
Căn bệnh giang mai được coi là căn bệnh lây qua đường tình dục đe dọa đến sức khỏe cơ thể và tính 
mạng người bệnh. Nếu như, căn bệnh giang mai không được chữa ngay từ giai đoạn đầu người nhiễm 
bệnh khả năng mắc phải nhiều di chứng cực kỳ nguy hiểm. Độc giả có thể tìm hiểu rõ hơn qua bài viết 
sau đây. 

Căn bệnh giang mai là gì? 

 

Giang mai là căn bệnh xã hội do vi trùng giang mai gây ra, xoắn khuẩn giang mai tấn công trực tiếp vào 
cơ thể qua các thương tích trên da hoặc niêm mạc, trường hợp bạn gần gũi với dịch tiết từ thương tổn 
của người mắc bệnh. Căn bệnh giang mai cũng truyền nhiễm mau chóng qua các hình thức sex bằng 
đường miệng, âm đạo và vùng hậu môn. Số ít trường hợp, các xoắn khuẩn gây căn bệnh giang mai cũng 
khả năng lây truyền từ mẹ sang con qua thời kỳ thai từ tháng thứ 4 trở đi, do vào thời gian này xoắn 
khuẩn này có thể tấn công máu bào thai qua dây rốn đe dọa tính mạng của bà bầu và thai nghén. 

Do cấu trúc cơ quan sinh sản ở nữ giới có cấu tạo dạng mở nên sẽ khả năng nhiễm các bệnh tình dục 
cao hơn nam giới, gồm có cả căn bệnh giang mai. giang mai ở chị em phụ nữ nếu không được chữa 
ngay từ giai đoạn đầu, ở giai đoạn cuối giang mai sẽ gây nên nhiều tổn thương nghiêm trọng đến tất cả 
các bộ phận trong cơ thể và đe dọa đến sinh mạng bệnh nhân. 

Biểu hiện của bệnh giang mai 

Bắt đầu lúc xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào người bệnh sẽ có thời kỳ ủ bệnh căn cứ vào sức đề 
kháng của bệnh nhân, thời kỳ này bệnh nhân khả năng không có không loại trừ biểu hiện gì nhưng vẫn 
khả năng lây nhiễm bệnh cho người khác. 

Dấu hiệu của bệnh giang mai thường hiện diện không rõ nét, dựa theo từng thời kỳ của bệnh hoặc có 
khả năng tan biến sau một thời gian nên người nhiễm bệnh có tâm trạng rất xem nhẹ. 

Triệu chứng nhận biết lúc đầu của căn bệnh giang mai là các tổn thương ngoài da dưới nhiều hình thức 
khác biệt như: 

• Người bệnh xuất hiện các nốt đỏ giống phát ban, thường tập trung tập trung ở lòng bàn tay. 

• Bệnh nhân có mệt mỏi, nhức đầu, sốt và hạch nổi ở cổ,.. 



• Những vết loét của căn bệnh giang mai có hình tròn hoặc oval, có màu đỏ, không đau, xuất hiện 
trên bộ phận sinh sản của nam và nữ như dương vật và âm đạo hoặc lân cận hậu môn – trực 
tràng. Chưa kể đến, chúng còn hiện diện ở một số nơi khác như: mồm, tay, hoặc chân. 

Triệu chứng của giang mai ở nam và phụ nữ tương đối khá tượng tự và được phân làm các giai đoạn 
hình thành và phát triển gồm có 4 giai đoạn bệnh sau: 

Dấu hiệu căn bệnh giang mai ở khoảng thời gian 1 

Căn bệnh giang mai ở giai đoạn 1 có thời gian ủ bệnh là 3 tuần kể từ ngày có tiếp xúc với xoắn khuẩn 
gây ra bệnh giang mai. Sau lúc qua thời gian ủ bệnh, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của 
săng và hạch như: 

• Săng chủ yếu là các vết loét cứng, có hình tròn và có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và đồng đều, 
đáy sạch có màu đỏ, không ngứa rát, không đau, khi nặn các vết loét này sẽ tiết ra chất dịch 
chứa nhiều xoắn khuẩn. 

• Săng bệnh giang mai thường xuyên bắt gặp nhất là ở niêm mạc sinh dục. Ở người phụ nữ sẽ 
hay gặp ở môi lớn, môi bé, mép âm hộ. Ở đàn ông hay gặp ở quy đầu, lưỡi sáo, bìu, thân dương 
vật hoặc trực tràng,.. mặt khác, săng căn bệnh giang mai cũng có thể gặp ở mồm, môi, lưỡi,.. 

• Từ vài ngày thời điểm xuất hiện các vết loét, người bệnh có khả năng hiện diện hạch ở khu vực 
xung quanh. Các vết loét này chỉ xuất hiện trong vòng ba – 6 tuần tiếp đó biến mất mà không để 
lại dấu vết gì, hạch lại có xu thế phình to trong thời gian kéo dài hơn và tan biến dần. 

Thời điểm này là giai đoạn nhẹ nhất và việc chữa dễ dàng nhất nhưng vì người bệnh không hề cảm nhận 
ngứa ngáy hay bứt rứt gì nên hay đánh mất. Và nếu bệnh nhân không uống thuốc và điều trị xoắn khuẩn 
này sẽ thâm nhập vào máu chỉ trong ngày thứ 10. lúc này cơ thể người bệnh đã sản xuất kháng thể, có 
thể chẩn đoán huyết thanh khả năng giúp nhận biết ra bệnh. 

Biểu hiện căn bệnh giang mai khoảng thời gian 2 

Bệnh giang mai không được điều trị ở giai đoạn 1 sẽ biến đổi sang thời kỳ 2, là giai đoạn 45 ngày sau 
thời điểm có săng căn bệnh giang mai xâm nhập vào cơ thể. lúc này, các xoắn khuẩn đã có mặt ở khắp 
cơ thể và gây ra nhiều vết thương riêng biệt cho người nhiễm bệnh, có thể kể đến như: 

• người bệnh có thể bị phát ban trên da có màu hồng nhạt, không ngứa ngáy, ấn vào thì tan biến, 
tập trung tập trung ở hai bên mạng sườn, ngực, bụng, tay. Các nốt phát ban sưng to lên, chảy 
mủ và sần sùi như quả dâu. 

• Giai đoạn này hiện diện các sẩn bệnh giang mai với nhiều hình thái đa dạng, sần có màu đỏ, 
thâm nhiễm và khả năng có viền vảy lân cận, sẩn giang mai dạng vảy nến, dạng trứng cá, sần 
hoạt tử,.., khả năng chủ yếu thành các mảng sần, thời điểm cọ xát nhiều sẽ bị chảy nước. Các 
sẩn xuất hiện toàn thân, trong đó chủ yếu xuất hiện ở lòng bàn tay và chân, vùng eo lưng, 
thường ít gặp hơn phát ban, tập trung dễ gặp ở nhóm người nghiện rượu. 

• Một vài triệu chứng khác trong thời kỳ này có thể bị gồm những sốt, sưng tuyến hạch, đau vùng 
họng, rụng tóc, nhức đầu, sụt cân, đau cơ, rụng tóc,.. Các triệu chứng này sẽ tan biến sau từ 2 – 
6 tuần mặc dù có chữa trị hay không, nhưng hay tái nhiễm sau vài tháng và có khả năng kéo dài 
đến 2 năm. 

Biểu hiện giang mai ở thời kỳ ẩn giấu 

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân bước vào thời kỳ ẩn giấu các dấu hiệu giang mai sẽ tan biến 
nhưng tuyệt đối chỉ là tạm thời. người mắc bệnh thường lầm tưởng là mình đã khỏi hẳn bệnh nhưng trên 



thực tế căn bệnh giang mai vẫn đang sống còn âm ỉ bên trong cơ thể và kéo dài nhiều năm trước khi 
bước sang khoảng thời gian cuối. 

Trong thời kỳ giang mai tiềm ẩn này làm cho người bệnh thường xem nhẹ không điều trị một vài bệnh ở 
giai đoạn này thực tế đang ở mức độ nguy hại rất cao. 

Biểu hiện của giang mai của giai đoạn 3 

Căn bệnh giang mai ở khoảng thời gian cuối thường diễn ra từ 10 – 30 năm lúc mắc bệnh. Ở khoảng 
thời gian này xoắn khuẩn giang mai đã thâm nhập và khắp các cơ quan trong cơ thể gây các vết thương 
não, dây thần kinh, tim, mạch máu, gan, xương khớp,.. 

Căn bệnh giang mai ở giai đoạn cuối thường gây nên nhiều dấu hiệu nặng hơn như: gây nên mất trí nhớ, 
cơn đau ở đầu, co giật, mù lòa, viêm động mạch chủ, phình động mạch, bại liệt toàn thân, vỡ mạch,.., 
hoặc thậm chí nặng có thể dẫn đến tử vong. 

Triệu chứng của bệnh giang mai bẩm sinh 

Đối với giang mai bẩm sinh là do bội nhiễm lây lan từ mẹ sang con qua nhau thai hoặc lúc sinh thường. 
giang mai bẩm sinh có khả năng khiến cho thai nghén bị tử vong, sinh non và bị nhiễm khuẩn. 

Triệu chứng của căn bệnh giang mai bẩm sinh ở trẻ sơ sinh bao gồm các triệu chứng như: Trẻ xuất hiện 
các mụn nước ở bàn chân chảy nước mũi, phát ban ở bộ phận sinh sản, vùng hậu môn và miệng,.. đồng 
thời, những triệu chứng của căn bệnh giang mai bẩm sinh muộn diễn ra từ 2 – 3 năm sau khi bị nhiễm 
căn bệnh giang mai từ mẹ trẻ bị câm điếc, mù lòa, có sẹo ở da và xung quanh cơ quan sinh sản, hậu 
môn – trực tràng,.. 

Mong rằng với những giới thiệu nội dung trên thì bệnh nhân sẽ có hiểu rõ hơn về bệnh giang mai là gì? lý 
do, triệu chứng của bệnh và giải pháp chữa trị. hy vọng bạn sẽ có được một vài thông tin hữu ích cho 
bản thân. nếu như còn bất kỳ câu hỏi nào cần được trả lời, bệnh nhân có thể gọi trực tiếp qua đường dây 
nóng để được các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn nhé. 
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