
tiền liệt tuyến chỉ liệu có ở nam, thì có kích cỡ và hình loại gần giống quả hồ đào, nằm ở phía dưới bọng 
đái bao quanh đoạn đầu tiên của niệu đạo. Bệnh có nguy cơ gặp ở bất cứ lứa tuổi nào nhưng mà phổ 
biến nhất là bạn nam tuổi trung niên. Không xác định được các biểu hiện của bệnh tiền liệt tuyến sẽ gây 
nên nhận biết bệnh muộn, làm cho việc điều trị bắt gặp không ít khắt khe. 

1. Bệnh tuyến tiền liệt là bệnh gì? 

bệnh tuyến tiền liệt là tình trạng viêm nhiễm tiếp diễn ở tiền liệt tuyến bởi nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm 
khuẩn gây. Bệnh thường hay tiến triển tương đối nhanh gây nên thay đổi công dụng sinh dục của đấng 
mày râu, gây nên chi phối miễn phí tới sinh hoạt thường ngày cùng với đời sống tình dục của đấng mày 
râu. Bệnh thì có 2 dạng thường gặp nhất là bệnh viêm tuyến tiền liệt cấp tính cũng như mãn tính, Tùy 
vào bệnh tình mà có các triệu chứng nhất định. 

2. Biểu hiện của bệnh bệnh viêm tuyến tiền liệt 

2.1. Biểu hiện bệnh tuyến tiền liệt viêm nhiễm cấp tính: 

nam giới mắc bệnh tiền liệt tuyến thường hay liệu có nước đái màu vàng sậm 

• Tiểu không dễ dàng, thường hay phải cố rặn ra, không tiểu tiện được ngay, khi tiểu thường hay 
có cảm giác buốt, nóng rát. 

• đau vùng bẹn bìu, xương mu hoặc lân cận của quý 

• có nguy cơ xuất hiện máu ở trong nước tiểu cũng như tinh trùng 

• liệu có tình huống rối loạn chức năng khi "làm chuyện ấy" như đau rát lúc xuất tinh hoặc rối loạn 
về quá trình co cứng "cậu bé", cảm giác đau lúc bắn tinh 

• bệnh nhân thấy rét như mắc cúm, ớn lạnh 
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