Sùi mào gà có lây không? Con đường lây nhiễm như thế
nào?
Sùi mào gà là căn bệnh xã hội vô cùng nguy hiểm gây nhiều ảnh hưởng đến tinh thần và đặc biệt là tính mạng sinh sản của
người căn bệnh. Việc tìm hiểu căn bệnh sùi mào gà có lây lan không? Con đường truyền nhiễm như thế nào cho người căn bệnh
có phương pháp phòng tránh và chữa căn bệnh hiệu quả.

Sùi mào gà có lây không? Con đường lây truyền nhiễm như thế nào?
Sùi mào gà là bệnh tình dục do lây lan nhiễm qua đường tình dục không an toàn tạo nên và có xác suất truyền nhiễm nhanh với
những con đường lây nhiễm chính như:
Quan hệ không an toàn
Các người có thói quen tình dục không an toàn hay không có những cách phòng tránh khi giao hợp sẽ có nguy cơ bị bệnh sùi
mào gà cao. Bởi do, Virus HPV tồn ở ở cơ quan sinh dục, trong máu, nước bọt hay dịch nhầy của người căn bệnh.
Một vài trường hợp dù đã dùng bao cao su nhưng vẫn lây mắc phải sùi mào gà vì bao bị thủng, rách luôn tuột. Bên cạnh ra, đối
với căn bệnh sùi mào gà tại miệng, lưỡi, lỗ đít, hầu hết do quan hệ bằng mồm luôn lỗ đít.
Lây lan từ mẹ sang con
Nếu trong giai đoạn có thai, người mẹ bị sùi mào gà sẽ khiến thai nhi có thể nhiễm bệnh ngay từ trong bụng mẹ. Con đường
truyền nhiễm sùi mào gà là bởi các yếu tố như: nhau thai, nước ối, máu người mẹ, dịch sinh sản, sữa mẹ,… sang cho người con.
Việc lây mắc phải sùi mào gà từ mẹ sang con là minh chứng rõ nhất cho thắc mắc bệnh sùi mào gà có truyền nhiễm không?
Người mẹ nhiễm phải sùi mào gà sẽ truyền nhiễm giúp thai nhi qua đường nhau thai, đẻ hay qua âm đạo và sữa mẹ khi cho con
bú. Lúc này, bà bầu bị sùi mào gà cần phải tìm tới bác sĩ chuyên khoa để có những mẹo phòng chống giúp con cũng như tìm giải
pháp chữa căn bệnh hiệu quả giúp bản thân.
Lây lan qua những tiếp xúc thông hay
Virus HPV gây căn bệnh sùi mào gà tồn tại trong máu, nước bọt hay dịch tiếp từ cơ thể người bệnh. Bởi vậy, khi có các tiếp xúc
thân thiết thường việc sử dụng đồ dùng cá nhân sẽ có tỷ lệ lây truyền nhiễm này rất nhỏ nhưng người bệnh nên cẩn thận tránh lây
truyền nhiễm giúp mọi người.
Nhìn chung, dù bệnh sùi mào gà có lây truyền không thường con đường lây sùi mào gà là gì đi chăng nữa thì việc người căn bệnh
cần kiểm tra và điều trị sớm là hết sức nên. Bởi nếu căn bệnh sùi mào gà không nên chữa kịp thời có thể tạo ra khá nhiều biến
chứng nguy hiểm giúp người bệnh.

Căn bệnh sùi mào gà nguy hại như thế nào?
Sùi mào gà không chỉ tác động đến sinh hoạt hàng ngày, công việc luôn đời sống tình dục mà căn bệnh có thể đe dọa tới tính
mạng lẫn tính mệnh người căn bệnh như:
Đối với nam giới: Nếu để sùi mào gà kéo dài sẽ thực hành tắc ống dẫn tinh, đường niệu đạo tăng cao nguy cơ hiếm muộn ở nam
giới. Hiểm nguy hơn gây ra sùi mào gà có thể dẫn đến ung thư cậu bé, ung thư lỗ đít gây tử vong giúp người căn bệnh.
Đối với nữ giới: các nốt sùi mào gà sẽ phát triển với kích thước lớn gây rất nhiều lần đau đớn và khó chịu cho người bệnh. Những
mụn sùi này càng để lâu sẽ dễ lan rộng đến bộ phận xung quanh, gây rất nhiều lần bệnh lý nguy hiểm không giống như: Ung thư
tử cung, ung thư buồng trứng, viêm vùng kín,…
Với bà bầu và thai nhi: nhiều lần chị em phụ nữ mang thai gặp phải sùi mào không biết rằng bệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng
đến thai nhi và người mẹ. Các thương tổn do virus HPV tạo ra sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi gây khó khăn giúp việc sinh
nở, dễ bị sảy thai hay sinh non. Thai nhi được sinh ra từ người mẹ mắc phải sùi mào gà có nguy cơ nhiễm phải gần như tuyệt đối.
Khi đó thai nhi có thể sẽ mắc phải các dị tật bẩm sinh, làm cho trẻ gặp phải chậm biến chuyển.
Nhìn chung, bệnh sùi mào gà tạo nên khá nhiều hậu quả nguy ảnh hưởng không tốt tới tính mệnh người căn bệnh. Bởi vậy, ngay
khi nhận biết các triệu chứng bất hay của căn bệnh sùi mào gà, tốt nhất bạn nên thăm khám tại các trung tâm y tế uy tín để có các
bước điều trị kịp thời.

Cách chữa bệnh sùi mào gà tác dụng tốt
Dựa vào kết quả thăm khám về mức độ nặng nhẹ của căn bệnh mà những bác sĩ sẽ chỉ ra phương pháp và phác đồ trị cụ thể. Bây
giờ chữa trị bệnh sùi mào gà có 2 giải pháp chính là trị nội khoa và can thiệp ngoại khoa. Tùy vào tính mệnh của người căn bệnh
và tình trạng sùi mào gà, mà các chuyên gia sẽ chỉ ra giải pháp trị phù hợp.
Chữa nội khoa
Với triệu chứng căn bệnh sùi mào gà ở liệu trình đầu, người bệnh có thể sử dụng thuốc bôi trực tiếp Cùng với da khiến những
mụn nhọt sùi nhanh chóng bị bong ra. Cùng với đó, người căn bệnh có thể dùng một vài loại thuốc uống nhằm kiềm chế sự phát
triển của virus HPV. Biện pháp chữa trị bệnh sùi mào gày này chủ yếu giúp người căn bệnh ở mức độ nhẹ, nhận biết sớm. Tuy
nhiên, phương pháp nội khoa có thể tạo nên một số công dụng phụ, chỉ thực hành giảm triệu chứng của bệnh chứ không thể triệt
tiêu hết virus HPV.
Điều quan trọng trị sùi mào gà bằng giải pháp nội khoa là phải làm theo lời căn dặn của các chuyên gia. Bạn tuyệt đối đừng nên
tự ý dùng thuốc, dùng quá liều hay bỏ thuốc khi chưa có chỉ định của chuyên gia chuyên khoa.
Chữa trị ngoại khoa
Có nhiều phương pháp ngoại khoa trong điều trị sùi mào gà có thể kể tới như:
Áp lạnh: cách sử dụng Nitơ lỏng có nhiệt độ -196 độ C áp vào khu vực bị sùi mào gà sẽ hủy những tổn thương. Đây là phương
pháp điều trị sùi mào gà tương đối lợi ích tốt, ít biến chứng nguy hại hơn so với tiểu phẫu. Tuy nhiên, hạn chế của giải pháp áp
lạnh nitơ lỏng trong chữa trị sùi mào gà bộ phận sinh dục là sưng đau, phồng rộp da và có thể để lại sẹo.
Sử dụng tia laser: Đây là cách điều trị bệnh này sử dụng các tia laser ảnh hưởng trực tiếp lên sùi mào gà. Tuy nhiên, biện pháp chỉ
có thể loại phá được bề mặt những nốt mụn nhọt sùi mào gà ở vùng kín chứ không thể tiêu diệt được tận gốc mầm bệnh.
Tiểu phẫu: chuyên gia có thể sẽ thực hành cắt phá trọn mụn nhọt sùi mào gà tại âm hộ rồi dưới đó khâu kín da lại. Ưu điểm của
phương pháp tiểu phẫu trong chữa sùi mào gà là thực hành mất đi sang thương ngay tức thì. Hạn chế của giải pháp điều trị căn
bệnh sùi mào gà này là nguy cơ chảy máu, dị ứng với thuốc tê và có thể để lại sẹo.
Kỹ thuật ALA-PDT: phương pháp chữa ngoại khoa này được khá nhiều bác sĩ đánh giá cao và khuyến khích áp dụng. Liệu pháp
quang học ánh sáng ALA – PDT làm dựa Trên nguyên lý hoạt động của chất cảm quang đặc biệt. Chất này sau khi hấp thu ánh
sáng chiếu xạ sẽ sinh ra oxy hoạt lực, tác động và làm theo giảm dần sự phát triển của nốt sùi mào gà. Ngoài đó, mẹo trị sùi mào
gà này còn gây tổn thương, làm theo nốt sùi chết dần và rụng đi. Kỹ thuật ALA – PDT có khả năng tiêu diệt nguồn bệnh, giúp
khôi phục chức năng của mô mà không ảnh hưởng tế bào lân cận.
Thông tin về bệnh sùi mào gà cần biết:
- Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt
- Chi phí chữa sùi mào gà

