Cô bé có mụn mọc li ti là căn bệnh gì? Có phải bị
sùi mào gà không?
Có rất nhiều bạn gái mắc phải tình trạng âm hộ mọc mụn li ti. Hầu hết bạn gái đều lo lắng chưa biết
mình mắc phải mắc phải gì và phải khắc phục tình trạng này như nào đây? Bài viết sau đây sẽ đưa
đến cho các bạn những thông tin về hiện tượng vùng kín mọc mụn nhọt li ti là căn bệnh gì? Có hiểm
nguy không? Và biện pháp khắc phục khi mắc phải mức độ này. Cùng theo dõi và tìm hiểu nhé!

âm hộ có nhọt mọc li ti là bệnh gì?
bởi đặc tính cấu tạo đặc biệt của bộ phận sinh dục nữ là mở, niệu đạo ngắn và vùng kín nằm sâu bên
trong cần dễ bị vi rút, nấm, virus thâm nhập gây nhiễm trùng. Đàn bà dễ mắc một số bệnh sản phụ
khoa như: viêm nhiễm âm hộ, viêm nhiễm phần phụ, viêm lộ tuyến cổ tử cung, u nang buồng trứng,..
Với những dấu hiệu cơ bản không khác nhau như: dịch tiết âm đạo ra rất nhiều lần, đổi thay bất luôn
về màu và mùi, đau đớn rát không dễ chịu khi đi giải, dưới khi quan hệ tình dục,…
Ngoài ra, con gái cũng dễ mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục như: bệnh sùi mào gà, lậu,
bệnh giang mai, mụn rộp sinh dục,… trong số đó, tình trạng nổi nhọt li ti tại bộ phận sinh dục cũng rất
hay gặp mà làm cho nữ giới căng thẳng chưa biết đã từng nhiễm bệnh căn bệnh gì. Khi mắc phải
mụn nhọt nổi li ti tại cùng kín có khả năng là dấu hiệu của 3 căn bệnh sau:

1. Nhọt mọc li ti ở bộ phận sinh dục coi chừng bị bệnh sùi mào gà
Đây được coi là một căn bệnh xã hội nguy hiểm tạo ra rất nhiều lần khó chịu giúp bệnh nhân bị bệnh.
Bệnh hay phát triển qua một thời gian dài, hàng đầu lây qua đường sinh dục đối với phụ nữ sẽ có
những triệu chứng sau: bắt gặp những mụn thịt có màu hồng nhạt hay xám, những u nhú này có
chân, dần tiến triển về kích thước thành mảng rộng giống như mào gà luôn súp lơ. Có thể ấn ra mủ,
bề mặt mềm. Chúng có thể xuất hiện tại cô bé hay miệng, Trên bề mặt da ở những vị trí khác nhau.

2. Căn bệnh nhọt rộp sinh dục nổi mụn li ti tại âm hộ
Khi mới mắc bệnh, dưới khoảng 2-7 ngày ủ căn bệnh sẽ thấy bộ phận sinh dục bắt gặp những mụn
nhọt nước hoặc mụn nhọt mủ có kích cỡ bằng hạt kê. Dần dần chúng biến chuyển và tăng kích cỡ
bằng hạt tấm, đậu xanh Rồi tự vỡ ra. Có nguy cơ bắt gặp riêng rẽ hoặc thường gặp thành đã từng
chùm, khi vỡ gây ra cảm thấy đau đớn rát không dễ chịu, đặc biệt dưới quan hệ tình dục hay đi giải.
Những mụn này luôn xuất hiện ở bộ phận sinh dục, mông, hậu môn hay môi nặng, môi bé,…

3. Nổi mụn nhọt bởi mắc bệnh viêm âm đạo
Theo các bác sĩ chuyên khoa, căn bệnh nhiễm trùng cô bé chủ yếu là tác nhân tập trung nhất khiến
bộ phận sinh dục có mụn nhọt nhỏ li ti. Bệnh xảy ra khi cơ thể mắc phải mất cân bằng nội tiết tố, do
làm sạch vùng kín không sạch sẽ thường do mắc quần áo chật chội, ướt át. Ngoài triệu chứng Trên,
khi mắc căn bệnh này phụ nữ còn gặp phải sưng phình tại niêm mạc bộ phận sinh dục, ngứa bộ
phận sinh dục, đau rát khi giao hợp đi kèm mức độ ra nhiều lần huyết trắng và những bất thường
trong hoạt động đi tiểu tiện.
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