
Theo Thạc sĩ – chuyên gia Nguyễn Văn Hoàn chuyên khoa bệnh da liễu Thẩm Mỹ cho biết: 
”mụn cóc sinh dục và bệnh mụn cóc sinh dục đều thuộc một số bệnh lý dẫn tới rất nhiều ảnh hưởng sức 

khỏe cũng như có thể gây bệnh vô sinh. Nhưng mà, biểu hiện của hai căn bệnh này thỉnh thoảng khiến 
cho không ít cơ thể nhầm hay nghĩ chúng là 1. Hàng đầu do thế cách phân biệt mụn thịt sinh dục với sùi 
mào gà cực kỳ cần thiết. Điều cần thiết nhất là bạn cần phải nhận thấy kịp thời hiện tượng của bản thân, 
xét nghiệm để có hướng chữa trị sớm.” Vậy bệnh mụn cóc sinh dục không giống bệnh sùi mào gà như 
naò và trợ giúp điều trị ra sao? Hãy cùng phòng khám đa khoa tư nhân bệnh da liễu Thiên Trường tìm 
hiểu Việc đó trong bài viết sau đây. 

bệnh mụn cóc sinh dục cũng như bệnh sùi mào gà có 
đúng là 1 hoặc không? 

Đây chủ yếu là một trong các vấn đề được không ít cơ thể câu hỏi cũng như không ít trường hợp nhầm. 

mụn sinh dục cũng như bệnh mào gà đều là bệnh lý vì vi khuẩn HPV gây nốt sùi tại cơ thể tạo thành. Rất 
nhiều bệnh nhân nghĩ hai bệnh này là 1 bởi vì có những dấu hiệu như nhau và đều xuất hiện nốt mụn tại 
bộ phận sinh dục. 
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1 chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền// 

2 phòng khám sùi mào gà/// 
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10 phòng khám bệnh trĩ/// 

11 chi phí mổ trĩ 

12 bệnh viện thái hà 

13 phong kham phu khoa 

Hình ảnh: nguyên nhân dẫn đến mụn sinh dục cũng như sùi mào gà 

song, bệnh mụn cóc sinh dục và sùi mào gà thực ra là hai chứng bệnh vĩnh viễn khác nhau và có những 
phương pháp trị riêng biệt. Chính vì vậy mà nhất thiết có quá trình phân loại rõ ràng các tình trạng này để 
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vấn đề xử lý đạt kết quả cao. Không nên tình huống nhầm lẫn có khả năng khiến cho có bệnh ngày càng 
nặng hơn. 

phân biệt mụn sinh dục cùng với bệnh mụn cóc sinh dục 
như vậy nào? 

mụn sinh dục 

bệnh mụn cóc sinh dục hay còn gọi đối với cái tên mụn cơm, mụn đầu đen hoa liễu. Đây là các u bướu 
sần xuất hiện trên da, niêm mạc ở cơ quan sinh sản. Những dấu hiệu nhận biết để nhận ra mụn thịt sinh 
dục như sau: 

có thể bạn muốn biết: bệnh mụn cóc sinh dục có tự được hay không. 

• trước tiên, bệnh thấy một số nốt mụn li ti tại cơ quan sinh sản của đấng mày râu hoặc nữ giới. 
Khi chạm sẽ cảm thấy cứng, cùng với thô ráp. Một số nốt mụn cóc có màu đỏ hồng hoặc màu 
gần giống như màu da. 

• Sau 1 thời gian ngắn, mụn mau chóng tiến triển thành đã từng mảng hay những nốt mụn ông xã 
lên nhau. Khu vực xuất hiện mụn sẽ trở nên xù xì, nhìn giống như da cóc. 

Hình ảnh: virus mụn sinh dục. 

• cùng với cơ quan sinh dục, mụn cóc có nguy cơ mọc ở lòng bàn tay hay bàn chân. Phần lớn 
mụn bọc không gây cảm giác đau hoặc ngứa ngáy. Thỉnh thoảng mụn dẫn tới cảm giác khó chịu 
vì mọc tại cơ quan mẫn cảm. Các trường hợp cọ xát quá mạnh sẽ có khả năng dẫn đến chảy 
máu cùng với khả năng viêm nhiễm. 

bệnh mụn cóc sinh dục 

những cơ thể còn gọi đây là sùi mào gà. Bệnh mồng gà cũng thấy những u bướu nhú tuy vậy có những 
đặc điểm khác biệt đối với mụn cóc sinh dục như sau: 

• đầu tiên, một số nốt mụn của bệnh mào gà sẽ có kích cỡ tương đối nhỏ, xuất hiện riêng rẽ lẻ hay 
đã cụm màu hồng mờ. Khi sờ sẽ thấy cực kỳ xìu cùng với có thể tụ mủ bên trong. 

Hình ảnh: mụn cóc sinh dục 

• sau này, mụn mọc không ít, liên kết hình thành một số khối u sần có hình tương tự như mào gà 
hay súp lơ. Mụn xuất hiện nhiều ở cả phía bên trong và ở ngoài đường sinh sản, không dẫn tới 
đau đớn như cảm giác không dễ chịu và ngứa, cực kỳ không khó xuất huyết. 

• ở đấng mày râu, bệnh mồng gà có khả năng thấy tại khe đầu "cậu bé", thân dương vật, bìu hoặc 
miệng sáo, lân cận hậu môn. Bệnh có nguy cơ lây mau chóng cũng như thậm chí xuất hiện tại 
khoang miệng Nếu như giao hợp tình dục bằng con đường này. 

mụn thịt sinh dục cũng như bệnh sùi mào gà tác động sức 
khỏe như vậy nào? 



Cả mụn thịt sinh dục và mụn cóc sinh dục đều dẫn đến rất nhiều chi phối tới sức khỏe sinh con của 
người bị bệnh, nhất là một số nguy hiểm về tâm sinh lý. Một số ảnh hưởng mà bệnh nhân có thể gặp 
phải khi nổi mụn cóc sinh dục hay bị bệnh mào gà như sau: 

có nguy cơ bạn muốn biết:tìm hiểu về bệnh mụn cóc sinh dục cánh mày râu. 

• việc thấy những nốt mụn tại bộ phận sinh sản làm cho người bệnh mất tự tin và xấu hổ. Các 
bệnh nhân còn có thể thấy tình trạng trầm cảm lúc bệnh chuyển hướng nặng. 

• không ít người còn xuất hiện tự ti đối với người yêu lúc "yêu". Việc đó sẽ gây những chi phối đến 
hạnh phúc trong chuyện phòng the, nhất là các cặp vợ chồng. 

Hình ảnh: bệnh mụn cóc sinh dục. 

• mụn cóc hoặc mụn cóc sinh dục đều gây rất nhiều phiền toái mỗi lúc đi vệ sinh bởi vì xuất hiện 
tại vị trí mẫn cảm. Những tình huống nốt mụn vỡ ra làm cho người bị bệnh cảm giác đau, cảm 
giác rát buốt mỗi lúc tiểu tiện. 

• tình huống bệnh kế phát sinh nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến sức khỏe cùng với sinh hoạt thường 
ngày. 

 


