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Dương vật mọc mụn là biểu hiện bệnh gì? Nguyên
nhân và cách điều trị
August 20, 2021

Dương v ật nổi mẩn đỏ hay dương v ật mọc mụn là hiện trạng không còn xa lạ gì đối với tất cả nam giới ngày
nay. Theo các chuyên gia san sớt, dương vật mọc mụn hay nổi mẩn đỏ là thể hiện của những bệnh truyền
nhiễm qua con đường tình dục hay những bệnh lý viêm nhiễm nam khoa nguy hiểm, cần được thăm khám và
điều trị càng sớm càng phải chăng.

Nguyên nhân gây dương vật nổi mẩn đỏ
Có hầu hết cỗi nguồn dẫn tới tình trạng dương vật nổi mụn ở nam giới. Trong ấy phải kể đến một số căn do cơ
bản sau:

Dương vât nổi mụn không do nguyên nhân bệnh lý gây nên
Các nốt mụn xuất hiện chủ yếu là do những lỗ chân lông bị bít tắc và cất các chất bẩn bên trong. Thành ra,
dương vật nổi mụn với thể do gần như khởi thủy mà không phải là nguyên tố bệnh lý gây nên.
Việc cạo lông mu cũng được xem là nguyên do gián tiếp gây nên trạng thái nổi mụn ở dương vật. Bởi khu vực đó da
sẽ rất dễ bị kích ứng và hiện trạng lông mọc ngược sẽ ảnh hưởng và làm vùng da ở dương vật rất dễ bị thương tổn
và gây mụn.
Không những thế, dương vật nổi mụn còn là do vệ sinh vùng kín ko sạch sẽ hoặc nam giới sống ở những khu vực sở
hữu khí hậu ẩm ướt cũng rất dễ bị nổi mụn ở dương vật.
Mặc quần lót chật cũng được xem là nguyên nhân gián tiếp khiến cho dương vật bị bí bích và nổi mụn

Nguyên nhân bệnh lý gây nên hiện trạng dương vật nổi mụn
Nam giới sở hữu quan hệ tình dục hay chưa đều có nguy cơ mắc phải tình trạng dương vật nổi mụn. Không
những thế, nếu đã với quan hệ tình dục mà bị nổi mụn ở dương vật thì đó mang thể do những bệnh truyền
nhiễm qua các con phố dục tình gây nên.

1. Bệnh sùi mào gà
Sùi mào gà là căn bệnh phố hội nghiêm trọng do virus HPV gây ra. Triệu chứng đặc biệt khi người bệnh mắc sùi
mào gà đấy là hiện tượng lên mụn ở dương vật, rãnh quy đầu,…
Sau thời gian ủ bệnh từ 2-9 tháng, nam giới sẽ thấy xuất hiện các mụn giết thịt nhỏ lí tí, màu hồng tươi, ko đau
không ngứa. Chúng mọc rải rác trên bao quy đầu và thân dương vật. Khi va chạm dễ bị chảy máu, chảy mủ, viêm
loét và mang mùi hôi thối.
Lâu dần, các mụn lớn mạnh và kết liên thành từng đám dạng hoa mào gà hay súp lơ. Mụn thịt thường tụ họp ở
thân dương vật, quy đầu, rãnh bao quy đầu,…
Mọc mụn dương vật ở nam giới khởi hành từ sùi mào gà là căn bệnh khôn cùng hiểm nguy. Virus HPV sở hữu
thể phá hủy hoàn toàn cơ quan sinh dục nam giới, dẫn tới vô sinh hiếm muộn nếu như không được ức chế sớm.
Cùng lúc, sùi mào gà để lâu sẽ dẫn tới biến chứng ung thư dương vật. Phổ biến trường hợp phải cắt bỏ dương
vật để đảm bảo tính mạng.

2. Bệnh mụn rộp sinh dục
Nếu bạn bị nổi mụn ở dương vật hay thân dương vậy dưới dạng nước thì đây là triệu chứng bệnh mụn rộp sinh
dục. Căn bệnh phố hội này do virus Herpes Simplex (HSV) gây nên cốt yếu do quan hệ dục tình ko an toàn.
Triệu chứng điển hình là các mụn nước trên niêm mạc da (bao quy đầu, thân dương vật, bìu, bẹn,..). Ban đầu nhỏ
như hạt tấm, hạt kê hoặc hạt đậu sau đó lan rộng thành những mảng lớn như những chùm nho. Sau 1 thời kì
không chữa trị, các mụn nước rất dễ bị dập đổ vỡ, có thể gây nên tình trạng viêm loét, rỉ dịch mủ gây đau rát,
ngứa ngáy phòng ban sinh dục cực kỳ khó chịu.

3. Viêm nhiễm bao quy đầu
Mọc mụn ở dương vật có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm quy đầu. Đây là bệnh nam khoa mang triệu chứng
nổi những mụn đỏ li ti mọc tản mạn tại quy đầu hay bao quy đầu. Bệnh còn cố nhiên 1 số triệu chứng khác như
sưng đau, ngứa rát, rái cá đỏ, nổi mẩn đỏ dương vật, viêm loét và chảy dịch mủ mang màu trắng đục, mang mùi
hôi khó chịu ở bao quy đầu,…

4. Dương vật nổi mụn do viêm nang lông
Dương vật nổi mụn chính là một trong các tín hiệu cho thấy nam giới có thể bị viêm nang lông. Khi hệ thống
các nang lông bị rối loạn và bít tắc, nó sẽ làm các chất cặn bã, chất bẩn chẳng thể tiết ra ngoài và gây nên
trạng thái ứ đọng, viêm nhiễm dương vật.
Những nốt mụn sần đấy có thể tự khỏi tuy nhiên trong trường hợp bị viêm nang lông nặng thì cần phải sử
dụng những mẫu thuốc diệt khuẩn. Bởi nó mang thể gây nên trạng thái mẩn đỏ, ngứa ngáy và đau rát ở chỗ nốt
mụn.
Viêm nang lông cốt yếu do vệ sinh cá nhân không sạch gây nên. Tuy nhiên, khi chuyển động quá đa dạng sẽ
dẫn tới trạng thái tăng tiết dịch mồ hôi. Điều đấy sẽ làm cho phòng ban sinh dục bị ẩm ướt và dễ gây nên tình
trạng nổi mụn, ngứa ngáy ở dương vật.

5. Dương vật nổi mụn do u nang bạch huyết
Dọc theo thân dương vật giả dụ thấy xuất hiện các khối u lympho thì được gọi là u nang bạch huyết. Khi thủ dâm
hoặc hoạt động dục tình quá sức sẽ khiến các chất lỏng tại vị trí bạch huyết bị tắc nghẽn. Trong khoảng đấy gây
nên hiện trạng nổi mụn ở dương vật. Bên cạnh đó, ấy chỉ là tín hiệu tạm thời và chỉ trong một thời gian ngắn
sở hữu thể tự khỏi.

6. Dương vật nổi mụn do u mềm lây
Ví như quan hệ dục tình ko an toàn sẽ làm cho các chiếc virus rất dễ xâm nhập vào cơ thể. Nó sẽ khiến cho
dương vật xuất hiện những nốt mụn u mềm và quầng đỏ xung quanh. Bệnh này sẽ chóng vánh lây lan sang
những khu vực khác. Bởi vậy, khi bị bệnh u mềm gây ra thì cần phải sớm điều trị để tránh gây ra các thương tổn
cho phòng ban sinh dục.

7. Chuỗi hạt ngọc dương vật
Phổ biến trường hợp mọc mụn tại “cậu nhỏ” là do bệnh chuỗi hạt ngọc dương vật. Đây là căn bệnh lành tính
nhưng nếu như nam giới ko chủ động điều trị những nốt mụn có thể tan vỡ ra gây nhiễm trùng hoặc nở loét
khó chịu.
Chuỗi hạt ngọc dương vật sẽ xuất hiện các mụn nhỏ lí tí đầu mang màu trắng, xếp thành hàng ở quang đãng
viền quy đầu. Đặc thù của các mụn này không gây đau đớn, ngứa ngáy hay bất kỳ sự khó chịu nào.

8. Dương vật nổi mụn do hạt bã nhờn gây ra
Tuyến bã nhờn nằm ở vị trí dưới nang lông được gọi là hạt bã nhờn. Tại dương vật, nếu như nổi các nốt mụn
trắng hoặc vàng có kích thước rất nhỏ thì đấy chính là tuyến bã nhờn gây ra. C
Các hạt bã nhờn này ngoài dương vật thì nó còn xuất hiện nay mồm và thường mọc theo từng cụm 1. Tuy tuyến
bã nhờn này không gây hiểm nguy đến sức khỏe nhưng nó lại gây mất thẩm mỹ.
Chính do vậy khi bị hạt bã nhờn ở dương vật, bạn có thể áp dụng 1 số thủ thuật để loại bỏ mụn

DƯƠNG VẬT NỔI MẨN ĐỎ CÓ GÂY NGUY HIỂM KHÔNG?
Theo chuyên gia, ví như nam giới chỉ xuất hiện một vài nốt mụn nhỏ ở dương vật trong trong khoảng một vài
ngày rồi ko xuất hiện nữa hoặc không hẳn nhiên bất kì dấu hiệu nào khác thì sở hữu thể duyên do là do thời tiết,
dị ứng xà phòng,….
Nhưng nếu như nam giới gặp phải trạng thái mọc mụn ngứa ở dương vật kéo dài. Các nốt mụn ở dạng mụn
thịt, mụn nước, mẩn đỏ,… đương nhiên những triệu chứng như ngứa ngáy, sưng đau,… khả năng cao bạn đang
mắc 1 số bệnh lý nam khoa, đặc biệt là bệnh lây nhiễm qua trục đường dục tình như bệnh sùi mào gà. Dưới đây là
các biến chứng nghiêm trọng nếu như quý ông chần chừ thăm khám và điều trị mọc mụn dương vật như sau:
G ây ung th ư dương v ật
Ví như mọc mụn dương vật là mô tả bệnh sùi mào gà thì mức độ ảnh hưởng khôn xiết to, đấy là gây ung thư
dương vật. Do những nốt mụn, u nhú sùi mào gà cất virus HPV tuýp 16, 18 có thể trở thành ung thư dương vật và
dẫn đến tử vong.
G ây v ô sinh , h iếm muộn
Những nốt mụn mọc tại dương vật với thể sang chấn và bội nhiễm gây các bệnh nam khoa như viêm tinh hoàn,
viêm mào dịch hoàn, viêm tuyến tiền liệt,… những biến chứng bệnh lý này nếu như không được điều trị sớm
nguy cơ vô cơ hi hữu muộn ở nam giới tăng cao.
Suy giảm ch ức năng tình dục
Việc với mụn ở dương vật làm cho bệnh nhân cảm thấy ngứa rát, khó chịu và trực tiếp khiến giảm nhu cầu tình
dục. Đây là duyên cớ làm hạnh phúc gia đình bị doạ dọa.
Tác động tới tâm lý
Qúy ông bị mọc mụn ở dương vật lâu ngày hình tâm thành lý lo âu, bất an. Họ lo âu ko biết bản thân đang mắc
bệnh gì, mức độ hiểm nguy ra sao. Cứ kéo dài tình trạng này mang thể gây stress, suy nhược thần kinh, sức
khỏe suy giảm, mỏi mệt.
Đa dạng nam giới cảm thấy lo âu lúc thấy dương vật có tín hiệu nổi mụn. Ngoài ra, vì e sợ, trinh nữ khi hình
dung việc đi khám ở phòng ban sinh dục nên họ thường chần chờ trong việc thăm khám. Chính lý do này khiến
tình trạng bệnh thêm nặng, gây biến chứng và khó khăn lúc tương trợ điều trị.
Chuyên gia khuyến cáo, mọi người bệnh hãy tự ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chủ động thăm
khám và chữa trị sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín ngay khi phát hiện nổi mụn vùng kín.

ĐIỀU TRỊ DƯƠNG VẬT NỔI MẨN ĐỎ BẰNG PHÁC ĐỒ NÀO HIỆU QUẢ?
Tùy vào nguyên cớ cũng như mức độ bệnh mà chuyên gia sẽ chỉ định cách điều trị thích hợp. Cụ thể như:

Điều trị mọc mụn dương vật do sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc dương
vật bằng ALA _ PDT
Phương pháp áp dụng sự tác động của cảm quang đãng. Sau khi chiếu xạ nguồn quang đãng động lực mau
chóng kích hoạt bức xúc quang động. Trong quá trình tổ chức đã sản sinh lượng to oxy mức đơn song song
phóng thích huỳnh quang đãng, tác dụng tế bào độc tính của oxy mức đơn khiến mô đích hoại tử.
Ngoài ra, sở hữu thể tác động chức năng tế bào, làm công ty chuyển bệnh rụng đi, hồi phục hiện trạng và chức
năng thường nhật và ko tác động tới các doanh nghiệp bình thường tiếp giáp với.
Điều trị an toàn, không gây đau đớn.
Thời kì điều trị ngắn, đạt hiệu quả cao.
Điều trị ko để lại sẹo. Đảm bảo tính thẩm mỹ.
Cải thiện hệ thống miễn dịch. Tăng sức đề kháng.

Điều trị mọc mụn dương vật do mụn rộp sinh dục bằng Liệu pháp
nâng cao cường miễn dịch nuốt gen
Đây là phương pháp điều trị mụn rộp sinh dục đạt hiệu quả cao. Cách thức vận dụng kĩ thật đương đại và bí
quyết lý luận khoa học giúp điều trị mụn rộp sinh dục 1 phương pháp hiệu quả.
Liệu pháp này diệt virus hiệu quả nhờ công nghệ tiên tiến giúp thâm nhập mạnh vào những phòng ban bị tổn
thương. Trong khoảng đấy xác định và phân loại xác thực virus, chóng vánh xoá sổ tận gốc các virus đang ủ
bệnh.
Không những thế, cách còn giúp phá đổ vỡ chuỗi liên kết gen, chiếc bỏ các biến thể nhân văn, chiếc bỏ virus và
đoạn DNA bằng cách trao đổi chất. Từ ấy giúp những mô bệnh và tế bào bị thương tổn mau chóng hồi phục,
dòng bỏ những rối loàn chuyển hóa, bù đắp các thiếu sót trong hệ miễn nhiễm và bình phục chức năng cho
thân thể.

Điều trị mọc mụn dương vật do viêm nhiễm bao quy đầu bằng CRS
Phương pháp CRS tiêu dùng hiệu ứng nhiệt sở hữu khả năng khiến nâng cao chừng độ thẩm thấu, thuốc được
đưa sâu vào những vùng viêm nhiễm nên với thể điều trị bệnh 1 cách mau chóng. Không chỉ tăng độ thẩm thấu,
CRS tiêu dùng hệ thống sóng đa dẫn giúp hồi phục bề mặt mưng mủ, sưng rái cá do viêm nhiễm gây nên.
Trong khoảng đó tiến hành diệt trùng toàn diện. Loại bỏ vi khuẩn và những tác nhân gây bệnh một bí quyết tốt
nhất. Phương pháp sở hữu trong mình phổ thông điểm mạnh vượt bậc như:
Kiểm tra công nghệ, chẩn đoán chính xác duyên do gây bệnh.
Tập chung chùm tia sáng, truyền chuyên chở điện năng mạnh, khắc phục hiện trạng viêm nhiễm hiệu quả.
Điều trị tập chung, không gây tác động đến các mô lành bệnh cũng như sức khỏe sinh lý của nam giới.
Tăng khả năng thu nạp thuốc, điều trị bệnh nhanh chóng.
Kích thích bàn thảo chất giữa những tế bào nhằm tăng sức đề kháng và giảm thiểu tối đa khả năng bệnh tái phát.
Điều trị không gây đớn đau, không mất máu, ko biến chứng về sau.

Cách phòng ngừa và những lưu ý cho ai bị dương vật nổi mụn
Giả dụ có những tín hiệu mọc mụn tại dương vật, bạn cần phải chú ý 1 số vấn đề sau:
+ trong thời gian bị mụn ở dương vật mà chưa rõ duyên do và hướng điều trị thì ko nên quan hệ tình dục. Tránh
trường hợp truyền nhiễm cho người bạn đời, bạn tình
+ Cần phải vệ sinh phòng ban sinh dục hàng ngày. Đảm bảo phòng ban sinh dục luôn được sạch sẽ, khô ráo
+ tránh dùng các loại dung tích vệ sinh có tính gột rửa mạnh sẽ khiến dương vật bị kích ứng và nổi mụn phổ
biến hơn
+ Tuyệt đối không tự tiện mua thuốc bôi, thuốc uống khi bị mụn ở dương vật mà chưa rõ nguồn cội gây bệnh
Để phòng tránh tình trạng dương vật nổi mụn, nam giới cần chú ý một số vấn đề sau:
+ Mặc các loại quần lót được khiến bằng loại vải cotton thoáng mát và co giãn
+ Thay đồ lót hàng ngày để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm
+ Quan hệ dục tình an toàn để phòng hạn chế những bệnh truyền nhiễm qua đường dục tình gây ra
+ khi đi khám nên tuân thủ đúng theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ đưa ra
Trên đây là bài viết về: " Dương v ật mọc mụn hay dương v ật bị nổi mẩn đỏ là dấu hiệu của bệnh gì? Cội nguồn
và cách thức điều trị bệnh". Nếu như bạn còn những câu hỏi nào cần tư vấn thăc mắc hãy địa chỉ có những
chuyên gia để được tư vấn nam khoa miễn phí.
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