Khí hư là gì? Chức năng và phân loại khí
hư
lúc đến tuổi dậy thì, bên ngoài kinh nguyệt, huyết trắng hoặc dịch tiết âm đạo cũng bắt ban
đầu thấy đánh dấu quá trình phát triển của hệ sinh con chị em. Phía ngoài công dụng xoa
trơn, khí hư còn thực hiện nhiệm vụ giữ trạng thái ẩm chẩn đoán hệ sinh, ngăn chặn không
ít bệnh lý thường bắt gặp trong bộ phận sinh sản.
Vậy mắc dịch âm đạo có sao không? âm hộ ra dịch tiết âm đạo rất nhiều hay ít tùy vào yếu tố
nào? Khi nào âm đạo liệu có dịch âm đạo bệnh lý? GALANT sẽ cùng bạn biết rõ hơn về bản
chất khí hư âm đạo.

dịch âm đạo là gì?
huyết trắng hay còn gọi là dịch tiết âm đạo, một kiểu dịch nhầy màu trắng bài tiết ra từ cơ
quan âm hộ của nữ. Khi bị ra dịch tiết âm đạo liệu có nghĩa cơ thể của phái đẹp đã từng
bước vào 1 thời kỳ phát triển mới. Lúc đó, bộ phận sinh dục dần hoàn thiện.
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Ảnh 1: dịch âm đạo ra rất nhiều trong lứa tuổi từ 20 tới 30
thông thường, dịch tiết âm đạo bắt đầu xuất hiện trước khoảng tầm 6 tháng nói từ lần kinh
nguyệt mới đầu đời. Tới tuổi hết kinh, chị em phụ nữ mất đi mắc dịch tiết âm đạo huyết
trắng không ít như ban đầu mà sẽ giảm dần.
dịch tiết âm đạo thông thường luôn sở hữu màu sắc đặc trưng là màu trắng, kiểu dịch nhầy,
hầu hết đều không mùi song đôi khi cũng có nguy cơ kèm mùi hơi tanh. một số màu của dịch
âm đạo cũng có nguy cơ biến đổi trước chi phối của vi rút, nấm sinh sản. một số màu sắc của
dịch tiết âm đạo màu xanh nhạt, màu xám, nâu đen thường là dấu hiệu nhận biết cho thấy
cơ quan sinh dục đang bị viêm nhiễm.
Ảnh 2: tới tuổi mới lớn, con gái ra dịch màu trắng đục
Bởi vì thế, bạn cần lưu ý để ý sự biến đổi của những màu huyết trắng để sớm xét nghiệm,
nhận diện kịp thời tai biến không mong muốn cùng với xác định giải pháp chữa trị.

"cô bé" ra nhiều dịch tiết âm đạo hoặc ít dịch âm đạo tùy thuộc rất lớn vào nồng giai đoạn
hormone estrogen đào thải ra theo đã từng thời kỳ.
•

giai đoạn từ tuổi mới lớn tới không đủ niên: dịch âm đạo lần ban đầu thấy đánh
dấu người chủ yếu thức bước vào tuổi mới lớn. Khí hư mới liệu có nhưng chưa rất
nhiều. Con gái ra dịch màu trắng là mức độ sinh thiên nhiên. Song trong giai đoạn
này, bé cần phải được người trưởng thành giải rõ về sự mất cân bằng của người.

•

giai đoạn từ 20 tuổi tới tắt kinh: thời kỳ từ 20 tới 30 tuổi chính là khi "cô bé" ra rất
nhiều dịch nhầy nhất. Sau giai đoạn này dịch âm đạo bắt đầu tiên suy giảm dần theo
số lượng hormone estrogen.

•

thời kỳ sau tắt kinh: quá trình sản xuất hormone estrogen chững lại làm cho lượng
dịch âm đạo bài tiết ra không còn nhiều như giai đoạn trước.

khí hư như thế nào là bình thường?
dịch tiết âm đạo Nói chung được xem là bình thường khi không có màu sắc lạ. Màu sắc điển
hình của khí hư chính là màu trắng sữa, hơi nhầy, không có mùi hay chỉ hơi tanh.
Ảnh 3: khí hư thường thì màu trắng sữa, hơi nhầy, chưa có mùi hoặc chỉ hơi tanh
dịch âm đạo lẫn máu hay dịch âm đạo chứa máu thấy chủ yếu trước kỳ kinh nguyệt. Đối với
thai phụ, dịch tiết âm đạo huyết trắng pha thêm chút màu thể hồng là dấu hiệu nhận biết
cho rằng phụ nữ mang thai đang ra máu.
cấp độ khí hư làm khô cứng quần chíp hay huyết trắng dính như keo cũng chưa có gì quá bất
thường. Nhưng nếu nhận thấy khí hư mắc vón cục, kèm theo mùi hôi, màu sắc lạ thì bạn cần
đi kiểm tra phụ khoa. Vì đây rất nhiều khả năng là dấu hiệu cho rằng hệ sinh sản đang mắc
nhiễm trùng.
huyết trắng loãng như nước xuất hiện lúc cơ thể vừa trải qua vận động mạnh. Âm hộ thì có
chiều hướng bài tiết dịch sau "làm chuyện ấy", Vì vậy sau khi quan hệ bạn nên làm sạch qua
cơ quan sinh dục.

công dụng cấp thiết của dịch âm đạo
công dụng quan trọng nhất của huyết trắng ở nữ chính là làm cho nhiệm vụ bôi trơn, giữ độ
ổn định trong hệ sinh dục. Bên cạnh đó, khí hư cũng khiến nhiệm vụ chặn đứng sự sinh sôi
của không ít dạng vi khuẩn gây bệnh sinh tồn trong âm hộ.
Ảnh 4: chức năng cần thiết nhất của dịch âm đạo ở chị em phụ nữ chủ yếu là khiến nhiệm vụ
thoa trơn
Mặt khác, dịch tiết âm đạo sẽ tạo môi trường lý tưởng hỗ trợ tinh trùng đi lại sâu vào bộ
phận vòi trứng. Từ đó, nâng cao hữu hiệu mang bầu.

các dạng huyết trắng cơ bản

khí hư ở nữ giới bao gồm hai kiểu cơ bản. Quá trình phân chia này tùy theo nhân tố màu
sắc, mùi và mức độ nhầy của dịch tiết âm đạo.
huyết trắng sinh dục
Đây là dạng khí hư hoàn toàn bình thường, màu trắng đục hoặc hơi ngả sang màu vàng một
ít. Trước và sau thời gian rụng trứng, dịch âm đạo đào thải ra không nhiều, nhầy nhưng mà
không dai. Đến thời kỳ rụng trứng, dịch âm đạo sẽ loãng dần, dai hơn trước.
Ảnh 5: khí hư sinh dục tăng suy giảm theo sự biến đổi của hormone estrogen và progesterone
vai trò hàng đầu của huyết trắng sinh lý là giữ gìn trạng thái ẩm cho biết âm đạo, trợ giúp
tinh binh di chuyển sâu vào dạ con chị em. Trường hợp không có trứng, chất nhầy này lại
ngăn không chẩn đoán trứng di chuyển rõ hơn.
khí hư tiết ra nhiều hơn trong kỳ kinh, dẫn đến khó chịu trong khu vực "cô bé". Tới lúc sạch
sẽ kinh nguyệt, dịch âm đạo lại giảm dần. Bởi đây chủ yếu là khi hormone estrogen xuống
không cao nhưng progesterone lại tăng cao.
dịch âm đạo căn bệnh
khí hư bệnh lý hàng đầu xuất hiện lúc bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm. Khi này, lượng vi rút
và nấm thấy cơ hội thuận tiện sinh sôi, gây bệnh làm cho khí hư rối loạn về màu sắc, mùi.
Bài viết này là 3 dạng khí bệnh lý thường gặp nhất.
•

dịch tiết âm đạo trong: loại khí màu trong, khá nhầy song không hôi, đôi khi còn
loãng tương tự như nước. Loại khí này thường là dấu hiệu nhận biết cho rằng cơ thể
đang mắc các căn bệnh sự liên quan đến tử cung. Ví dụ như phì đại tử cung, hở tuyến
tử cung.

•

dịch âm đạo đục: dạng dịch tiết âm đạo đặc, bài tiết ra rất nhiều, mùi hôi tanh, màu
vàng hay màu xanh. Khí hư có thể cùng với một hay không tùy thuộc vào dạng vi rút,
virus hoặc nấm gây bệnh.

•

khí hư vàng: kiểu dịch hơi loãng, màu vàng giống như váng sữa. Chị em phụ nữ
đang trong giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, lo lắng thường tiết ra dịch tiết âm đạo
vàng.

phần lớn một số căn bệnh lây lan qua những đường tình dục đều triệu chứng thông qua sự
mất cân bằng của khí hư. Hàng đầu Chính vì vậy, bạn hãy chú ý theo dõi cấp độ bài tiết
huyết trắng, nhận thấy dấu hiệu nhận biết thất thường cũng như đi khám nam khoa càng
kịp thời càng tốt.

chỉ định rửa ráy vùng kín phòng tránh dịch tiết âm đạo căn
bệnh
Ảnh 6: phái đẹp cần phải chú ý vệ sinh kỹ chỗ kín mỗi ngày

vi khuẩn, nấm sinh sản phát triển mạnh trong điều kiện âm đạo ướt át. Nếu muốn không
nên tình trạng nhiễm trùng, bạn cần phải lưu ý làm sạch khu vực kín liên tiếp được 1 giải
pháp. Cụ thể:
•

chọn kiểu quần áo lót may từ chất liệu vải thân thiện với da, thụt giãn tốt, thấm hút
mồ hôi sớm, không gây nên bí da.

•

thay thế quần áo lót ít nhất 24 giờ 1 lần, có khả năng lấy thêm băng làm sạch hàng
ngày để thấm hút bớt chất nhờn.

•

vệ sinh chỗ kín bằng dung dịch thân thiện đối với âm hộ hay nước muối pha loãng
0.9%.

•

sử dụng khăn thấm khô chỗ kín sau lúc rửa ráy, không sử dụng quần áo lót ướt át.

Nếu nhận quá trình rối loạn không bình thường của huyết trắng, chị em không nên tự giải
quyết mà hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa tại một số phòng khám chuyên khoa tin cậy. Vô cùng
cảm ơn do đã đón đọc hết bài tổng hợp của GALANT!

