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Dương vật nổi mụn thịt, mẩn dỏ là bệnh gì? Dấu
hiệu và cách điều trị
August 20, 2021

Dương v ật nổi mụn đỏ, mọc mụn th ịt, nổi mẩn đỏ là dấu hiệu của nhiều bệnh viêm nhiễm ở vùng kín nam
giới, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của phái mạnh. Do đó nam giới cần trang bị
cho mình những kiến thức, thông tin để xác định và đưa ra cách phòng tránh nếu gặp phải hiện tượng lạ. Như
anh Nguyễn Quang T có đăng lên trang 24h sức khỏe của chúng tôi nhờ giúp đỡ, câu chuyện như sau:

Ch ào bác sĩ: “Tôi năm nay 28 tuổi, vừa kết hôn được 2 tháng. Dạo gần đây không hiểu vì sao tôi thấy dương vật
nổi mụn thịt, nổi mẩn đỏ, hơi ngứa khiến tôi chẳng có ham muốn quan hệ, nhiều khi tôi thấy vợ buồn ra mặt.
Ngồi suy nghĩ nửa ngày, chẳng có lẽ là do bản thân có quan hệ với cô gái rót bia ở quán karaoke 5 tháng trước,
nhưng do lần đó say quá nên tôi cũng chẳng nhớ được là mình có dùng bao không nữa. Hay do nhiều hôm đi
làm về muộn, người mỏi không buồn tắm nên bị viêm nhiễm gây ra tình trạng như vậy. Vì thế tôi đăng lên đây
mong các bác sĩ giải đáp cho tôi hiện tượng mà tôi đang gặp phải đó là dương vật mọc mụn, nổi mẩn đỏ là bệnh
gì? Tôi rất mong được hồi âm sớm để đi khám và điều trị kịp thời, cải thiện chuyện chăn gối của 2 vợ chồng”
Bác sĩ trả lời: Bạn T thân mến, chúng tôi rất cảm thông cho bạn về tình trạng bạn đang gặp phải. Với dấu hiệu
của bạn, chúng tôi có đôi chút chia sẻ về những căn bệnh có hiện tượng như vậy qua bài viết dưới đây.

DƯƠNG VẬT NỔI MỤN THỊT, NỔI ĐỎ LÀ BỆNH GÌ?
Hiện tượng dương vật nổi mụn thịt, nổi đỏ là dấu hiệu của nhiều bệnh viêm nhiễm, bệnh xã hội nguy hiểm:
viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, ch uỗi h ạt ngọc dương v ật , sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, viêm da,...Do đó
bệnh nhân cần phải theo dõi và quan sát kỹ tình trạng phát triển của chúng để có biện pháp phòng tránh, chữa
trị phù hợp.

Dấu hiệu của viêm bao quy đầu

Với bệnh nhân bị viêm bao quy đầu, ban đầu sẽ có cảm giác ngứa ngáy ở lớp da bao quy đầu và quy đầu. Ngoài ra
dương vật nổi hạch cũng là dấu hiệu của viêm bao quy đầu. Tiếp đó là vùng da bao quy đầu nổi mẩn đỏ ở vùng
bao quy đầu. Theo thời gian, những vết loét hình thành quanh quy đầu dương vật gây cảm giác đau đớn, khó
chịu. Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy tiểu buốt, tiểu rắt, đau khi quan hệ tình dục. Viêm bao quy đầu nếu
không được chữa trị kịp thời có thể dẫn tới viêm đường tiết niệu như viêm bàng quang , viêm thận,… thậm chí
dễ dẫn lên suy thận.

Triệu chứng của viêm quy đầu
Nếu như bị viêm quy đầu, người bệnh sẽ thấy đầu dương vật nổi mẩn đỏ, sưng và đau khi chạm vào. Không được
chữa trị kịp thời, viêm quy đầu có thể làm thay đổi hình dạng dương vật, gây phồng rộp, lở loét và tiết ra dịch có
mùi hôi. Để lâu, viêm quy đầu chuyển sang mãn tính khiến cho số lượng tinh trùng cũng như chất lượng tinh
dịch suy giảm. Tình trạng này có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nhất là nguy cơ gây vô sinh ở nam giới.

Dương vật nổi mụn thịt, mẩn đỏ là dấu hiệu của bệnh chuỗi hạt ngọc dương vật

Chuỗi hạt ngọc dương vật có dấu hiệu của dương vật nổi hạt, mọc mụn nhỏ li ti có đường kính 1-3mm, hạt tròn,
sáng bóng, trơn nhẵn, mọc không đều, thành từng cụm nhỏ trên lưng dương vật hoặc bao quanh quy đầu. Ngoài
ra, chuỗi hạt ngọc dương vật còn có màu trắng giống trân châu, màu hồng nhạt, một vài trường hợp giống màu
da. Nếu không có dấu hiệu gì khác thì chúng vô hại. Tuy nhiên, nó xuất hiện thêm các triệu chứng như sưng đỏ,
mẩn ngứa, đau rát thì có thể nam giới đang bị những bệnh viêm nhiễm. Vì thế cần đi khám sớm nếu như có
hiện tượng lạ.

Hiện tượng của bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà có hiện tượng mọc mụn dương vật hay những chỗ như hậu môn, niệu đạo,... những nốt mụn này
nhỏ, giống màu da, thường mọc theo cụm tạo thành hình súp lơ hoặc hình hoa mào gà ở bộ phận sinh dục:
dương vật, âm hộ hay ở hậu môn. Những mụn nhỏ đó không gây đau đớn, không ngứa ngáy nhưng ẩm ướt và dễ
chảy máu khi chạm phải hoặc khi quan hệ. Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây lên nhiều biến
chứng, đặc biệt là ung thư dương vật.

Tình trạng của bệnh mụn rộp sinh dục

Sự xuất hiện của một nhóm các mụn nước gây ngứa ngáy, đau rát. Sau đó các mụn nước có thể bị vỡ ra để lại vết
loét đỏ, đau đớn. Ở nữ giới, mụn xuất hiện ở 2 mép âm đạo, âm hộ, quanh vùng kín. Còn ở nam giới thì mụn mọc
ở thân dương vật, rãnh quy đầu,...Ngoài ra bệnh nhân có thể bị những triệu chứng khác như bị cúm: cơ thể mệt
mỏi, sốt cao, ớn lạnh, đau đầu, sưng hạch bạch huyết.

Biểu hiện của bệnh viêm da
Viêm da là một dạng kích ứng da phổ biến, viêm da không gây hại tới sức khỏe nhưng sẽ gây khó chịu. Các triệu
chứng bao gồm khô, đỏ hoặc rộp da; ngứa và hơi khó chịu. Ngứa và rát da dữ dội từ 24 – 36 tiếng sau khi tiếp
xúc, theo sau là các nốt rộp chảy nước kèm theo da đóng vảy và sưng. Chất lỏng trong nốt rộp không lây nhiễm
cho người khác. Bệnh này thường không gây nguy hiểm, tuy nhiên vẫn nên điều trị phòng trường hợp xấu xảy
ra.

NGUYÊN NHÂN GÂY LÊN TÌNH TRẠNG DƯƠNG VẬT MỌC MỤN THỊT,
NỔI MẨN ĐỎ
Tình trạng dương v ật mọc mụn, nổi mẩn đỏ được hình thành do những nguyên nhân về bệnh lý và những
nguyên nhân ngoài bệnh lý.
Dương v ật mọc mụn, nổi mẩn đỏ có thể xuất hiện trong trường hợp nam giới có quan hệ tình dục hay không.
Nếu như có quan hệ tình dục thì hiện tượng đó có khả năng là dấu hiệu của những bệnh lây truyền qua đường
tình dục không an toàn: mụn rộp sinh dục, sùi mào gà. Ngoài ra, trường hợp khác có thể gây bệnh do sử dụng
chung đồ dùng với người bị bệnh: bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm,...

Nguyên nhân bệnh lý
Thêm nữa, hẹp bao quy đầu, mắc những bệnh lây nhiễm dẫn đến tình trạng viêm quy đầu, viêm bao quy đầu vì
không đẩy được hết nước tiểu ra ngoài, để ứ đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh cũng là
nguyên nhân gây lên tình trạng mọc mụn và nổi mẩn đỏ ở dương vật.

Nguyên nhân ngoài bệnh lý
Dương v ật nổi mụn cũng có khả năng do lỗ chân lông bị bít tắc vì chứa chất bẩn, chẳng hạn như dầu và tế bào
da chết hoặc ổ hỗn hợp vi khuẩn. Cạo lông mu làm vùng da bị tổn thương lành lại, cùng với sự kết hợp của tình
trạng lông mọc ngược và các vết trầy xước khác có thể làm cho dương vật có mụn. Sử dụng những chất tẩy rửa
có tính kiềm mạnh khiến vùng da nhạy cảm dễ bị dị ứng làm cho dương vật mẩn đỏ, nổi mụn.

CÁCH CHỮA TRỊ HIỆN TƯỢNG DƯƠNG VẬT MỌC MỤN THỊT, NỔI
MẨN ĐỎ
Dương vật mọc mụn thịt, nổi mẩn đỏ là dấu hiệu của nhiều loại bệnh, do đó để điều trị được hiệu quả thì cách tốt
nhất là người bệnh đến những cơ sở y tế để thăm khám. Bác sĩ sẽ kiểm tra, chẩn đoán và có phác đồ điều trị hợp
lý đối với từng loại bệnh.

Trường hợp do viêm da
Viêm da do dị ứng thì sẽ được chỉ định bôi thuốc kết hợp với việc vệ sinh sạch sẽ, đúng cách, ngưng sử dụng
những sản phẩm có tính khử cao, mặc quần lót được làm từ những chất vải thông thoáng.

Đối tượng bị bệnh do viêm viêm quy đầu, viêm bao quy đầu
- Do bao quy đầu hẹp: viêm quy đầu, viêm bao quy đầu do bao quy đầu hẹp thì bác sĩ sẽ yêu cầu cắt bao quy đầu
để cho bao quy đầu trở lại trạng thái bình thường
- Do vệ sinh kém thì được chỉ định dùng thuốc bôi hoặc sử dụng kháng sinh và kết hợp vệ sinh sạch sẽ, đúng
cách.
- Do lây bệnh qua đường tình dục thì sẽ được sử dụng kháng sinh đặc hiệu đối với từng nguyên nhân gây bệnh.

Trường hợp bị chuỗi hạt ngọc sinh dục
Dương vật mọc mụn thịt, nổi mẩn đỏ do bị chuỗi hạt ngọc sinh dục thì chỉ cần điều trị bằng thuốc bôi do bác sĩ
chỉ định vì đây là một hiện tượng lành tính, không gây nguy hiểm.

Đối với mụn rộp sinh dục
Trường hợp do mụn rộp sinh dục thì có thể sử dụng thuốc bôi ở giai đoạn nhẹ, còn nếu bệnh ở giai đoạn nặng
thì sẽ được chữa trị bằng liệu pháp nuốt gen, hay những phương pháp về đông, tây y.

Đối với sùi mào gà
Tương tự như đối với trường hợp do sùi mào gà gây lên thì ở giai đoạn nhẹ bác sĩ sẽ yêu cầu sử dụng thuốc bôi
tại chỗ chấm lên vùng bị bệnh, còn nếu như nặng thì sử dụng phương pháp cắt, đốt điện cao tần như quang
động lực ALA-PDT.
Trên đây là những thông tin về dương v ật mọc mụn th ịt, nổi mẩn đỏ là bệnh gì qua những kinh nghiệm và
kiến thức của các bác sĩ ở Ph òng kh ám đa kh oa Th ành Đô. Nếu còn điều gì thắc mắc và muốn được tư vấn
thêm thì vui lòng liên hệ hoặc đến trực tiếp phòng khám của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0865.776.663
Địa chỉ: Số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền an - Tp Bắc Ninh
Giờ làm việc: Từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần (cả ngày lễ, tết)
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