Một số công nghệ điều trị hiệu quả
rối loạn tăng sắc tố da mặt
Rối loạn tăng sắc tố da mặt là một tình trạng bệnh lý hay gặp trên lâm sàng.
Chẩn đoán bệnh nói chung khá phức tạp, do đó vấn đề điều trị cũng gặp nhiều khó
khăn.
Hầu hết các rối loạn sắc tố da mặt xuất hiện ở làn da tối màu, đặc biệt là
những người có sử dụng chất làm trắng tại chỗ. Dựa trên vị trí phân bố của sắc tố
melanin cũng như màu sắc của tổn thương trên lâm sàng và dưới ánh sáng đèn
Wood, người ta chia ra 3 loại tăng sắc tố chính:
+ Tăng sắc tố màu nâu: do tăng lượng melanin ở lớp tế bào đáy của thượng bì
qua 2 cơ chế chính
o Tăng sản xuất melanin, số lượng tế bào sắc tố vẫn bình thường
o Tăng số lượng tế bào sắc tố
Trên lâm sàng thường gặp các bệnh như rám má thượng bì, lentigines, tàn nhang…
+ Tăng sắc tố màu xanh: do tăng lượng melanin ở trung bì qua 3 cơ chế chính
o Tăng vận chuyển melanin từ thượng bì xuống trung bì
o Tăng sản xuất melanin bởi tế bào sắc tố ở trung bì
o Các sắc tố ngoại sinh lắng đọng ở trung bì
Trên lâm sàng thường gặp các bệnh như rám má trung bì, bớt Hori, tăng sắc tố
Riehl, ochronosis ngoại sinh…
+ Tăng sắc tố hỗn hợp: mang đặc điểm của 2 loại trên, chủ yếu hay gặp là rám
má hỗn hợp

Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng những
công nghệ mới nhất để điều trị các rối loạn tăng sắc tố da mặt, Khoa Nghiên cứu
& ứng dụng công nghệ tế bào gốc -Tầng 9 tòa nhà kĩ thuật cao Bệnh viện Da liễu
Trung ương hiện đang áp dụng 2 công nghệ mới đem lại hiệu quả cao trong việc tái
tạo lại sắc tố da mặt:
+ Chemical peeling (Thay da sinh học) có tác dụng làm đồng đều màu da, làm
mờ tổn thương tăng sắc tố và tăng độ sáng cho da.
+ Iontophoresis (Công nghệ điện chuyển ion) dùng dòng điện 1 chiều vận
chuyển thuốc qua da làm tăng hiệu quả hấp thu thuốc đến 90%
Các bước thực hiện bao gồm:
+ Bước 1: Bác sĩ kiểm tra và phân tích da mặt bằng máy chụp mặt, đánh giá type da
và bệnh lý về rối loạn tăng sắc tố da mặt (loại rám má, tăng sắc tố sau viêm…)
+ Bước 2: Làm sạch bằng các sản phẩm chuyên dụng, phù hợp với từng loại da,
không gây kích ứng
+ Bước 3: Điều trị chuyên sâu bằng Chemical peeling hay Iontophoresis. Tùy vào
tình trạng da đã phân tích ở bước 1 mà lựa chọn một trong hai công nghệ trên
+ Bước 4: Dưỡng da bằng sản phẩm chuyên dụng, tăng độ ẩm, giúp tái tạo và phục
hồi da sau thủ thuật
Mọi thắc mắc xin gửi về một trong các địa chỉ sau:
+ Số điện thoại của khoa: 043 573 9298
+ Phòng chăm sóc khách hàng- Bệnh viện Da liễu Trung ương: 1900 6951
+ Website: ttp://www.dalieu.vn/kythuatcao/khoanghiencuuvaungdungtebaogoc
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