
 

DA VÀNG   
   
HỎI:   
Nhiều người nói da tôi mấy 

tháng nay thấy hơi vàng. Tôi có 
đi khám bệnh và thử máu mấy 
lần và được cho biết tôi không 
có bệnh gì về gan. Tôi thấy 
người cũng khỏe mạnh, thường 
chỉ ngoài việc da vàng hơn 
trước kia. Tôi giữ sức khỏe điều 
độ, ăn trái cây, uống nước cà 
rốt mỗi ngày đễ cho mát mẻ, 
không hiểu sao lại bị như vậy?  

Nguyễn T. V.  
     
ĐÁP:   
Nguyên nhân chứng vàng da 

thường nhất là do bệnh gan như 
viêm gan, cứng gan. Bệnh về 
túi mật, nghẹt ống dẫn mật 
cũng thường làm vàng da. Một 
số ít trường hợp do dùng thuốc 
làm ảnh hưởng đến gan và 
vàng da (thuốc ngừa thai là một 
thí dụ). Một số trường hợp khác 
do chứng tiêu huỷ hồng huyết 
cầu làm lượng bilirubin cao 
cũng làm vàng da. Những bệnh 
này là những bệnh nặng, khi đi 
khám và thử máu sẽ tìm ra dễ 
dàng.  

Trường hợp của bà đã đi 
khám và thử máu nhiều lần 
được cho biết không có bệnh gì 
quan trọng, thực sự việc định 
bệnh rất rõ ràng và dễ hiểu nếu 
bà khai bệnh từ đầu có nhắc 
đến việc uống nước cà rốt mỗi 
ngày.  

Khi ăn hay uống quá nhiều 
cà rốt, chất carotene là chất 
sinh tố có rất nhiều trong cà rốt 
sẽ tăng rất cao trong máu. Chất 
carotene được cơ thể dùng để 
biến đổi sang vitamin A, nhưng 
khi ăn quá nhiều carotene, 
phản ứng biến đổi này bị ngăn 

cản và lượng carotene trong 
máu sẽ tăng cao gọi là chứng 
carotenemia. Chứng này thật 
ra không gây gì nguy hại cho 
sức khoẻ cả, chỉ làm khó coi vì 
da sẽ trở thành vàng hơn, đặc 
biệt ở lòng bàn tay và lòng bàn 
chân. Một đặc điểm để phân 
biệt với các bệnh vàng da do 
gan hay các bệnh nặng khác là 
lòng trắng mắt không đổi sang 
vàng trong khi bệnh gan làm 
vừa vàng da vừa vàng mắt.  

Trị liệu không phải làm gì, 
chỉ việc ngưng ăn hay uống 
nước cốt cà rốt sau vài tuần da 
sẽ hết vàng và trở lại bình 
thường. Điều nên nhớ là ngoài 
cà rốt, một số trái cây, rau có 
nhiều màu (cà chua, nước rau 
V- 8 .. v.v...) cũng có nhiều 
carotene, không nên dùng quá 
nhiều để tránh vàng da trở lại.   


