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Tulburările de pigmentare de la nivelul pielii pot 
îmbrăca diferite aspecte și au cauze multiple. Înainte de 
a incerca orice metodă de corectare a acestor modificări 
cutanate este necesară o consultație la dermatolog.

El este singurul care poate diagnostica și indica 
corect ceea ce trebuie făcut.

Cele mai frecvente modificări ale culorii pielii sunt 
cele care se instalează cu vârsta constituind semne de 
îmbătrânire și melasmă. 

Melasma sau cloasma reprezintă o hiperpigmentare 
a pielii care apare la nivelul, feței în plăci sau reticulată. 
Petele sunt dispuse simetric pe frunte și obraji. Ele 
nu sunt însoțite de nicio simptomatologie și sunt mai 
frecvente la femeile cu pielea mai închisă la culoare. 
Melasma este accentuată de expunerea la ultraviolete și 
poate avea cauze multiple.

Au fost luate în discuție diverse cauze. Cel mai 
frecvent, melasma apare în timpul sarcinii datorită 
tulburărilor hormonale induse de aceasta și dispare 
odată cu nașterea.

Mai poate apare la femei cu insuficiență ovariana, 
femei la menopauza sau la cele care iau contraceptive. 

Tratamentul melasmei este dificil şi trebuie însoţit 
întotdeauna de un program riguros şi de durată  de 
fotoprotecţie.

Se mai pot întâlni  frecvent leziuni hipo sau 
hiperpigmentare ca urmare a unor afecţiuni cutanate 
care produc inflamaţie la nivelul pielii.

În această categorie putem include 
hiperpigmentările care apar în acnee, psoriazis, lichen 
plan, erupţii postmedicamentoase, după expunere la 
diverse substanţe toxice sau după arsuri, inclusiv arsuri 
solare. 

Hipopigmentările, lipsa de pigment sau culoare 
a pielii poate fi secundară unei boli cutanate cum ar 
fi psoriazis, vitiligo, pitiriazis alb, dar şi unor micoze 
(pitiriazis verzicolor) . Bineînţeles că lista poate continua. 
Am vrut doar să semnalez multitudinea situaţiilor 
care pot conduce la tulburări de pigmentare a pielii şi 
importanţa diagnosticării corecte înaintea abordării 

Ce facem dacă apar tulburări de 
pigmentare la nivelul pielii?

Cloasma gravidică

Melasmă

terapeutice care este foarte diversă astăzi şi la îndemâna 
unor persoane cu diverse calificări – medici de diferite 
specialităţi , esteticieni.

Abordarea terapeutică include proceduri cu produse 
dermato cosmetice dar şi cu aparate moderne.

Gama produselor dermato cosmetice utilizate 
pentru petele hiperpigmentare include demachiante, 
seruri, creme care corectează prin substanţele active care 
le conţin dar sunt şi produse care pot preveni sau opri 
hiperpigmentarea.

Acestea sunt în general recomandate pentru 
îngrijirea zilnică la domiciliu.

Peelingul chimic – este o procedură care se practică 
în cabinet, care poate avea grade diferite de profunzime. 
Se pot face peelinguri cu acid glicolic, acid azelaic sau TCA 
(acid tricloracetic).

Soluţia aleasă este în funcţie de tipul de piele, vârsta 
pacientului şi afecţiunile coexistente.

Mezoterapia cu ace sau fără ace poate fi şi ea utilizată 
în acest sens cu rezultate foarte bune.

Nu trebuie să uităm aparatura modernă care 
înseamnă sisteme de microdermabraziune, lasere, IPL.

IPL se bazează pe absorbţia luminii intens pulsate 
de pigmentul acumulat la nivelul pielii. În acelaşi timp 

procedura induce formarea de colagen tânăr dând pielii 
un aspect mai tânăr.

Laserele din ce în ce mai utilizate pot rezolva 
tulburările de pigmentare dar posibilităţile lor terapeutice 
sunt mult mai largi putând rezolva concomitent cicatrici 
sau riduri fine. 

Indiferent de modalitatea terapeutică recomandată 
şi aleasă nu uitaţi că fotoprotecţia este obligatorie cel 
puţin în sezonul însorit.

Vă recomandăm să nu iniţiaţi tratamente fără 
o diagnosticare dermatologică a tulburărilor de 
pigmentare cutanate care vă preocupă.

Melasmă înainte de tratament Melasmă după de tratament
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