10 Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu
ở nam và nữ giới
Bệnh sùi mào gà là một trong một số bệnh lây truyền qua
đường tình dục có mức độ lây truyền khá nhanh. Căn bệnh
này khá nghiêm trọng nếu không phát hiện ra cũng như điều
trị kịp thời sẽ dẫn đến rất nhiều biến chứng tương đối khó
lường cho cơ thể. Một số thông tin xoay quanh chứng bệnh
nguy hiểm này sẽ được tổng hợp trong bài viết Bên dưới.
1. Bệnh sùi mào gà
Căn bệnh truyền nhiễm xã hội này còn có tên gọi khác là
bệnh mồng gà, mụn cóc sinh dục,... Người ta đã xác định
được virus dẫn tới bệnh này có tên là Human papilloma
(HPV). Virus này có khoảng 120 chủng loại với 40 chủng là
nguyên do gây lan truyền thông qua quan hệ tình dục. Chi tiết
chính là loại HPV - 6 và HPV - 11.
Thuốc chữa Bệnh lí sùi mào gà tại nhà

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408 hoặc Zalo
0988701408.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo
mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng
100%
.- Đội ngũ nhân viên giải thích đưa ra lời khuyên nhiệt tình tới
khi khỏi hẳn.
- Chữa hiệu quả căn bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần bôi
thuốc
Căn bệnh này hình thành ở cả nam giới và nữ giới tuy vậy
theo thống kê thì nữ giới có tỉ lệ bị bệnh rất nhiều hơn nam
giới do nữ thường đón nhận tinh dịch từ nam lúc chuyện
phòng the. Cũng như môi trường âm đạo lại là tạo yêu cầu tốt

cho virus này tiến triển. Ngày nay theo ghi nhận có tới hơn
50% nữ giới bị sùi mào gà do quan hệ nam nữ.

Bạn có biết Bệnh lí sùi mào gà là gì?
khi virus xuất hiện trong cơ thể, chúng sẽ ẩn náu ở lớp biểu
mô thuộc tầng dưới cùng của da nhưng không có biểu hiện
gì. Triệu chứng lâm sàng ban đầu chỉ hình thành sau khoảng
3 tuần quan hệ quan hệ không an toàn với đối tác mắc virút
HPV.
biểu hiện giúp bạn dễ dàng nhận thấy nhất là nổi một số mụn
cóc, hạt cơm hay một số ở vùng u nhú trông giống với súp lơ
hay mào gà. Có thể một số biểu hiện này tạo ra đơn lẻ hay có
cơ bản tại cơ quan sinh dục nam nữ. Mặt khác, còn có khả
năng hình thành trên lưỡi, miệng và tại vùng hậu môn.
2. Bệnh sùi mào gà hình thành do những yếu tố nào?
Như đã thông tin đến bạn đọc thì virút Human papilloma là tác
nhân gây ra căn bệnh sùi mào gà. Có 3 đường cơ bản giúp
virút lây lan nhanh gồm có:

2.1. Giao hợp quan hệ với nhiều người
chuyện yêu không thực hiện giải pháp an toàn (không đeo
BCS, quan hệ bừa bãi với nhiều đối tượng): đây là đường lây
bệnh cơ bản nhất cũng như có khoảng 90% người bệnh
được xác định lan truyền do quan hệ tình dục sai cách. Mặt
khác, căn bệnh này có khả năng lây lan trong tình trạng quan
hệ nam nữ bằng miệng , hậu môn hay nước bọt, dịch nhầy
của đối tác.

đời sống chăn gối không sử dụng bao cao su là tác nhân gây
ra bệnh

2.2. Lây lan từ mẹ sang con
nếu như không may mẹ bầu mắc virút HPV trong thời kỳ
mang thai sẽ tạo điều kiện cho virus này tiến công vào thai
nhi. Chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể thai nhi thông qua cuống
rốn, nước ối hay khi chào đời bé tiếp xúc trực tiếp với bộ
phận sinh dục của mẹ. Chưa kể đến, khi bú mẹ trẻ cũng có
khả năng bị bệnh.
2.3. Dùng chung đồ dùng cá nhân với bệnh nhân
Dụng cụ cá nhân có nguy cơ tiềm ẩn virút dẫn đến bệnh như
khăn mặt hay bàn chải hay đồ lót,… Tiếp đấy, chúng còn có
khả năng đi lan truyền thông qua chất dịch người bị bệnh nếu
tiếp xúc trực tiếp vết thương mắc hở. Thêm nữa lúc sử dụng
chung bồn cầu cũng có khả năng lây bệnh. Như vậy, người
có sức đề kháng kém sẽ có nguy cơ cao bị bệnh.
3. Biểu hiện nhận biết bệnh
Giữa nam và nữ có dấu hiệu nhận biết khác nhau cũng như
có thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 - 9 tháng. Bình thường, phái
mạnh sẽ biểu lộ các dấu hiệu của Bệnh sùi mào gà sớm hơn
nữ. Ngược lại, một số triệu chứng tại nữ lại không biểu thị rõ
ràng thế cần chỉ có thể phát hiện khi bệnh đã vào thời kỳ
nặng.
3.1. Triệu chứng nhận biết ở phái mạnh
lúc phái mạnh tại giai đoạn đầu tiên của bệnh thì cơ quan
sinh dục và vị trí da xung quanh như bao quy đầu, nếp gấp
bẹn,… nổi một số nốt sùi mềm có màu hồng nhạt và hơi nhô
cao, hình thành đơn độc. Một số nốt sùi này không làm cho

người bệnh khó chịu hay ngứa thế nên giai đoạn đầu tiên rất
khó để nhận biết.
giai đoạn tiếp theo, những nốt sùi phát triển, tập trung thành
một số mảng có đường kính chừng vài cm. Các mảng này có
vẻ bên ngoài giống với mào gà hay súp lơ. Nếu đưa tay chạm
vào những mảng này sẽ có cảm giác mềm cũng như hơi ẩm
thấp. Bởi vì bên trong chúng có chứa dịch cũng như khi ấn
mạnh sẽ làm chảy dịch ra bên ngoài. Một vài hiện tượng khi
nốt sùi phát triển sẽ to cỡ bằng cái nắm tay, có máu và dịch
bốc mùi không thoải mái.

biểu hiện nhận biết Bệnh lí sùi mào gà
3.2. Dấu hiệu nhận biết tại nữ giới
nguyên do do cơ quan sinh dục ở nữ giới có kết cấu rất trở
ngại thế cần bệnh sẽ tiến triển một cách thầm lặng mà không
phải biểu hiện cụ thể. Sau khoảng 3 tuần quan hệ vợ chồng
với đối tác bị HPV, tại nữ giới sẽ hình thành các nốt sùi có
màu hồng nhạt kèm dịch bên trong và dễ chảy máu.
một số nốt sùi này thường có tại môi lớn, môi bé, tử cung
cũng như âm đạo,.... Mà không gây ra bất cứ không thoải mái
nào cho người bị bệnh. Nếu như quan hệ nam nữ hay có một
số cọ xát, va chạm khiến nốt sùi bị vỡ cũng như làm xuất
huyết có khả năng gây nhiễm trùng.
4. Bệnh lí sùi mào gà nguy hiểm như thế nào?
Bệnh lí sùi mào gà không chỉ dừng lại tại việc dẫn đến khó
chịu cho người mắc bệnh mà còn gây ra rất nhiều biến chứng
rất khó lường. Sự nguy hiểm của căn bệnh này triệu chứng
dễ thấy như:




người bệnh thường tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người
xung quanh đặc biệt khi các nốt sùi mào gà hình thành
trên miệng.
hậu quả đời sống tình dục do người bệnh mặc cảm, băn
khoăn, trăn trở quan hệ. Lúc giao hợp sẽ khiến họ đau
và không thoải mái, rất khó đạt được hưng phấn cũng
như tác động tới đời sống của hai vợ chồng.

loại bệnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống hôn nhân








những nốt sùi khi diễn tiến nặng sẽ đem lại cảm giác đau
rát, vướng víu khi người bệnh vận động. Như vậy, sùi
mào gà dẫn đến một số bất tiện, trở ngại trong cuộc
sống hàng ngày.
những biến chứng mà sùi mào gà đem lại thường có:
ung thư cổ tử cung, ung thư bộ phận sinh dục nam,…
dẫn tới chứng mất khả năng sinh sản, khó mang thai.
nếu như mắc bệnh trong giai đoạn có thai sẽ có thể cao
bị sảy thai hay thai chết lưu hoặc sinh non. Mặt khác thai
nhi cũng có nguy cơ bị bệnh ngay sau lúc sinh hoặc
nhiễm bệnh khi bú sữa mẹ.
nếu người bị bệnh chủ quan, trăn trở không chữa trị
nhanh chóng sẽ dẫn tới nhiều tác hại nguy hại: ung thư,
di căn, tại vùng da có nốt sùi bị hoại tử hoặc thậm chí tử
vong.

Thuốc chữa Bệnh lí sùi mào gà tại nhà

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408 hoặc Zalo
0988701408.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo
mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng
100%
.- Đội ngũ nhân viên giải thích đưa ra lời khuyên nhiệt tình tới
khi khỏi hẳn.
- Chữa hiệu quả căn bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần bôi
thuốc
Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nữ giới
Tại nữ giới, sau thời gian ủ Bệnh sùi mào gà sẽ bắt đầu có
những u nhú, nốt mụn, nốt sùi nhỏ có màu hồng nhạt, ẩm

ướt, mềm, có chân hay có cuống nhô lên trên nhô lên khỏi
da.

Hình ảnh nốt sùi mào gà ở trong âm đạo

Hình ảnh sùi mào gà tại âm đạo












các nốt sùi mào gà ở nữ giới thường xảy ra ở một số
khu vực như âm hộ, âm vật, âm đạo, thành âm đạo, môi
lớn, môi bé, tầng sinh môn, màng trinh, cổ tử cung, xung
quanh hậu môn…
những nốt sùi không dẫn đến đau đớn, ngứa ngáy tuy
nhiên dễ vỡ, dễ ra máu nếu chạm vào hoặc có sự va
chạm.
Theo thời gian, một số nốt sùi mào gà tại nữ giới mọc
liên kết với nhau tạo ra từng mảng, từng chùm rộng
trông giống hình súp lơ hoặc mào gà. Lúc quan hệ nam
nữ, chị em thường có cảm giác vướng víu cực kỳ khó
chịu.
nếu như để lâu, các nốt sùi dễ tạo ra các vết loét, dễ
xuất huyết, bội nhiễm lúc có sự cọ xát mạnh và dễ tiết
dịch ẩm thấp có mùi hôi thối.
chưa kể đến, vùng kín tại nữ giới còn tiết ra nhiều khí hư
có mùi hôi, ngứa ngáy ở vùng nhạy cảm. Các trường
hợp còn có biểu hiện đau rát, không thoải mái cũng như
chảy máu ở vùng nhạy cảm.
khi Bệnh sùi mào gà phát triển sang mức độ nặng, nữ
giới có nguy cơ cao gặp cần rất nhiều tác hại như viêm
nhiễm, nhiễm khuẩn, xuất huyết, nhiễm trùng phụ khoa,

ung thư cổ tử cung… cực kỳ nguy hiểm đối với sức
khỏe, tính mạng.
Sau đây là các hình ảnh Bệnh sùi mào gà ở nữ giới mà chị
em cần lưu ý:
Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nam giới

Hình ảnh sùi mào gà ở dương vật

Hình ảnh sùi mào gà thời kỳ cuối tại dương vật








Sau thời gian ủ Bệnh sùi mào gà, phái mạnh cũng có sự
xuất hiện của một số nốt sùi, u nhú không đau, không
dẫn đến không thoải mái, mềm, bề mặt sần sùi tại những
khu vực như quy đầu, lớp da bọc dương vật, thân bộ
phận sinh dục nam, bìu, vùng hậu môn hay tại các vị trí
khác trên cơ thể.
những nốt sùi được tạo thành gồm nhiều nốt sùi nhỏ và
khi phát triển lớn sẽ tạo ra từng mảng trông giống hình
súp lơ, mào gà. Phái mạnh gặp nên rất nhiều bất tiện,
khó chịu lúc có sự tạo ra của những nốt sùi.
lúc những nốt sùi có sự cọ xát vào quần áo sẽ khiến phái
mạnh cảm thấy rằng đau đớn. Trên những nốt còn dễ vỡ
ra khi chạm vào và dễ gây ra nhiễm trùng, bội nhiễm ở
những khu vực có nốt sùi.
phái mạnh lúc chuyện phòng the còn cho rằng đau đớn
do những nốt sùi va chạm với nhau và mắc trầy xước,
xuất huyết.



Sùi mào gà ở phái mạnh nếu tuyệt đối không chữa trị kịp
thời, các nốt sùi dễ lây lan tới một số khu vực khác và
dẫn đến nhiều căn bệnh nam khoa như viêm tinh hoàn,
nhiễm trùng mào tinh hoàn, viêm nhiễm tuyến tiền liệt…
hậu quả trực tiếp đến chức năng sinh sản.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở tay chân, miệng













thêm nữa, nếu như bệnh nhân có giao hợp quan hệ
đồng giới qua đường miệng còn có những nốt sùi ở các
vị trí như xung quanh miệng, lưỡi, họng… hoặc hậu
môn.
Đối với các trường hợp nhiễm sùi mào gà tại miệng,
người bị bệnh sẽ có các nốt sùi ở môi, miệng, vòm họng,
lưỡi… có màu hồng, trắng hay đỏ, bề mặt sần sùi, có
các kích thước khác nhau tùy thuộc vào từng trường
hợp.
bệnh nhân có cảm giác khó chịu, vướng víu do có nốt sùi
tại vị trí miệng, việc ăn uống, nuốt, nhai cũng gặp rất
nhiều phiền phức, đau đớn.
người bị bệnh còn có thêm các biểu hiện đi kèm như
ngứa ngáy, sưng đau họng, sưng amidan… một số triệu
chứng giống như bệnh nhiễm trùng họng. Bên cạnh đó,
còn có thêm triệu chứng sưng tấy tại cổ họng, đau rát
mỗi khi nuốt nước bọt.
Do những triệu chứng giống với bệnh viêm họng nên
nhiều người mắc bệnh thường nhầm lẫn với những bệnh
về nhiệt thông thường nên không thăm khám chữa trị
hoặc tự ý mua thuốc về điều trị khiến bệnh tiến triển
sang giai đoạn nghiêm trọng.
virus HPV là một mẫu virus cực kỳ nghiêm trọng, Bệnh lí
sùi mào gà nếu như tuyệt đối không phát hiện ra và trị

liệu nhanh chóng sẽ dẫn tới rất nhiều biến chứng nguy
hiểm như nhiễm trùng cơ quan sinh sản hậu quả tới sức
khỏe sinh sản, thậm chí dễ hậu quả thành ung thư đe
dọa trực tiếp đến tính mạng.
Chú ý: Để tránh gặp phải những hậu quả nguy hiểm của
Bệnh sùi mào gà, người bệnh phải đi đến khám, trị liệu ngay
lúc nhận thấy mình có những dấu hiệu của Bệnh lí sùi mào
gà.
Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở hậu môn

Cách chữa bệnh sùi mào gà bằng thuốc tại nhà
Hiện nay, các cách điều trị sùi mào gà có khả năng kể tới
như:
Thuốc chữa trị Bệnh sùi mào gà ở nhà

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408 hoặc Zalo
0988701408.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo
mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng
100%
.- Đội ngũ nhân viên giải thích hỗ trợ nhiệt tình đến khi khỏi
hẳn.
- Trị hiệu quả loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần bôi thuốc

Mặc dù độ nguy hiểm của bệnh này không cao bằng giang
mai hay HIV nhưng bệnh nhân kéo dài thời gian điều trị sẽ rất
nguy hiểm. Thế phải khi phát hiện ra cơ thể bị bệnh, một số
bạn không nên xấu hổ rồi tự ý chữa trị khiến bệnh thêm trầm
trọng hơn. Tốt nhất là hãy nên tới các bác sĩ chuyên khoa để
được chẩn đoán cũng như chữa trị thích hợp.
Tóm lại, Bệnh lí sùi mào gà là loại bệnh nguy hiểm nên được
phòng ngừa triệt để. Thường xuyên quan sát theo dõi hiện
trạng cơ thể để nhanh chóng phát hiện ra cũng như chữa trị
nhanh chóng nhất tránh dẫn đến hậu quả nguy hiểm.
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