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BÀN LUẬN

- Rụng tóc là một bệnh lý thường gặp.

- Nguyên nhân:

+ Thiếu dưỡng chất, căng thẳng, mất ngủ

+ Di truyền

+ Nội tiết tố

+ Sau sinh, sau sốt xuất huyết sau Covid – 19…

+ Một số bệnh lý: Lupus đỏ, tuyến giáp, tiểu đường.

+ Da nấm



- Ở nữ giới nồng độ Hormonl Estrogen, Progesterone, giảm gây ra 
rụng tóc.

- Cường Androgen có thể gây rụng tóc ở nữ giới. Nguyên nhân 
thường gặp nhất là do Hội chứng buồng trứng đa nang.

- Điều trị:

+ Spironolactone

+ Thuốc tránh thai

+ Minoxidil 2%



- Nam giới tỉ lệ rụng tóc thường cao gấp 3 lần so với nữ giới.

- Nguyên nhân rụng tóc ở nam giới chủ yếu là do gen di truyền, độ
tuổi và các Hormone trong cơ thể.

- Nam giới trung niên, lượng Testosterone thường giảm làm rụng
tóc nhiều.

- Rụng tóc, nội tiết tố nam là loại rụng tóc phổ biến nhất ở đàn ông.
Vùng trán, đỉnh thái dương là các vị trí rụng tóc hay gặp. Tại các
vùng này, sợi tóc trở nên mảnh, giảm đường kính sợi tóc đồng thời
giảm mật độ tóc.

- Điều trị:

+ Finasteride

* 1mg / ngày

* Hiệu quả cao nhất sau khoảng 1 năm.

+ Minoxidil 5%



- Sau khi khỏi Covid – 19 có khoảng 20 – 30% người bị rụng tóc.

- Những người bị bệnh Covid – 19 nặng và kéo dài, thường bị rụng
tóc nhiều hơn những người bệnh nhẹ.

- Mức độ gia tăng của các Cytokine gây viêm và sự căng thẳng khi
bị Covid – 19 được cho là thủ phạm chính gây ra rụng tóc.

- Rụng tóc thường xảy ra sau nhiễm Covid – 19 từ 2-3 tháng, có
thể kéo dài 6-9 tháng.

- Điều trị:

+ Khuyên bệnh nhân không lo lắng, ăn, ngủ đầy đủ. L-cyshin B6,
Biotin, kẽm, sắt, Minoxydil.



- Rụng tóc từng mảng là một chứng bệnh tự miễn dịch, có thể gây
ra tình trạng rụng tóc nhiều khó điều trị được. Chứng rụng tóc này
thường phát triển khi hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các
nang tóc và khiến tóc bị rụng.

- Rụng tóc từng mảng thường xảy ra phổ biến nhất ở những người
có tiền sử gia đình mắc các bệnh tự miễn dịch khác.

- Rụng tóc từng mảng có xu hướng ảnh hưởng nhiều hơn đối với
nam giới, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc chứng
rụng tóc.

- Điều trị:

+ Coticoid

+ Minoxidil



- Ngoài các thuốc điều trị, cần khuyên bệnh nhân không nhuộm 
tóc, không uốn tóc, không duỗi tóc…

- Có thể dung dầu gội tóc có chứa dưỡng chất giúp mọc tóc như:

+ Ducray Anaphase



KẾT LUẬN

- Rụng tóc cần điều trị sớm, kéo dài để có kết quả tốt.


