viêm tiền liệt tuyến là hiện tượng nhiễm trùng ngay ở vị trí tiền liệt tuyến với một số biểu
hiện như tiểu dắt, tia nước tiểu kém, đau buốt lúc bắn tinh,… căn nguyên dẫn tới bệnh có
nguy cơ là bởi vì vi rút hoặc không bởi vi rút. Bệnh nếu không chữa trị kịp thời có khả
năng chuyển từ cấp sang mạn tính cũng như dẫn đến biến chứng nguy hại.
bệnh tiền liệt tuyến thường thấy tại bạn nam có độ tuổi từ 60 trở lên
Theo các bác sĩ khoa đào thải Niệu – Thận, tiền liệt tuyến thường hay liệu có kích cỡ với quả óc
chó. Bộ phận này nằm bên dưới bàng quang và phía trước trực tràng. Công vấn đề hàng đầu của
tuyến tiền liệt là sản xuất tinh trùng, giúp cho bảo vệ tinh binh khi chúng di chuyển vào trứng.
Nhưng, trong nhiều trường hợp, tác dụng này sẽ bị chi phối nếu tiền liệt tuyến mắc viêm cũng
như sưng đau đớn.

viêm tiền liệt tuyến là gì?
bệnh tuyến tiền liệt còn được gọi là bệnh viêm tuyến tiền liệt. Đây là 1 loại viêm nhiễm ngay ở
bộ phận tuyến tiền liệt đối với một số dấu hiệu cấp cũng như mạn tính như tiểu gấp, tiểu són, tiểu
đau cùng với dấu hiệu nhận biết sốt. Đồng thời, bệnh còn dẫn tới cảm giác khó chịu ở tinh hoàn,
chỗ bụng dưới cũng như dẫn đến đau nhức ở thắt vùng eo lưng.

+ phân loại bệnh tuyến tiền liệt
bệnh tuyến tiền liệt được phân thành những kiểu chính sau:
•

•

•

•

Viêm nhiễm khuẩn cấp (Type I): Bệnh hình thành với những dấu hiệu nhận biết như cảm giác
đau ở tuyến tiền liệt, vùng sinh dục và phần dưới thắt vùng eo lưng. Bên cạnh đó, bệnh còn gây
nên sốt, rét, nóng rát hay khó khăn khi tiểu. Đôi lúc còn dẫn tới đi đái ra máu hay đau đớn khi
bắn tinh. Trong tình huống này, bệnh nhân nên trị sớm, tránh gây ra hậu quả nguy hại
bệnh viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mạn tính (Type II): các triệu chứng bệnh thấy gần tương
tự với Type I nhưng phát triển chậm hơn cũng như không dẫn đến nguy hiểm. Tuy nhiên song
với các triệu chứng đó, bệnh nhân còn mắc phải trạng thái tiểu đếm, sốt nhẹ hoặc viêm bàng
quang tái phát
viêm tiền liệt tuyến mãn không nhiễm khuẩn (Type III): biểu hiện bệnh gần giống Type II tuy
vậy không gây sốt. Tác nhân gây bệnh không phải bởi vì vi khuẩn mà bởi các nhân tố viêm nhiễm
khác gây
viêm tiền liệt tuyến không có biểu hiện (Type IV): Trong tình huống này không cần phải khắc
phục

dấu hiệu nhận biết bệnh tiền liệt tuyến nam giới
Tùy vào nguyên do gây bệnh mà dấu hiệu nhận biết viêm tiền liệt tuyến tại mỗi bạn nam thường
khác nhau. Tuy nhiên, người bệnh có nguy cơ thấy một số biểu hiện thường thấy như sau:
•
•
•

khó tiểu đối với triệu chứng đau đớn hoặc cảm giác đau buốt mỗi lúc tiểu
bắt gặp khó khăn trong việc đi đái
đau đớn ở vùng bụng, vùng eo lưng dưới cùng với háng

•
•
•
•
•
•
•
•

xuất hiện máu trong nước đái
nước đái đục
cảm giác đau ở địa điểm giữa trực tràng cũng như bìu
phóng tinh dẫn đến cảm giác đau
thì có đau hoặc không dễ chịu tại tinh hoàn cũng như dương vật
Sốt
liệu có dấu hiệu như bệnh cúm
đi tiểu liên tục, tiểu đêm

lúc mắc phải các biểu hiện này, bệnh nhân cần phải làm kiểm tra. Do khả năng nhiễm bệnh ở bạn
tương đối cao, cần phải trị kịp thời tránh gây viêm nhiễm nặng nề cùng với tác động tiêu cực đến
sức khỏe.

căn nguyên gây nên bệnh tiền liệt tuyến
Theo các bác sĩ tìm hiểu Y học hiện đai, căn nguyên dẫn tới bệnh thường hay là bởi viêm nhiễm
đường tiểu, viêm nhiễm lỗ tiểu hoặc viêm nhiễm trong "yêu" tình dục. Đôi khi, bệnh tạo thành là
bởi viêm nhiễm đường máu. Các loại virus dẫn tới nhiễm trùng thường được đề cập tới như:
•
•
•
•
•

Trực khuẩn
Liên cầu khuẩn
Tụ cầu khuẩn
Trực khuẩn đại trường
Bạch hầu

Đồng thời, bệnh hình thành có khả năng là bởi vì người nhiễm lạnh, chấn thương vùng hội âm,
lạm dụng rượu bia hay bởi bệnh nhân giao hợp tình dục quá mức.
Còn theo Y học cổ truyền, bệnh tiền liệt tuyến giai đoạn đầu là vì người bị bệnh lây nhiễm độc
tà, thấp nhiệt hạ chú gây tình hình khí huyết bị ứ trễ, kinh lạc bị tắc khiến cho bàng quang bị thay
đổi. Bên cạnh đó, bệnh tiền liệt tuyến mãn tính là do phòng tránh dục quá nhiều gây nên thương
tổn tinh khí gây ra một số vấn đề về thận như thận mắc suy yếu. Nguyên do gây độ này chủ yếu
là vì uống quá nhiều rượu bia.
nguyên nhân gây bệnh viêm tuyến tiền liệt là bởi vì tụ cầu khuẩn

+ nhân tố nguy cơ khiến cho tăng chức năng mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt
một số nhân tố làm cho tăng nguy cơ mắc bệnh bệnh viêm tuyến tiền liệt như:
•
•
•
•
•
•

nhiễm trùng đường tiết niệu hay nhiễm trùng bọng đái
bị chấn thương háng, vùng chậu bởi vì cưỡi ngựa hoặc đạp xe
dùng ống thông tiểu
lây nhiễm HIV/AIDS
thì có tiền sử mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt
đã sinh thiết tiền liệt tuyến

•

Tuổi tác: Bệnh phổ biến ở thanh niên cũng như bạn nam thì có tình trạng trung tuổi

tai biến của bệnh tuyến tiền liệt
Bệnh nếu không chữa trị sớm có khả năng dẫn đến các biến chứng nguy hại như:
•
•
•
•

nhiễm khuẩn huyết (nhiễm vi rút máu)
Viêm mào tinh hoàn
Áp xe tuyến tiền liệt
tinh dịch không bình thường gây bệnh vô sinh (trườn hợp này thường diễn ra ở các đối tượng
mắc viêm tiền liệt tuyến mãn tính)

bệnh tuyến tiền liệt thì có chữa trị được không?
Bệnh nếu không nên nhận diện sớm cũng như chữa đúng phương pháp, đúng thời điểm có nguy
cơ gây ra nhiều tai biến nguy hiểm đến công dụng tình dục cũng như có con ở đàn ông. Do đó,
lúc nhận biết thấy dấu hiệu trước tiên của bệnh tiền liệt tuyến, người bị bệnh nên thăm khám.
Căn cứ vào kết quả chẩn đoán chuyên gia sẽ chỉ dẫn kỹ thuật trị hợp lý.
với quá trình tiến triển của khoa học Hiện nay, bệnh bệnh tiền liệt tuyến có khả năng được chữa
khỏi. Nhưng mà, người bị bệnh nên lựa chọn cơ sở thăm khám và chữa trị chất lượng, được trang
bị máy móc cùng với công nghệ hiện đại. Đồng thời, biện pháp chữa cùng với ý thức cá nhân của
đã từng người bệnh cũng chính là nhân tố thúc tống quá trình hồi phục bệnh nhanh chóng.

cho biết bệnh tuyến tiền liệt
bên cạnh vấn đề hỏi một số băn khoăn về triệu chứng bệnh và tiến hành bài kiểm tra thể chất, bác
sĩ chuyên khoa còn cần đến bệnh nhân làm một số xét nghiệm chẩn đoán sau đây để định vị căn
nguyên và bệnh tình.
•
•
•
•

kiểm tra nước tiểu: sử dụng mẫu nước đái đem đi phân tích để định vị dấu hiệu nhận biết
nhiễm trùng thì có trong nước đái
thăm khám máu: thăm khám mẫu máu sẽ giúp bác sĩ chuyên khoa nhận dạng tình trạng nhiễm
trùng và những vấn đề khác sự liên quan tới tiền liệt tuyến
kiểm tra hình ảnh: Dựa vào hình ảnh chụp CT đường tiết niệu và tuyến tiền liệt hoặc siêu âm
tiền liệt tuyến sẽ giúp cho chuyên gia chẩn đoán được bệnh
mát xa sau tuyến tiền liệt: tại 1 số trường hợp, bác sĩ chuyên khoa sẽ làm chẩn đoán bệnh với
biện pháp xoa bóp tuyến tiền liệt của người bệnh, Bên cạnh đó thăm khám dịch tiết ra

cách chữa trị viêm tiền liệt tuyến
Căn cứ vào biểu hiện cùng với kết quả phỏng đoán, bác sĩ chuyên khoa có nguy cơ cho biết
người bệnh mắc phải dạng bệnh tiền liệt tuyến nào. Từ đó đưa ra cách chữa trị khoa học đối với
đã thành phần bệnh.

+ chữa bệnh tuyến tiền liệt với thuốc
•

•

•

Kháng sinh: một trong số các giải pháp trị bệnh tiền liệt tuyến thường bắt gặp Thực tế hiện nay
là sử dụng thuốc kháng sinh theo đơn kê từ chuyên gia. Dựa trên kiểu virus gây nên viêm nhiễm,
nhân viên y tế sẽ lựa chọn loại thuốc kháng sinh sử dụng phù hợp. Người bệnh có khả năng
đùng kháng sinh đường dùng từ 4 – 6 tháng hay cũng có khả năng lâu hơn nếu bệnh chuyển đến
mạn tính cùng với liên tiếp quay trở lại. Ở một tỷ lệ bệnh nghiêm trọng, người bị bệnh cần phải
sử dụng kháng sinh tiêm tĩnh mạch để khắc phục triệu chứng bệnh. Một số dạng kháng sinh
thường được dùng như Trimethoprim, Levofloxacin, Clarithromycin,…
Thuốc alpha chặn (Dutasteride cùng với Finasteride): Thuốc thường sử dụng để chữa u xơ tiền
liệt tuyến nhờ tác dụng gây thư giãn cổ bàng quang cũng như các sợ cơ tiền liệt tuyến. Bệnh
nhân có khả năng lấy thuốc này để cải thiện dấu hiệu đau đớn lúc tiểu
Thuốc chống viêm: gồm có một số thuốc chống viêm không steroid như Diclophenac,
Ibuprofene,… Ngoài ra, người bệnh cũng có thể dùng những kiểu thuốc giảm sút đau đớn cũng
như hạ sốt như aspirin hoặc paracetamol

→ Lưu ý: trong khi dùng thuốc chữa viêm tuyến tiền liệt, người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ dẫn
từ chuyên gia. Tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc ngưng dùng khi không có sự đồng ý từ bác sĩ.
Do vấn đề dùng thuốc tùy tiện có khả năng dẫn tới phản ứng phụ nguy hiểm và làm cho tăng khả
năng kháng kháng sinh, dẫn tới khắt khe trong vấn đề chữa về sau.
trị viêm tiền liệt tuyến với thuốc

+ chữa viêm tuyến tiền liệt tại gia
Để tống lùi biểu hiện cũng như phòng ngừa bệnh quay trở lại, bên ngoài vấn đề lấy thuốc, bác sĩ
tư vấn người bị bệnh nên rối loạn thói quen sinh hoạt liên tiếp. Rõ ràng như:
•

•

•

•

•

làm sạch vùng kín hàng ngày cũng như sạch sẽ: các bác sĩ cho thấy, việc rửa ráy của quý cùng
với các khu vực lân cận sạch sẽ, thông thoáng hàng ngày chủ yếu là phương pháp giúp phòng
ngừa cùng với hạn chế khả năng tái phát của bệnh bệnh tiền liệt tuyến
hoạt động thể thao: tiến hành một số vận động thể chất hay thể thao đều đặn 30 phút mỗi ngày
không chỉ giúp cho rèn luyện sức khỏe mà còn giúp kiềm chế lo lắng hiệu quả. Bởi vậy giúp cho
nâng cao dấu hiệu bệnh. Nhưng, bệnh nhân không nên luyện tập các bộ môn thể dục làm tăng
áp lực lên tuyến tiền liệt như đạp xe đạp
sử dụng đủ nước cùng với tránh nín tiểu: Nước sẽ giúp cho bài tiết vi khuẩn gây nên bệnh viêm
tuyến tiền liệt ra bên ngoài người thông qua đường niệu đạo. Bởi vì thế, để kiểm soát triệu
chứng bệnh, người bệnh cần phải dùng đủ 2 – 2,5 lít nước trong ngày. Đặc biệt, hạn chế nín tiểu
những khi mắc tiểu
bổ sung không ít hoa quả cùng với rau củ quả: Để tăng sức đề kháng chẩn đoán người chống lại
nguồn bệnh tấn công, người bị bệnh nên ăn nhiều hoa quả cũng như cho thêm rau xanh vào
menu liên tục. Một số thức ăn này giúp chia sẻ dinh dưỡng thiết kém, bao gồm vitamin cùng với
khoáng chất, giúp nâng cao hệ miễn dịch phỏng đoán người
tránh món ăn chứa chất kích thích: người bệnh cần hạn chế dùng quần áo ăn, thức sử dụng
chứa chất kích thích nếu không muốn bệnh chuyển nặng như cà phê, rượu, ớt,…

•

•
•

giữ cân trầm trọng ở mức ổn định: Cân nặng cũng chủ yếu là một trong các nguyên do dẫn tới
bệnh tiền liệt tuyến. Chính vì vậy, người bệnh cần thì có khẩu phần ăn giữ gìn cân trầm trọng tại
mức lý tưởng để gia tăng tình trạng bệnh
Tình dục an toàn: liệu có phương pháp an toàn khi "lâm trận" tình dục giúp cho hạn chế giai
đoạn viêm nhiễm cùng với làm giảm nguy cơ bị bệnh bệnh viêm tuyến tiền liệt
giữ tâm sinh lý luôn luôn vui vẻ cùng với thoải mái: áp lực đời sống chủ yếu là yếu tố làm cho
bệnh chuyển nặng nề. Bởi vậy, để quản lý tốt dấu hiệu nhận biết cùng với rút ngắn thời điểm
chữa trị, người bệnh cần nỗ lực thoải mái cũng như duy trì tâm lý thư thái, vui vẻ

bệnh tiền liệt tuyến nếu không chữa trị sớm có khả năng dẫn đến biến chứng, gây tăng khả năng
mắc rối loạn cương cứng và bệnh vô sinh ở bạn nam. Bởi vậy, để xử lý cũng như phòng tránh
bệnh quay trở lại, cánh mày râu cần phải thường xuyên kiểm tra và điều trị bệnh theo đúng chỉ
dẫn từ bác sĩ.
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