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Tóm tắt

◊ bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thường gặp.

◊ Do nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) gây ra, thường gặp nhất là HPV týp 6 và 11.

◊ Tỷ lệ nhiễm HPV sinh dục cao nhất xảy ra từ 16 đến 25 tuổi.

◊ Chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng.

◊ Nói chung có thời gian lành tính và thường không liên quan đến khả năng gây ung thư.

◊ Điều trị là một thách thức vì không có biện pháp điều trị khỏi và thường tái phát.



Mụn cóc sinh dục Thông tin cơ bản
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 C
Ơ

 B
Ả

N

Định nghĩa
Mụn cóc sinh dục là dạng tổn thương niêm mạc sinh dục phổ biến do vi-rút và do nhiễm nhiều loại vi-rút gây u nhú ở
người (HPV) gây ra.[1] Nhiễm trùng này biểu hiện là nốt sẩn dạng mụn cơm có thể kết tụ thành các mảng. Kích thước
tổn thương từ vài mi-li-mét đến vài cen-ti-mét.[2] Các mụn cóc này có thể có ở khắp nơi trong vùng hậu môn sinh dục
hoặc sinh dục, bao gồm trên các bề mặt niêm mạc.[3] Màu sắc có thể khác nhau từ trắng nhạt đến tăng sắc tố và ban đỏ.
[Fig-1]

[Fig-2]

Các tổn thương thường xuất hiện trong vòng nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi phơi nhiễm với HPV.[4] Chúng thường
không có triệu chứng, nhưng có thể đau, dễ vỡ, hoặc ngứa.[5] [6] Chuyên đề này sẽ bao gồm chẩn đoán và điều trị mụn
cóc trong và ngoài, không bao gồm mụn cóc cổ tử cung.

Dịch tễ học
Tại Anh Quốc, ước tính tỷ lệ lưu hành vi-rút gây u nhú ở người (HPV) được phát hiện ở phụ nữ từ 16 đến 25 tuổi đang
được sàng lọc ung thư cổ tử cung thường qui là 42%.[8] Tỷ lệ này giảm khi độ tuổi tăng dần.[8]

Ở Hoa Kỳ, đối với người lớn từ 18 đến 59 tuổi, tỷ lệ HPV sinh dục là 42,5% từ năm 2013 đến năm 2014 (nam giới:
45,2%; nữ giới: 39,9%).[9] Tỷ lệ HPV có nguy cơ cao là 22,7% ở người lớn từ 18 đến 59 tuổi (nam giới: 25,1%; nữ
giới: 20,4%) trong cùng kỳ. Tỷ lệ HPV sinh dục có nguy cơ cao là ở nam giới da đen không có nguồn gốc Tây Ban Nha
(40,3%).[9] Ở Châu Mỹ La-tinh, tỷ lệ nhiễm HPV thuộc hàng cao nhất trên thế giới.[10]

Bệnh căn học
Mụn cóc sinh dục do nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) gây ra, đó là một loại vi-rút DNA sợi đôi, không có
envelope.[11] Quá trình vi-rút nhân lên và tăng sinh xảy ra sau khi vi-rút thâm nhập vào tế bào biểu mô đáy.[7] [12]

Đã nhận biết được hơn 150 týp HPV, bao gồm khoảng 40 týp gây nhiễm trùng vùng sinh dục.[13] [14] Những loại này
được chia thành các týp có nguy cơ thấp (6, 11, 42, 43, 44) và các týp có nguy cơ cao (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 55,
56, 58).[6] [7] Sự phân biệt giữa các týp có nguy cơ cao và nguy cơ thấp dựa trên nguy cơ xuất hiện ung thư biểu mô hậu
môn sinh dục.[11] Mục cóc sinh dục thường do HPV týp 6 và 11 gây ra nhiều nhất, có khả năng sinh ung thư thấp.[8]
[11] [15] [16]

Sinh lý bệnh học
Nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) gần như xảy ra thường xuyên qua tiếp xúc trực tiếp với những người có các tổn
thương HPV lâm sàng hoặc dưới lâm sàng.[11] Nhiễm trùng cũng có thể xảy ra do tiếp xúc với các bề mặt hoặc đồ vật bị
nhiễm bệnh. Tự lây nhiễm từ vị trí này sang vị trí khác cũng thường gặp ở những người có mụn cóc sinh dục.[5] Các tế
bào đích chủ yếu khi nhiễm HPV là tế bào keratin đáy. Trong điều kiện bình thường, vi-rút không thể xâm nhập vào các
tế bào này do các lớp tế bào biệt hóa ở trên, tạo thành một hàng rào cơ học. Người ta cho rằng cần phải có chấn thương
như trầy xước hoặc các khuyết tật nhỏ qua sự ngấm nước để phá vỡ hàng rào này, do đó cho phép vi-rút thâm nhập.[17]

Sau khi thâm nhập, vi-rút trải qua một giai đoạn thay đổi tiềm tàng hoặc giả ẩn, sau chuyển sang giai đoạn sao chép ADN
nồng độ thấp.[1] Một tổn thương có biểu hiện lâm sàng rõ ràng là hậu quả cuối cùng của quá trình tiến triển của sự tăng
sản tế bào đáy gây ra bởi vi-rút . Sự sao chép ADN vi-rút và hạt vi-rút trưởng thành được khuếch đại khi vi-rút di chuyển
lên tầng biểu bì trong các tế bào keratin biệt hóa.[7] [15]
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Đáp ứng qua trung gian tế bào chủ yếu kiểm soát nhiễm HPV. Ở bệnh nhân có sức đề kháng bình thường, phần lớn các
ca nhiễm HPV sinh dục tự động khỏi do cơ chế phòng vệ miễn dịch của vật chủ.[15] Ước tính có 10% đến 30% mụn
cóc sinh dục khỏi trong 3 tháng kể từ khi khởi phát mà không cần điều trị.[7] Bằng chứng về sự quan trọng của cơ chế
này được ủng hộ khi tỷ lệ mắc bệnh mụn cóc tăng cao ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào chẳng hạn
nhiễm HIV. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch thể dịch không bị ảnh hưởng tương tự. Ngoài ra, trong trường hợp suy
giảm qua trung gian tế bào quan sát thấy tỷ lệ mụn cóc sinh dục tự thuyên giảm thấp hơn, với tỷ lệ tái phát tăng cao.[18]

Phân loại

Vị trí lâm sàng[7]

• Bộ phận sinh dục: xuất hiện ở đầu dương vật, bao quy đầu, thân dương vật, hoặc bìu ở nam giới, và môi âm hộ,
âm vật, âm đạo, hoặc cổ tử cung ở nữ giới.

• Hậu môn: ảnh hưởng đến ống hậu môn, hoặc vùng quanh hậu môn hoặc trực tràng.
• Hậu môn sinh dục: ảnh hưởng đến cả hai vùng nói trên.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Nhận biết về việc nhiễm và lây truyền vi-rút gây u nhú ở người (HPV) có thể giúp phòng ngừa sự lây lan của bệnh qua
việc điều chỉnh hành vi. Kiêng quan hệ giúp phòng ngừa lây truyền HPV.[3] [26] Biện pháp tránh thai có hàng rào như
bao cao su cũng có thể làm giảm nguy cơ lây truyền HPV, nhưng chúng không có hiệu quả tuyệt đối.[26]  [CDC: condom
fact sheet in brief]

Khuyến cáo tiêm ba liều vắc-xin HPV để phòng ngừa mụn cóc sinh dục. Các vắc-xin ngừa bốn chủng và 9 chủng HPV
được cấp phép sử dụng ở nam và nữ từ 9 đến 26 tuổi. Vắc-xin HPV hai chủng được cấp phép sử dụng ở nữ giới từ 9
đến 25 tuổi, nhưng không còn được phân phối ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Tất cả 3 vắc-xin nhằm vào HPV 16 và
18, vắc-xin ngừa bốn chủng cũng nhằm vào HPV 6 và 11, và vắc-xin 9 chủng bảo vệ thêm khỏi HPV 31, 33, 45, 52, và
58.[27]

Lịch tiêm chủng khác nhau theo từng quốc gia; yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra hướng dẫn của địa phương.

Tại Hoa Kỳ, từ cuối năm 2016 chỉ có vắc-xin 9vHPV được phân phối. Khuyến cáo tiêm vắc-xin HPV thường qui cho trẻ
vị thành niên 11 hoặc 12 tuổi, mặc dù có thể tiêm từ 9 tuổi.[27]  [CDC: recommended immunization schedule for children
and adolescents aged 18 years or younger, United States, 2018]  Trẻ vị thành niên khỏe mạnh từ 9 đến 14 tuổi cần tiêm 2
liều vắc-xin HPV; liều thứ hai được tiêm sau liều thứ nhất từ 6 đến 12 tháng.[27] Đối với những người bắt đầu tiêm vắc-
xin lúc hoặc sau khi được 15 tuổi, khuyến cáo tiêm 3 liều vắc-xin HPV (lịch tiêm ngừa là 0, 1-2, 6 tháng).[27]

Phụ nữ trưởng thành ≤26 tuổi và nam giới trưởng thành ≤21 tuổi chưa được tiêm vắc-xin HPV lần nào cần tiêm 3 liều
vắc-xin HPV vào 0, 1 đến 2, và 6 tháng.  [CDC: recommended immunization schedule for children and adolescents aged
18 years or younger, United States, 2018]   [CDC: recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older,
United States 2018]  Nam giới từ 22 đến 26 tuổi có thể tiêm 3 liều vắc-xin vào 0, 1 đến 2, và 6 tháng.[28] Đối với nhóm
đồng tính nam, nam giới và nữ giới có bệnh lý suy giảm miễn dịch (bao gồm những bệnh nhân nhiễm HIV), khuyến cáo
tiêm vắc-xin HPV cho đến năm 26 tuổi nếu trước đây họ chưa được tiêm vắc-xin.[29] [30] [31] [32] Không khuyến cáo
tiêm vắc-xin HPV cho phụ nữ mang thai.[28]

Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung bất thường hoặc tiền sử mụn cóc sinh dục, vẫn khuyến cáo
tiêm vắc-xin HPV.[33]

Cắt bao quy đầu có thể giúp phòng tránh nhiễm HPV, do đó phòng ngừa các bệnh liên quan, cả ở nam và nữ giới.[34] Cần
nghiên cứu thêm.

Tác động của tiêm vắc-xin HPV

Trong vòng 6 năm kể từ khi có vắc-xin HPV, nhiễm HPV 6/11/16/18 ở phụ nữ Úc (từ 18-24 tuổi) và phụ nữ Mỹ có hoạt
động tình dục (từ 14-24 tuổi) lần lượt giảm 86% sau khi tiêm 3 liều, và 76% sau tiêm ≥1 liều, so với phụ nữ không được
tiêm vắc-xin cùng thời kỳ.[35] Tỷ lệ nhiễm HPV ở phụ nữ không được tiêm vắc-xin trong thời đại vắc-xin giảm so với
thời đại trước khi có vắc-xin cho thấy khả năng bảo vệ quần thể.[35]

Vào năm 2011, tỷ lệ mụn cóc sinh dục giảm tới 92,6% ở nữ giới người Úc đủ điều kiện tiêm vắc-xin HPV <21 tuổi (từ
11,5% vào năm 2007 đến 0,85% vào năm 2011).[36] [37] Không có phụ nữ nào <21 tuổi đã được tiêm vắc-xin được
chẩn đoán mụn cóc sinh dục.[36] [37]

Ngăn ngừa thứ cấp
Tất cả phụ nữ có mụn cóc sinh dục, cũng như tất cả phụ nữ hoạt động tình dục, cần đi sàng lọc tế bào cổ tử cung hàng
năm.[68] Sau 3 lần tầm soát hàng năm cho kết quả âm tính, có thể sàng lọc ít thường xuyên hơn theo chỉ định của bác
sĩ.[6]

Cần sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, lậu, giang mai, viêm gan B, và nhiễm HIV ở
bệnh nhân có mụn cóc sinh dục.[69] [70]
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Mụn cóc sinh dục Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nữ 21 tuổi đến phòng khám ngoại trú với quan ngại về một số u nhú mới có ở môi âm hộ và đáy chậu
xuất hiện từ từ trong tháng qua. Các tổn thương này không có triệu chứng; cô ấy cho biết chúng không đau, không
ngứa hay cảm giác bỏng rát. Cô ấy có hoạt động tình dục và có nhiều bạn tình. Cô ấy cho biết rằng mình không bao
giờ sử dụng bao cao su. Lần quan hệ gần đây nhất của cô ấy là với một bạn tình mới trước khi có biểu hiện vài tuần.

Các bài trình bày khác

Bệnh nhân cũng có thể biểu hiện với các tổn thương có triệu chứng trong vùng sinh dục. Các tổn thương có thể ngứa
hoặc chảy máu. Những tổn thương này thường ở các vị trí cọ xát như vùng bẹn hoặc tại cửa âm đạo, có thể ướt.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán mụn cóc sinh dục dựa trên biểu hiện lâm sàng của các tổn thương vùng sinh dục, quanh hậu môn, hoặc các
vùng kế cận như vùng mu,[3] [15] [38] có xu hướng hình thành mụn cóc sinh dục ở các vùng cọ xát cao.[39] Thường
không tiến hành sinh thiết để chẩn đoán mụn cóc sinh dục.

Biểu hiện lâm sàng
Mụn cóc sinh dục thường là các u sùi từ 1 đến 3 mm, rải rác, không có cuống, bề mặt nhẵn hoặc có thể kết thành các
mảng lớn. Những mảng này có thể lan rộng vào niệu đạo, hoặc hậu môn hoặc ống âm đạo.[3]
[Fig-3]

Màu sắc khác nhau từ màu trắng nhạt đến tăng sắc tố. Có thể xảy ra tình trạng thấm nước, nhất là ở các vùng ẩm ướt
thiếu lớp tế bào sừng dày trong các mụn cóc ở da.[5]
[Fig-1]

[Fig-2]

Có thể chẩn đoán mụn cóc sinh dục ngoài bằng cách soi trực tiếp bằng mắt với sự hỗ trợ của ánh sáng trắng và kính
lúp.[3] Các tổn thương thường không có triệu chứng, nhưng có thể đau, dễ vỡ, hoặc ngứa.[5] [6] Có thể có chảy máu
do chấn thương tại chỗ hoặc vùng thấm nước. Có thể có các triệu chứng đường tiết niệu như đái máu cuối bãi hoặc
dòng nước tiểu bất thường.

Các thăm dò
Có thể chỉ định sinh thiết nếu mụn cóc sinh dục dường như bám vào các cấu trúc bên dưới hoặc kháng trị với điều trị
chuẩn.[40] Các chỉnh định sinh thiết khác bao gồm tổn thương bị loét hoặc một mụn cóc lớn hơn 1 cm.[6] Nếu chỉ
định sinh thiết, quan sát các đặc điểm mô học sau đây: tăng sản biểu bì, á sừng, tế bào rỗng, và u nhú tiền đình.[15]
So với mụn cóc thông thường, u nhú tiền đình trong mụn cóc sinh dục có xu hướng tròn hơn. Không nhất thiết phải
thấy tất cả những đặc trưng mô học này trong từng mụn cóc sinh dục. Ở bệnh nhân tái phát mụn cóc quanh hậu môn,
khuyến cáo đánh giá tìm mụn cóc trong hậu môn bằng soi hậu môn.[6]Các triệu chứng đường tiết niệu như đái máu
cuối bãi hoặc bất thường dòng nước tiểu cần chuyển bệnh nhân sang nội soi niệu đạo để đánh giá niệu đạo.[6]
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Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
quan hệ tình dục khi còn trẻ tuổi

• Quan hệ tình dục từ độ tuổi trẻ làm tăng khả năng có nhiều bạn tình, từ đó tăng nguy cơ phơi nhiễm vi-rút gây u
nhú ở người (HPV).[19] [20]

tăng số lượng bạn tình trong cuộc sống

• Nhiều bạn tình làm tăng nguy cơ mụn cóc sinh dục do tăng nguy cơ phơi nhiễm HPV.[21] [22]

tăng số lượng bạn tình của bạn tình

• Tăng nguy cơ phơi nhiễm HPV cộng dồn.[20] [23]

Suy giảm miễn dịch

• Nhiễm HPV ít có khả năng tự khỏi khi có các khiếm khuyết trong đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào.[24]
[25]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ quan trọng bao gồm quan hệ tình dục sớm, bệnh nhân hoặc bạn tình có nhiều bạn tình, và suy
giảm miễn dịch (nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) ít có khả năng tự khỏi khi có các khiếm khuyết trong đáp
ứng miễn dịch qua trung gian tế bào).

nữ giới từ 19-22 tuổi (thường gặp)

• Người lớn trẻ tuổi hoạt động tình dục dễ nhiễm HPV.[7]

nam giới từ 22-26 tuổi (thường gặp)

• Người lớn trẻ tuổi hoạt động tình dục dễ nhiễm HPV.[7]

u nhú không cuống lồi ra ngoài (thường gặp)

• Các tổn thương thường là các u sùi từ 1 đến 3 mm, rải rác, không có cuống, lồi ra ngoài, bề mặt nhẵn hoặc có thể
kết thành các mảng lớn.
[Fig-1]

[Fig-2]
• Màu sắc khác nhau từ màu trắng nhạt đến tăng sắc tố.
• Có thể có tình trạng thấm nước, nhất là ở vị trí ẩm ướt.

[Fig-3]

Các yếu tố chẩn đoán khác

không có triệu chứng (thường gặp)

• Các tổn thương thường không có triệu chứng, và có thể ở vị trí mà bạn nhân khó nhìn thấy được.
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Mụn cóc sinh dục Chẩn đoán

ngứa (không thường gặp)

• Các tổn thương thường không có triệu chứng, nhưng bệnh nhân có thể có biểu hiện ngứa.

chảy máu (không thường gặp)

• Thường do chấn thương tại chỗ hoặc vùng thấm nước, tùy theo vị trí của mụn cóc (ví dụ như nếu mụn cóc ở vùng
bẹn, chúng có thể bị cọ xác bởi đồ lót hoặc khi đi lại).

Đau (không thường gặp)

• Xảy ra khi tổn thương trở nên dễ vỡ hoặc bị kích ứng do chấn thương tại chỗ/thấm nước.

các triệu chứng đường tiết niệu (không thường gặp)

• Các triệu chứng như đái máu cuối bãi hoặc bất thường dòng nước tiểu có thể chỉ điểm các tổn thương niệu đạo
đoạn xa.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

không có xét nghiệm ban đầu

• Chẩn đoán mụn cóc sinh dục dựa trên biểu hiện lâm sàng của các tổn thương
vùng sinh dục, quanh hậu môn, hoặc các vùng kế cận như vùng mu,[3] [15]
[38] có xu hướng hình thành mụn cóc sinh dục ở các vùng cọ xát cao.[39]

• Có thể chẩn đoán mụn cóc sinh dục ngoài bằng cách soi trực tiếp bằng mắt
với sự hỗ trợ của ánh sáng trắng và kính lúp.[3]

• Thường không tiến hành sinh thiết để chẩn đoán mụn cóc sinh dục.

chẩn đoán lâm sàng

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Sinh thiết

• Không áp dụng sinh thiết thường qui để chẩn đoán mụn cóc sinh dục, vì chẩn
đoán thường dựa vào lâm sàng.[3]

• Tuy nhiên, có thể sử dụng sinh thiết nếu mụn cóc cứng, bám vào cấu trúc
bên dưới, chảy máu, loét, hoặc tăng sắc tố, hoặc nếu diễn biến xấu dù được
điều trị.[6] [30] [40] Ngoài ra, có thể phát hiện hình phân bào trong mẫu bệnh
phẩm sinh thiết mụn cóc sinh dục.[5]

• Nếu kết quả sinh thiết phù hợp với loạn sản hoặc ung thư biểu mô, chỉ định
chuyển sang hội chẩn để điều trị.[40]

tăng sản biểu bì, á sừng, tế bào
rỗng, và u nhú tiền đình

soi hậu môn

• Được khuyến cáo ở bệnh nhân tái phát mụn cóc quanh hậu môn.[6]

mụn cóc trong hậu môn

nội soi niệu quản

• Được khuyến cáo ở bệnh nhân có các triệu chứng đường tiết niệu như đái
máu cuối bãi hoặc bất thường dòng nước tiểu.

mụn cóc ở niệu đạo, ngách
đoạn xa
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sẩn ướt • Một trong những biểu hiện ở
bệnh giang mai giai đoạn II.

• Bệnh nhân có thể có các dấu
hiệu và triệu chứng kèm theo
như sốt, khó chịu, nổi hạch, và
sụt cân.

• Các tổn thương ướt, màu trắng
nhạt, nốt sẩn như mụn cóc, và
có tính lây nhiễm cao.
[Fig-4]

• Các tổn thương tái phát ở
khoảng 20% bệnh nhân không
được điều trị trong vòng 1
năm.[3] [41]

• Phát hiện xoắn khuẩn trực tiếp
trong bệnh phẩm dưới kính hiển
vi nền đen cho phép chẩn đoán.

• Xét nghiệm huyết thanh giang
mai như xét nghiệm nhanh
reagin trong huyết tương (RPR)
có thể giúp ích.

U mềm lây • Biểu bì nhiễm vi-rút có biểu
hiện là các sẩn lõm nhạt màu.
[Fig-5]

• Nhiễm trùng tự khỏi, và các tổn
thương dai dẳng trong tối đa 6
tháng.

• Xảy ra ở trẻ em và người lớn
hoạt động tình dục. Ở trẻ em,
quan sát thấy các tổn thương
ở vùng da hở, nhưng ở người
lớn hoạt động tình dục, các tổn
thương xảy ra ở vùng sinh dục.

• Ở bệnh nhân HIV dương tính,
biểu hiện lâm sàng thường nặng
hơn với nhiều tổn thương và các
tổn thương lớn hơn có thể ảnh
hưởng đến mặt.

• Các tổn thương này thường
không có triệu chứng trừ khi
nhiễm trùng thứ phát, trong
trường hợp này chúng có thể
đau.[3] [42]

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
Tuy nhiên, soi trực tiếp phần
nhân trung tâm khi nhuộm
Giemsa cho thấy u mềm hoặc
thể vùi.

• Có thể chỉ định sinh thiết ở
bệnh nhân nhiễm HIV để loại
trừ nhiễm nấm.

nốt sẩn hình ngọc trai trên
dương vật

• Nốt sẩn hình ngọc trai trên
dương vật là một biến thể giải
phẫu bình thường của các tuyến
có dạng như các nốt sẩn thịt, rải
rác, kích thước khoảng 1 đến
2 mm, được phân bổ đồng đều
quanh vành quy đầu.

• Chúng không có triệu chứng
nhưng có thể khiến bệnh nhân
lo lắng.[3] [42]

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

U tuyến mồ hôi • Nốt nhẵn của da hoặc dưới da,
thường có đường kính 1 cm trở
xuống.[43]

• Kết quả sinh thiết cho thấy đặc
điểm dạng nhú nhiều hơn với tế
bào biểu mô tuyến mồ hôi tạo
nên u nhú.[43]

Dày sừng tiết bã • Các tổn thương mụn cơm
thường gặp, lành tính có thể có
màu sắc khác nhau từ màu nâu
vàng đến nâu, xám hoặc đen.
Hình ảnh cổ điển là hình ảnh
'kết dính'.
[Fig-6]

• Chúng tiến triển qua nhiều tháng
đến nhiều năm và hiếm khi xảy
ra trước 30 tuổi.[3] [42]

• Các tổn thương có xu hướng
xuất hiện trên mặt, thân mình và
chi trên.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.

Ung thư biểu mô tại chỗ • Có thể xuất hiện là dát đỏ đa ổ,
phát ban dạng lichen, hoặc sẩn
sắc tố thỉnh thoảng hình thành
các mảng trong vùng hậu môn
sinh dục ngoài. Bề mặt thường
nhẵn và thẫm màu.

• Loét gợi ý tình trạng xâm lấn.
Tổn thương liên quan tới cổ tử
cung và hậu môn có nguy cơ
xâm lấn cao nhất.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng;
tuy nhiên, luôn cần khẳng định
bằng sinh thiết.

• Bệnh học về da cho thấy tăng
sản biểu bì với nhiều phân bào
bất thường, tế bào dị sừng,
và tế bào đa hình không điển
hình cùng với nhân lớn giàu
chromatin.[42]

Sẩn dạng Bowen/hồng sản
Queyrat

• Sẩn dạng Bowen có thể trông
như nốt sẩn màu nâu đỏ có thể
kết tụ thành mảng. Những nốt
này thường có thể rất giống với
sùi mào gà lành tính.

• Hồng sản Queyrat thường xuất
hiện dưới dạng mảng màu đỏ
thẫm, ranh giới rõ ở quy đầu
hoặc âm hộ.[5]

• Các tế bào trên màng đáy tăng
sinh không điển hình biểu hiện
trong toàn bộ chiều dày biểu
mô.[42]

U nhú da • U nhú có cuống, mềm, màu da
hoặc nâu nhạt, tròn hoặc ovan.

• Thường thắt lại ở đáy, và kích
thước đa dạng từ 1 mm đến 1
cm.

• Chẩn đoán mang tính lâm
sàng.[42]
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Do diễn tiến bệnh lành tính của mụn cóc sinh dục và khả năng tự khỏi, không phải luôn luôn chỉ định điều trị.[3] [30]
Sau khi bệnh nhân và bác sĩ quyết định rằng cần điều trị, thì phương pháp điều trị có thể dựa trên sự ưu tiên của cả bệnh
nhân và bác sĩ.

Các yếu tố đóng vai trò quyết định về phương pháp điều trị bao gồm: vị trí của (các) mụn cóc, mức độ diện tích bề mặt
bị ảnh hưởng, hình thái mụn cóc, đáp ứng điều trị trước đây, mong muốn của bệnh nhân so với bác sĩ, chi phí điều trị, tác
dụng phụ, bệnh đồng mắc, và kinh nghiệm của bác sĩ.[7] [30] Thường chỉ định cả một liệu trình điều trị hơn là điều trị
một lần.[6] [30]

Nói chung, mục tiêu của điều trị là phá hủy hoặc loại bỏ tổn thương nhìn thấy được. Mặc dù điều trị có thể giảm khả
năng nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV), không thể điều trị tiệt căn.[6] [30] Không có bằng chứng cho thấy rằng điều
trị giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm HPV qua đường tình dục.[3] [30]

Bệnh nhân có sức đề kháng bình thường
Có nhiều phương pháp điều trị khác nhau mà không có phương pháp điều trị đầu tay rõ ràng. Không có một chất nào
là lý tưởng đối với tất cả bệnh nhân hoặc tất cả mụn cóc. Việc điều trị phải được hướng dẫn theo nhiều yếu tố nói
trên. Nếu bệnh nhân không cải thiện đáng kể sau 3 lần điều trị bởi bác sĩ, hoặc các tổn thương không khỏi hoàn toàn
sau 6 lần điều trị, thì cần sử dụng liệu pháp khác.[6] [7]

Các loại thuốc bôi trên da bao gồm kem podophyllotoxin và imiquimod đã được sử dụng là phương pháp điều trị mụn
cóc sinh dục do tự bệnh nhân bôi với hiệu quả dao động. Những loại thuốc này được sử dụng tại nhà bệnh nhân. Tần
suất và thời gian sử dụng khác nhau tùy theo loại thuốc cụ thể. Việc bệnh nhân tuân thủ các biện pháp tự điều trị có
thể là một quan ngại và cần được xem là nguyên nhân có thể gây ra thiếu đáp ứng với một liệu pháp cụ thể.

Bệnh nhân tự bôi thuốc

• Podophyllotoxin giúp ngăn chặn tế bào phân chia trong nguyên phân, bằng cách gắn vào các tiểu phân tử của
các ống vi thể.[7] Bệnh nhân có thể thấy khó hạn chế sử dụng dung dịch bôi trên da podophyllotoxin cho các
mụn cóc sinh dục. Gel podophyllotoxin dễ sử dụng và cho thấy có hiệu quả và tỷ lệ tái phát tương tự như dung
dịch bôi trên da.[44] Viêm tại chỗ, bỏng rát, ngứa, và đau là những tác dụng phụ thường gặp.[3]

• Imiquimod là chất điều hòa miễn dịch bôi trên da giúp tắng sản sinh cytokines interferon alfa, interleukin-6
(IL-6), IL-8, và yếu tố hoại tử u alpha (TNFa), và các chất khác, dẫn đến đáp ứng miễn dịch gây độc qua trung
gian tế bào T.[7] Các nghiên cứu cho thấy rằng điều trị với imiquimod giúp làm sạch mụn cóc đáng kể so với
giả dược. Tỷ lệ tái phát khá thấp khi so với các điều trị khác như podophyllotoxin.[11] Tác dụng phụ bao gồm
ngứa tại chỗ, ban đỏ, loét trợt, bỏng rát, và đau.[4] Lành không để lại sẹo được xem là một trong những ưu
điểm của việc điều trị này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng imiquimod bị hạn chế sử dụng do chi phí cao. Liệu trình sử
dụng kem imiquimod 5% 3 lần một tuần để điều trị mụn cóc hậu môn sinh dục ngoài là liệu trình tối ưu.[45]

• Thuốc mỡ sinecatechins, còn được gọi là Polyphenon E, là chiết xuất chuẩn từ trà xanh, có đặc tính kích thích
miễn dịch, ức chế sự tăng sinh, và kháng khối u. Cơ chế tác dụng chính xác chưa được hiểu đầy đủ.[46] [47]
[48] Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sạch mụn cóc hoàn toàn lên đến 57,2%. Tác dụng phụ thường gặp bao gồm
ban đỏ tại chỗ, ngứa, kích ứng, và đau.[49]

Liệu pháp do bác sĩ thực hiện

• Liệu pháp áp lạnh phá hủy các mụn cóc bằng cách ly giải tế bào bởi nhiệt. Các nghiên cứu gợi ý rằng liệu pháp
này có hiệu quả với một vài tác dụng phụ.[50] Liệu pháp áp lạnh có thể khá đau và thường cần nhiều lần điều
trị.
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• Trichloroacetic acid (TCA) là chất ăn mòn phá hủy mụn cóc do quá trình đông máu bằng hóa chất. Có thể sử
dụng để điều trị các mụn cóc sinh dục nhỏ, ướt. Tỷ lệ tái phát cao.[51] Thuốc này có khả năng phá hủy tế bào
và do đó phải do nhân viên y tế sử dụng để phòng ngừa tiếp xúc với da bình thường và niêm mạc.[11]

• Phẫu thuật cắt bỏ loại bỏ mụn cóc trong một lần khám. Có thể áp dụng cho bệnh nhân có mụn cóc giới hạn,
trung bình, hoặc lan rộng.[6] Phẫu thuật cắt bỏ có thể là tiền thân của các điều trị khác trong trường hợp tổn
thương rộng bằng cách loại bỏ vùng bị ảnh hưởng.[6] Các biện pháp bao gồm cắt lọc tiếp tuyến bằng kéo, cắt
cạo, nạo, và đốt điện.

• Các liệu pháp khác bao gồm cắt laze CO₂ và làm khô bằng điện. Những liệu pháp này cũng điều trị bệnh mụn
cóc cho bệnh nhân trong 1 lần khám. Những kỹ thuật xâm lấn này giúp ích cho bệnh nhân có vùng lớn bị mụn
cóc.

• Liệu pháp quang đông (PDT) với aminolevulinic acid bôi trên da hoặc trong tổn thương (chất nhạy cảm ánh
sáng) là một dạng liệu pháp quang hóa chuyên biệt cho thấy có hiệu quả trong điều trị mụn cóc sinh dục
ngoài.[52] Sau khi thoa, aminolevulinic acid được các tế bào tăng sinh nhanh nhiễm HPV hấp thụ. Hoạt tính
của Aminolevulinic acid khi tiếp xúc với ánh sáng và với oxy dẫn đến hình thành oxy nguyên tử, gây tổn
thương oxy hóa và phá hủy các mụn cóc sinh dục. Đây là sử dụng ngoài hướng dẫn của PDT.

Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch
Mụn cóc sinh dục ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể kháng với điều trị chuẩn, và có nhiều khả năng tái phát.
Việc điều trị trong nhóm bệnh nhân này rất quan trọng, do ít có khả năng tự khỏi và có nguy cơ biến đổi thành ung
thư biểu mô tế bào vảy cao.[18] [53] Mặc dù không có các hướng dẫn cụ thể, có thể cần áp dụng thời gian điều trị
lâu hơn hoặc kết hợp các biện pháp. Đánh giá lâm sàng các tổn thương theo thời gian sẽ xác định thời gian và mức độ
điều trị tích cực. Có thể chỉ định các liệu pháp không xâm lấn sau khi phẫu thuật cắt bỏ. Cũng có thể áp dụng các liệu
pháp kết hợp khác.[54] 1[B]Evidence Người ta nhận thấy tỷ lệ tái phát bệnh sùi mào gà sinh dục ở nhóm bệnh nhân
nhiễm HIV giảm kèm theo cải thiện nhiễm HIV khi sử dụng kháng retrovirus.[55]

Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược có đối chứng cho thấy rằng kem imiquimod 5% bôi tại chỗ giúp giảm
khu vực mụn cóc và có thể áp dụng lâm sàng trong điều trị mụn cóc sinh dục ngoài ở bệnh nhân nhiễm HIV. Tuy
nhiên, tỷ lệ khỏi mụn cóc ở những bệnh nhân được điều trị với imiquimod không khác đáng kể với tỷ lệ ở nhóm sử
dụng giả dược.[56] Cần tiến hành những nghiên cứu khác để xác định phương pháp điều trị thích hợp nhất cho nhóm
bệnh nhân này.

Phác đồ được khuyến cáo đối với mụn cóc ngoài

• Bệnh nhân tự bôi[30]

• Dung dịch hoặc gel podophyllotoxin 0,5% Tiền thân của podophyllotoxin, podophyllum, không được sử
dụng thường qui vì nó có chứa chất gây đột biến.[57]

• Kem imiquimod 5%.[45]
• Thuốc mỡ catechins trà xanh (Polyphenon E; tên gọi khác: sinecatechins) 15%.[46]

• Do bác sĩ thực hiện[30]

• Áp lạnh với nitrogen hoặc cryoprobe lỏng: sử dụng 1 đến 2 tuần một lần.
• TCA 80% đến 90%: bôi một lượng nhỏ lên các mụn cóc và để khô; xuất hiện một lớp 'sương'. Có thể

lặp lại điều trị hàng tuần.
• Phẫu thuật loại bỏ: có thể là cắt lọc tiếp tuyến bằng kéo, cắt cạo, nạo, và đốt điện.
• Phẫu thuật laze.
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Phác đồ được khuyến cáo đối với mụn cóc trong
Khuyến cáo phác đồ sau đây đối với mụn cóc âm đạo, niệu đạo và hậu môn.[30]

Mụn cóc âm đạo:

• Áp lạnh
• TCA 80% đến 90%.

Mụn cóc niệu đạo:[30]

• Áp lạnh
• Dung dịch hoặc gel podophyllotoxin 0,5%

Mụn cóc hậu môn:[30]

• Áp lạnh
• Dung dịch hoặc gel podophyllotoxin 0,5%
• TCA 80% đến 90%
• Phẫu thuật cắt bỏ
• Cắt laze CO₂.

Bệnh nhân mang thai
Trong khi mang thai, mụn cóc sinh dục có thể tăng sinh và dễ bị kích thích. Do đó, có thể chỉ định loại bỏ dự phòng
trong khi mang thai. Có thể loại bỏ mụn cóc sinh dục bằng phương pháp phá hủy bao gồm áp lạnh, phẫu thuật, hoặc
laze.[6] Cũng có thể sử dụng TCA, nhưng nó hiệu quả nhất đối với mụn cóc ướt.[6]

Phải tránh sử dụng podophyllotoxin vì gây quái thai. Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng imiquimod và
sinecatechins trong mụn cóc sinh dục ở bệnh nhân mang thai, do đó cần tránh.

HPV týp 6 và 11 có liên quan đến u nhú thanh quản ở trẻ nhũ nhi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mụn cóc sinh dục
không là chỉ định của sinh mổ.[58] Chỉ chỉ định sinh mổ trong trường hợp hiếm gặp như tắc nghẽn hoặc chảy máu.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Tiếp diễn ( tóm tắt )

không mang thai và có sức đề kháng bình
thường

mụn cóc sinh dục ngoài 1 Bệnh nhân tự bôi thuốc

1 liệu pháp do bác sĩ thực hiện

mụn cóc âm đạo 1 Áp lạnh

1 trichloroacetic acid

mụn cóc niệu đạo 1 Áp lạnh
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

1 podophyllotoxin bôi trên da

mụn cóc hậu môn 1 Áp lạnh

1 podophyllotoxin bôi trên da

1 phẫu thuật cắt bỏ

suy giảm miễn dịch

1 liệu pháp kết hợp và/hoặc liệu pháp kéo dài

Mang thai

1 liệu pháp phá hủy hay TCA
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Các lựa chọn điều trị

Tiếp diễn

không mang thai và có sức đề kháng bình
thường

mụn cóc sinh dục ngoài 1 Bệnh nhân tự bôi thuốc

Các lựa chọn sơ cấp

» podophyllotoxin bôi trên da: (0,5%) bôi vào
(những) chỗ bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần trong 3
ngày, sau đó là 4 ngày không điều trị, có thể lặp lại
trong tối đa 4 chu kỳ

HOẶC

» imiquimod bôi trên da: (5%) bôi lên (những)
vùng bị ảnh hưởng mỗi tuần ba lần trước khi đi
ngủ trong 16 tuần, để thuốc trên da trong 6-10 giờ
trước khi rửa sạch

HOẶC

» sinecatechins: (15%) bôi vào (các) vùng bị ảnh
hưởng mỗi ngày ba lần trong tối đa 16 tuần

» Podophyllotoxin giúp ngăn chặn tế bào phân chia
trong nguyên phân, bằng cách gắn vào các tiểu phân
tử của các ống vi thể.[7] Bệnh nhân có thể thấy khó
hạn chế sử dụng dung dịch bôi trên da podophyllotoxin
cho các mụn cóc sinh dục. Gel podophyllotoxin dễ sử
dụng và cho thấy có hiệu quả và tỷ lệ tái phát tương tự
như dung dịch bôi trên da.[44] Viêm tại chỗ, bỏng rát,
ngứa, và đau là những tác dụng phụ thường gặp.[3]
Tiền thân của podophyllotoxin, podophyllum, không
được sử dụng thường qui vì nó có chứa chất gây đột
biến.[57]

» Imiquimod là chất điều hòa miễn dịch bôi trên
da giúp tắng sản sinh cytokines interferon alfa,
interleukin-6 (IL-6), IL-8, và yếu tố hoại tử u alpha
(TNFa), và các chất khác, dẫn đến đáp ứng miễn
dịch gây độc qua trung gian tế bào T.[7] Các nghiên
cứu cho thấy rằng điều trị với imiquimod giúp
làm sạch mụn cóc đáng kể so với giả dược. Tỷ lệ
tái phát khá thấp khi so với các điều trị khác như
podophyllotoxin.[11] Tác dụng phụ bao gồm ngứa tại
chỗ, ban đỏ, loét trợt, bỏng rát, và đau.[4] Lành không
để lại sẹo được xem là một trong những ưu điểm của
việc điều trị này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng imiquimod
bị hạn chế sử dụng do chi phí cao. Liệu trình sử dụng
kem imiquimod 5% 3 lần một tuần để điều trị mụn
cóc hậu môn sinh dục ngoài là liệu trình tối ưu.[45]
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Tiếp diễn
» Thuốc mỡ sinecatechins, còn được gọi là Polyphenon
E, là chiết xuất chuẩn từ trà xanh, có đặc tính kích
thích miễn dịch, ức chế sự tăng sinh, và kháng khối
u. Cơ chế tác dụng chính xác chưa được hiểu đầy
đủ.[46] [47] [48] Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sạch
mụn cóc hoàn toàn lên đến 57,2%. Tác dụng phụ
thường gặp bao gồm ban đỏ tại chỗ, ngứa, kích ứng,
và đau.[49]

1 liệu pháp do bác sĩ thực hiện

Các lựa chọn sơ cấp

» Áp lạnh

HOẶC

» trichloroacetic acid bôi trên da: (dung dịch
80-90%) bôi lên mụn cóc và để khô, được biểu
hiện bằng lớp sương màu trắng; băng vết thương
trong 5-6 ngày; có thể lặp lại hàng tuần cho đến
khi hết mụn cóc

HOẶC

» phẫu thuật cắt bỏ

Các lựa chọn thứ cấp

» Cắt laze CO2

HOẶC

» sấy khô bằng điện

HOẶC

» liệu pháp quang đông
-và-
» aminolevulinic acid bôi trên da: tham khảo ý kiến
chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

» Liệu pháp áp lạnh phá hủy các mụn cóc bằng cách ly
giải tế bào bởi nhiệt. Các nghiên cứu gợi ý rằng liệu
pháp này có hiệu quả với một vài tác dụng phụ.[50]
Nó có thể khá đau và thường cần nhiều lần điều trị.

» Trichloroacetic acid là chất ăn mòn phá hủy mụn cóc
do đông máu bằng hóa chất. Có thể sử dụng để điều
trị các mụn cóc sinh dục nhỏ, ướt.[6] Tỷ lệ tái phát
cao.[51] TCA có khả năng phá hủy tế bào và do đó
phải do nhân viên y tế sử dụng để phòng ngừa tiếp xúc
với da bình thường và niêm mạc.[11] Nếu sử dụng
quá nhiều axit, cần thoa bột tan, natri bicarbonate,
hoặc soda lỏng lên vùng đó.
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Tiếp diễn
» Phẫu thuật cắt bỏ loại bỏ mụn cóc nhanh chóng,
không còn tình trạng mụn cóc. Có thể áp dụng cho
bệnh nhân có mụn cóc giới hạn, trung bình, hoặc mở
rộng.[6] Phẫu thuật cắt bỏ có thể là tiền thân của các
điều trị khác trong trường hợp tổn thương rộng bằng
cách loại bỏ vùng bị ảnh hưởng.[6] Các biện pháp bao
gồm cắt lọc tiếp tuyến bằng kéo, cắt cạo, nạo, và đốt
điện.

» Các liệu pháp khác bao gồm cắt laze CO₂ và sấy khô
bằng điện. Những kỹ thuật xâm lấn này giúp ích cho
bệnh nhân có vùng mụn cóc lớn. Những liệu pháp này
cũng điều trị bệnh mụn cóc cho bệnh nhân trong 1 lần
khám.

» Liệu pháp quang đông (PDT) với aminolevulinic
acid bôi trên da hoặc trong tổn thương (chất nhạy cảm
ánh sáng) là một dạng liệu pháp quang hóa chuyên
biệt cho thấy có hiệu quả trong điều trị mụn cóc sinh
dục ngoài.[52] Sau khi thoa, aminolevulinic acid được
các tế bào tăng sinh nhanh nhiễm vi-rút gây u nhú ở
người hấp thụ. Hoạt tính của Aminolevulinic acid khi
tiếp xúc với ánh sáng và với oxy dẫn đến hình thành
oxy nguyên tử, gây tổn thương oxy hóa và phá hủy các
mụn cóc sinh dục. Đây là sử dụng ngoài hướng dẫn
của PDT.

mụn cóc âm đạo 1 Áp lạnh

» Phá hủy các mụn cóc bằng cách ly giải tế bào do
nhiệt.

» Có thể khá đau và thường cần nhiều lần điều trị.

1 trichloroacetic acid

Các lựa chọn sơ cấp

» trichloroacetic acid bôi trên da: (dung dịch
80-90%) bôi lên mụn cóc và để khô, được biểu
hiện bằng lớp sương màu trắng; băng vết thương
trong 5-6 ngày; có thể lặp lại hàng tuần cho đến
khi hết mụn cóc

» Trichloroacetic acid (TCA) là chất ăn mòn phá hủy
mụn cóc do quá trình đông máu bằng hóa chất. Có thể
sử dụng để điều trị các mụn cóc sinh dục nhỏ, ướt. Tỷ
lệ tái phát cao.[51]

» Thuốc này có khả năng phá hủy tế bào và do đó phải
do nhân viên y tế sử dụng để phòng ngừa tiếp xúc với
da bình thường và niêm mạc.[11] Nếu sử dụng quá
nhiều axit, cần thoa bột tan, natri bicarbonate, hoặc
soda lỏng lên vùng đó.

mụn cóc niệu đạo 1 Áp lạnh

» Phá hủy các mụn cóc bằng cách ly giải tế bào do
nhiệt. Các nghiên cứu gợi ý rằng liệu pháp này có hiệu
quả với một vài tác dụng phụ.[50]
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Mụn cóc sinh dục Điều trị

Tiếp diễn
» Có thể khá đau và thường cần nhiều lần điều trị.

1 podophyllotoxin bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» podophyllotoxin bôi trên da: (0,5%) bôi vào
(những) chỗ bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần trong 3
ngày, sau đó là 4 ngày không điều trị, có thể lặp lại
trong tối đa 4 chu kỳ

» Podophyllotoxin giúp ngăn chặn tế bào phân chia
trong nguyên phân, bằng cách gắn với các tiểu phân tử
của ống vi thể.[7] Viêm tại chỗ, bỏng rát, ngứa, và đau
là những tác dụng phụ thường gặp.[3] Tiền thân của
podophyllotoxin, podophyllum, không được sử dụng
thường qui vì nó có chứa chất gây đột biến.[57]

mụn cóc hậu môn 1 Áp lạnh

» Phá hủy các mụn cóc bằng cách ly giải tế bào do
nhiệt. Các nghiên cứu gợi ý rằng liệu pháp này có hiệu
quả với một vài tác dụng phụ.[50]

» Có thể khá đau và thường cần nhiều lần điều trị.

1 podophyllotoxin bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» podophyllotoxin bôi trên da: (0,5%) bôi vào
(những) chỗ bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần trong 3
ngày, sau đó là 4 ngày không điều trị, có thể lặp lại
trong tối đa 4 chu kỳ

» Podophyllotoxin giúp ngăn chặn tế bào phân chia
trong nguyên phân, bằng cách gắn với các tiểu phân tử
của ống vi thể.[7] Viêm tại chỗ, bỏng rát, ngứa, và đau
là những tác dụng phụ thường gặp.[3] Tiền thân của
podophyllotoxin, podophyllum, không được sử dụng
thường qui vì nó có chứa chất gây đột biến.[57]

1 phẫu thuật cắt bỏ

» Loại bỏ mụn cóc nhanh chóng, không còn tình trạng
mụn cóc.

» Có thể sử dụng cho bệnh nhân có mụn cóc giới hạn,
trung bình, hoặc lan rộng.[6] Phẫu thuật cắt bỏ có thể
là tiền thân của các điều trị khác trong trường hợp tổn
thương rộng bằng cách loại bỏ vùng bị ảnh hưởng.[6]

suy giảm miễn dịch

1 liệu pháp kết hợp và/hoặc liệu pháp kéo dài

» Mặc dù không có các hướng dẫn cụ thể, có thể cần
áp dụng thời gian điều trị lâu hơn hoặc kết hợp các
liệu pháp.

» Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược có
đối chứng cho thấy rằng kem imiquimod 5% bôi tại
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Mụn cóc sinh dục Điều trị
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Tiếp diễn
chỗ giúp giảm khu vực mụn cóc và có thể áp dụng
lâm sàng trong điều trị mụn cóc sinh dục ngoài ở bệnh
nhân nhiễm HIV. Tuy nhiên, tỷ lệ khỏi mụn cóc ở
những bệnh nhân được điều trị với imiquimod không
khác đáng kể với tỷ lệ ở nhóm sử dụng giả dược.[56]

Mang thai

1 liệu pháp phá hủy hay TCA

Các lựa chọn sơ cấp

» Áp lạnh

HOẶC

» phẫu thuật cắt bỏ

HOẶC

» trichloroacetic acid bôi trên da: (dung dịch
80-90%) bôi lên mụn cóc và để khô, được biểu
hiện bằng lớp sương màu trắng; băng vết thương
trong 5-6 ngày; có thể lặp lại hàng tuần cho đến
khi hết mụn cóc

Các lựa chọn thứ cấp

» Cắt laze CO2

» Có thể loại bỏ mụn cóc sinh dục bằng phương pháp
phá hủy bao gồm áp lạnh, phẫu thuật, hoặc laze.[6]

» Cũng có thể sử dụng Trichloroacetic acid (TCA)
nhưng phương pháp này hiệu quả nhất đối với mụn
cóc ướt.[6] Đây là chất ăn mòn phá hủy mụn cóc nhờ
đông máu bằng hóa chất. Nó có khả năng phá hủy tế
bào và do đó phải do nhân viên y tế sử dụng để phòng
ngừa tiếp xúc với da bình thường và niêm mạc.[11]
Nếu sử dụng quá nhiều axit, cần thoa bột tan, natri
bicarbonate, hoặc soda lỏng lên vùng đó.

» Phải tránh sử dụng podophyllotoxin vì gây quái
thai. Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng
imiquimod và sinecatechins trong mụn cóc sinh dục ở
bệnh nhân mang thai, do đó cần tránh.
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Mụn cóc sinh dục Điều trị

Giai đoạn đầu

cidofovir
Cidofovir là acyclic nucleoside phosphonate hiện được sử dụng để điều trị viêm võng mạc do cytomegalovirus ở bệnh
nhân nhiễm HIV. Nó có hoạt tính chống lại nhiều vi-rút, bao gồm vi-rút herpes và vi-rút gây u nhú ở người.[59] [60] [61]
Một nghiên cứu cho thấy các mụn cóc khỏi hoàn toàn ở 93% bệnh nhân HIV dương tính được điều trị chỉ bằng phẫu
thuật, 76% được điều trị chỉ với cidofovir, và 100% số người được điều trị với liệu pháp kết hợp.[54] Nhóm điều trị kết
hợp cũng có tỷ lệ tái phát thấp nhất (27%), so với các nhóm điều trị đơn liệu pháp.[54] 1[B]Evidence Các nghiên cứu
cũng cho thấy cidofovir bôi tại chỗ có hiệu quả trong điều trị mụn cóc sinh dục kháng trị. Cidofovir được điều chế để sử
dụng bôi trên da, mặc dù dạng bào chế bôi trên da rất tốn kém. Mặc dù thường gặp các phản ứng ở vị trí bôi thuốc và
có thể nặng, không có dữ liệu ghi nhận về tác dụng phụ toàn thân đáng kể.[62] Cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu để
khẳng định các báo cáo ban đầu về hiệu quả điều trị và thiếu các tác dụng phụ toàn thân.
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Mụn cóc sinh dục Liên lạc theo dõi
TÁ
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Khuyến nghị

Giám sát
Có thể xếp lịch khám sau điều trị để ghi nhận giai đoạn không còn mụn cóc hoặc để theo dõi sự thành công của điều
trị. Nếu bệnh nhân lo ngại về việc tái phát, cần xếp lịch đánh giá 3 tháng sau khi điều trị thành công, vì đó là thời
điểm có khả năng tái phát.[6] Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể cần theo dõi thường xuyên hơn vì họ thường
có xu hướng tái phát.[6]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Không có bằng chứng cho thấy rằng điều trị mụn cóc sinh dục giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm.[63] Cách duy nhất để phòng
ngừa hoàn toàn nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) là kiêng quan hệ tình dục.[3] Biện pháp tránh thai có hàng rào
như bao cao su có thể làm giảm nguy cơ lây truyền nhưng chúng không có hiệu quả tuyệt đối.[26] Khuyến cáo tiêm
vắc-xin HPV để phòng ngừa mụn cóc sinh dục ở nữ giới từ 9 đến 26 tuổi, ở bé trai từ 13 đến 22 tuổi, và ở nam giới từ
22 đến 26 tuổi.[65] Vắc-xin này có hiệu quả cao tới 99% trong phòng ngừa mụn cóc sinh dục liên quan đến HPV týp
6-, 11-, 16-, và 18.[66] Thời gian hiệu lực của vắc-xin vẫn không rõ ràng.[67] Thông tin trực tuyến từ các trang web
hữu ích dành cho bệnh nhân.  [NHS Choices: genital warts]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

chảy máu, nhiễm trùng, và để lại sẹo do phẫu thuật cắt bỏ ngắn hạn thấp

Ưu điểm của phẫu thuật cắt bỏ là loại bỏ nhanh mụn cóc; tuy nhiên, có khả năng chảy máu, để lại sẹo, và nhiễm trùng
như với các loại phẫu thuật khác.[64]

Ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tuyến, và ung thư
biểu mô tuyến vảy

dài hạn thấp

Loại thường gặp nhất của ung thư biểu mô cổ tử cung liên quan đến vi-rút gây u nhú ở người (HPV) là ung thư biểu
mô tế bào vảy, sau đó là ung thư biểu mô tuyến vảy và ung thư biểu mô tuyến.

Nhiễm HPV sinh dục thường gặp ở người có HIV dương tính hơn là ở nhóm người khỏe mạnh tương ứng theo tuổi.
Ngoài ra, những nhiễm trùng này có nhiều khả năng liên quan đến nhiều loại HPV, bao gồm loại gây ung thư.

Trong số bệnh nhân nhiễm HIV, các tổn thương có xu hướng lan tỏa, loạn sản, và tổn thương dưới lâm sàng thường
gặp hơn nhóm đối chứng.

tăng hoặc giảm sắc tố dai dẳng do liệu pháp cắt bỏ biến thiên cao

Đây là biến chứng thường gặp của phương pháp điều trị cắt bỏ (gồm áp lạnh, trichloroacetic acid, sấy khô bằng điện,
cắt bỏ laze CO₂, phẫu thuật cắt bỏ).[6]

sẹo phì đại liên quan đến điều trị biến thiên thấp

Hiếm khi để lại sẹo lồi hoặc lõm sau khi điều trị.[6]
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Mụn cóc sinh dục Liên lạc theo dõi

Tiên lượng

Không có biện pháp chữa khỏi mụn cóc sinh dục, và không thường gặp tái phát. Mục tiêu điều trị là loại bỏ tổn thương
nhìn thấy được. Không có bằng chứng cho thấy rằng việc điều trị tác động đến diễn biến tự nhiên của nhiễm vi-rút u nhú
ở người.[63] Nếu không được điều trị, 10% đến 30% trường hợp mụn cóc sinh dục sẽ tự khỏi trong vòng 3 tháng.[18]
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Bắc Mỹ

Recommended adult immunization schedule for adults aged 19 years or older: United States,
2018

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults
and adolescents

Nhà xuất bản: US Department of Health and Human Services: AIDSinfo Xuất bản lần cuối: 2018

Use of a 2-dose schedule for human papillomavirus vaccination - updated recommendations of
the Advisory Committee on Immunization Practices

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2016

Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2015

Châu Đại Dương

Australian STI management guidelines for use in primary care: genital warts

Nhà xuất bản: Australasian Sexual Health Alliance Xuất bản lần cuối: 2018
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. CDC: condom fact sheet in brief (external link)

2. CDC: recommended immunization schedule for children and adolescents aged 18 years or younger, United States,
2018 (external link)

3. CDC: recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older, United States 2018 (external link)

4. NHS Choices: genital warts (external link)
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Mụn cóc sinh dục Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Khả năng khỏi mụn cóc ở bệnh nhân nhiễm HIV: có bằng mức độ trung bình rằng phẫu thuật cắt bỏ bằng đốt điện
và điều trị nội khoa bằng gel cidofovir 1% thoa trong vòng 1 tháng kể từ khi cắt bỏ (5 ngày một tuần trong 2 tuần)
là biện pháp điều trị mụn cóc sinh dục có hiệu quả ở bệnh nhân nhiễm HIV. Quan sát thấy hoàn toàn hết mụn cóc
ở 100% đối tượng được điều trị với liệu pháp kết hợp, so với 93% số bệnh nhân chỉ được phẫu thuật và 76% số
bệnh nhân chỉ sử dụng cidofovir.[54]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.
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