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Mụn rộp sinh dục ở nam: Nguyên nhân, dấu hiệu và
cách điều trị
August 19, 2021

Giống như một số bệnh xã hội phổ biến khác, bệnh mụn rộp sinh dục ở nam giới cũng giống với một số bệnh
xã hội khác thường chủ yếu lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn. Dù không đe dọa tính mạng của
người bệnh nhưng nếu để lâu không điều trị sẽ rất khó khăn cho việc điều trị và làm tăng nguy cơ mắc một số
bệnh xã hội khác. Bài viết dưới đây phòng khám đa khoa Thành Đô giới thiệu đến các bạn bệnh mụn rộp sinh
dục ở nam giới để các bạn tiện tham khảo.

MỤN RỘP SINH DỤC Ở NAM GIỚI
Bệnh mụn rộp sinh dục ở nam giới còn có một tên gọi khác là herpes sinh dục được biết đến là một trong các
bệnh xã hội rất nguy hiểm do virus HSV gây nên.

ĐỐI TƯỢNG NÀO DỄ MẮC MỤN RỘP SINH DỤC NAM?
Virus HSV thường tấn công những nam giới có hệ miễn dịch kém và thường thì nó lây truyền từ người này sang
người khác một cách dễ dàng, chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Thế nên nam giới nếu có khả năng
bị nhiễm bệnh thì thường là các đối tượng hay quan hệ tình dục bừa bãi, những người bị nhiễm virus HIV, người
nghiện ma túy,.. rất hiếm các trường hợp là nhân viên y tế cũng có khả năng lây nhiễm bệnh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa thì căn bệnh này hình thành chủ yếu do các biểu hiện ngoài ra vì thế khả năng lây
lan sẽ càng nhanh, càng phổ biến. Cũng như các bệnh xã hội khác, bệnh mụn rộp sinh dục được xuất phát từ
các nguyên nhân như:

Bệnh lây nhiễm trực tiếp qua quan hệ tình dục
Con đường nhanh nhất và ngắn nhất khiến nam giới mắc bệnh mụn rộp sinh dục đó là quan hệ không an toàn,
không sử dụng bao cao su với người bị bệnh. Quan hệ qua cơ quan sinh dục, hậu môn hay đường miệng đều dẫn
đến lây nhiễm virus HSV. Cộng thêm môi trường ở cơ quan sinh dục lại thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và lây
lan. Bởi ở đây da mỏng, có nhiều mạch máu, nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Bệnh lây nhiễm qua vết thương hở
Không chỉ lây nhiễm qua đường tình dục, bệnh mụn rộp sinh dục còn truyền từ người này qua người khác khi
tiếp xúc với vết thương hở. Khi bị nhiễm bệnh các triệu chứng sẽ biểu hiện ra bên ngoài, có những vết thương
chứa virus gây bệnh, nếu vô tình chạm vào hay chỉ cần mủ của người bệnh dính trên cơ thể người bình thường
thì khả năng mắc bệnh cũng rất cao.

Lây nhiễm gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân
Khi sử dụng chung đồ cá nhân với người bệnh như khăn tắm, quần áo, khăn mặt,…thì nam giới, nữ giới rất dễ bị
mụn rộp sinh dục. Ở những vật dụng này virus gây bệnh có thể tiềm ẩn, đồ vật đó có dính lại dịch hoặc mủ của
người bệnh và lây cho người sử dụng.

Lây nhiễm qua những con đường khác
Bên cạnh những nguyên nhân phổ biến trên thì nam giới còn có thể mắc bệnh qua đường truyền máu, qua các
hoạt động tiêm chích,…Tuy nhiên, nó rất ít xảy ra vì khi truyền máu đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
Ngoài ra cũng có trường hợp bệnh còn lẫy nhiễm từ mẹ sang con, đây là một nguyên nhân gây mụn rộp sinh
dục ở nam, nữ. Trẻ sinh ra có thể bị giang mai bẩm sinh. Thường khi người mẹ bị mụn rộp sinh dục mà mang
thai thì sẽ truyền virus sang con từ tháng thứ 4 của thai kỳ.
Thông qua những nguyên nhân trên sẽ khiến cho nam, nữ giới mắc bệnh mụn rộp sinh dục. Sau khi bị nhiễm
bệnh thì khoảng từ 1 – 3 tuần sẽ xuất hiện những triệu chứng. Bệnh nhân sẽ thấy bộ phận sinh dục nổi mụn
nước, ngứa ngáy, đau nhức và sưng tấy. Các mụn nước này sẽ phát triển, vỡ ra và đóng vẩy. Điều này sẽ làm ảnh
hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

BIỂU HIỆN MỤN RỘP SINH DỤC Ở NAM GIỚI
Mụn rộp sinh dục ở nam giới là bệnh lý do virus HSV gây lên và chủ yếu lây qua 4 con đường chính:
- Quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh dù quan hệ dưới bất kỳ hình thức nào: hậu môn, miệng,
hay qua cơ quan sinh dục… đều có thể dẫn tới lây nhiễm bệnh.
- Tiếp xúc với các vết thương hở trên da của người bệnh. Virus hoặc chất dịch có chứa vi khuẩn gây bệnh từ
bệnh nhân sẽ lây truyền sang cho người khác.
- Dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh cũng có khả năng mắc bệnh do những vi khuẩn đó tồn tại cũng
như trú ngụ tại những đồ sử dụng đó: bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm,... sẽ dễ dàng lây truyền bệnh
sang những người sử dụng lại những đồ sử dụng đó.
Biểu hiện bệnh mụn rộp sinh dục ở nam giới thường không xuất hiện ngay mà sau 1-3 tuần kể từ khi bắt đầu bị
nhiễm virus. Ở đợt phát bệnh đầu tiên không có biểu hiện rõ ràng, khó nhận biết. Khi bệnh phát triển trở nặng
hơn, có thấy những mẩn đỏ và các vết trầy xước tồn tại khá lâu trong khoảng thời gian là 3 tuần.
- Ở xung quanh bộ phận sinh dục của nam giới sẽ có cảm giác ngứa râm ran, bỏng rát kèm theo đau nhức.
- Đi kèm một vài triệu chứng: cảm sốt, đau đầu, xương cũng như cơ bắp cảm thấy đau nhức, đôi khi có tình
trạng đi tiểu buốt.
- Xuất hiện các nốt chấm đỏ, sau đó chúng phát triển thành những mụn nước màu vàng, ngả trắng. Số lượng
mụn nước chắc chắn là từ 1 – 2 mụn hoặc có thể số lượng lớn. Sau lúc những mụn nước này vỡ ra sẽ để lại các
vết lở loét và từ từ khô lại, đóng vảy. Sau 5 – 15 ngày thì những thương tổn này lành lại.
- Cũng có trường hợp không xuất hiện mụn nước nhưng sẽ xuất hiện những vết loét giống như nứt da.
- Vùng quy đầu, da quy đầu, thân dương vật thường có nhiều vết lở.

MỐI NGUY HIỂM CỦA MỤN RỘP SINH DỤC Ở NAM GIỚI
Bệnh mụn rộp sinh dục ở nam giới nếu như không được điều trị một cách kịp thời có thể gây nên các biến
chứng nguy hiểm cũng như các hậu quả khôn lường. Có thể kể đến một vài tác hại điển hình như:
- Ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng: khi chất lượng tinh trùng bị yếu đi hoặc không được đảm bảo, bị dị dạng
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng sinh sản của nam giới
- Dễ dàng lây nhiễm: bệnh mụn rộp sinh dục nếu như không được điều trị sớm và hiệu quả có thể dễ dàng lây
lan sang cho người khác
- Nam giới khi bị bệnh mụn rộp sinh dục cũng có thể gây nên các biến chứng nghiêm trọng như viêm màng
não hay viêm tuyến tiền liệt.
- Rối loạn tinh thần cũng là một trong những tác hại mà bệnh mụn rộp sinh dục có thể gây ra với nam giới, lúc
bị nhiễm bệnh người bệnh sẽ bị áp lực hơn vì họ thường phải chịu tâm lý lo sợ người khác phát hiện, thường cảm
thấy xấu hổ và thậm chí có những người còn bị stress vì lo nghĩ nhiều đến bệnh nữa.

CÁCH CHỮA MỤN RỘP SINH DỤC HIỆU QUẢ
Trước khi tiến hành điều trị các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra mầm bệnh với gD2 sau đó dựa vào kết quả khám
bệnh mà có biện pháp loại bỏ mầm bệnh cũng như ức chế vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời kích thích được kháng
thể miễn dịch bạch huyết T giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và nhờ vậy phục hồi sức khỏe một cách nhanh
chóng. Liệu pháp nuốt Gen cũng hoàn toàn là sự lợi dụng chức năng miễn dịch tự thân cũng như đặc tính của
vi khuẩn để điều trị.
Ưu điểm của liệu ph áp nuốt G en
Đây là kỹ thuật tân tiến của y học hiện đại, cũng là phương pháp điều trị một cách đa chiều, toàn diện không đưa
đến các tác dụng phụ hơn nữa giúp bảo vệ chức năng sinh lý của cơ thể, phục hồi nhanh chóng mà điều trị dứt
điểm không bị tái phát. Bởi vậy liệu pháp nuốt Gen được coi như khắc tinh của mụn rộp sinh dục.
Vì thế các bác sĩ phòng khám đa khoa Thành Đô khuyên rằng nếu thấy mình có những biểu hiện mà nghi đang
mắc mụn rộp sinh dục bạn nên tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được khám và điều trị kịp thời.
Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp các bạn trả lời câu hỏi biểu hiện bệnh mụn rộp sinh dục ở
nam giới như thế nào?. Có thể thấy rằng, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh ở nam giới tuy có rõ ràng hơn so với
nữ giới nhưng cũng không thể hiện được rõ nét mà cần có sự quan sát, theo dõi kỹ lưỡng mới có thể phát hiện.
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