỘ TUYẾN ĐỘ 2 LÀ GÌ?
Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng các tế bào lộ ra ngoài cổ tử cung bị viêm nhiễm và gây lên các tổn thương. Tuy đây chỉ là
tổn thương lành tính nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản của chị em.
Trong giai đoạn lớn mạnh của bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung có chia làm ba giai đoạn. Mỗi giai đoạn có mứcđộ viêm nhiễm nặng
nhẹ và các đặc điểm khác nhau:
Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1 là tình trạng vùng lộ tuyến bị viêm cổ tử cung nhẹ. Lúc này diện tích vùng thương tổn dưới 1/3 diện
tích vùng lộ tuyến.
Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 2: là lúc diện tích vùng tổn thương đã chiếm 1/3 tới 2/3 diện tích lộ tuyến.
Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3 : khi này vùng lộ tuyến viêm cổ tử cung nặng, gây tác động nhiều đến sức khỏe của chị em và cần
được điều trị ngay.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung cấp độ 2 là mức thương tổn ở mức trung bình. Sở hữu đặc điểm của bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung ở
giai đoạn này là chừng độ tổn thương ở cấp độ chiếm trong khoảng 1/3 cho tới 2/3 diện tích bề mặt cổ tử cung.

DẤU HIỆU VIÊM LỘ TUYẾN ĐỘ 2

Các bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Thành Đô cho biết: gần như nữ giới đều phát hiện ra bệnh ở giai đoạn 2. Lúc này những triệu
chứng của viêm lộ tuyến cổ tử cung đã tương đối rõ ràng và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt của người bệnh. Các dấu
hiệu bao gồm:
Thấy ra nhiều bạch đái có màu xám hoặc vàng, có mùi khó chịu.
Thấy đau khi quan hệ, nặng hơn có thể thấy xuất hiện hiện tượng chảy máu âm đạo.
Tiểu đau, tiểu buốt, đau bụng, đau thắt lưng thất thường.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, soi cổ tử cung và thực hành một số rà soát khác, các bác sĩ sẽ xác định bệnh nhân có mắc viêm lộ
tuyến cổ tử cung không. Nếu như có sẽ biết được bạn đang mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung ứng độ 2, một hay 3. Từ đó sẽ xác định
phương pháp điều trị phù hợp và tùy thuộc vào cơ địa, sức khỏe của từng bệnh nhân.

VIÊM LỘ TUYẾN ĐỘ 2 CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Đối với bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 2 nếu như không được chữa trị kịp thời thì các biến chứng của nó rất nguy hiểm:

Viêm lộ tuyến cấp 2 có thể dẫn tới vô sinh
Duyên do dẫn tới vô cơ ở phụ nữ là do lộ tuyến cổ tử cung khiến cho tăng dịch tiết âm đạo, bạch đái ra phổ thông. Điều này sẽ
làm cho tăng sự phát triển vi khuẩn ở cổ tử cung gây viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sau đấy, vi khuẩn có thể ngược cái lên gây viêm
nhiễm vòi trứng dẫn tới chít hẹp vòi trứng; viêm nội mạc tử cung; viêm tiểu khung.
Lúc bị viêm tắc vòi trứng, trứng và tinh trùng không thể gặp nhau để thụ tinh bởi thế dẫn đến hiện trạng vô sinh.

Gây ra viêm nhiễm trên các cơ quan khác
Viêm lộ tuyến cổ tử cung ở giai đoạn 2 những viêm loét với thể duyệt ống bạch huyết hoặc dây chằng bao loanh quanh tử cung
gây viêm nhiễm đến nhiều cơ quan khác gây ra tình trạng viêm vùng chậu, viêm tuyến đường tiết niệu, viêm âm đạo, viêm nội
mạc tử cung, u nang, rách cổ tử cung…

Có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung
Tình trạng viêm nhiễm này nếu không được chữa khỏi kịp thời sẽ dẫn tới những biến chứng hiểm nguy. Nặng hơn ấy là ung thư
cổ tử cung.

Lây viêm nhiễm cho bạn tình
Trong thời gian bị bệnh, các triệu chứng không chỉ gây bất luôn thể và phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày, nếu nữ giới không
kiêng kị chuyện “chăn gối” sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh cho đối tác giả dụ không với các cách thức an toàn tình dục

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM LỘ TUYẾN ĐỘ 2 HIỆU QUẢ
Điều trị nội khoa
Phương pháp nội khoa là sử dụng thuốc kháng sinh giảm viêm để xoá sổ những tác nhân gây bệnh để thăng bằng môi trường ở âm
đạo và cổ tử cung. Thuốc được kê toa có thể bao gồm thuốc uống, thuốc đặt và thuốc bôi ngoài.
Với thuốc đặt: bệnh nhân thường được chỉ định sử dụng thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ, giai đoạn điều trị liên tiếp là 1 tuần
hoặc 10 ngày, cách thức nhau 3 ngày sau mỗi đợt điều trị.
Phương pháp này có ưu thế là giá tiền phải chăng hơn, không gây đau đớn, dễ áp dụng nhưng song song nó thường triệt tiêu luôn
cả vi khuẩn có lợi trong âm đạo, khiến môi trường ph sinh lý mất thăng bằng, có thể gây kháng thuốc hoặc nhờn thuốc.

Điều trị viêm lộ tuyến độ 2 bằng ngoại khoa
Cách ngoại khoa thường được sử dung để chữa viêm lộ tuyến tử cung độ 2 là:
Dùng kỹ thuật RFA: sử dụng mẫu điện mang điện áp tốt ảnh hưởng đến các biểu mô tế bào bị viêm nhiễm ở cổ tử cung, khiến
chúng bị hoại tử, tuy nhiên thúc đẩy việc tái tạo tế bào mô mới. Cách thức này chỉ cần khoảng 10-15 phút để tiến hành. Phương
pháp kỹ thuật RFA có thân xác định chuẩn xác vị trí viêm nhiễm và cái bỏ đông đảo các vi khuẩn gây hại để bệnh không tái phát
rất nhanh, an toàn và không biến chứng.
Trên đây là những thông báo do các bác sĩ đến từ Phòng Khám Đa Khoa Thành Đô chia sẻ về vấn đề “Viêm lộ tuyến độ 2 có nguy
hiểm không?” Kỳ vọng, các thông báo trên sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức về bệnh viêm lộ tuyến để có hướng điều trị thích
hợp.
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