Viêm âm đạo bởi vì không đủ nội bài tiết xảy ra lúc nội bài tiết tố trong người nam giới chị em phụ nữ bất
ổn, rối loạn. Nếu không nên xử lý kịp thời bệnh không chỉ gây ra tác động tới tin cậy cuộc sống mà lại đe
dọa chức năng có thai của phái đẹp. Do vậy, vấn đề hiểu biết về bệnh và có phương pháp can thiệp
thích hợp là điều rất cần thiết.

Viêm "cô bé" do không đủ nội bài tiết xảy ra khi nào?
Bề mặt niêm mạc âm hộ bao gồm không ít nếp gấp ngang, chúng chịu đe dọa trực tiếp của nội đào thải
tố nữ cũng như chất dịch được đào thải ra từ những tuyến không giống nhau. Gồm một số tế bào biểu
mô tại âm đạo, tuyến skene, dịch nhầy từ cổ tử cung, tuyến bartholin,… tất cả tạo ra chất dịch nhầy (khí
hư, huyết trắng) được xác định trong "cô bé".
Hình ảnh mô phỏng phía bên trong bề mặt âm hộ
ở độ bình thường, dịch tiết âm đạo có màu trắng đục, mềm nhũn mịn như bông, tồn tại không ít ở túi
cùng sau. Những loại vi khuẩn khu trú trong "cô bé" thường thuộc nhóm ái khí, phổ biến nhất là
lactobacilli. Dạng vi khuẩn này có thể thay đổi glycogen trong tế bào thành acid lactic, Do đó giúp giai
đoạn pH của "cô bé" luôn ổn định tại mức <4,5.
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tuy nhiên, khi nội tiết tố bị thiếu hụt, một số tế bào tuyến cùng với cấu tạo thành "cô bé" không tiến triển.
Điều đó khiến cho dịch âm đạo không xuất hiện, khiến môi trường trong âm hộ mắc thay đổi, không được
bảo vệ. Một số yếu tố đó gây nên trạng thái viêm bởi vì thiếu hụt estrogen cũng như progesterone, gọi
chung là viêm âm đạo bởi vì thiếu nội đào thải.

biểu hiện rõ ràng của bệnh
Theo các chuyên gia sản phụ khoa, triệu chứng của viêm âm hộ bởi không đủ nội tiết tương tự như bệnh
viêm "cô bé" thông thường. Nhưng, tình trạng phụ khoa này sẽ nảy sinh thêm các triệu chứng khác có
thể nhận dạng như sau:ongy.comMở
•
•

nóng rát vùng kín, hạ vị đau cùng với tức: một số triệu chứng này rất hay bắt gặp ở người bị
bệnh viêm âm đạo, trạng thái viêm nhiễm bởi thiếu hụt nội bài tiết tố cũng không là ngoại lệ.
dịch âm đạo ra ít, đặc biệt cùng với mủ cùng với những sợi máu: dịch âm đạo sinh sản thường
chỉ có màu trắng trong, không mùi, dai như lòng trắng trứng. Tuy nhiên, ở các bệnh nhân mắc

•

•
•
•

viêm "cô bé" vì không đủ nội tiết thì dịch âm đạo ra ít hơn, thỉnh thoảng chúng còn cùng với
những sợi máu li ti và mủ trắng.
đau đớn bụng trong thời kỳ kinh nguyệt: Viêm "cô bé" vì không đủ hụt nội đào thải sẽ khiến cho
chị em phụ nữ mắc đau đớn bụng quằn quại trong thời kỳ kinh nguyệt. Nguy hiểm nhất, máu kinh
còn ra bất thường đi kèm những dấu hiệu nhận biết như đổ mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, lột
huyết áp, nhức đầu,…
vùng kín đau đớn khi được kiểm tra với mỏ vịt: Mỏ vịt là thiết bị thường hay được dùng trong
thăm khám phụ khoa. Ở những người bệnh mắc viêm "cô bé", lúc dụng cụ này được đút vào
“vùng kín” sẽ cảm thấy đau đớn.
Niêm mạc "cô bé" bất thường: Nếu xuất hiện căn bệnh, chỗ niêm mạc của âm đạo sẽ nhợt nhạt
và có nguy cơ xuất hiện không ít chấm chảy máu đỏ.
thay đổi tiểu tiện: chị em nhiễm bệnh có khả năng bị phải một số dấu hiệu như đái rắt, bệnh đái
buốt, bí tiểu…

Viêm âm hộ bởi vì không đủ nội đào thải gây nên một số triệu chứng rõ ràng làm cho nữ khó chịu
song, đây chỉ là những dấu hiệu chung của bệnh. Để kết luận chuẩn xác tình trạng, hiện tượng bệnh nữ
giới cần phải thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng tại một số đơn vị chuyên khoa.

mắc viêm âm đạo bởi vì không đủ nội đào thải liệu có
nguy hại không?
thông thường, âm hộ sẽ là bộ phận chịu quá trình chi phối, kiềm chế của nội bài tiết tố sinh dục nữ. Điều
đó giúp giữ gìn chức năng sinh sản và chức năng tình dục của chị em, ngăn ngừa khả năng bị nhiễm
trùng.
nhưng, khi nội tiết tố không đủ hụt, "cô bé" sẽ chịu chi phối lớn cùng với dẫn đến hàng loạt thắc mắc như:
•
•
•
•

suy giảm uy tín cuộc sống: Bệnh liên tục dẫn đến ngứa, nóng rát chỗ kín, Từ đó khiến phái đẹp
mặc cảm, ngại đối diện.
đời sống vợ chồng xáo trộn: Viêm "cô bé" do không đủ nội tiết khiến dịch tiết âm đạo ra ít, có mùi
khó chịu, làm cho chị em mất đi ham muốn đối với chuyện phòng the. Lâu ngày cả hai sẽ trở
thành lạnh nhạt, khiến mối chuyện vợ chồng liệu có không ít trục trặc.
Tăng nguy cơ nhiễm bệnh phụ khoa khác: khi viêm âm đạo chớ nên khắc phục tận gốc sẽ dẫn
tới viêm vùng xương chậu, viêm đường tiết niệu, viêm niêm mạc tử cung…
trở ngại vận động mang thai: Bệnh khiến môi trường âm đạo bị mất cân bằng, không còn là nơi
lý tưởng phỏng đoán tinh trùng lưu trú để đi sâu vào thấy trứng làm giảm khả năng mang bầu.

Dù cho chưa chi phối trực tuyến đến sức khỏe của người bệnh nhưng mà viêm "cô bé" bởi không đủ nội
bài tiết lại có nguy cơ giảm sút chức năng mang thai, nguy hiểm không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của
chị em. Vì thế, ngay lúc cảm nhận những bất thường tại âm hộ, mọi bạn nam nên chủ động thăm khám
để kịp thời thì có giải pháp can thiệp.

kết luận thiếu nội bài tiết gây ra viêm âm đạo
khi thấy những dấu hiệu nhận biết nghi ngờ của bệnh, phái đẹp cần phải đi xét nghiệm nhiễm trùng "cô
bé". Để tìm chính xác chứng bệnh phụ khoa mà chị em đang gặp phải, sau khi xét nghiệm lâm sàng, bác
sĩ sẽ đòi hỏi người bị bệnh thực hiện các thăm khám sau:
•

Thử pH âm đạo: 1 dụng cụ hoặc que thử pH sẽ được dùng để đo nồng cấp độ pH trong âm hộ.
Việc đó sẽ giúp phát hiện quá trình biến đổi tại môi trường âm đạo nhưng không hoàn toàn

•
•

khẳng định người bệnh thì có bị viêm âm đạo bởi vì thiếu nội tiết hoặc không. Vì thế cần phải
thực hiện thêm những kiểm tra, sinh thiết không giống.
Phết dịch âm đạo: Mẫu dịch âm đạo sẽ được lấy và thăm khám trên kính hiển vi để định vị
nguyên do gây viêm âm hộ (do nhiễm khuẩn hoặc mất cân bằng nội tiết).
Sinh thiết: được coi là thăm khám ở tình hình mô học giúp định vị chuẩn xác khu vực mắc kích
ứng ở âm đạo khi không nhận biết tình hình viêm nhiễm.

bệnh nhân cần phải làm các xét nghiệm để thăm khám độ "cô bé"
Sau các kiểm tra, nếu phát hiện không ít tế bào trung gian, một số vi trùng, đốm bắn huyết… thì cực kỳ
có thể, bạn từng gặp phải viêm âm hộ vì thiếu nội bài tiết. Thông qua kết quả kiểm tra, các bác sĩ sẽ thực
hiện hội chẩn cùng với đưa ra phương án điều trị thích hợp nhất với bệnh nhân.

được coi THÊM:
phụ nữ bị viêm âm hộ có mang thai được không? [Giải đáp thắc mắc]

biện pháp chữa viêm "cô bé" vì không đủ nội bài tiết
vấn đề điều trị viêm âm đạo bởi vì không đủ nội tiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bệnh tình, cơ địa tại
mỗi người bị bệnh. Tùy vào mức độ trầm trọng cùng với một số dấu hiệu nhận biết đang gặp phải, người
bệnh có khả năng vận dụng các hướng trị sau:

Mẹo dân gian tại gia
các mẹo dân gian trị viêm âm đạo ở nhà phù hợp đối với bệnh tại cấp độ nhẹ, dấu hiệu nhận biết bệnh
chưa rất lớn. Một số phương thuốc dân gian chủ yếu sử dụng dược liệu thiên nhiên, đảm bảo an toàn,
lành đặc điểm cũng như dễ áp dụng. Nữ giới có khả năng vận dụng những mẹo dân gian dưới đây:
•

•

•

Lá húng quế: thành phần này liệu có chức năng sát khuẩn, loại bỏ vi nấm cùng với sát trùng.
Phái đẹp có thể lấy lá húng quế tán nát Rồi đem chế biến cùng tầm một,5 lít nước. Phần nước
thu được đem đổ ra chậu cùng với xông vùng kín, lưu ý giữ tầm khoảng giải pháp để không làm
cho “cô bé” bỏng. Sau khi xông, cần dùng khăn bông mềm thấm khô.
Ngải cứu: thành phần liệu có tính ấm, hương thơm, tác dụng chủ yếu là bổ máu, trợ giúp trị
những chứng viêm nhiễm, đặc trưng là viêm âm hộ. Phụ nữ dùng 1 nắm lá ngải cứu Sau đó cho
vào ấm sắc cùng 600ml, đun tới lúc cạn còn 100ml. Toàn bộ phần nước thu được chia làm 3-4
lần cùng với dùng hết trong hôm.
lấy lá trầu không: sử dụng 1 nắm lá trầu không rửa sạch Tiếp đó đưa vào ấm đun cùng 2 lít
nước, đợi sôi tầm 10 phút thì tắt bếp cũng như đổ hết ra chậu. Lúc nước từng nguội bớt thì ngồi
vào chậu xông trong tầm 15-20 phút, làm 2-3 lần/tuần để có được kết quả yêu cầu.

những phương thuốc dân gian lành đặc tính, đem tới hiệu quả tích cực
lưu ý, các bài thuốc nói trên chỉ mang đặc điểm hỗ trợ chữa, không thể thay những phương pháp chữa
được chỉ định bởi vì bác sĩ. Bởi vậy người bệnh tuyệt nhiên không nên sử dụng nhiều các mẹo này để
chữa viêm "cô bé" do thiếu nội đào thải tại nhà.

