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Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)

Bệnh giang mai là bệnh lây qua đường tình dục (sexually transmitted disease - STD)
có thể có những biến chứng rất nghiêm trọng khi không chữa trị, nhưng chữa dứt
điểm rất đơn giản nếu đúng cách.

Bệnh giang mai là gì?
Bệnh giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe
nếu không được chữa trị. Bệnh giang mai được chia thành nhiều giai đoạn (giai đoạn nguyên phát, giai đoạn thứ
phát, giai đoạn âm ỉ và giai đoạn tam phát) với các dấu hiệu và triệu chứng khác nhau ở từng giai đoạn.

Bệnh giang mai lây lan như thế nào?
Bạn có thể bị bệnh giang mai khi tiếp xúc trực tiếp với vết loét giang mai trong lúc quan hệ tình dục qua âm đạo,
hậu môn hay miệng. Vết loét có thể xuất hiện quanh dương vật, âm đạo, hậu môn hoặc trực tràng, môi hoặc
miệng. Người mẹ bị giang mai cũng có thể lây truyền bệnh sang thai nhi.

Bệnh giang mai trông như thế nào?
Bệnh giang mai được chia thành nhiều giai đoạn (giai đoạn nguyên phát, giai đoạn thứ phát, giai đoạn âm ỉ và giai
đoạn tam phát) với các dấu hiệu và triệu chứng khác nhau ở từng giai đoạn. Người bị giang mai nguyên phát
thường xuất hiện các vết loét tại vị trí lây nhiễm ban đầu. Các vết loét này thường xuất hiện quanh dương vật, hậu
môn hoặc trong trực tràng, trong hoặc xung quanh miệng. Chúng thường (nhưng không phải mọi trường hợp đều
như thế) cứng, tròn và không đau. Các triệu chứng của bệnh giang mai thứ phát gồm có phát ban da, sưng hạch
bạch huyết và sốt. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai nguyên phát và thứ phát có thể nhẹ và thậm chí
là không gây chú ý. Ở giai đoạn âm ỉ, bạn không thấy có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào. Bệnh giang mai giai
đoạn âm ỉ thường có các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và thường được chẩn đoán bởi bác sỹ khi làm đa xét
nghiệm. Bệnh này có thể ảnh hưởng đến tim, não và các cơ quan khác trong cơ thể.

Tôi có thể giảm nguy cơ mắc bệnh giang mai bằng cách nào?
Cách tốt nhất để tránh các bệnh STD là không quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng.
Nếu có quan hệ tình dục, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau đây để giảm nguy cơ mắc bệnh giang mai:
•• Duy trì mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài từ cả hai phía với người bạn tình đã được xét nghiệm và
không bị mắc bệnh giang mai;
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•• Dùng bao cao su đúng cách (https://www.cdc.gov/
condomeffectiveness/male-condom-use.html) mỗi khi quan hệ tình
dục. Bao cao su có thể phòng lây nhiễm bệnh giang mai do tránh sự
tiếp xúc với các vết loét. Tuy nhiên, đôi khi các vết loét lại xuất hiện ở
những chỗ mà bao cao su không thể che hết. Và khi tiếp xúc với các
vết loét đó, bạn có thể bị lây bệnh giang mai.

Tôi có nguy cơ mắc bệnh giang mai không?
Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có thể bị mắc bệnh giang mai khi quan
Ví dụ về vết loét giang mai
hệ tình dục không an toàn qua đường hậu môn, âm đạo hoặc bằng miệng.
nguyên phát.
Hãy nói chuyện cởi mở và trung thực với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn và hỏi xem bạn có nên đi xét nghiệm bệnh giang mai hoặc các STD khác không. Nữ giới
khi mang thai nên làm xét nghiệm bệnh giang mai ngay từ đợt thăm khám tiền sinh đầu tiên. Ngoài
ra, bạn nên xét nghiệm bệnh giang mai thường xuyên nếu hay quan hệ tình dục, là nam giới quan hệ
đồng tính, bị nhiễm HIV, hoặc có (những) bạn tình đã có kết quả xét nghiệm giang mai dương tính.

Tôi đang mang thai. Bệnh giang mai ảnh hưởng đến con tôi như thế nào?
Nếu đang mang thai và bị bệnh giang mai, bạn có thể lây bệnh cho thai nhi. Bị bệnh giang mai có thể
dẫn đến sinh con nhẹ cân. Bạn cũng có thể sinh non hay thai chết lưu (em bé chết trong bụng mẹ). Để
bảo vệ con mình, bạn nên làm xét nghiệm bệnh giang mai tối thiểu một lần trong quá trình mang
thai và cần được chữa trị ngay nếu kết quả dương tính.
Em bé bị nhiễm bệnh có thể được sinh ra mà không có các dấu hiệu hay triệu chứng bị bệnh. Tuy
nhiên, nếu không được chữa trị ngay, em bé có thể bị những vấn đề nghiêm trọng trong vài tuần.
Những em bé không được chữa trị có thể bị những vấn đề sức khỏe như đục thủy tinh thể, điếc hay
động kinh, và có thể tử vong.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai là gì?
Các triệu chứng của bệnh giang mai ở người lớn khác nhau qua từng giai
đoạn:
Giai đoạn Nguyên phát

Ban thứ phát từ bệnh giang
mai trên lòng bàn tay.

Trong giai đoạn đầu (nguyên phát) của bệnh giang mai, bạn có thể thấy chỉ
có một vết loét hoặc nhiều vết loét. Vết loét là nơi bệnh giang mai đi vào cơ
thể. Chúng thường (nhưng không phải mọi trường hợp đều như thế) cứng,
tròn và không đau. Do vết loét không đau nên có thể bạn không chú ý. Vết
loét kéo dài từ 3 đến 6 tuần và tự lành bất kể bạn có chữa trị hay không.
Ngày cả khi vết loét biến mất thì bạn vẫn phải chữa
trị để bệnh không chuyển sang giai đoạn thứ phát.

Giai đoạn Thứ phát
Ở giai đoạn thứ phát, bạn có thể bị phát ban da và/hoặc vết loét vùng miệng,
âm đạo hoặc hậu môn (hay còn gọi là tổn thương vùng màng nhầy niêm
mạc). Giai đoạn này thường khởi đầu bằng các phát ban tại một hoặc nhiều
vùng trên cơ thể. Ban có thể nổi lên khi vết loét nguyên phát đang lành dần
hoặc vài tuần sau khi vết loét đã lành. Ban nổi lên trông giống như những
đốm gồ ghề, đỏ hay nâu đỏ trên lòng bàn tay và/hoặc dưới bàn chân của bạn.
Ban thường không ngứa và đôi khi khá mờ khiến bạn không để ý. Những triệu
chứng khác bạn có thể bị bao gồm sốt, sưng tuyến hạch, đau họng, rụng tóc,
nhức đầu, sụt cân, đau cơ, và mệt mỏi (cảm thấy rất mệt). Những triệu chứng

Ban thứ phát từ bệnh giang
mai trên phần thân.
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từ giai đoạn này sẽ biến mất dù bạn có chữa trị hay không. Nếu
không chữa trị đúng cách, bệnh của bạn sẽ chuyển sang giai đoạn
giang mai âm ỉ và có thể là tam phát.
Giai đoạn Âm ỉ
Giai đoạn âm ỉ của bệnh giang mai là khoảng thời gian bệnh không có
bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng hữu hình nào. Nếu không được chữa
trị, bạn có thể tiếp tục mang bệnh giang mai trong cơ thể nhiều năm
mà không có dấu hiệu hay triệu chứng nào.
Giai đoạn Tam phát
Phần lớn người bị giang mai không chữa trị đều không bị giang mai giai
đoạn tam phát. Tuy nhiên, khi đã bị giai đoạn tam phát, nhiều cơ quan
khác nhau trên cơ thể có thể sẽ bị tác động, bao gồm tim, mạch máu,
não và hệ thần kinh. Giang mai tam phát rất nghiêm trọng, sẽ xuất hiện
trong vòng từ 10 đến 30 năm sau khi bị lây nhiễm. Ở giai đoạn tam phát,
bệnh sẽ gây tổn thương các cơ quan và có thể dẫn đến tử vong.
Giang mai Thần kinh và Giang mai Thị giác
Nếu không điều trị, bệnh giang mai có thể lan lên não và hệ thần kinh
(giang mai thần kinh) hoặc mắt (giang mai thị giác). Tình trạng này
xuất hiện ở mọi giai đoạn được nêu trên đây. Các triệu chứng của
giang mai thần kinh bao gồm đau đầu, khó phối hợp cử động cơ, liệt
(không thể cử động các bộ phận trên cơ thể), tê bì, mất trí (rối loạn
tâm thần). Các triệu chứng của giang mai thị giác bao gồm các thay
đổi về thị giác và thậm chí là bị mù.

Làm thế nào tôi hoặc bác sĩ của tôi biết được tôi có bị
giang mai hay không?
Trong đa số trường hợp, có thể thử máu để tìm bệnh giang mai. Một
số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ chẩn đoán bệnh giang
mai bằng cách xét nghiệm dịch từ vết loét giang mai.

Có thể trị dứt bệnh giang mai không?

Có thể tìm hiểu thêm
thông tin ở đâu?
Bệnh giang mai và MSM - Tờ
Thông tin
https://www.cdc.gov/std/
syphilis/stdfact-msm-syphilis.
htm
Giang mai Bẩm sinh - Tờ
thông tin
https://www.cdc.gov/std/
syphilis/stdfact-congenitalsyphilis.htm
STD khi Mang thai - Tờ
Thông tin
https://www.cdc.gov/std/
pregnancy/stdfact-pregnancy.
htm)
Thông tin về STD và giới thiệu
tới các phòng khám STD
Trung tâm Liên lạc CDC-INFO
1-800-CDC-INFO
(1-800-232-4636)
TTY: (888) 232-6348
Thông tin Liên lạc CDC-INFO
https://wwwn.cdc.gov/dcs/
ContactUs/Form

Có, có thể trị dứt bệnh giang mai bằng kháng sinh phù hợp từ nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, việc chữa trị
có thể sẽ không phục hồi được bất cứ thương tổn nào do bệnh gây ra.

Tôi đã được chữa trị. Tôi có thể bị bệnh giang mai nữa
không?
Bị bệnh giang mai một lần sẽ không bảo vệ bạn khỏi bị lần nữa. Ngay
cả sau khi đã chữa trị dứt điểm thì bạn vẫn có thể bị tái phát. Chỉ có
xét nghiệm phòng lab mới xác nhận được bạn có bị giang mai hay
không. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên xét nghiệm
theo dõi để chắc chắn rằng bạn đã được chữa trị thành công.
Do vết loét giang mai có thể ẩn trong âm đạo, hậu môn, và dưới bao
quy đầu dương vật, hay trong miệng, nên bạn có thể không biết bạn
tình bị giang mai. Nếu không biết rõ (các) bạn tình của mình đã xét
nghiệm và được chữa trị, bạn có thể có nguy cơ bị giang mai lại từ
bạn tình không được chữa trị.
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Ảnh hiển vi về xoắn khuẩn Treponema
pallidum.

