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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Trứng cá (Acnes) là một bệnh của nang lông, tuyến bã. 80-90% người ở 

độ tuổi 13- 25 bị trứng cá và trên 30% cần điều trị [1],[2],[3]. Tại Viện Da liễu 

Trung ương số bệnh nhân bị bệnh trứng cá đến khám từ 2007- 2009 chiếm tỷ 

lệ 13,6% tổng số các bệnh nhân về da [4]. 

Có bốn yếu tố liên quan đến sinh bệnh học của trứng cá: (1) sản xuất chất 

bã quá mức, (2) sừng hóa cổ nang lông, (3) sự có mặt và tăng cường hoạt động 

của vi khuẩn Propionibacterium acnes (P.acnes), (4) viêm [5],[6],[7],[8]. 

Về lâm sàng, hầu hết các trường hợp trứng cá đều có những tổn thương đa 

dạng: Sẩn viêm, sẩn đầu đen trắng, mụn mủ, nang, kén cộm cứng dưới da. Mặc 

dù diễn biến của bệnh trứng cá có thể tự khỏi nhưng một số di chứng có thể tồn 

tại suốt đời sẹo lõm, sẹo lồi [8]. 

Các thuốc điều trị trứng cá bao gồm: Thuốc bôi, thuốc dùng trong (ức chế 

bài tiết bã nhờn, chống sừng hóa cổ tuyến bã và kháng khuẩn), thuốc điều trị 

tàn tích của trứng cá và các biện pháp can thiệp như điều trị trứng cá bằng Laser 

C02, thuốc điều trị sẹo lồi, sẹo lõm [5],[8].  

Tuy nhiên, các thuốc nhằm ức chế sản xuất bã nhờn, làm mất sừng hóa cổ 

nang lông tuyến bã, diệt P. acnes và giảm phản ứng viêm có các thành phần là 

thảo dược chưa được đề cập đến. Hoặc nếu có cũng chiếm tỷ lệ rất thấp và tuyệt 

đại đa số chưa biết đầy đủ cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và độc 

tính của những vị thuốc áp dụng điều trị trứng cá cũng chưa được quan tâm 

đúng mức. 

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có nguồn dược liệu 

từ thiên nhiên rất phong phú và đa dạng. Nhân dân ta từ lâu đã biết dùng cây 

cỏ để chữa bệnh và phòng bệnh. Nhưng cho tới nay phần lớn các cây thuốc vẫn 
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được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian tùy theo từng địa phương, chưa được 

nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ, nhất là về thành phần hóa học, tác 

dụng sinh học và tác dụng lâm sàng. 

Rễ cây Ba bét lùn tên khoa học Mallotus nanus Airy Shaw đã được đồng 

bào dân tộc Mường và Ê-đê dùng bôi mặt điều trị bệnh trứng cá. Nhưng đây là 

những kinh nghiệm dân gian chưa được đánh giá trên cơ sở khoa học [9]. 

Một xu thế là nghiên cứu tìm ra một loại thuốc chữa trứng cá có nguồn 

gốc thực vật, hiệu quả cao, ít tác dụng không mong muốn, dễ sử dụng đang 

được quan tâm. Năm 2010 một số nhà khoa học ở Viện Hóa học, kết hợp với 

các nhà khoa học Bỉ và Hàn Quốc đã nghiên cứu thành phần hóa học và tác 

dụng chống oxy hóa của lá cây Ba bét lùn [10]. Tuy nhiên, cho tới nay trên thế 

giới chưa có một tài liệu nào công bố về thành phần hóa học, tác dụng sinh học 

và tác dụng điều trị trứng cá của rễ cây này. 

Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên 

cứu độc tính và hiệu quả của dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus 

Airy Shaw) điều trị bệnh trứng cá thông thường”. Nghiên cứu này có 3 mục 

tiêu sau: 

1. Xác định độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng kích ứng da, mắt 

trên thực nghiệm;  

2. Đánh giá tính kháng P.acnes và tác dụng điều trị bệnh trứng cá trên mô 

hình động vật thực nghiệm; 

3. Đánh giá tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của dịch chiết 

từ rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus Airy Shaw) theo đường bôi trên da bệnh 

nhân trứng cá thể thông thường. 
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Chương 1 
 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1 Bệnh trứng cá theo YHHĐ 

1.1.1 Định nghĩa    

Theo A.M. Layton, trứng cá là một bệnh viêm mạn tính ở đơn vị nang 

lông tuyến bã, được đặc trưng bởi tăng tiết chất bã, hình thành comedon (trứng 

cá đóng và mở), sẩn hồng ban và mụn mủ; trong trường hợp trứng cá trầm trọng 

hơn có nang và mụn mủ sâu; trong nhiều trường hợp có thể tạo sẹo. Bốn yếu tố 

quan trọng có liên quan đến sinh bệnh học: (i) tăng sản xuất bã nhờn, (ii) sừng 

hóa ống dẫn nang lông tuyến bã, (iii) cư trú bất thường của vi khuẩn P.acnes 

và (iv) viêm [5]. 

 

Ảnh 1.1 Cấu trúc da 
(Nguồn: http://theintegumentarysystem8-6.weebly.com/diagrams.html) 

1.1.2 Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh  

1.1.2.1 Các yếu tố di truyền 
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Cơ chế bệnh sinh của trứng cá là kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu 

tố di truyền có ảnh hưởng rõ rệt. Theo Goulden cứ 100 bệnh nhân bị trứng cá 

thì 50% có tiền sử gia đình [11]. Phạm Văn Hiển nếu bố hoặc mẹ hoặc cả hai 

bị trứng cá thì 45% con trai của họ ở tuổi đi học bị trứng cá [3]. 

Có một tỷ lệ phù hợp cho sự phổ biến và mức độ nghiêm trọng của trứng 

cá ở những cặp song sinh giống hệt nhau là rất cao, điều đó chứng tỏ rằng trứng 

cá có yếu tố gia đình, và mối liên quan giữa trứng cá trung bình và nặng có tiền 

sử gia đình đã được quan sát trong một số nghiên cứu [12]. 

1.1.2.2 Tăng tiết chất bã và vai trò của chất bã 

Bình thường chất bã được tiết ra làm cho da, lông tóc mềm mại, mượt 

mà, luôn giữ được độ ẩm. Trong bệnh trứng cá, chất bã bài tiết quá nhiều. Hoạt 

động bài tiết của tuyến bã có liên quan chặt chẽ với các hormon, trong đó quan 

trọng là hormon sinh dục nam, đặc biệt là testosteron. Các hormon này làm phát 

triển, giãn rộng, tăng thể tích tuyến bã, kể cả các tuyến không hoạt động, kích 

thích tế bào tuyến bã hoạt động mạnh dẫn tới sự bài tiết chất bã tăng lên rất 

nhiều so với bình thường. Trong bệnh trứng cá, chất bã tăng tiết một cách quá 

mức so với các yếu tố sau: 

+ Tăng hormon sinh dục nam (testosteron, ehydroepiandrosteron…) 

+ Tăng việc gắn testosteron vào các thụ thể của tuyến bã 

+ Tăng hoạt động của enzym 5α-reductase 

+ Lượng SHBG (Sexual Hormone Binding Globulin) trong máu giảm, dẫn 

đến lượng testosteron tự do đi đến tế bào tuyến bã tăng nhiều hơn [13] . 

1.1.2.3 Sừng hóa cổ nang lông tuyến bã 

Quá trình sừng hóa cổ nang lông tuyến bã chịu tác dụng của một số yếu 

tố: Hormon androgen (testosteron), thiếu hụt acid linoleic, tăng acid béo tự do 

ở tuyến bã, vấn đề vi khuẩn, yếu tố di truyền. 
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Sự phát triển của tuyến bã và chất bã có sự liên quan đến androgen và 

chính androgen góp phần quan trọng vào sự sừng hóa cổ nang lông tuyến bã. 

Trong bệnh trứng cá acid béo tự do tăng, vai trò quan trọng là hóa ứng 

động quá trình viêm trực tiếp, kích thích làm tăng sự sừng hóa và gây xơ hóa 

cổ tuyến bã. Chính acid béo tự do tăng kết hợp với sự có mặt của vi khuẩn có 

enzym phân hủy chất bã bị ứ trệ góp phần làm bệnh nặng thêm. 

Sự sừng hóa cổ nang lông còn liên quan đến sự hoạt động và hiện diện 

của interleukin-1alpha (IL-1alpha) và các cytokin khác. Các yếu tố này làm cho 

quá trình sừng hóa ở cổ nang lông tuyến bã với nhịp độ luân chuyển tế bào tăng, 

tạo ra khối sừng ở cổ nang lông tuyến bã, làm hẹp đường thoát chất bã lên mặt 

da, thậm chí gây bít tắc hoàn toàn. Chất bã bị ứ đọng không được bài tiết lên 

mặt da dễ dàng và có đào thải cũng không hết. Cùng lúc là sự thay đổi của quá 

trình sừng hóa trong lòng nang lông: ở đáy phễu nang lông, chất sừng trở nên 

đông đặc hơn, các hạt dẹt hình lá thưa thớt, các hạt sừng trong suốt tăng lên, 

một số tế bào có chứa chất vô định hình là chất mỡ được tạo ra trong quá trình 

sừng hóa. Kết quả tuyến bã bị giãn rộng, chứa đầy chất bã, dẫn tới hình thành 

nhân trứng cá [5], [8]. 

1.1.2.4 Đáp ứng viêm 

Viêm không chỉ là kết quả của trứng cá bị vỡ, mà nó được xem là tổn 

thương hình thành sớm trước trứng cá. Ví dụ, tại các vị trí tổn thương trứng cá, 

số lượng tế bào T-CD4 và mức interleukin -1 (IL-1) đã được chứng minh tăng 

trước sừng hoá cổ nang lông. Đáp ứng viêm thấy rõ trên lâm sàng khi bạch cầu 

trung tính chiếm ưu thế (điển hình của tổn thương viêm sớm), khi mụn mủ hình 

thành. Bạch cầu trung tính cũng thúc đẩy các phản ứng viêm bằng cách giải 

phóng các enzym lysosome và tạo ra các gốc tự do, nồng độ trong da và huyết 

thanh thường tương ứng với mức độ nghiêm trọng của mụn TC. Ngoài bạch 
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cầu trung tính, dòng tế bào lympho chủ yếu tế bào T-helper (Th) và tế bào 

khổng lồ tham gia vào phản ứng viêm kết quả là hình thành các sẩn viêm, các 

nốt sần và u nang. Các phản ứng viêm cũng đóng một vai trò quan trọng trong 

sự phát triển của sẹo [14]. 

1.1.2.5 Vai trò của Propionibacterium acnes  

 Trong nang lông có Propionibacterium acnes (P.acnes) là một loại trực 

khuẩn Gram dương có tính chất đa dạng và kị khí được tìm thấy sâu trong nang 

lông tuyến bã, hiếm hơn cùng với P. granulosum và P. parvum. P.acnes có khả 

năng phân hủy lipit, giải phóng acid béo tự do gây viêm do tiết ra enzym 

hyaluronidase, protease và lipase, lecitinase có khả năng gây viêm và các yếu 

tố hóa ứng động bạch cầu. Các yếu tố hóa ứng động bạch cầu sẽ giải phóng 

hydrolase thấm vào thành và làm yếu thành nang lông gây viêm và vỡ cùng 

nhân trứng cá vào lớp trung bì. Phản ứng viêm hình thành trứng cá sẩn, mụn 

mủ, cục và nang. Số lượng P. acnes tăng đã được báo cáo ở những bệnh nhân 

trứng cá, nhưng nó không tương quan với mức độ nghiêm trọng trên lâm sàng 

[15]. Các chủng P. acnes khác nhau gây ra mức độ biệt hoá khác nhau của tế 

bào tuyến bã, đáp ứng cytokine tiền viêm và chemokine [16]. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy P.acnes gắn vào các thụ thể 

(receptor) trên bề mặt các tế bào bạch cầu đa nhân và bạch cầu đơn nhân dẫn 

tới việc giải phóng nhiều cytokin có khả năng gây viêm: interluekin 8 (IL-8), 

interluekin (12 (IL-12), yếu tố hoại tử u (TNF). Sự gây viêm của một số vi 

khuẩn khác cũng bằng cách kích thích theo cơ chế miễn dịch [17]. 

1.1.2.6 Ảnh hưởng của hormon 

Ảnh hưởng của hormon lên sự tiết bã nhờn là chìa khóa để gây ra cơ chế 

bệnh sinh của trứng cá. Androgen được sản xuất cả bên ngoài và bên trong đơn 

vị bã nhờn, chủ yếu từ các tuyến sinh dục và tuyến thượng thận, và tại tuyến 



 
 

7 

thông qua các hoạt động của các enzym chuyển hoá androgen như 3β-

hydroxysteroid dehydrogenase (HSD), 17β-HSD và 5α-reductase. Thụ thể 

androgen, được tìm thấy trong các tế bào lớp đáy của tuyến bã và vỏ ngoài của 

nang lông, đáp ứng với testosterone và 5α-dihydrotestosterone (DHT), 

androgen mạnh nhất. DHT mạnh gấp 5-10 lần testosterone và được cho là 

androgen trung gian chính sản xuất bã nhờn. 

Vai trò của nội tiết tố androgen trong hoạt động của tuyến bã nhờn bắt đầu 

suốt trong giai đoạn sơ sinh. Từ khi sinh ra cho đến khoảng 6-12 tháng tuổi, 

những đứa trẻ trai có hormon luteinizing (LH), kích thích tinh hoàn sản xuất 

testosterone. 

 Ngoài ra, cả trẻ em nam và nữ có mức tăng dehydroepiandrosterone 

(DHEA) và DHEA sulfate (DHEAS) thứ phát, sản xuất androgen "vùng vỏ" ở 

tuyến thượng thận có liên quan đến những năm đầu đời. 

Đáng chú ý, hoạt động của tuyến bã nhờn ở trẻ tuổi ấu thơ không phải là 

do sự kích thích dai dẳng nội tiết tố của mẹ, như giả thuyết trước đây. Cả hai 

tinh hoàn và tuyến thượng thận giảm sản xuất androgen đáng kể trước 1 tuổi và 

duy trì ổn định cho đến khi tăng năng tuyến thượng thận. Với sự khởi đầu của 

tăng năng tuyến thượng thận (adrenarche) (thường là 7-8 tuổi, thường dấu hiệu 

báo trước có kinh nguyệt sau vài năm), mức DHEAS lưu hành bắt đầu tăng lên 

do tăng năng tuyến thượng thận. Hormone này có thể dùng để theo dõi như là 

một dấu hiệu báo trước tổng hợp androgen mạnh hơn bên trong tuyến bã. Sự 

gia tăng nồng độ DHEAS trong huyết thanh ở trẻ trước tuổi dậy thì có liên quan 

với sự gia tăng sản xuất bã nhờn và sự phát triển ban đầu của trứng cá [18]. 

Vai trò sinh lý của estrogen trong điều chỉnh sản xuất bã nhờn ít được biết 

đến. Estrogen lưu hành trong máu với số lượng đầy đủ sẽ giảm sản xuất bã 

nhờn. Tuy nhiên, liều lượng estrogen cần thiết để ngăn chặn sản xuất bã nhờn 
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lớn hơn liều cần thiết để ngăn chặn sự rụng trứng. Mặc dù trứng cá có thể đáp 

ứng với điều trị bằng liều thấp thuốc tránh thai chứa 0,035-0,050mg ethinyl 

estradiol hoặc este của nó, liều cao estrogen thường được yêu cầu để chứng 

minh là giảm bài tiết bã nhờn [19], giống như với androgen, người ta không 

biết liệu estrogen lưu hành trong máu hay estrogen sản xuất tại chỗ là quan 

trọng trong việc điều chỉnh sự tiết bã nhờn. Estrogen có thể hoạt động thông 

qua một số cơ chế, bao gồm: 

- Tác động đối kháng trực tiếp với nội tiết tố androgen tại chỗ bên trong 

tuyến bã nhờn; 

- Ức chế sản xuất androgen do tuyến sinh dục tiết ra thông qua feedback 

âm tính khi tuyến yên giải phóng kích tố sinh dục (gonadotropin) bị ức chế; 

- Điều hoà gen ảnh hưởng âm tính đến quá trình tăng trưởng tuyến bã nhờn 

hoặc sản xuất lipid. 

1.1.2.7 Các yếu tố ăn uống 

Mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và trứng cá vẫn còn là một đề tài tranh 

cãi. Trong nhiều thập kỷ qua, các nghiên cứu quan sát đã cho thấy rằng lượng 

sữa (đặc biệt là sữa gầy) liên quan tích cực đến tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm 

trọng của mụn, và nghiên cứu cũng đã ghi nhận một mối liên hệ giữa một chế 

độ ăn uống đường huyết cao và mụn TC [20]. 

1.1.2.8 Các yếu tố liên quan đến bệnh trứng cá 

Bệnh trứng cá chịu tác động của nhiều yếu tố. Các yếu tố này có thể là 

nguyên nhân gây ra bệnh, cũng có thể là yếu tố góp phần làm cho bệnh nặng 

thêm. 

       + Tuổi: Bệnh trứng cá thường gặp ở tuổi thanh thiếu niên, 90% bệnh nhân 

ở lứa tuổi 13 – 19, sau đó bệnh giảm dần nhưng cũng có thể bắt đầu ở tuổi 20 

– 30 hoặc muộn hơn thậm chí tới tuổi 50 – 59 [12]. 
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+ Giới: Đa số các tác giả đều thấy nữ bị trứng cá nhiều hơn nam, nhưng 

hình thái lâm sàng ở bệnh nhân nam thường nặng hơn ở bệnh nhân nữ. Ngoài 

ra nữ còn gặp trứng cá ở thời kỳ mãn kinh. 

+ Yếu tố gia đình: Yếu tố gia đình có ảnh hưởng rõ rệt đến bệnh trứng cá. 

Andrea đã đưa ra nhận xét rằng yếu tố di truyền được khẳng định có vai trò 

trong sinh bệnh học của trứng cá [21]. Theo Goulden cứ 100 bệnh nhân bị trứng 

cá thì 50% có tiền sử gia đình [11]. Theo Phạm Văn Hiển nếu bố hoặc mẹ hoặc 

cả hai bị trứng cá thì 45% con trai của họ ở tuổi đi học bị trứng cá[3]. 

+ Yếu tố thời tiết, chủng tộc: Các yếu tố khí hậu nóng ẩm, hanh khô cũng 

liên quan đến bệnh trứng cá; người da trắng và da vàng bị bệnh trứng cá nhiều 

hơn người da đen [21]. 

+ Yếu tố nghề nghiệp: Khi tiếp xúc với dầu mỡ, tiếp xúc với ánh nắng 

nhiều…làm tăng khả năng bị bệnh [21]. 

+ Yếu tố stress: Có thể gây nên bệnh hoặc làm tăng nặng bệnh trứng cá 

[21],[22]. 

+ Chế độ ăn: Một số thức ăn có thể làm tăng bệnh trứng cá như Sô-cô-la, 

đường, bơ, cà phê… 

+ Các bệnh nội tiết: Khi mắc một số bệnh nội tiết có thể bị trứng cá như 

bệnh Cushing, bệnh cường giáp trạng, bệnh buồng trứng đa nang… 

+ Thuốc: Một số loại thuốc có thể làm tăng bệnh trứng cá đó là corticoid, 

isoniazid, thuốc có nhóm halogen (iod, borm), androgen, (testosteron), lithium, 

hydantoni… 

+ Một số nguyên nhân tại chỗ: Vệ sinh da mặt, chà xát, nặn bóp không 

đúng phương pháp và lạm dụng mỹ phẩm làm ảnh hưởng đến bệnh trứng cá. 

1.1.3 Hình thái lâm sàng của bệnh trứng cá thông thường 

1.1.3.1 Các thương tổn không viêm 



 
 

10 

- Vi nhân trứng cá: Là các nhân trứng cá rất nhỏ, bắt đầu mới hình thành, 

rất khó phát hiện trên lâm sàng, chủ yếu là nhờ sinh thiết [5]. 

- Nhân kín hay nhân đầu trắng: Lúc đầu diện mạo lâm sàng của nhân 

trứng cá đầu trắng khó quan sát được trên lâm sàng đường kính 0,5-2mm. Mô 

bệnh học chứa đầy chất bã, vi khuẩn và vảy tế bào sừng chết có màu trắng hay 

hồng nhạt, hơi gồ cao và không có lỗ mở trên mặt da. Tổn thương này có thể 

tự thoát ra tự nhiên, ít gây tổn thương trầm trọng hoặc chuyển thành nhân đầu 

đen [5], [8]. 

- Nhân mở hay nhân đầu đen: Tổn thương do kén bã (chất lipit) kết hợp  

với những lá sừng của thành nang lông bám chặt vào nang lông làm gồ cao trên 

mặt da và làm nang lông giãn rộng. Đầu nhân trứng cá có màu đen là do hiện 

tượng oxy hóa chất keratin. Loại nhân trứng cá này có thể thoát ra tự nhiên, ít 

gây tổn thương trầm trọng, tuy nhiên có thể bị viêm và thành mụn mủ trong vài 

tuần. Trích nặn sẽ lấy được nhân có dạng sợi miến màu trắng ngà [5]. 

1.1.3.2 Các  thương tổn viêm 

Tuỳ thuộc vào tình trạng viêm nhiễm, trên lâm sàng biểu hiện nhiều hình 

thái tổn thương khác nhau. Đặc điểm chung của loại tổn thương này là viêm nhiễm 

ở vùng trung bì với các biểu hiện là sẩn viêm, mụn mủ, cục, nang...[5],[8]. 

- Sẩn viêm đỏ: Các nang lông bị dãn rộng và vít chặt lại, vùng kế cận tuyến 

bã xuất hiện phản ứng viêm nhẹ, đường kính nhỏ hơn 5 mm, nhô cao, hình nón 

màu đỏ, mềm, hơi đau. Tổn thương có thể tự khỏi hay tiến triển thành mụn mủ. 

- Mụn mủ: Là sẩn chứa mủ. Mụn mủ có thể vỡ, khô  sau đó xẹp và biến 

mất, đôi khi để lại sẹo.  

- Cục: Hiện tượng viêm nhiễm có thể xuống sâu hơn, tổn thương viêm có 

thể đến trung bì sâu, đường kính thường nhỏ hơn 1 cm, thường đau và tăng lên 

khi sờ. 
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- Nang: Tập hợp nhiều cục, 2-3 cục, sưng lên,  quá trình viêm đã hóa mủ 

chứa dịch vàng lẫn máu, kích thước thường lớn hơn 1 cm, sờ thấy lùng nhùng. 

Tiến triển thường để lại sẹo. 

 Các tổn  thương thuyên giảm để lại các dát đỏ, dát thâm sau đó da trở về 

bình thường. Nếu tổn thương viêm nhiễm sâu, hóa mủ sẽ để lại sẹo, có thể là 

sẹo lõm, sẹo quá phát hay sẹo lồi. Đây là các tổn thương thứ phát. 

 Ngoài các tổn thương trên thì ở bệnh nhân bị trứng cá có hiện tượng tăng 

tiết bã làm da bóng, nhờn, các lỗ chân lông dãn rộng.... 

- Vị trí thương tổn  

 Vị trí các thương tổn thường biểu  hiện ở mặt, vai, ngực và lưng. 

1.1.4 Phân loại mức độ bệnh trứng cá thông thường trên lâm sàng 

1.1.4.1 Phân loại theo Cunliffe và cộng sự (2003 )[23] 

 - Mức độ nhẹ: Phần lớn là các nhân trứng cá, số lượng sẩn và mụn mủ ít 

nhỏ hơn 10; 

 - Mức độ trung bình: Sẩn và mụn mủ có số lượng từ 10-40. Nhân trứng 

cá cũng có từ 10-40. Một số ít ở thân mình; 

 - Mức độ nặng: Sẩn và mụn mủ từ 40-100 kết hợp với nhiều nhân trứng 

cá 40-100, thường có trên 5 thương tổn nốt viêm sâu, rộng. Bệnh biểu hiện ở 

nhiều vị trí, nhưng thường ở mặt, ngực, lưng; 

 - Mức độ rất nặng: Trứng cá nốt, nang và trứng cá cụm với thương tổn 

nặng: nhiều thương tổn nốt/mụn mủ rộng, đau cùng với nhiều sẩn nhỏ, mụn mủ, 

nhân trứng cá. 

1.1.4.2 Phân loại theo Hayashi và cs (2008) [24] 

Dùng ảnh chụp và đếm thương tổn trên nửa khuôn mặt, cụ thể 

- Mức độ nhẹ:  0-5 thương tổn; 
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- Mức độ vừa:  6-20 thương tổn; 

- Mức độ nặng:  21-50 thương tổn; 

- Mức độ rất nặng: >50 thương tổn. 

1.1.4.3 Phân loại theo (Current Measures for the Evaluation of Acne 

Severity 2008) [25]: 

       - Mức độ nhẹ:  + <20 thương tổn không viêm, hoặc:  

     + <15 thương tổn viêm, hoặc: 

     + Tổng số thương tổn <30 

      - Mức độ trung bình: + 20-100 thương tổn không viêm, hoặc: 

     + 15-50 thương tổn viêm, hoặc: 

     + Tổng số thương tổn 30-125. 

       - Mức độ nặng:  + >5 nốt/cục, hoặc:  

     + >100 thương tổn không viêm, hoặc: 

     + >50 thương tổn viêm, hoặc: 

     + Tổng số thương tổn >125. 

1.1.5 Điều trị 

1.1.5.1 Điều trị tại chỗ 

Retinol 

Acid retinoic (vitamin A acid) có sẵn trên thị trường ở nồng độ 0,01 đến 

0,05% dưới dạng gel hay kem bôi. Một thuốc mới hơn, gọi là microsponge hoặc 

polymer, được cho là ít gây kích ứng da. Isotretinoin 0,05% gel là một retinoid 

thế hệ thứ hai hiệu quả tương tự như hiệu quả benzoyl peroxide. Một thế hệ thứ 

3 của retinoid là adapalene 0,1% dưới dạng kem hoặc gel, có tác dụng chống 

viêm mạnh và ít tác dụng không mong muốn hơn tretinoin. Ở Mỹ và một số 
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quốc gia khác đã sử dụng retinoid thế hệ thứ tư trên toa thuốc trị mụn gọi 

tazaroten [5]. 

Nghiên cứu của một sản phẩm phối hợp retinoid và BPO sử dụng một lần 

hàng ngày sản phẩm có chứa 0,1% adapalen + 2,5% BPO, và hai nhóm đơn trị 

liệu adapalen 0,1%, BPO 2,5%, kết quả cho thấy sự kết hợp giữa hai chất là 

tuyệt hảo với tỷ lệ thành công 27,5% trong khi so sánh với các nhóm đơn trị 

liệu 15,4% cho BPO, 15,5% cho adapalen và 9,9% đối với tá dược [26]. Điều 

này cho thấy rằng adapalen 0,1% có hiệu quả tương đương với 2,5% trong BPO 

mụn viêm. 

Benzoyl peroxid  

 BPO hiện đang có sẵn trên thị trường với nồng độ và công thức khác 

nhau (2,5%, 5% và 10%) hoặc riêng lẻ hoặc kết hợp với imidazol, 

hydroxyquinolon, acid glycolic, kẽm và adapalen 0,1%. BPO là một chất diệt 

khuẩn mạnh mẽ. Bản chất ưa mỡ của BPO cho phép nó thâm nhập vào ống 

nang lông tuyến bã. BPO có hoạt tính tiêu mụn nhẹ (comedolytic) bằng cách 

giảm sừng hoá cổ nang lông và không ảnh hưởng đến sản xuất bã nhờn [27]. 

Một nghiên cứu thử nghiệm có đối chứng để chứng minh hiệu quả bôi 

Benzamycin® (erythromycin và benzoyl peroxid 5%) ở trứng cá nhẹ hoặc 

trung bình cho thấy nó là vô cùng hiệu quả cả về tác dụng và chi phí so với 

uống tetracyclin và minocyclin [28]. 

 Kháng sinh  

Bôi clindamycin được so sánh với erythromycin tại các tổn thương từ nhẹ 

đến nặng không có sự khác biệt trong kết quả lâm sàng. Tuy nhiên, cải thiện 

tổng thể mức độ nghiêm trọng đã được chứng minh với clindamycin khi so 

sánh với tetracycline bôi. Sự kết hợp của erythromycin với kẽm hoặc benzoyl 

peroxide là vượt trội so với phương pháp đơn trị liệu. Một thử nghiệm ngẫu 
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nhiên so sánh sản phẩm kết hợp clindamycin/BPO với kẽm/BPO không cho 

thấy bất kỳ một lợi ích lâm sàng nào thuyết phục sự khác nhau vượt trội của 

sản phẩm này so với sản phẩm kia khi điều trị trong 12 tuần [29]. 

Kháng kháng sinh thường thấy nhất là erythromycin và clindamycin. Đề 

kháng với nhiều kháng sinh được nhìn thấy trong 18% bệnh nhân. Khả năng 

kháng P. acnes sẽ kéo dài trong nhiều năm. BPO hoàn toàn chủ động chống lại 

các chủng nhạy cảm và chủng kháng P. acnes [30]. 

Azelaic acid (C9-dicarbonic acid) 

Một số thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh azelaic acid với giả dược, tá dược, 

BPO, tretinoin và 2% erythromycin. Trên trứng cá nhẹ đến trung bình các 

nghiên cứu cho thấy rằng azelaic acid 20% có hiệu quả tương đương với 5% 

BPO, 0,05% tretinoin và 2% erythromycin bôi 5-6 tháng, với mức giảm trong 

các tổn thương viêm lên đến 84%. Trong điều trị trứng cá acid azelaic 20% có 

hoạt động tương tự như isotretinoin 5% cùng với giảm khoảng 80% số lượng 

tổn thương comedo lúc 6 tháng [5]. 

Salicylic acid 

Salicylic acid 2% đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm 

thương tổn không viêm và viêm TC hơn so với tá dược là cồn ở tuần 12 trong 

một thử nghiệm ngẫu nhiên [31]. 

Dapson 

Dapson gel bôi tại chỗ 5% đã được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng 

giả dược, dapson cải thiện mức độ mụn 40,8% tốt hơn so với tá dược 32.8% 

[32]. 

1.1.5.2. Điều trị toàn thân 

Kháng sinh 
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Một số cơ chế hoạt động của kháng sinh đường uống cũng như hoạt tính 

kháng khuẩn chúng còn có tác dụng chống viêm. Tetracyclin và erythromycin 

có tác dụng kìm khuẩn, đặc biệt là ở liều lớn. Ở liều nhỏ thuốc kháng sinh 

đường uống không làm giảm số lượng các vi khuẩn. Mức độ giảm của P. acnes 

bằng kháng sinh đường uống không có tương quan với hiệu quả lâm sàng [33]. 

Thuốc kháng sinh cũng có thể ức chế hoạt động enzym khác nhau, điều chỉnh 

hoá hướng động bạch cầu, tế bào lympho và các cytokine tiền viêm, đặc biệt là 

biểu hiện TNF-α, IL-1 và IL-6 [34]. 

Clindamycin rất ưa mỡ và rất hiệu quả trong việc trị mụn nhưng tác dụng 

không mong muốn bao gồm tiêu chảy trong 5-20% các trường hợp và có khả 

năng gây viêm đại tràng giả mạc [35]. 

Azithromycin uống đã được báo cáo là có hiệu quả đối với trứng cá. Phác 

đồ dùng thuốc đã thay đổi, lịch trình dùng thuốc liên tục trước đây đã được thay 

bằng 250mg ba lần một tuần do thời gian bán hủy dài 68 h [35].  

Thế hệ thứ hai của tetracycline: doxycyclin, lymecyclin hay minocyclin, 

ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi thức ăn và có thể uống mỗi ngày một lần, như 

vậy làm tăng sự tuân thủ của bệnh nhân. Những kháng sinh này hoạt động là 

do chúng có khả năng hoà tan trong lipid dẫn đến nồng độ cao hơn trong ống 

nang lông tuyến bã [35]. 

Hormon 

Phương pháp điều trị trứng cá bằng nội tiết tố bao gồm các thuốc ức chế 
sản xuất androgen của buồng trứng (thuốc tránh thai) hoặc tuyến thượng thận 
(liều thấp corticoid), thuốc chẹn thụ thể androgen và kháng androgen ngăn chặn 
ảnh hưởng của nội tiết tố androgen lên tuyến bã [8]. 

Ở nam giới, 25 mg CPA (cyproterone acetat) điều trị trứng cá thành công, 
nhưng nó làm giảm ham muốn tình dục, nữ hóa tuyến vú và có thể không còn 
tinh trùng. Ở phụ nữ, có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch [36]. 
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Năm 2008 Krunic điều tra sự an toàn và hiệu quả điều trị trứng cá bằng 

spironolacton và phối hợp với thuốc tránh thai chứa drospirenon. 85% đối 

tượng NC có cải thiện tổn thương hoàn toàn và tuyệt vời; 7,4% đã được cải 

thiện nhẹ, và 7,4% không được cải thiện [37]. 

Isotretinoin (13-cis-retinoid acid) 

Isotretinoin uống (acid 13-cis-retinoic) là một loại vitamin A tổng hợp, là 

liệu pháp điều trị TC hiệu quả nhất trên lâm sàng, thuyên giảm dài hạn hoặc cải 

thiện đáng kể ở nhiều bệnh nhân. 

Hầu hết các bệnh nhân uống isotretinoin sẽ sạch mụn TC sau 4-6 tháng 

điều trị tùy thuộc vào liều dùng [38]. 

 Tác dụng không mong muốn thường gặp: khô da, đỏ da, viêm môi, khô 

miệng, khô mắt, viêm da nhất là mặt gấp bàn tay và cẳng tay. Ít gặp hơn là chín 

mé, cốt hóa sớm đầu xương, dị dạng thai nhi, mệt mỏi, đau cơ và khớp, chậm 

lành vết thương da và mô mềm, nám da nhất là ở phụ nữ. Trầm cảm có thể gặp 

ở bệnh nhân khi điều trị [38][39]. 

Các tác dụng không mong muốn khô da và niêm mạc là phụ thuộc liều và 

thường có thể được kiểm soát với việc sử dụng thường xuyên các chất dưỡng 

ẩm. Đôi khi viêm da retinoid, viêm môi retinoid nặng hoặc viêm kết mạc, đau 

đầu khác thường là một dấu hiệu sớm tăng áp lực nội sọ lành tính và đau khớp 

được nhìn thấy thường xuyên nhất ở những bệnh nhân tập thể dục nặng thường 

xuyên. Nhóm kháng sinh tetracyclin, bao gồm doxycyclin và minocyclin, 

không được dùng với isotretinoin, vì cả hai thuốc này có thể tăng áp lực nội sọ 

lành tính [40].  

1.1.5.3 Phương pháp điều trị Laser mới 
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 - Laser Diode có bước sóng 1450nm. Theo nghiên cứu của Laubach H.J 

(2009) cho thấy laser này mang lại hiệu quả trong điều trị trứng cá thông 

thường[41]. 

1.1.5.4 Lột hóa chất 

Lột hoá chất đã được sử dụng trong điều trị sẹo trứng cá. Bác sỹ có chuyên 

môn là cần thiết cho thủ thuật này. Một số tác nhân hóa học được sử dụng, bao 

gồm acid α-hydroxy, acid glycolic và resorcinol. Người thực hiện phải có kế 

hoạch chi tiết, chỉ định và chống chỉ định khi sử dụng mặt nạ hóa học [42]. 

1.2 Bệnh trứng cá theo YHCT 

1.2.1. Bệnh trứng cá trong các tác phẩm kinh điển 

 Bệnh trứng cá đã được miêu tả trong các y văn cổ từ rất lâu. Các y gia 

không ngừng nghiên cứu, mô tả về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, biện chứng 

phân thể, lập pháp và lập phương điều trị; lưu lại cho tới nay những lý luận 

tương đối đầy đủ về bệnh trứng cá. Theo các tài liệu cổ của Trung Quốc, bệnh 

trứng cá còn gọi là phấn thích, phế phong phấn thích, tửu thích, phấn tử, tự diện, 

diện phấn tra, diện tra bào, diện bào, phế phong bào, cốc chủy bào…  

Đông y đối với bệnh “ Phấn thích” được miêu tả rất nhiều, thời kỳ Tần 

Hán gọi là “Tòa sang”, thời kỳ Tùy Đường gọi là “Diện bao”; “Tự diện”, thời 

kỳ Minh Thanh gọi là “Phế phong phấn thích”, “Tửu thích” 

Tố vấn - Sinh khí thông thiên luận (2006) có viết: “Người ăn nhiều cao 

lương mỹ vị, nội tạng sinh uất nhiệt…trứng cá là do phế khí uất mà ra” và “bài 

tiết mồ hôi mà gặp thấp sẽ sinh trứng cá” [43]. 

Nội kinh – Chư bệnh nguyên hậu luận (2006) đề cập đến nguyên nhân gây 

bệnh: “Phần trên của cơ thể sinh ra phong nhiệt, đầu như hạt gạo, màu trắng, 

lâu ngày sinh ra đầu đen, chính là trứng cá” [44].  
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Y tông kim giám (2006) đề cập đến mối quan hệ giữa bệnh trứng cá và 

tạng phủ, giữa tạng phế và bì phu cũng như vị trí bệnh: “Phế kinh nhiệt sẽ sinh 

trứng cá, mặt và mũi xuất hiện mụn đỏ, sưng nề và đau...” [45]. 

Đời nhà Tấn, trong Trửu hậu bị cấp phương năm 341 có viết: “tuổi thanh 

niên sinh khi sung mãn, mặt sẽ sinh mụn”; đã mô tả rõ vị trí và lứa tuổi thường 

mắc bệnh. 

Đời nhà Tống, trong Thánh tễ tổng lục (1117) đã viết: “nguyên nhân do 

hư mà sinh ra, tà khí xâm phạm vào phần cơ biểu hư”. 

Đời nhà Minh, sách Ngoại khoa khải huyền (1604) đã viết: “phế khí bất 

thanh, gặp phải phong tà mà sinh bệnh; hoặc do dùng nước lạnh rửa mặt làm 

cho huyết và nhiệt uất trệ ở mặt mà sinh bệnh; phải dùng thuốc thanh phế, tiêu 

phong, hoạt huyết để điều trị”. 

1.2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh 

- Từ các y văn cổ có thể thấy, bệnh trứng cá phát sinh có liên quan mật 

thiết với mối quan hệ giữa phế, tỳ vị và khí huyết. Trứng cá chủ yếu phát sinh 

ở mặt, nguyên nhân chủ yếu do phế khí không thanh hoặc phế kinh huyết nhiệt, 

thêm cảm phải ngoại tà phong hàn thấp. 

- Trong cơ thể vốn có phần dương hoặc nhiệt thịnh, phế kinh uất nhiệt, lại 

cảm phải phong tà, phong và nhiệt chưng đốt vùng mặt mà sinh bệnh [46].  

- Do ăn uống không điều độ, thích ăn các đồ cay nóng và béo ngọt, làm 

cho thấp hóa nhiệt; nhiệt và thấp giao kết, đi lên vùng mặt chưng đốt mà tạo 

thành bệnh [46]. 

- Tỳ khí bất túc, vận hóa thất điều, thấp trọc ứ trệ bên trong cơ thể, lâu 

ngày uất mà hóa nhiệt, nhiệt thiêu đốt tân dịch tạo ra đàm; thấp, nhiệt và đàm 

làm ứ trệ ở bì phu mà sinh bệnh [46]. 
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- Xung nhâm thất điều, kinh mạch không thông sướng, khí huyết ứ trệ mà 

biểu hiện ra bệnh ở bì phu [46]. 

 Quan điểm của Y học cổ truyền hiện đại 

- Ban Tú Văn (2008) và Phương Á Văn (2008) cho rằng, tình chí không 

điều đạt, khí cơ không thông sướng, can khí không sơ thông, công năng sơ tiết 

thất điều dẫn đến can uất khí trệ [47]. Nữ giới lấy tạng can làm gốc tiên thiên, 

công năng thất điều lâu ngày làm hao tổn âm dịch khiến can thận âm hư [48]. 

- Cung Vũ Hồng (2010) cho rằng do tam tiêu hỏa vượng, thượng viêm lên 

mặt mà gây ra trứng cá [49]. 

- Trần Đồng Vân (2006) cũng cho rằng nguyên nhân trứng cá là do ăn 

uống thất điều, đồng thời phân thành 3 thể: phế vị nhiệt thịnh, tỳ thấp nội uẩn 

và thấp nhiệt giao kết [50]. 

- Kim Khởi Phượng (1994) [51] cho rằng: trứng cá do huyết nhiệt ứ trệ 

không tán tạo thành, nguyên nhân do tuổi thanh niên dương khí thịnh, sinh ra 

huyết nhiệt, hỏa nhiệt thiêu đốt mà sinh huyết ứ, trệ lại ở bì phu cơ nhục mà 

sinh bệnh; pháp điều trị là: thanh nhiệt lương huyết, hóa ứ tán kết. 

- Phạm Thụy Cường (2001) [52] cho rằng: nguyên nhân dẫn đến trứng cá 

là do bẩm tố thận âm bất túc, phần âm và dương ở thận mất cân bằng, tướng 

hỏa quá thịnh; nguyên tắc điều trị là: tư thận tiết hỏa, thanh phế giải độc. 

Các nguyên nhân trên tùy theo từng trường hợp, lâm sàng có thể chia thành 

4 thể: phế kinh phong nhiệt, tỳ vị thấp nhiệt, đàm ứ giao kết và xung nhâm thất 

điều; ngoài ra, cũng có thể kết hợp các chứng: nhiệt độc uẩn kết, can uất khí 

trệ, can thận âm hư, v.v... 

1.2.3 Biện chứng luận trị 

Theo Tố vấn - Sinh khí thông thiên luận (2006) [50] trứng cá chia làm 4 

thể:  
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- Thể phế kinh phong nhiệt: lựa chọn dùng bài Thanh phế ẩm (Y tông kim 

giám): Sơn trà diệp, Tang bạch bì, Hoàng cầm, Hoàng liên, Kim ngân hoa, Dã 

cúc, Đương quy, Khổ sâm, Chi tử, Xích thược, Bạch mao căn, Sinh hòe hoa. 

- Thể tỳ vị thấp nhiệt: lựa chọn dùng Nhân trần cao thang (Thương hàn 

luận): Nhân trần, Chi tử, Hoàng cầm, Đại hoàng, Đại thanh diệp, Bạch tiễn bì, 

Ích mẫu, Cam thảo. 

- Thể đàm ứ giao kết: chọn dùng Tứ vật đào hồng thang (Y tông kim 

giám): Đào nhân, Hồng hoa, Thục địa, Đương quy, Bạch thược, Xuyên khung. 

- Thể xung nhâm thất điều: chọn dùng Tiêu giao tán (Thái bình huệ dân 

hòa tễ cục phương): Sài hồ, Đương quy, Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, 

bạch linh, Bạc hà, Sinh khương. 

Tuy rằng, các tác giả phân thể điều trị bệnh trứng cá không thống nhất, 

nhưng khi điều trị, đa số đều lấy yếu tố nhiệt để biện chứng.  

- Vương Dân Tương [53] phân thành 2 thể: phế kinh phong nhiệt và trường 

vị thấp nhiệt tỳ mất kiện vận. Đối với phế kinh thấp nhiệt, pháp điều trị là: thanh 

phế nhiệt, phương là: Sơn trà thanh nhiệt ẩm giai giảm. Đối với thể thứ 2, pháp 

điều trị là: thanh nhiệt hóa thấp, kiện tỳ vận phủ, phương dùng: nhân trần cao 

thang và sâm linh bạch truật tán gia giảm. 

- Trương Hồng Á [54] chia thành 3 thể: phế kinh phong nhiệt, tỳ vị thấp 

nhiệt, khí trệ huyết ứ.  

- Đường Hán Quân [55] căn cứ vào lý luận trung y và sinh lý bệnh y học 

hiện đại chia thành 4 thể: phế kinh phong nhiệt, dùng bài Sơn trà thanh phế ẩm 

gia giảm; tỳ vị thấp nhiệt, dùng Hoàng liên giải độc thang; can thận âm hư, 

xung nhâm thất điều, dùng Nhị chí hoàn gia giảm; đàm ứ giao kết, dùng Lục 

quân tử thang gia giảm. 
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- Lý Tú Hồng [56] chia bệnh thành 5 thể. Phế kinh phong nhiệt, dùng Ngân 

kiều tán gia giảm; Thấp nhiệt thượng ủng, dùng Sơn trà thanh phế ẩm gia giảm; 

Nhiệt độc ủng trệ, dùng Ngũ vị tiêu độc ẩm; huyết ứ đàm ngưng, dùng Hóa ứ 

tán kết hoàn gia giảm; xung nhâm thất điều, dùng Tiêu giao tán gia giảm. 

- Trịnh Ái Nghĩa [57] chia bệnh thành 7 thể: phế kinh phong nhiệt, pháp 

dùng: thanh phế tán nhiệt, phương dùng: Sơn trà thanh phế ẩm gia giảm; tỳ vị 

thấp nhiệt, pháp dùng; thanh nhiệt lợi thấp, phương dùng: nhân trần cao thang; 

đàm thấp giao kết, pháp dùng: hóa đàm lợi thấp nhuyễn kiên tán kết, phương 

dùng: nhị trần thang và bình vị tán gia giảm; can uất khí trệ, pháp dùng: sơ can 

lý khí, phương dùng: tiêu dao đan chi tán gia giảm; huyết ứ trở lạc, pháp dùng: 

hoạt huyết tán ứ, phương dùng: hóa ứ tán kết thang; nhiệt độc giao kết, phương 

dùng: giải độc tán kết, phương dùng: giải độc hoạt huyết thang gia giảm; xung 

nhâm thất điều, pháp dùng: điều hòa xung nhâm, phương dùng: ích mẫu thắng 

kim đan kết hợp nhị tiên thang gia giảm. 

1.2.4. Các phương pháp điều trị 

1.2.4.1 Các bài thuốc điều trị 

Thuốc uống  

- Tiêu trứng cá thang: Kinh giới, Phòng phong, Tử thảo, Xích thược, Mẫu 

đơn bì, Kim ngân hoa, Đại thanh bì, Liên kiều, Thăng ma, Kê huyết đằng, 

Thuyền thoái, Cương tàm, Huyền sâm, Sài hồ, Cam thảo có tác dụng thanh 

nhiệt thấu tà, lương huyết lợi thấp, tán ứ hóa ban…có tác dụng trên 94,1% các 

trường hợp trứng cá [58]. 

- Giải độc trứng cá hoàn: Hoàng kỳ, Liên kiều, Đại hoàng, Xích thược, 

Sơn trà diệp, Tang bạch bì, Mẫu đan bì, Cam thảo, v.v…có tác dụng thanh nhiệt 

giải độc, lương huyết hóa ứ; có kết quả tốt trong điều trị trứng cá [59]. 
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- Thanh phế trừ thấp thang: Sơn trà diệp, Hoàng liên, Hoàng bá, Nhân trần, 

Chi tử, Liên kiều, Huyền sâm, Tang bạch bì, Triết bối mẫu, Bạch hoa xà, Cam 

thảo, v.v…có tác dụng tốt với 86,25% các trường hợp, không có biểu hiện 

không mong muốn [60]. 

- Vương Bồ Ninh [61] lấy thanh phế là chính, dùng Sơn trà thanh phế ẩm 

gia giảm (Sơn trà diệp, Sa sâm, Hoàng cầm, Hoàng liên, Chi tử, Tang bạch bì, 

Kim ngân hoa) có hiệu quả trên 92,2% bệnh nhân. 

Thuốc rửa 

- Tô Lệ [62] dùng: Mang tiêu, Đại hoàng, Tạo giác thích, Xích thược, 

Hồng hoa…làm thuốc rửa ngoài, ngày 2 lần, 1 tuần 1 liệu trình, đánh giá sau 2 

liệu trình, điều trị 132 bệnh nhân, có tác dụng 98,48%; 

- Vương Bảo Kỳ [63] dùng Bồ công anh, Đại thanh diệp, Khổ sâm, Long 

đởm thảo, Đan bì, Kim ngân hoa, Dã cúc, Địa phu tử… đun nước rửa, mỗi lần 

30 phút, ngày 2 lần trong 30 ngày, điều trị 35 bệnh nhân, có hiệu quả 88,6%; 

- Tiêu mụn dưỡng da phương: Nhũ hương, Một dược, Tam thất, Thanh 

đại, Xuyên tâm liên, Lưu hoàng, Băng phiến… có tác dụng trên 88,6% các 

trường hợp, trong đó tác dụng tốt ở 62,9% [64]. 

- Nghiêm Tuấn Hà [65] dùng nước rửa Ngân hạnh (hạnh nhân, kim ngân 

hoa) điều trị cho bệnh nhân trứng cá, rửa buổi tối, ngày 1 lần, liên tục 30 ngày, 

kết quả điều trị có hiệu quả đạt 93%. 

Thuốc đắp  

- Sử Bình [66] dùng: Hoàng liên, Hoàng cầm, Đan sâm, Bạch cập, Lô hội, 

Bạch linh, Kim ngân hoa, Đan bì, Khương hoàng, Bạch hoa xà, Hạnh 

nhân…tán bột nhỏ, hòa trong dầu thơm tạo thành cao xoa bóp; sau khi rửa mặt 
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dùng cao xoa bóp đắp lên mặt trong 30 phút, cách ngày 1 lần, điều trị trong 4 

tuần, điều trị 55 lượt, có hiệu quả 83,6%. 

-Vương Vĩnh Minh [67] dùng Hoàng liên, Đại hoàng, Khổ sâm, Bạch linh, 

Thiên hoa phấn, Cam thảo, Bạch chỉ, Bạch cập…tán bột, cho thêm Lưu hoàng 

làm bột đắp mặt trong 40 phút, cách ngày 1 lần, sau 21 ngày, điều trị 150 trường 

hợp, có hiệu quả 100%. 

Thuốc phun sương 

- Tống Đình Sinh [68] dùng Đan sâm, Tử thảo, Đan bì…chiết dịch làm 

thuốc, dùng phương pháp phun sương đưa vào vị trí bị bệnh, ngày 2 lần, dùng 

liên tục trong 4 tuần, điều trị 73 trường hợp, có hiệu quả 95,3%. 

1.2.4.2 Phương pháp không dùng thuốc 

Châm cứu 

- Châm cứu Đại chùy, Phế du, Vị du, Cách du, Hợp cốc, Nội đình, Khúc 

trì, Túc tam lý; kết hợp chích máu Đại chùy và Phế du 2 bên có hiệu quả điều 

trị trong 94,3% [69]. 

- Kiều Gia Bân [70] lựa chọn các huyệt Thái uyên, Khú trì, Hợp cốc, Tam 

âm giao 2 bên, châm lưu kim 30 phút, 10 ngày 1 liệu trình, châm 1-3 liệu trình, 

điều trị 82 bệnh nhân, kết quả đạt 97,5%. 

- Từ Cần Nhân [71] lựa chọn Đại chùy, Hợp cốc, Khúc trì, Phế du, Nghinh 

hương (thể phế kinh phong nhiệt); Đại chùy, Hợp cốc, Túc tam lý, Nội đình, 

Giáp xa (vị tràng thấp nhiệt); Can du, Cách du, Tam âm giao, Thái xung (Can 

khí uất kết), châm cứu kết hợp chích nặn máu cách ngày 1 lần, liên tục 10 – 20 

ngày, điều trị 89 bệnh nhân, có hiệu quả 95,51%. 
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Hỏa châm  

Sách “Lý luận biền văn” viết: nhiệt chứng dùng phương pháp nhiệt giả, 

một mặt có thể làm cho nhiệt hành, mặt khác làm dẫn nhiệt, đưa thấp nhiệt ra 

ngoài từ đó đạt được kết quả trị liệu [72]. 

Sách “Hồng lô điểm tuyết” viết: Nhiệt bệnh đến hóa hỏa thì có thể dùng 

phương pháp giải giả, giống như nóng phản với lạnh, làm cho mát, làm phát 

uất, nhiệt giải.  

Phương pháp điều trị bằng hỏa châm có 2 tác dụng quan trọng là châm và 

cứu. Vừa có sự kích thích của châm vừa có sự kích thích của nhiệt, thúc đẩy 

quá trình lưu thông khí huyết, nâng cao chính khí. Làm cho chính khí sung túc 

từ đó có thể làm tiêu trừ mụn nhọt, hơn nữa còn làm cho hành khí tán kết khiến 

cho hỏa độc tà nhiệt bị bài trừ ra ngoài, đạt được mục đích hoạt huyết lưu thông 

tiêu trừ tà độc. 

Phát hiện ngày nay: Hỏa châm có thể làm tăng nhiệt độ cục bộ tại vị trí 

châm, gia tăng sự lưu thông máu và bạch huyết giúp cho ổ viêm nhiễm được 

dọn dẹp sạch sẽ, chỗ châm có thể nhanh chóng cải thiện phù nề, xung huyết, 

vôi hóa, thiếu máu. Hỏa châm điểm thích có thể thúc đẩy miễn dịch trên da điều 

trị chứng viêm da mạn tính phá hoại tổ chức, biến đổi bệnh lý kích thích sự hấp 

thu của cơ thể đối với tổ chức hoại tử, thích hợp với điều trị bệnh ngoài da [72]. 

- La Mẫn Nhiên [73] dùng cứu và hỏa châm các huyệt Quan nguyên, Túc 

tam lý, Tam âm giao, Hợp cốc…mỗi lần 30 phút, ngày 1 lần trong 20 ngày, 

điều trị 35 trường hợp, đạt hiệu quả 82,9%. 

- Hoàng Thục Anh [74] lựa chọn 3 huyệt: Mệnh môn hỏa, Cách du, Thận 

du; hỏa châm tuần 1 lần, liên tục trong 8 tuần; điều trị 60 bệnh nhân, kết quả 

cho thấy 100% có chuyển biến tốt, trong đó tỷ lệ khỏi chiếm 73,3%. 
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Nhĩ châm 

- Lê Nguyệt Hạ [75] dùng phương pháp chích nặn máu vành tai điều trị 

trên 54 bệnh nhân trứng cá, lựa chọn các điểm: phế, thận, thần môn, nội tiết, 

mỗi lần chọn 2 điểm dùng kim tam lăng chích nặn máu, đồng thời kết hợp chích 

máu tĩnh mạch sau tai (mỗi lần 1-2mL); thực hiện 2 lần/tuần, 10 lần là 1 liệu 

trình; kết quả điều trị cho thấy: khỏi 25 ca, có hiệu quả tốt 14 ca, có chuyển 

biến tốt 11 ca, không hiệu quả 4 ca. 

1.3 Một số mô hình gây trứng cá trên động vật thí nghiệm 

1.3.1 Mô hình tai thỏ 

 Mô hình tai thỏ xuất hiện sớm nhất, với mục đích đánh giá tác dụng làm 

giảm sự sừng hóa của tế bào da. Năm 1941 Adams là người đầu tiện lựa chọn 

mặt trong của tai thỏ để xây dựng mô hình với mục đích tìm ra mối liên quan 

giữa các yếu tố phát sinh trứng cá. Năm 1989, hội da liễu Hoa Kỳ chứng minh 

tai thỏ có nhiều đặc điểm phù hợp cho việc nghiên cứu trứng cá, đồng thời thiết 

lập mô hình chuẩn gây trứng cá trên tai thỏ (mô hình của Kligman) [76]. Lựa 

chọn vùng mặt trong tai thỏ đực, kích thước 2x2cm, sử dụng “coal tar” 0.1%, 

mỗi lần 0.5ml, ngày 1 lần x 2 tuần liên tục có thể tạo ra TC. Vị trí được lựa 

chọn là mặt trong tai thỏ gần vị trí của lỗ tai ngoài, diện tích bôi 2x2cm, sử 

dụng 0.25ml dầu “coal tar” hoặc dầu “scrawl”, bôi trên da ngày 1 lần, liên tục 

14 ngày. Trong đó, dầu “coal tar” cho kết quả tốt nhất. Quá trình gây trứng cá 

thành công nếu sau 14-21 ngày, tai thỏ tại vị trí bôi có biến đổi: tăng độ dày lớp 

biểu bì, bề mặt da thô cứng, các nang lông nổi sần trên bề mặt da và có đầu 

đen; quan sát hình ảnh vi thể thấy: các tế bào biểu mô tuyến tăng kích thước và 

chứa nhiều hạt lipid, tế bào lớp thượng bì tăng sừng hóa…Đặc điểm chính của 

mô hình tai thỏ là thúc đẩy quá trình sừng hóa, do vậy thường được lựa chọn 

để thử tác dụng của các thuốc có tính chất tiêu sừng.  
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 Tuổi đời của thỏ càng gần với độ tuổi trưởng thành, khả năng phát sinh 

trứng cá càng lớn; mặt khác khả năng đáp ứng với tác nhân gây sừng hoá cũng 

như tính đồng nhất của thỏ đực cao hơn thỏ cái. Do đó, người ta thường lựa 

chọn thỏ đực 12 tuần tuổi, trọng lượng 2-4 kg làm đối tượng để xây dựng mô 

hình trứng cá. Tai thỏ có diện tích lớn, mật độ nang lông lớn, các tế bào thượng 

bì rất mẫn cảm với các kích thích hóa học. Tại vị trí gần lỗ tai ngoài, mật độ và 

kích thước của nang lông giảm rõ rệt; do vậy, trong thực nghiệm thường lựa 

chọn phần xung quanh lỗ tai của mặt trong vành tai thỏ làm vị trí thử thuốc, 

kích thước phổ biến dùng 2x2 cm, lượng dùng khoảng 125-250mg, thể tích ít 

nhất 0.25ml; 0,1ml nếu thuốc thử là dạng giấy dán; liệu trình 1 lần/ngày x 5 

ngày/tuần x 3 tuần liên tục. Thông thường có thể làm phát sinh trứng cá ở mức 

độ 2-3(+) sẽ được coi là thành công [77].  

1.3.2 Mô hình tai chuột 

 Thông qua phương pháp tiêm vi khuẩn PA vào tai chuột cống tạo ra phản 

ứng viêm, mô phỏng phản ứng viêm trong quá trình hình thành trứng cá. Mô 

hình này chủ yếu được sử dụng để tìm hiểu cơ chế gây ra các tổn thương từ 

phản ứng viêm, đồng thời đánh giá tác dụng của các thuốc điều trị trứng cá theo 

cơ chế kháng viêm, kháng khuẩn. Lựa chọn chuột cống trắng, trọng lượng 200-

250g, cả hai giống, sử dụng 50 µl dung dịch vi khuẩn PA nồng độ 6 x 107 

CFU/ml, tiêm trong da mặt trong tai. Quan sát biểu hiện tại vi trí tiêm cho thấy, 

sau 24 giờ, độ dày tai chuột tăng gấp 2 lần và sau 21 này tăng gấp 3 lần. Kết 

quả giải phẫu bệnh thấy: lớp thượng bì tăng sinh, lớp hạ bì sung huyết phù nề, 

tuyến bã tăng kích thước, tăng sinh mạch máu và tập trung nhiều tế bào viêm. 

Phương pháp cũng khẳng định, chủng loại vi khuẩn PA khác nhau sẽ cho kết 

quả không giống nhau [78]. 
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1.3.3 Mô hình gây trứng cá ở Việt Nam  

Ở Việt Nam, đã có một số thuốc Y học cổ truyền được dùng trên lâm sàng 

để trị trứng cá theo kinh nghiệm dân gian nhưng chưa thực sự được chứng minh 

tác dụng. Cho đến năm 2014 lần đầu tiên Phan Thị Hoa và các nhà khoa học 

bộ môn dược lý Đại học Y Hà Nội đã triển khai thành công mô hình gây viêm 

kiểu TC tại vành tai chuột cống trắng bằng vi khuẩn Propionibacterium acnes 

và mô hình gây sừng hoá nang lông, tuyến bã trên ống tai ngoài của thỏ bằng 

acid oleic. Mục đích là sử dụng hai mô hình này để đánh giá tác dụng của thuốc 

nghiên cứu [79]. 

1.4 Tình hình nghiên cứu điều trị trứng cá thông thường ở Việt Nam 

và trên thế giới 

1.4.1 Nghiên cứu điều trị trứng cá thông thường bằng YHCT ở Việt 

Nam  

Nghiên cứu ứng dụng YHCT điều trị bệnh trứng cá thông thường chưa 

nhiều nhưng cũng đã có Trần Thái Hà (2001) đánh giá tác dụng điều trị bệnh 

trứng cá thông thường của Kem con ong, cho kết quả tốt 6,67%, khá 53,5; riêng 

với tổn thương nhân cho kết quả tốt 11,54% [80].  

Nghiên cứu của Nguyễn Minh Long (2010) về hiệu quả điều trị bệnh trứng 

cá thông thường bằng kem bôi kem Lô hội AL-04 cho kết quả tốt và khá chiếm 

41,4% [81].  

Đào Thị Minh Châu (2011) “Đánh giá tính kích ứng da trên thực nghiệm 

và hiệu quả điều trị của thuốc xông TC1 trên bệnh nhân trứng cá thông thường” 

có tỷ lệ đạt kết quả tốt là 20%, khá là 43,3% [82].  

Năm 2013 có nghiên cứu của Nguyễn Thị Hiền “Nghiên cứu Đặc điểm 

lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ bà thanh phế 
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ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường cho kết quả 56,7% sạch trứng cá 

sau 60 ngày điều trị [83]. 

Phần lớn các nghiên cứu mới chỉ đánh giá được tác dụng lâm sàng và khả 

năng kích ứng da. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chưa nghiên cứu được cơ chế tác 

dụng của thuốc.  

1.4.2 Nghiên cứu thảo dược điều trị bệnh trứng cá thông thường trên 

thế giới 

Dich chiết xuất từ hoa hồng (Rosa damascene), Đỗ trọng (Eucommia 

ulmoides Oliv) và Yerba mate (llex paraguariensis) ức chế sự phát triển của P. 

acnes. Dịch chiết xuất của đỗ trọng và Yerba mate cũng làm giảm tiết các 

cytokin tiền viêm như TNF alfa, IL-8, IL-1β [84]. 

Trong 1 nghiên cứu ở Ấn Độ, dịch chiết của lá Ocimum basilicum (TTO) 

được bôi lên da ngày 1 lần được cho là có hiệu quả tương đương uống 

tetracyclin 2 lần/ngày và bôi sulfur [85]. Gel làm từ tinh dầu tràm trà 5% có 

hiệu quả hơn so với placebo. Ngoài ra tác dụng không mong muốn của cả hai 

nhóm là thấp và dung nạp tốt [86]. Thử nghiệm ngẫu nhiên mù đơn so sánh sử 

dụng gel TTO 5% với lotion benzoyl peroxid để điều trị trứng cá mức độ từ 

nhẹ đến vừa. Có sự giảm rõ rệt hơn các tổn thương viêm trong nhóm điều trị 

bằng benzoyl peroxid nhưng khó chịu trong quá trình điều trị được ghi nhận ít 

gặp hơn ở nhóm TTO so với nhóm dùng benzoyl peroxid (44% so với 79%).  

Acne-N-Pimple gồm bột Leuns culinaris (Đậu lăng) với dịch chiết của A. 

barbadensis (Lô hội), V.negundo (Ngũ trảo), Adrographis paniculata (Xuyên 

tâm liên) và Salmalia malabarica (Hoa gạo) làm giản sản sinh số lượng mụn 

đầu trắng và đầu đen với số lượng sẩn viêm và quá trình viêm chung của bệnh 

nhân. Tương tự, có tăng tác động làm ẩm và mềm da cùng với cải thiện đáng 

kể quá trình lành vết thương mà không hình thành sẹo [87]. 
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Trà xanh làm giảm sản xuất bã nhờn. Gallat và α acid linoleic trà xanh có 

hoạt tính ức chế chọn lọc đối với 5α reductase. Alfa acid linoleic làm giảm kích 

thước các microcomedo. Hơn nữa, lotion trà 2% có hiệu quả hơn kẽm dung 

dịch 5% trong việc làm giảm các tổn thương viêm [88]. Hiệu quả của cream 

kiểm soát bã nhờn có chứa dịch chiết giàu polyphenol từ Cọ lùn răng cưa, hạt 

vừng và dầu argan. Hiệu quả điều tiết bã nhờn có thể nhìn thấy được ở 95% 

trong số bệnh nhân. Sau 4 tuần điều trị, giảm đáng kể bài tiết bã nhờn 33%.[89].  

1.5 Tổng quan nghiên cứu về cây Ba bét lùn (Mallotus nanus) 

1.5.1 Đặc điểm cây Ba bét lùn 

- Cây Ba bét lùn có tên khoa học là Mallotus nanus (MN), họ thầu dầu 

(Euphorbiacea). Chi này bao gồm khoảng 150 loài phân bố ở vùng nhiệt đới và 

vùng cận nhiệt đới ở châu Á (Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Malaysia, 

Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam) [90].  

- Ba bét lùn là cây bụi nhỏ, cao 20-30cm; thân mềm rồi cứng, không lông. 

Lá mọc đối, phiến to 8-12 x 5-8cm, có đáy hình tim, 5 gân từ đáy, 2-3 cặp gân 

phụ; cuống đỏ dài 4-6cm; lá bẹ 7mm. Chùm tụ tán cao, ở chót nhánh; hoa đực 

có 3 lá đài, tiểu nhụy 20 hay hơn, chỉ có lông, nhụy cái lép; hoa cái ở đáy; cong 

một hoa, nang có lông đường kính 5mm [91].  

 
Ảnh 1.2 Cây Ba bét lùn Mallotus nanus Airy Shaw  

(Ảnh do được chụp tại Vườn Quốc Gia Yok Don Đăk Lăk ngày19/04/2016) 
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- Sinh thái: Việt Nam, có khoảng 40 loài Mallotus. Chi Mallotus, thường 

được gọi là'' Ba bét'', là một trong những chi đa dạng nhất thuộc họ thầu dầu 

(Euphorbiaceae). Chi Mallotus là những cây bụi nhỏ và cần mưa để phát triển, 

mọc trong rừng nguyên sinh và rừng tái sinh. Một số loài được xem là thực vật 

đầu tiên ‘‘first-coming plants’’chủ yếu nhân giống từ hạt, tập trung ở khu vực 

miền núi với độ cao dưới 1.000 m [92].  

- Loài Mallotus được sử dụng như những cây thuốc trong y học cổ truyền 

Việt Nam và các nước Đông Nam Á để điều trị các bệnh khác nhau: Nhiễm 

khuẩn, rối loạn tiêu hóa, bệnh gan, bệnh ngoài da, sốt, sốt rét, và một loạt các 

biểu hiện khác. Bộ phận sử dụng phần vỏ, rễ, thân, lá, hạt. Một số loài Mallotus 

được biết đến có chứa các hợp chất tự nhiên khác nhau, chủ yếu là terpenoid, 

polyphenol và benzopyran. Các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Mallotus 

thể hiện nhiều hoạt tính sinh học khác nhau bao gồm chất chống oxy hóa, kháng 

virus, kháng khuẩn, kháng viêm hoặc gây độc tế bào. Tiến hành nghiên cứu 33 

mẫu (chiết xuất bằng methanol) của 17 loài mallotus Việt Nam thu thập ở các 

tỉnh khác nhau cho thấy Mallotus nanus 3 mẫu MN37R, MN37L, và MN39C 

có hoạt tính chống oxy hóa, chống gốc tự do tương tự như tocopherol. Vì thế, 

chúng có thể là nguồn thay thế hợp chất chống oxy hóa [93]. 

- Hai dẫn xuất mới 2-C-beta-D-glucopyranosyl benzoic acid gọi tên là: 

mallonanosid A (1) và B (2) được phân lập từ lá của Mallotus nanus cùng với 

năm flavonoid đã biết đến: kaempferin (3), juglanin (4), quercitrin (5), 

myricitrin (6) và rhoifolin (7). Cấu trúc của chúng đã được xác định trên cơ sở 

bằng chứng quang phổ và hóa học. Các hoạt tính chống oxy hóa của chúng đã 

được chứng minh là phụ thuộc vào số lượng các nhóm hydroxyl, và vị trí phân 

tử đường [9]. 
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 - Năm 2014 trong một đề tài cấp Bộ Y Tế Phan Thị Hoa và cộng sự lần 

đầu tiên nghiên cứu về thành phần hoá học và tác dụng sinh học trên invivo và 

invitro của rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus Airy Shaw) [94]. 

1.5.2 Thành phần hoá học 

 Khi phân lập và xác định cấu trúc của một số chất từ rễ cây Ba bét lùn 

bằng các phương phắp sắc kí, nhóm nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu thuốc 

và các hợp chất thiên nhiên của Viện Hoá sinh Biển thuộc Viện Hàn lâm Khoa 

học Việt Nam đã phân lập được 5 chất sạch [95]. 

1. Palmitic acid  

 
2. Stigmast-4-en-3-one  

 
3. β-Sitosterol 

 
4. Mallonanoside A  
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5. Daucosterol  

 

1.5.3 Nghiên cứu hoạt tính sinh học  

1.5.3.1 Hoạt tính kháng viêm 

 Hoạt tính kháng viêm của các cặn chiết và chất đã phân lập được đánh 

thông qua hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxide (NO) trên tế bào RAW264.7. 

Kết quả cho thấy các cặn chiết ethanol tổng (MNT), cặn chiết n-hexan (MNE) 

và và chất Mallonanoside A (MNE1) có khả năng ức chế sự sản sinh NO với 

giá trị IC50 lần lượt là 1,04 µg/mL, 10,54 µg/mL và 38,82 µg/mL. Ở các nồng 

độ này các mẫu thử nghiệm không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của tế bào [95]. 

1.5.3.2. Hoạt tính chống oxi hóa 

Các cặn chiết tổng etanol (MNT), n-hexan (MNH) và ethyl acetat (MNE) 

đã được đánh giá hoạt tính chống oxi hóa theo phương pháp quét gốc tự do 

DPPH. Kết quả cho thấy chỉ có cặn MNT và MNE thể hiện hoạt tính chống oxi 

hóa thông qua tác dụng quét gốc tự do với giá trị phần trăm ức chế lần lượt là 

50,59% và 83,59% [96]. 

1.5.3.3 Hoạt tính gây độc tế bào  
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Các cặn chiết ethanol (MNT), n-hexan (MNH) và ethyl acetat (MNE) đã 

được đánh giá hoạt tính gây độc tế bào đối với dòng tế bào ung thư biểu mô 

miệng KB. Cả 3 cặn chiết đều thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của tế bào 

ung thư KB rất mạnh với giá trị IC50 lần lượt là 0,79 µg/mL đối với MNT, 0,13 

µg/mL đối với MNH và 0,30 µg/mL đối với MNE trong khi giá trị IC50 của 

ellipticin là 0,57 µg/ml. Như vậy, cặn chiết n-hexan (MNH) và ethyl acetat 

(MNE) có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư KB mạnh hơn cả 

chất đối chứng dương ellipticin. Kết quả này cho thấy rễ cây Ba bét lùn (M. 

nanus) rất có tiềm năng để phát triển thành chế phẩm hỗ trợ điều trị ung thư 

biểu mô [96]. 

 1.5.3.4. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 

Các cặn chiết tổng ethanol (MNT), n-hexan (MNH) và cặn chiết ethyl 

acetat (MNE) đều không có tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn hiếu khí Gr 

(+), vi khuẩn Gr (-) và nấm enzym thử nghiệm. Tuy nhiên, cả ba cặn chiết đều 

ức chế sự phát triển của chủng nấm mốc F. oxysporum ở mức độ yếu với giá 

trị MIC là 200 µg/mL cho cả 3 loại cặn chiết. Đối với chủng nấm mốc A. niger 

thì chỉ có MNH và MNE thể hiện hoạt tính yếu với giá trị MIC đều là 200 

µg/mL [96].   

1.5.4 Độc tính cấp, kích ứng da, mắt của hai phân đoạn chiết ethyl 

acetat và n-hexan 

- Rễ cây Ba bét lùn chiết bằng ethyl acetat khi nghiên cứu độc tính cấp có 

chỉ số điều trị (IT) của mẫu thuốc thử là 163,625. Theo tổ chức Y tế Thế giới 

những thuốc có chỉ số IT > 100 sẽ an toàn khi dùng trên người. Nhưng khi 

nghiên cứu về kích ứng da và kích ứng mắt, cặn chiết ethyl acetat từ rễ cây Ba 

bét lùn pha trong dung môi là dung dịch DMSO 5% tạo thành dung dịch có 
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nồng độ 0,2 gam dược liệu/0,5 mL gây kích ứng da mức độ vừa và kích ứng 

nặng trên mắt thỏ [97]. 

- Rễ cây Ba bét lùn chiết bằng n-hexan khi nghiên cứu về độc tính cấp chỉ 

số điều trị của mẫu thuốc thử là 146 theo đường tiêm dưới da như vậy sẽ an 

toàn khi dùng trên người. Cặn chiết bằng n-hexan từ rễ cây Babet lùn pha trong 

dung môi là dung dịch DMSO 5% tạo thành dung dịch có nồng độ 0,2 gam 

dược liệu/0,5 m gây kích ứng da và mắt thỏ ở mức độ nhẹ [98]. 

1.5.5 Kinh nghiệm dân gian 

Các tộc người bản địa Mường và Ê-đê đã sử dụng rễ cây này để làm đẹp 

da chữa bệnh trứng cá. Liều dùng trên người trong dân gian 1kg dược liệu ngâm 

trong 5 lít rượu, mỗi ngày bôi 20 giọt (1mL) lên vùng mặt bị trứng cá vào buổi 

tối, tương đương liều dùng trên người 0,2 g dược liệu/kg/người/ngày [9].  
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Chương 2  
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1 Chất liệu nghiên cứu 

2.1.1 Chất liệu nghiên cứu trên thực nghiệm 

Rễ cây Ba bét lùn (BBL) được thu hái tại vùng rừng núi huyện Easup tỉnh 

Đăklăk vào tháng 11-12/2014. Cây Ba bét lùn được thẩm định tên khoa học tại 

2 nơi: (1) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam; (2) giáo sư Trần Văn Ơn, bộ môn thực vật trường Đại 

học Dược Hà Nội (Phụ lục 2.1, 2.2). 

Mẫu rễ cây Ba bét lùn (M. nanus) 4kg, sau khi thu hái được rửa sạch, thái 

mỏng, phơi khô trong bóng râm rồi sấy ở nhiệt độ 55-60oC đến khô, sau đó xay 

thành bột. Mẫu rễ cây dạng bột được chiết bằng ethanol 96% theo phương pháp 

chiết Soxhlet đến hết hoạt chất. Dịch chiết ethanol được cất loại bớt dung môi 

xuống còn khoảng 1/15 thể tích ban đầu bằng phương pháp cô cách thuỷ. Lấy 

dịch ethanol cô đặc bằng cất quay (chân không) loại hết dung môi thu được cặn 

chiết toàn phần của rễ cây ba bét lùn. 

Cặn chiết rễ cây Ba bét lùn: 1 gam tương đương 22,7g dược liệu.  

2.1.1.1 Chất liệu nghiên cứu độc tính cấp 

Cân 1 gam cặn chiết từ rễ BBL, thêm vừa đủ dung môi cồn 20% ethanol 

được 20ml dùng trong nghiên cứu độc tính cấp.  

2.1.1.2 Chất liệu nghiên cứu kích ứng da  

Đánh giá kích ứng da ở 2 nồng độ: 

+ Nồng độ 1: Cân 1 gam cặn chiết từ rễ BBL pha với cồn 20% ethanol tạo 

thành dịch chiết có nồng độ 2,2 mg cặn/ 0,5 mL (tương đương 0,05 g dược 

liệu/0,5 mL). 
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+ Nồng độ 2: Cân 1 gam cặn chiết từ rễ BBL pha với cồn 20% ethanol tạo 

thành dung dịch có nồng độ 8,8 mg cặn/ 0,5 mL (tương đương 0,2 g dược 

liệu/0,5 mL). 

- Dụng cụ phục vụ nghiên cứu: Gạc vô khuẩn cắt miếng hình vuông diện 

tích 2,5cm x 2,5cm, gạc băng, kính lúp, nước sạch để rửa sạch vùng bôi thuốc. 

2.1.1.3 Chất liệu nghiên cứu kích ứng mắt   

Dịch chiết rễ cây BBL nồng độ 2,2 mg cặn/ 0,5 mL (tương đương 0,05 g 

dược liệu/0,5 mL).   

Hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu: Proparacain hydrochlorid 0,5%, 

kính lúp. 

2.1.1.4 Chất liệu nghiên cứu độc tính bán trường diễn 

Dịch chiết rễ cây BBL nồng độ 2,2 mg cặn/ 0,5 mL (tương đương 0,05 g 

dược liệu/0,5 mL).   

Hoá chất:  

Kit định lượng các enzym và chất chuyển hoá trong máu: ALT (alanin 

aminotransferase), AST (aspartat aminotransferase), bilirubin toàn phần, 

albumin, cholesterol, creatinin và glucose của hãng Hospitex Diagnostics 

(Italy) và hãng DIALAB GmbH (Áo), định lượng trên máy Screen master của 

hãng Hospitex Diagnostics (Italy). 

Dung dịch xét nghiệm máu ABX Minidil LMG của hãng ABX - 

Diagnostics, định lượng trên máy Vet abcTM Animal Blood Counter. 

Các hoá chất xét nghiệm và làm tiêu bản mô bệnh học. 

2.1.1.5 Chất liệu nghiên cứu hoạt tính kháng P. acnes  

- Vật liệu cho nuôi cấy chủng P. acnes từ bệnh nhân: 

+ Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm. 
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+ Nước muối sinh lý NaCl 0,9%. 

+ Hệ thống nuôi cấy kị khí: máy VAC, (của hãng Don Whitley Scientific 

Limiteted - Anh). 

+ Bình khí carbon dioxid, air, hydro, nitrogen (đi kèm theo máy) hoặc 

bình khí trộn (10% H2, 10% CO2, 80% N2), áp suất điều chỉnh 2 – 4 bar; 

 + Chất xúc tác anotox, catalyst; 

+ Môi trường nuôi cấy: Thạch máu với 5% máu cừu, thạch So-co-la. 

- Vật liệu cho định danh P. acnes 

+ Bộ thuốc nhuộm Gram. 

+ Oxy già 

+ Bruker α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (HCCA) matrix:  

+ Bruker Bacterial Test Standard (BTS) 

+ Acetonitrile (ACN) tinh khiết 99-100% (Sigma Aldrich) 

+ Acid trifluoroacetic (TFA) tinh khiết 99-100% (Sigma Aldrich) 

+ Ethanol tinh khiết 99-100% (Sigma Aldrich) 

+ Nước siêu tinh khiết 

- Vật liệu cho xác định mức độ nhạy cảm của chủng Propionibacterium 

acness với dịch chiết từ rễ cây BBL 

+  Môi trường lỏng BDTM Fluid Thioglycollate Medium (FTM) 

+ Dịch chiết rễ cây BBL ở các nồng độ: 0,2mg/mL, 2,2mg/mL, 4,4mg/mL, 

8,8mg/mL, 17,6mg/mL. 

+ Môi trường nuôi cấy đặc hiệu cho vi khuẩn kỵ khí: thạch máu với 5% 

máu cừu, thạch Chocolate, GC, KK. 

+ Lam kính, đèn cồn, que cấy. 



 
 

38 

2.1.1.6 Chất liệu nghiên cứu tác dụng của dịch chiết BBL trên trên động 

vật thí nghiệm 

 Thuốc dùng trong nghiên cứu: 

- Thuốc thử mẫu 1 (BBL 10%): dịch chiết BBL 4,4mg/mL (0,05 g dược 

liệu/0,5 mL); 

- Thuốc thử mẫu 2 (BBL 20%): dịch chiết BBL 8,8mg/mL (0,1g dược 

liệu/0,5 mL); 

- Thuốc thử mẫu 3 (BBL 40%): dịch chiết BBL 17,6mg/mL (0,2g dược 

liệu/0,5 mL); 

Hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu 

- Vi khuẩn P. acnes, mã vi khuẩn ATCC® 6919 nhập từ công ty 

Microbiologics – Hoa Kỳ. 

- Acid oleic 98%: Công ty hóa chất Xilong – Trung Quốc. Acid oleic được 

pha loãng hàng ngày với dầu parafin để được dung dịch 50%. Dung môi 

parafin: công ty hóa chất Handan Tianmu – Trung Quốc.  

- Locacid (tretinoin 0,05%): Dạng kem bôi da tuýp 30g của hãng 

Laboratories Biogra – Pháp. Oxy-5 (benzoyl peroxid): kem bôi da tuýp 10g 

hãng Rohto - Mentholatum (Việt Nam). Tetracyclin 1% dạng kem bôi da tuýp 

5g của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2. 

- Dung môi muối đêm phốt phát - Phosphate Buffered Saline (PBS) do 

Công ty Bio-Rad Singapore cung cấp. Cồn 20%: pha loãng từ cồn 70% do Công 

ty Cổ phần TW 1 cung cấp. Dung môi là nước cất. 

- Các hóa chất làm tiêu bản mô bệnh học vi thể tổ chức da ống tai ngoài 

thỏ của Trung tâm Phát hiện và Chẩn đoán sớm Ung thư. Kết quả vi thể do 

PGS.TS. Lê Đình Roanh đánh giá và nhận định. 

- Máy nội soi tai mũi họng Endovision: hãng Provix – Hàn Quốc.  
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- Compa điện tử đo ngoài Model 2132-20 của hãng Insize, Áo.  

- Ống so nồng độ Macphalan 0,5 (10 mL) của hãng Medix – Hoa Kỳ. 

2.1.2 Chất liệu nghiên cứu trên lâm sàng 

-  Dịch chiết rễ BBL10% (0,05 g dược liệu/0,5 mL) được đặt tên Tiêu mụn 

Dr. Hoa  

+ Nguồn gốc dược liệu: Thu hái tại vùng rừng núi huyện Easup tỉnh 

Đăklăk  

+ Bào chế tại Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh đạt tiêu chuẩn 

cơ sở (Phụ lục 2.3) 

+ Kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm Hà Nội (Phụ lục 2.4)  

- Sữa rửa mặt Lactacyd BB 250 mL do hãng Sanofi sản xuất. 

- Kem chống nắng Sun Dance SPF 50 Đức. 

- Dưỡng ẩm Q10 hãng ISANA Đức. 

2.2 Đối tượng nghiên cứu 

2.2.1 Đối tượng nghiên cứu trên thực nghiệm 

- Chuột nhắt trắng, chủng Swiss, cả hai giống, khỏe mạnh, trọng lượng 

20±2g, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp (sử dụng trong nghiên cứu 

độc tính cấp) 

- Thỏ trắng chủng Newzealand White, giống đực, khỏe mạnh, nặng từ 2,5-

3,0 kg do trung tâm cung cấp động vật thí nghiệm Đan Phương - Hà Tây cung 

cấp (được sử dụng trong nghiên cứu: kích ứng da, mắt, độc tính bán trường 

diễn và tác dụng điều trị trứng cá trên mô hình tai thỏ).  

- Chuột cống trắng, trưởng thành, giống đực, chủng Wistar, nặng 250 - 

350 g, của Học Viện Quân Y (được sử dụng trong nghiên cứu tác dụng điều trị 

trứng cá trên mô hình tai chuột). 
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Động vật được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm 5-10 ngày trước khi 

nghiên cứu với đầy đủ thức ăn và nước uống tại Bộ môn Dược lý - Trường Đại 

học Y Hà Nội. 

- Chủng chuẩn P. acnes ATCC 6919. Chủng này được mua từ Trung tâm 

thu thập và lưu giữ các chủng chuẩn của Mỹ (ATCC) và 02 chủng P. acnes 

phân lập từ bệnh nhân trứng cá (được sử dụng trong nghiên cứu hoạt tính kháng 

P.acnes và tác dụng của dịch chiết rễ cây Ba bét lùn trên mô hình tai chuột). 

2.2.2 Đối tượng nghiên cứu trên lâm sàng 

2.2.2.1. Đối tượng 

Các bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tuệ Tĩnh và 

khoa Da liễu bệnh viện Y học cổ tuyền Trung ương đã được chẩn đoán bệnh 

trứng cá thông thường mức độ trung bình và nhẹ. 

  Gồm các biểu hiện thương tổn: 

 - Thương tổn thường khu trú vùng đầu, mặt cổ, lưng và vai. 

 - Tổn thương cơ bản của TC:  Tổn thương không viêm (nhân đầu đen, 

trắng), tổn thương viên (sẩn viêm và mụn mủ). 

2.2.2.2. Tiêu chuẩn phân loại mức độ bệnh. 

Bệnh nhân đã được chẩn đoán trứng cá thông thường, mức độ bệnh 

trứng cá nhẹ và vừa theo tiêu chuẩn phân loại mức độ bệnh của Tan 2008 

(Current Measures for the Evaluation of Acne Severity). 

 - Nhẹ:             + < 20 trứng cá, hoặc  

    + < 15 tổn thương viêm, hoặc 

 + <30 tổng số tổn thương  

- Trung bình:   + 20 - 100 trứng cá, hoặc 

 + 15 - 50 tổn thương viêm, hoặc, 
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    + 30-125 tổng tổn thương 

2.2.2.3. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo YHHĐ 

Bệnh nhân không phân biệt nam, nữ, tuổi từ 12 trở lên, không có thai, 

không cho con bú, không mắc bệnh gan thận không  rối loạn chuyển hóa lipid 

máu, bệnh thần kinh, tâm thần. 

Tình nguyện, tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc điều trị. Với những bệnh 

nhân dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của bố, mẹ hoặc người giám hộ. 

2.2.2.4. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo YHCT 

Chọn bệnh nhân thuộc các thể: 

- Thể phế kinh phong nhiệt. 

Thời gian bị bệnh tương đối ngắn, mặt nổi mụn đầu đen, nổi sần rải rác, 

thường không cảm giác, hoặc hơi ngứa, hơi đau, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng mỏng, 

mạch phù sác. 

- Thể tỳ vị thấp nhiệt.   

Thời gian bị bệnh tương đối dài, nổi sẩn đỏ, đau hoặc mụn mủ, có thể nhìn 

thất các u, nang, nốt sẩn, đỏ bừng mặt, cảm thấy da nóng rát, khô miệng, hơi 

thở hôi, táo bón và nước tiểu vàng nhớt, mạch hoạt sác. 

2.2.2.5. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 

- Mắc các bệnh mạn tính. 

- Bệnh trứng cá thông thường mức độ nặng. 

- Bệnh nhiễm khuẩn khác, bệnh suy giảm miễn dịch. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Không tuân thủ điều trị đầy đủ. 
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- Bệnh nhân đang sử dụng: chất tẩy rửa trong tuần trước, acids alpha-

hydroxy, retinoid tại chỗ, kháng sinh, steroid tại chỗ hoặc toàn thân trong 4 

tuần trước đó, estrogen 3 tháng trước, tretinoid trong 6 tháng trước đó. 

2.2.2.6 Các biến số và chỉ số nghiên cứu  

+ Tuổi: Các nhóm tuổi: 12-24 tuổi; 25-35 tuổi; > 35 tuổi 

+ Giới: nam và nữ 

+ Nghề nghiệp: học sinh- sinh viên, cán bộ, khác 

+ Địa dư: thành phố, nông thôn 

+ Thời gian mắc bệnh trước đó: < 1 năm; 1-2 năm; > 2 năm. 

 + Tiền sử gia đình có người bị bệnh trứng cá. 

+ Type da theo Fizpatrick (phụ lục 2.5) 

+ Vị trí tổn thương trứng cá: gồm mặt, ngực, lưng, vai. 

+ Các thương tổn không viêm 

- Nhân kín hay nhân đầu trắng: lúc đầu diện mạo lâm sàng của sẩn đầu 

trắng khó quan sát được trên lâm sàng đường kính 0,5-2mm. Mô bệnh học chứa 

đầy chất bã, vi khuẩn và vảy tế bào sừng chết có màu trắng hay hồng nhạt, hơi 

gồ cao và không có lỗ mở trên mặt da. Tổn thương này có thể tự thoát ra tự 

nhiên, ít gây tổn thương trầm trọng hoặc chuyển thành nhân đầu đen. 

- Nhân mở hay nhân đầu đen: tổn thương do kén bã (chất lipit) kết hợp với 

những lá sừng của thành nang lông bám chặt vào nang lông làm gồ cao trên 

mặt da và làm nang lông giãn rộng. Đầu nhân trứng cá có màu đen là do hiện 

tượng oxy hóa chất keratin. Loại nhân trứng cá này có thể thoát ra tự nhiên, ít 

gây tổn thương trầm trọng, tuy nhiên có thể bị viêm và thành mụn mủ trong vài 

tuần. Trích nặn sẽ lấy được nhân có dạng sợi miến màu trắng ngà [5],[19]. 
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+ Các thương tổn viêm 

Tùy thuộc vào tình trạng viêm mà có các biểu hiện khác nhau. 

- Sẩn: các nang lông bị dãn rộng và vít chặt lại, vùng kế cận tuyến bã xuất 

hiện phản ứng viêm nhẹ, đường kính nhỏ hơn 5 mm, nhô cao, màu đỏ, mềm, 

hơi đau. Tổn thương có thể tự khỏi hay tiến triển thành mụn mủ. 

- Mụn mủ: là sẩn chứa mủ, mụn mủ có thể vỡ, khô sau đó xẹp và biến mất, 

đôi khi để lại sẹo. 

+ Kết quả điều trị: Được đánh giá sạch tổn thương, TC mức độ nhẹ và 

trung bình theo (Current Measures for the Evaluation of Acne Severity 2008). 

+ Biến tác dụng không mong muốn: bao gồm đỏ da, khô da, bong vảy và  

ngứa 

+ Chất lượng cuộc sống trước và sau điều trị. 

       Sử dụng bộ câu hỏi DLQI (Dermatology Life Quality Index) 

Việc cho điểm mỗi câu hỏi như sau: 

- Rất nhiều  : 3 điểm 

- Nhiều   : 2 điểm 

- Một ít   : 1 điểm 

- Không bị gì  : 0 điểm 

- Không liên quan : 0 điểm 

Điểm tổng hợp được tính tối đa là 30 điểm, tối thiểu là 0 điểm 

Thang điểm đánh giá kết quả theo DLQI 

0 -1  Không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người bệnh 

2 -5  Ảnh hưởng nhỏ đến cuộc sống của người bệnh 

6- 10  Ảnh hưởng trung bình đến cuộc sống của người bệnh 

11- 20 Ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh. 
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20- 30 Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Phương pháp nghiên cứu trên thực nghiệm 

2.3.1.1 Độc tính cấp 

 Xác định LD50 của dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn theo đường tiêm dưới 

da trên chuột nhắt trắng theo phương pháp Litchfield – Wilcoxon và hướng dẫn 

của Tổ chức Y tế thế giới [99],[100]. 

  Trước khi tiến hành thí nghiệm, cho chuột nhịn ăn qua đêm. Từng lô 

chuột nhắt trắng, mỗi lô ít nhất 10 con, được tiêm dưới da gáy dịch chiết từ rễ 

cây Ba bét lùn theo liều tăng dần. Tìm liều cao nhất không gây chết chuột (0 %), 

liều thấp nhất gây chết chuột hoàn toàn (100 %) và các liều trung gian. Theo 

dõi tình trạng chung của chuột và số lượng chuột chết ở mỗi lô trong 72 giờ. 

Từ đó xây dựng đồ thị tuyến tính để xác định LD50 của thuốc thử. Sau đó tiếp 

tục theo dõi tình trạng chung của chuột đến hết ngày thứ 7 sau khi tiêm thuốc 

thử lần đầu. 

2.3.1.2 Kích ứng da 

Nghiên cứu khả năng gây kích ứng da của dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn 

tiến hành dựa trên hướng dẫn của OECD và ISO 10993-10 về việc đánh giá 

kích ứng da dành cho các sản phẩm dùng ngoài da [101],[102]. 

Số lượng thỏ nghiên cứu: 03 cho mỗi nồng độ thử x 2 nồng độ thử (mẫu 

Dịch chiết BBL 0,05 g dược liệu/0,5 mL và 0,2 g dược liệu/0,5 mL) = 06 thỏ. 

 - Cân, đánh dấu thỏ từ: 1,2,3 (đánh giá kích ứng da nồng độ 1) và các thỏ 

số 4, 5, 6 (đánh giá kích ứng da nồng độ 2). 

Quy trình nghiên cứu với từng mẫu thuốc thử sử dụng 3 thỏ như sau:  

- Mỗi thỏ được nuôi trong chuồng riêng, cho ăn bằng chế độ ăn riêng, giữ 

ở nhiệt độ phòng trong vòng 1 tuần trước khi tiến hành nghiên cứu. 
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- Trước ngày nghiên cứu 24 giờ, thỏ được cạo lông ở phần lưng và hông 

trên diện tích 10 cm x 15 cm ở cả 2 bên cột sống để bôi thuốc và quan sát các 

vị trí thử nghiệm. 

- Trước khi tiến hành nghiên cứu, kiểm tra tình trạng da thỏ. Chỉ đưa vào 

nghiên cứu những thỏ có da lành, nguyên vẹn, không có bất kì tổn thương gì. 

- Chia phần da cạo lông làm 2 phần, chọn mỗi phần có diện tích (2,5 cm 

x 2,5 cm) trên mỗi thỏ. Thỏ ở các lô được bôi thuốc như sau: 

+ Một bên thuốc thử: bôi 0,5 mL thuốc nghiên cứu 

+ Một bên để làm chứng: bôi 0,5 mL dung môi là cồn 20% ethanol. 

- Đắp gạc (kích thước 2,5 cm x 2,5 cm) lên cả hai phần bôi thuốc và phần 

dùng làm chứng. 

- Lưng thỏ được băng lại (không băng quá chặt) bằng băng gạc. 

- Sau 4 giờ, tháo bỏ tất cả băng gạc ra khỏi lưng thỏ và rửa sạch mẫu thử 

đã bôi trên da thỏ bằng nước sạch. 

- Đánh giá và tính điểm các chỉ số về ban đỏ (erythema), phù nề (oedema) 

tại thời điểm 1 giờ, 24, 48, 72 giờ sau khi loại bỏ mẫu thử. Nếu có tổn thương, 

theo dõi thỏ 14 ngày để đánh giá khả năng phục hồi. Khi tổn thương đã hồi 

phục thì ngừng theo dõi. 

Bảng 2.1 Bảng đánh giá tính điểm kích ứng da cho hai triệu chứng ban đỏ 

và phù nề 

Ban đỏ Điểm 

• Không có ban 0 

• Ban rất nhẹ (khó nhận thấy) 1 

• Dễ nhận thấy 2 

• Nhẹ đến nặng 3 

• Nặng đến hình thành vảy trên da 4 
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Phù nề  

• Không có 0 

• Rất nhẹ (khó nhận thấy) 1 

• Dễ nhận thấy (da dày lên) 2 

• Trung bình (dày lên 1mm) 3 

• Nặng (dày hơn 1mm hoặc ra ngoài vùng bôi) 4 

Đánh giá kết quả: Tính chỉ số kích ứng (PII: primary irritation index) như sau: 

Chỉ tính toán từ các hiện tượng quan sát được ở các thời điểm 24 giờ, 48 

giờ và 72 giờ. Tính chỉ số kích ứng cho từng thỏ => Chỉ số kích ứng của mẫu 

thử. 

Bảng 2.2. Bảng xếp loại kích ứng da dựa vào PII 

Xếp loại PII trung bình 

Không kích ứng 0 – 0,4 

Kích ứng nhẹ 0,5 – 1,9 

Kích ứng vừa 2 – 4,9 

Kích ứng nặng 5 - 8 

2.3.1.3 Kích ứng mắt 

Nghiên cứu khả năng gây kích ứng da của dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn 

tiến hành dựa trên hướng dẫn của OECD 405.  

Cân, đánh dấu từng thỏ trước khi tiến hành nghiên cứu. 

Mẫu thuốc thử được pha với nồng độ nồng độ 0,05 g dược liệu/0,5 mL. 

Số lượng thỏ: 03 thỏ (đánh số từ 1 đến 3). 

* Với mỗi mẫu nghiên cứu thực hiện quy trình như sau: Thực hiện nghiên 

cứu trên thỏ số 1 trước: 
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- 5 phút trước khi nhỏ thuốc nghiên cứu, nhỏ 2 giọt proparacain 

hydrochlorid 0,5% vào mỗi mắt thỏ số 1. 

- Nhỏ 0,1 mL mẫu thuốc thử vào mắt phải thỏ số 1, mắt trái không nhỏ gì. 

Vị trí nhỏ thuốc là túi kết mạc mắt phải: kéo nhẹ nhàng mí dưới ra khỏi nhãn 

cầu, sau đó nhỏ thuốc, tiếp theo khép nhẹ nhàng hai mí mắt thỏ, tránh để rơi 

thuốc ra ngoài. 

- Đánh giá tại các thời điểm 1h, 24h, 48h, 72h sau khi nhỏ thuốc. Dựa vào 

mức độ kích ứng mà sử dụng thêm thuốc giảm đau, kéo dài thời gian đánh giá 

hay kết thúc nghiên cứu. Thời gian tối đa quan sát là 21 ngày. 

- Nếu thỏ số 1 không có kích ứng, thực hiện đồng loạt ở thỏ số 2 và 3. Nếu 

thỏ 1 có kích ứng nhẹ, thực hiện tuần tự ở thỏ 2 và 3. Nếu thỏ số 1 có kích ứng 

nặng thì kết luận mẫu thử gây kích ứng mắt và không cần làm tiếp ở thỏ số 2 

và số 3. 

Bảng 2.3 Bảng đánh giá mức độ tổn thương mắt thỏ 

Tổn thương Điểm 

1. Giác mạc: Mức độ mờ đục (đánh giá từ khu vực dày đặc nhất)  

- Không mờ đục 0 

 - Rải rác hoặc các khu vực nhòe, chi tiết mống mắt vẫn thấy rõ 1 

- Thấy rõ các khu vực mờ trong, chi tiết mống mắt mờ nhẹ 2 

  - Các khu vực trắng đục, không thấy chi tiết mống mắt, kích 

thước đồng tử thấy rõ 3 

 - Trắng đục, không thấy chi tiết mống mắt 4 

2. Mống mắt  
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 - Bình thường  0 

 - Các nếp gấp hơn bình thường, sung huyết, sưng, tạo thành 

các tia quanh giác mạc (circumcorneal injection) (1 trong số các dấu 

hiệu trên), còn phản xạ ánh sáng. 

1 
 
 

 - Không còn phản xạ với ánh sáng, chảy máu, phá hủy toàn bộ 

(1 trong các dấu hiệu trên) 
2 
 

3. Kết mạc: Mức độ đỏ (gồm kết mạc kết mạc mí mắt, kết mạc hành, 

trừ giác mạc và mống mắt).  

- Mạch máu bình thường  0 

- Các tia mạch máu rõ hơn bình thường (Vessels definitely 

injected above normal), một số mạch máu sung huyết 
1 
 

- Phân tán rộng hơn, màu đỏ thẫm rõ hơn, khó nhìn rõ từng 

mạch máu 
2 
 

- Phân tán rộng, màu đỏ rõ (Diffuse beefy red)  3 

- Phù kết mạc  

- Không sưng  0 

- Sưng hơn bình thường (gồm cả màng nhầy - nictitating 

membrane) 1 

- Sưng rõ kèm theo lộn một phần mí mắt 2 

- Sưng với mi mắt bị khép 1 nửa 3 

- Sưng với mi mắt bị đóng hơn 1 nửa hoặc khép hoàn toàn 4 

- Thời điểm đánh giá: 
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+ Đánh giá dấu hiệu đau, kiệt sức (như cào, xát, dụi mắt, chớp mắt quá 

mức, chảy nước mắt quá mức) ít nhất 2 lần/ngày, khoảng cách giữa các lần 

quan sát ít nhất 6 giờ. 

- Kết thúc nghiên cứu khi có những tổn thương sau đây ở mắt: 

+ Thủng giác mạc hoặc loét giác mạc rõ ràng kèm theo u lồi mắt 

+ Có máu ở tiền phòng 

+ Đục giác mạc độ 4  

+ Mất phản xạ ánh sáng (phản ứng của mống mắt độ 2) kéo dài 72 giờ 

+ Loét màng kết mạc 

+ Hoại tử kết mạc hoặc màng nhầy (nictitating membrane) 

+ Đóng vẩy 

Các thỏ không có tổn thương ở mắt có thể kết thúc nghiên cứu nhưng 

không được trước 72 giờ sau khi nhỏ thuốc. Các thỏ có tổn thương nhưng không 

nặng nên được quan sát đến lúc tổn thương rõ hoặc trong 21 ngày (tình trạng 

tổn thương, mức độ hồi phục/ không hồi phục). 

2.3.1.4 Độc tính bán trường diễn 

Nghiên cứu độc tính bán trường diễn đường bôi ngoài da trên thỏ theo 

hướng dẫn của OECD [103]. 

Thỏ được chia làm 3 lô, mỗi lô 10 con, mỗi con nhốt riêng một chuồng: 

+ Lô chứng: Bôi cồn 20% ethanol liều 0,75mL/kg/ngày trên 20% diện tích 

da thỏ. 

+ Lô trị 1: Bôi dịch chiết BBL liều 0,25 mL/kg/ngày trên 20% diện tích 

da thỏ (liều có tác dụng tương đương trên người). 

+ Lô trị 2: Bôi dịch chiết BBL liều 0,75 mL/kg/ngày (gấp 3 lần lô trị 1) 

trên 20 % diện tích da thỏ. 
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Thỏ được bôi cồn hoặc thuốc thử trong 90 ngày liên tục, mỗi ngày một lần 

vào buổi sáng.  

Các chỉ tiêu theo dõi trước và trong quá trình nghiên cứu: 

+ Tình trạng chung, thể trọng của thỏ. 

+ Đánh giá chức phận tạo máu thông qua số lượng hồng cầu, thể tích trung 

bình hồng cầu, hàm lượng hemoglobin, hematocrit, số lượng bạch cầu, công 

thức bạch cầu và số lượng tiểu cầu. 

+ Đánh giá chức năng gan thông qua định lượng một số enzym: ALT, 

AST. 

+ Đánh giá chức năng thận thông qua định lượng nồng độ creatinin huyết 

thanh. 

+ Các thông số theo dõi được kiểm tra vào trước lúc bôi thuốc, 30 ngày 

bôi thuốc, sau 60 ngày bôi thuốc và sau 90 ngày bôi thuốc.  

- Mô bệnh học 

+ Sau 90 ngày bôi thuốc, thỏ được mổ để quan sát đại thể toàn bộ các cơ 

quan, quan sát thay đổi đại thể trên da thỏ.  

+ Kiểm tra ngẫu nhiên cấu trúc vi thể gan, thận và da của 30% số thỏ ở 

mỗi lô. 

+ Các xét nghiệm vi thể được thực hiện tại Khoa Giải Phẫu Bệnh bệnh 

viện Quân Y 103 (do Ths.BS. Nguyễn Thành Chung đọc kết quả vi thể). 

2.3.1.5 Hoạt tính kháng P. acnes 

- Kỹ thuật lấy bệnh phẩm 

+ Bệnh phẩm là tổ chức tại vùng có trứng cá ở mặt. 

+ Trước khi lấy bệnh phẩm, yêu cầu bệnh nhân rửa mặt cẩn thận bằng 

nước sạch. 
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+ Đi găng và khử trùng găng. 

+ Đợi vùng da mặt khô, lấy bông vô trùng thấm nước muối sinh lý (0,9%) 

làm sạch vùng có trứng cá, đợi khô. 

+ Dùng tay nặn tổ chức trứng cá, dùng tăm bông vô trùng quyệt lấy vùng 

chất bã và tổ chức trứng cá, cho tăm bông vô trùng vào tube đựng bệnh phẩm 

chuyên dụng, chuyển ngay tới Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương trong vòng 2h. 

- Kỹ thuật nuôi cấy, phân lập chủng P. acnes. 

+ Cấy mẫu bệnh phẩm: Dùng tăm bông nhúng vào ống môi trường FTM, 

xoay và miết toàn bộ tăm bông vào thành cho dịch ra hết. Toàn bộ qui trình 

được tiến hành trong tủ cấy kị khí. 

+ Khi thao tác xong trong tủ kéo cửa bên trong lại, cửa sẽ tự động khóa. 

+ Để các tube FTM ở 35°C-37°C trong tủ nuôi cấy kị khí chuyên dụng. 

+ Theo dõi hằng ngày, nếu thấy môi trường đục, hút 0,5mL dung dịch cấy 

lên trên đĩa thạch máu cừu (sheep blood agar -Becton Dickinson Microbiology 

Systems, BBL, Cockeysville, Md.) ở nhiệt độ 350C-370C trong điều kiện kị khí. 

+ Cấy đồng thời chủng P. acnes ATCC 6919 lên môi trường thạch máu 

cừu. 

+ Trường hợp ít đĩa, có thể nạp khí vào bình cấy kị khí chuyên dụng sau 

khi đã đặt đĩa môi trường đã cấy bệnh phẩm. Sau đó chuyển bình có đĩa BA kị 

khí đã được cấy mẫu bệnh phẩm vào tủ ấm 350C-370C trong 48 giờ; Sau 48 giờ 

mở bình kị khí lấy đĩa BA kị khí đã nuôi cấy và chuyển vào tủ các bước tiến 

hành như quá trình thực hiện trong tủ. 

- Kỹ thuật định danh chủng P. acnes. 

-  Sau khi có vi khuẩn mọc, đánh giá tính chất khuẩn lạc: khuẩn lạc tròn, 

đục đường kính 1 - 2mm. 
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-  Nhuộm Gram: dạng trực khuẩn bạch hầu, bắt màu gram dương, phân 

nhánh. 

-  Thử nghiệm Catalase dương tính. 

-  So sánh với chủng Propionibacterium acness ATCC 6919 

-  Lấy khuẩn lạc nghi ngờ riêng rẽ chạy định danh bằng kỹ thuật MALDI-

TOF để xác định chủng P. acnes từ bệnh nhân. 

-  Pha dung môi HCCA Matrix và BTS. 

+ Lấy 1 tube Eppendorf và cho vào đó 475µL nước siêu tinh khiết, 500µL 

ACN 100% và 25µL TFA. 

+ Trộn đều bằng vortex. 

- Pha dung dịch HCCA matrix 

+ Lấy 1 tube HCCA Matrix, cho vào đó 250 µL stock solution. 

+ Vortex ở nhiệt độ phòng cho đến khi thu được dung dịch trong suốt (tất 

cả tinh thể HCCA đều được hòa tan, nồng độ cuối là 10 mg HCCA/mL). 

+ Dung dịch HCCA Matrix đã sẵn sàng để sử dụng 

-  Pha dung dịch BTS. 

+ Lấy 1 tube BTS, cho vào đó 50 µL stock solution. Thực hiện pipetting 

ít nhất 20 lần ở nhiệt độ phòng, tránh tạo bọt. 

+ Để ở nhiệt độ phòng 5 phút, sau đó lại pipetting ít nhất 20 lần, tránh tạo 

bọt. 

+ Nếu dung dịch vẫn còn đục, thực hiện quay ly tâm 2 phút với tốc độ 

13000 rpm ở nhiệt độ phòng. 

+ Dung dịch BTS đã sẵn sàng để sử dụng. 

- Quy trình kỹ thuật 
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+ Hút 1µL dung dịch BTS vào một vị trí của đĩa MALDI target. Để khô ở 

nhiệt độ phòng. 

+ Cho 1 µL dung dịch HCCA Matrix lên mỗi vị trí mẫu và để khô ở nhiệt 

độ phòng, sau đó có thể đưa đĩa MALDI Target vào máy MALDI Biotyper để 

thực hiện định danh. 

+ Lưu giữ các chủng P. acnes sau khi phân lập. 

- Kỹ thuật xác định mức độ nhạy cảm của chủng P. acnes. 

+ Cấy các tube dịch chiết chưa có chủng P. acnes lên môi trường thạch 

máu, chocolate, KK, GC để kiểm tra khả năng nhiễm của các dịch chiết sau khi 

được bào chế. 

+ Tăng sinh các chủng P. acnes trên môi trường FTM (chủng chuẩn ATCC 

và 2 chủng từ bệnh nhân). 

+ Tiến hành cấy các chủng vào môi trường FTM có dịch chiết rễ cây BBL 

ở các các nồng độ khác nhau: nghiền 1-2 khuẩn lạc vào các tube. 

+ Để các tubes trong điều kiện kị khí 350C - 370C trong 48 giờ. 

+ Cấy các tube dịch chiết đã có chủng P. acnes lên môi trường thạch máu, 

chocolate, KK, GC. 

+ Quan sát sự phát triển của khuẩn lạc trên các môi trường thạch nuôi cấy. 

+ Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC): Là nồng độ dịch chiết thấp 

nhất có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn.  

+ Trường hợp khuẩn lạc mọc trên đĩa nuôi cấy, tiến hành định danh theo 

quy trình định danh của P. acnes. 

2.3.1.6 Tác dụng của dịch chiết BBL trên trên động vật thí nghiệm 

Mô hình gây trứng cá do P. acnes tại vành tai chuột cống trắng 
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Gây mô hình trứng cá bởi vi khuẩn P. acnes trên vành tai chuột cống trắng 

đực dựa trên nghiên cứu của tác giả Pandey Chetana và cộng sự [104]. 

Chuột cống trắng được chia ngẫu nhiên ra thành 6 lô mỗi lô 8 chuột. 

- Lô 1 (Chứng trắng): Tiêm PBS 5% 

- Lô 2 (Chứng dương): P. acnes bôi tetracyclin 

- Lô 3 (Mô hình): P. acnes bôi dung môi cồn 

- Lô 4 (Thuốc thử mẫu 1): P. acnes bôi BBL trong dung môi cồn 

- Lô  5(Thuốc thử mẫu 2): P. acnes bôi BBL trong dung môi cồn 

- Lô 6 (Thuốc thử mẫu 3): P. acnes bôi BBL trong dung môi cồn 

Gây mô hình: Tiêm dưới da vành tai chuột cống trắng P. acnes pha loãng 

trong PBS đạt nồng độ 108 vi khuẩn/mL, tiêm với thể tích 20 µL (thống nhất 

tiêm 1 bên tai phải). 

Sau khi gây mô hình 3 ngày: Lô 1 không bôi gì, các lô từ 2-10 tiến hành 

bôi dung môi hoặc thuốc hàng ngày. Cách thức bôi: dùng micropipet lấy 50 µL, 

nhỏ vào vành tai chuột sau đó dùng găng tay sạch xoa đều khắp diện tích viêm. 

Lô dùng tetracyclin xoa 1 lượng thuốc mỡ tương ứng với 50µg. 

 Đo độ dày vành tai chuột hàng ngày trong 2 tuần đầu, sau đó đo cách 

ngày đến khi độ dày tai chuột trở về bình thường thì dừng nghiên cứu. 

Khi kết thúc thí nghiệm: Cắt tai ngẫu nhiên 30% số động vật của từng lô, 

làm giải phẫu bệnh vi thể vành tai ngoài. Cắt lấy mẫu với kích thước 1cm x 

1cm xung quanh vị trí tiêm trên vành tai. Đánh giá thay đổi cấu trúc tuyến bã 

và các tổ chức mô xung quanh. 

Mô hình gây trứng cá bằng acid oleic trên ống tai ngoài thỏ 

Gây mô hình trứng cá bằng acid oleic trên ống tai ngoài thỏ dựa trên 

nghiên cứu của tác giả Zhang Xiao-dong và cộng sự [105]. 
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Thỏ đực được chia ngẫu nhiên thành 4 lô, mỗi lô 8 con. 

- Lô 1 (mô hình): bôi ống tai ngoài thỏ acid oleic 50% hàng ngày trong 3 

tuần, sau đó bôi dung môi cồn 20% trong 2 tuần. 

- Lô 2 (chứng dương 1: Locacid 0,05%): bôi ống tai ngoài thỏ hàng ngày 

acid oleic 50% trong 3 tuần, sau đó bôi Locacid 0,05% liên tục trong 2 tuần. 

- Lô 3 (chứng dương 2: Oxy-5): bôi ống tai ngoài thỏ hàng ngày acid oleic 

50% trong 3 tuần, sau đó bôi Oxy-5 liên tục trong 2 tuần. 

- Lô 4 (thuốc thử mẫu 1): bôi ống tai ngoài thỏ hàng ngày acid oleic 50% 

trong 3 tuần, sau đó bôi dịch chiết cây BBL liên tục trong 2 tuần. 

Trong suốt quá trình nghiên cứu, quan sát biến đổi lỗ chân lông ống tai 

ngoài. Nội soi và chụp ống tai ngoài thỏ vào các thời điểm: trước khi bôi thuốc, 

kết thúc 3 tuần bôi acid oleic 50%, và sau khi kết thúc 2 tuần bôi thuốc. 

Tại các thời điểm sau 2 tuần bôi thuốc mỗi lô tiến hành giết ngẫu nhiên 

30% số thỏ, cắt lấy mẫu ống tai ngoài bên phải với kích thước 1cm × 1cm, làm 

giải phẫu bệnh vi thể nhằm đánh giá thay đổi cấu trúc tuyến bã và các tổ chức 

mô xung quanh của các lô. 

Tiêu chuẩn đánh giá: dựa vào mức độ sừng hóa và hình thái mô học, tổn 

thương trứng cá được phân thành 4 mức độ [106] : 

- Độ 0: Không hình thành vảy, tuyến bã có cấu trúc bình thường 

- Độ 1: Bề mặt da dày lên, mao mạch giãn, xâm nhiễm tế bào viêm với số 

lượng ít, lỗ chân lông xuất hiện sừng hóa mức độ ít. 

- Độ 2: Bề mặt da dày lên rõ ràng, xuất hiện nhiều ổ viêm, mao mạch giãn, 

xuất hiện nhiều sợi collagen xung quanh, xâm nhiễm một lượng vừa các tế bào 

viêm. Lỗ chân lông xuất hiện sừng hóa mức độ vừa, tuyến bã mở rộng. 

- Độ 3: Bề mặt da dày lên rõ rệt, có nhiều ổ viên (có thể xuất hiện ổ mủ), 

mao mạch giãn, xung quanh có nhiều sợi collagen, xâm nhiễm một lượng lớn 
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tế bào viêm, nang lông giãn rộng, xuất hiện sừng hóa mức độ nặng tương tự 

trứng cá trên người. 

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu trên lâm sàng 

2.3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 

Phương pháp thử nghiệm lâm sàng  so sánh kết quả trước và sau điều trị 

2.3.2.2. Cỡ mẫu được tính theo công thức [152] 
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Trong đó: 

-  n cỡ mẫu tối thiểu nghiên cứu 

-  Z )2/1( a-  là hệ số tin cậy, với mức xác suất 95% (= 1,96). 
- 1 – β : Lực mẫu (85%), Z(1 – β) =10.8  
- p1 : Tỷ lệ bệnh nhân không điều trị tự khỏi là 30% (ước tính) 
- p2 : Dự kiến sau điều trị, tỷ lệ khỏi bệnh là 70% 
- P = (p1+p2)/2 

Tính ra công thức là 92 
10% bệnh nhân bỏ dở nghiên cứu 0,1 x 92 = 9 bệnh nhân. 
Trên thực tế nghiên cứu chúng tôi tiến hành trên 112 bệnh nhân  
2.3.2.3. Phác đồ điều trị 

  - Lactacyd BB dung dịch dung tắm cho trẻ em do hãng Sanofi Synthelabo 

Việt Nam sản xuất.  

Cách dùng: rửa mặt ngày 2 lần, sáng và tối, dùng duy trì trong suốt thời 

gian nghiên cứu.  

- Dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn liều 0,05g dược liệu/0,5mL (BBL10%) 

được đặt tên Tiêu mụn Dr. Hoa. 



 
 

57 

Cách dùng: Đựng 20 giọt thuốc (tương đương 1mL) vào một cốc thuỷ tinh 

nhỏ vô khuẩn,  lấy một  tăm bông vô khuẩn bôi thuốc đều trên da mặt tránh 

vùng xung quanh ổ mắt.  Bôi ngày 1 lần vào 21-22 giờ, duy trì trong thời gian 

nghiên cứu. 

- Khi trên da bệnh nhân đã hết nhân trứng cá, cần dùng cream chống nắng 

để bảo vệ da SPF 50 bôi lên mặt, 1g/lần (2/3 đốt ngón tay trỏ) trước khi ra nắng 

15-20 phút sau đó bôi lại sau 4-6 tiếng. 

- Sử dụng kem dưỡng ẩm Q10 để bôi khi da bị khô. 

2.3.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu 

 - Số liệu được thu thập theo mẫu bệnh án thống nhất (Phụ lục 2.6) 

 - Đánh giá mức độ nặng nhẹ của tổn thương theo Jerry KL Tan (2008), 

(Current Measures for the Evaluation of Acne Severity 2008) [25]. Trước và 

sau điều trị. 

- Đánh giá tác dụng không mong muốn của thuốc (đỏ da, khô da, bong 

vảy v.v…) (Phụ lục 2.7) 

- Đánh giá chất lượng cuộc sống sau điều trị bằng thang điểm của Finlay 

và Khan (1992): DLQI= Dermatology Life Quality Index) (Phụ lục 2.8) 

- Chụp ảnh trước và sau điều trị  

2.3.2.5. Tiến hành nghiên cứu 

- Bệnh nhân sau khi được khám bệnh, tư vấn đồng ý tham gia nghiên cứu 

sẽ được chọn vào nghiên cứu: 

- Phỏng vấn theo một mẫu bệnh án thống nhất. 

- Khám lâm sàng đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh. Sau đó tiến hành 

điều trị theo phác đồ điều trị 

2.3.2.6. Đánh giá tác dụng điều trị 
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- Tất cả các bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được khám lúc bắt đầu, 

tuần 4, 8, và 12 của quá trình điều trị hoặc sớm hơn khi da đã hết mụn. Nghiên 

cứu viên đếm số lượng tổn thương không viêm (sẩn đầu đen, đầu trắng) và số 

lượng tổn thương viêm (sẩn đỏ và mụn mủ) riêng. Tổng số tổn thương cả hai 

loại viêm và không viêm cũng đánh giá trong NC. 

- Hiệu quả của thuốc được đánh giá sau 12 tuần điều trị theo 2 thang điểm: 

Một là tỷ lệ thành công theo thang điểm (Current Measures for the Evaluation 

of Acne Severity 2008). Được xác định là tỷ lệ bệnh nhân sạch TC hoặc TC ở 

mức độ nhẹ hay trung bình. Hai là sự thay đổi số lượng tổn thương ban đầu 

viêm, không viêm và tổng số tổn thương. 

2.3.2.7. Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc 

Bảng đánh giá tác dụng không mong muốn của thuốc được chia thành 4 

thang điểm (Phụ lục 2.7). 

- Kích ứng da tại chỗ: rát, ngứa, châm chích, đỏ da, khô da, bong vẩy là 

phản ứng có thể gặp phải ở các mức độ khác nhau trong quá trình điều trị.  

Cách xử lý: Cần phải giải thích cho bệnh nhân rằng đây không phải là 

phản ứng dị ứng mà đây là những phản ứng mong chờ, đã được dự báo trước, 

nó sẽ mờ dần theo thời gian khi ta dừng bôi thuốc 1-2 ngày. Khi da hết kích 

ứng ta lại tiếp tục bôi với liều bằng ½ liều ban đầu (5-10 giọt/ lần bôi cho đến 

khi da có khả năng dung nạp thuốc thì tiếp tục bôi liều ban đầu. 

- Bệnh nhân có thể gặp dị ứng thuốc: tại vị trí bôi thuốc xuất hiện ban đỏ 

ngứa, sưng phù lan ra các vùng da xung quanh. 

Cách xử lý: Khi bệnh nhân có phản ứng dị ứng: da đỏ, ngứa dữ dội, phù 

nề ngoài vùng bôi thuốc bệnh nhân phải được dừng bôi, uống Medrol 

(Methylprednisolon) 16mg 1viên/ngày, sau ăn no trong 3 ngày (nếu bệnh nhân 

không có tiền sử dạ dày). Nếu bệnh nhân có tiền sử dạ dày uống Aerius 
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(desloratadin) 5mg sáng 1 viên và tối 1 viên. Khi hết phản ứng dị ứng lại tiếp 

tục cho bệnh nhân bôi thuốc với liều bằng 1/5 liều ban đầu 3-5 giọt 

thuốc/lần/ngày rồi tăng dần liều cho đến khi bệnh nhân dung nạp tốt. 

Trong trường hợp da khô, bong vảy bệnh nhân sẽ được dùng kem dưỡng 

ẩm Q10 hàng ngày. 

Qui trình nghiên cứu lâm sàng được thể hiện ở sơ đồ sau. 
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2.4 Địa điểm nghiên cứu 

2.4.1 Địa điểm nghiên cứu trên thực nghiệm 

- Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Khoa xét nghiệm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

2.4.2 Địa điểm nghiên cứu trên lâm sàng 

- Khoa khám bệnh bệnh viện Tuệ Tĩnh  

- Khoa Da liễu bệnh viện Y học cổ truyền TW 

2.5 Thời gian nghiên cứu 

2.5.1 Thời gian nghiên cứu trên thực nghiệm 

    Từ tháng 4/2014 đến tháng 2/2017 

2.5.2 Thời gian nghiên cứu trên lâm sàng 

    Từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2018 

2.6 Đạo đức trong nghiên cứu 

Bệnh nhân tự nguyện tham gia nghiên cứu sau khi được giải thích rõ về 

mục đích và yêu cầu của nghiên cứu. 

Toàn bộ thuốc nghiên cứu trên lâm sàng được miễn phí (thuốc bôi, sữa 

rửa mặt, cream dương ẩm, chống nắng và các thuốc điều trị dị ứng khi cần thiết). 

Hồ sơ bệnh nhân được mã hoá, Bệnh án được lưu tại khoa YHCT Đại học 

Y Hà Nội. 

Bác sĩ Hoa và thày hướng dẫn là người trả lời tất cả các câu hỏi mà bệnh 

nhân thắc mắc. Sự tham gia nghiên cứu là tình nguyện và đối tượng tham gia 

nghiên cứu có thể dừng tham gia vào bất kỳ thời điểm nào. 

Khi có các tác dụng không mong muốn, bệnh nhân từ chối tham gia nghiên 

cứu vẫn được khám, tư vấn điều trị bằng các phương pháp khác. 

Các thông tin cá nhân của đối tượng nghiên cứu được giữ bí mật. 
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Mọi số liệu thu được chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

Nghiên cứu đã được sự chấp thuận của Hội đồng Đạo đức trường Đại Học 

Y Hà Nội tại quyết định Chứng nhận số 68B/HĐHYHN, ngày 25/3/2017 (Phụ 

lục 2.9). 

2.7 Kĩ thuật phân tích số liệu 

- Số liệu được phân tích và xử lý theo các thuật toán thống kê y sinh học, 

với sự hỗ trợ của chương trình phần mềm Microsoft Office Excel 2013, và phần 

mềm SPSS 18.0. Số liệu được biểu diễn dạng: ± SD, kiểm định sự khác biệt 

của 2 giá trị trung bình bằng thuật toán T-test Student, và test trước - sau (Avant 

- Apres).  

Tiến hành xử lý thô trước khi nhập số liệu vào máy tính, loại bỏ các bộ 

phiếu nghiên cứu không đạt yêu cầu. Nhập số liệu, phân tích và xử lý số liệu 

theo chương trình SPSS 18.0. 

Độ tin cậy dữ liệu thống kê đã được kiểm tra theo χ2 tiêu chuẩn và ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05.  

Các thông số thống kê, tính toán trong nghiên cứu: các thông số được trình 

bày dưới dạng: Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, số lượng và tỷ lệ phần trăm.  

Kết quả sẽ được trình bày bằng các bảng tần số, tỷ lệ và biểu đồ. 
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Chương 3  
KẾT QUẢ 

 

3.1. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp, kích ứng da, mắt và độc tính 

bán trường diễn trên thực nghiệm 

3.1.1. Độc tính cấp  

Bảng 3.1 Mối tương quan liều lượng và tỷ lệ phần trăm chuột chết sau 

tiêm dưới da dịch chiết cây BBL. 

Lô chuột Thể tích tiêm 
(mL/kg) 

Liều (g dược 
liệu/kg) 

Chuột chết (%) 

1 2,0 2,27 0 
2 4,0 4,54 10 
3 6,0 6,81 30 
4 8,0 9,08 40 
5 10,0 11,35 50 

6 12,0 13,62 70 
7 14,0 15,89 70 
8 16,0 18,16 90 
9 18,0 20,43 100 

Từ bảng trên vẽ được đồ thị biểu diễn mối liên quan tuyến tính giữa liều 

lượng dịch chiết BBL và tỷ lệ chuột chết. 

 

Biểu đồ 3.1 Mối liên quan giữa liều lượng của dịch chiết cây BBL và tỷ 
lệ chuột chết 

y	=	5.5066x	- 11.389
R²	=	0.988

Tỉ
	lệ
	ch

ết
	(%

)

Liều	dùng	(g	DL/kg)	



 
 

63 

 Từ đó tính được LD50 của dịch chiết cây BBL là: 

LD50 = 11,148 (12,753 – 7,938) g dược liệu/kg  

TI =LD50/ED50 

TI= [(11,148/0,2) x50]:12 = 232,25 

(Chú ý: người trưởng thành 50kg, hệ số ngoại suy trên chuột nhắt 12) 

3.1.2. Gây kích ứng da  

3.1.2.1. Nghiên cứu khả năng gây kích ứng da của ba bét lùn nồng độ 

0,05g dược liệu/0,5 mL. 

Bảng 3.2 Bảng đánh giá ban đỏ, phù nề trên các thỏ gây kích ứng da của 

nồng độ 0,05 g dược liệu/ 0,5 mL 

Thỏ 
BAN ĐỎ PHÙ NỀ 

1h 24h 48h 72h 1h 24h 48h 72h 

 NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch NĐ1 Ch 

Thỏ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thỏ 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thỏ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NĐ1:  nồng độ 0,05 g dược liệu/ 0,5 mL 

Ch: vùng da bôi dung môi cồn 20% ethanol 

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy: 

- Ở tất cả các thỏ, không xuất hiện hiện tượng ban đỏ hay phù nề trên vùng 

da bôi cồn 20% ethanol dùng làm chứng. 

-  Trên vùng da bôi liều 0,05 g dược liệu/ 0,5 mL: 

+ Thỏ số 1: có hiện tượng ban đỏ, khó nhận thấy ở thời điểm sau 1 giờ, 24 

giờ và 48 giờ. Ban đỏ mất đi ở thời điểm 72 giờ. Không quan sát thấy có hiện 

tượng phù nề ở tất cả các thời điểm. 
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+ Thỏ số 2: có hiện tượng ban đỏ, khó nhận thấy ở thời điểm sau 1 giờ, 24 

giờ; nặng lên thành ban đỏ dễ nhận thấy vào thời điểm 48 giờ. Ở thời điểm 72 

giờ, ban đỏ còn nhưng khó nhận thấy. Không quan sát thấy có hiện tượng phù 

nề ở tất cả các thời điểm. 

+ Thỏ số 3: chỉ quan sát thấy hiện tượng ban đỏ ở thời điểm 48 giờ và ban 

đỏ khó nhận thấy. Không quan sát thấy hiện tượng phù nề ở tất cả các thời điểm. 

Trên cả 3 thỏ, hiện tượng ban đỏ mất đi và da thỏ hồi phục trong vòng 3-

5 ngày. 

Từ kết quả trên tính được chỉ số kích ứng PII trên từng thỏ như bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Chỉ số kích ứng (PII) trên thỏ gây kích ứng da của mẫu nồng độ 

0,05g dược liệu/ 0,5 mL 

Thỏ PII 

Thỏ số 1 0,67 

Thỏ số 2 1,33 

Thỏ số 3 0,33 

 Từ kết quả ở bảng 3.3, tính được chỉ số kích ứng PII của mẫu 2 nồng độ 

0,05 g dược liệu/ 0,5 mL là: PII = (0,67 + 1,33 + 0,33)/3 = 0,78.  

 Dựa vào bảng phân loại kích ứng da theo PII, nồng độ 0,05 g dược 

liệu/0,5 mL có gây kích ứng da mức độ nhẹ. 

Hình ảnh kích ứng da thỏ số 1 tại các thời điểm trước dùng thuốc, sau 1h, 

24h, 48h, 72h sau khi loại bỏ thuốc (Phụ lục 3.1) 

3.1.2.2. Nghiên cứu khả năng gây kích ứng da của dịch chiết từ rễ cây ba 

bét lùn nồng độ 0,2 g dược liệu/ 0,5 mL 

Bảng 3.4 Bảng đánh giá ban đỏ, phù nề trên các thỏ gây kích ứng da của 

nồng độ 2 (0,2 g dược liệu/0,5 mL) 
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Thỏ 
BAN ĐỎ PHÙ NỀ 

1h 24h 48h 72h 1h 24h 48h 72h 

 NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch NĐ2 Ch 

Thỏ 4 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thỏ 5 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thỏ 6 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NĐ2: vùng da bôi nồng độ 0,2 g dược liệu/ 0,5 mL 

Ch: vùng da bôi dung môi cồn 20% ethanol 

Kết quả ở Bảng 3.4 cho thấy: 

- Ở tất cả các thỏ, không xuất hiện hiện tượng ban đỏ hay phù nề trên vùng 

da bôi cồn 20% ethanol dùng làm chứng. 

 - Trên vùng da bôi nồng độ 0,2g dược liệu/ 0,5mL: 

+ Ở thời điểm 1 giờ, có 1 thỏ (thỏ số 6) xuất hiện ban đỏ khó nhận thấy. 

+ Tuy nhiên, ở các thời điểm 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ, cả 3 thỏ đều có hiện 

tượng ban đỏ rất rõ, rất dễ nhận thấy. Thỏ số 4 và 5, ban đỏ còn lan rộng ra 

ngoài vùng tổn thương. Không quan sát thấy hiện tượng phù nề trên da ở tất cả 

các thỏ. 

Trên cả 3 thỏ, hiện tượng ban đỏ mất đi và da thỏ hồi phục trong vòng 7 

ngày. 

Từ kết quả trên tính được chỉ số kích ứng PII trên từng thỏ như bảng 3.5. 

Bảng 3.5 Chỉ số kích ứng (PII) trên thỏ gây kích ứng da của mẫu 2 nồng 

độ 0,2 g dược liệu/ 0,5 mL 

Thỏ PII 

Thỏ số 4 3,00 

Thỏ số 5 3,00 

Thỏ số 6 3,33 
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 Từ kết quả ở Bảng 3.5 tính được chỉ số kích ứng PII của mẫu nồng độ 

0,2 g dược liệu/ 0,5 mL là: PII = (3 + 3 + 3,33)/3 = 3,11.  

 Dựa vào bảng phân loại kích ứng da theo PII, NĐ2 (0,2 g dược liệu/ 0,5 

mL) đã gây kích ứng da mức độ vừa. 

Hình ảnh kích ứng da thỏ số 4 tại các thời điểm trước dùng thuốc, sau 1h, 

24h, 48h, 72h sau khi loại bỏ thuốc (Phụ lục 3.2) 

3.1.3 Gây kích ứng mắt 

Kết quả nghiên cứu kích ứng mắt của mẫu nồng độ 0,05g dược liệu/0,5 

mL được trình bày ở Bảng 3.6 

Bảng 3.6 Đánh giá kích ứng mắt của nồng độ 0,05g dược liệu/0,5mL 

Thỏ Thời 
điểm 

Mức độ mờ 
đục giác 

mạc 

Mống 
mắt 

Kết mạc 
Mức độ 
đỏ Phù kết mạc 

Thỏ số 1 

1h 0 0 0 0 

24h 0 0 0 0 

48h 0 0 0 0 

72h 0 0 0 0 

Thỏ số 2 

1h 0 0 0 0 

24h 0 0 0 0 

48h 0 0 0 0 

72h 0 0 0 0 

Thỏ số 3 

1h 0 0 0 0 

24h 0 0 0 0 

48h 0 0 0 0 

72h 0 0 0 0 

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy: 

- Khi thực hiện kích ứng mắt mẫu 2 nồng độ 0,05 g dược liệu/0,5 mL trên 

thỏ số 1, không quan sát thấy hiện tượng mờ đục giác mạc, tổn thương mống 
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mắt, tổn thương đỏ, phù nề kết mạc ở các thời điểm 1h, 24h, 48h và 72h sau 

khi nhỏ thuốc thử. 

- Tiếp tục tiến hành đồng loạt trên thỏ số 2 và thỏ số 3 cũng thu được kết 

quả tương tự: không quan sát thấy hiện tượng tổn thương giác mạc, mống mắt, 

kết mạc ở các thời điểm 1h, 24h, 48h và 72h sau khi nhỏ thuốc thử. 

Hình ảnh mắt thỏ số 3 nhỏ ba bét lùn mẫu 2 nồng độ 0,05 g dược liệu/ 0,5 

mL tại các thời điểm trước khi nhỏ thuốc, 1h, 24h, 48h và 72h sau khi nhỏ thuốc 

(Phụ lục 3.3,  ảnh 3) 

3.1.4 Độc tính bán trường diễn 

3.1.4.1 Tình trạng chung 

Trong thời gian thí nghiệm, thỏ ở cả 3 lô hoạt động bình thường, nhanh 

nhẹn, mắt sáng, lông mượt, ăn uống tốt, phân khô. Trọng lượng thỏ đều tăng 

và không có sự khác biệt giữa lô chứng và lô bôi dịch chiết rễ cây ba bét lùn. 

3.1.4.2 Đánh giá chức năng tạo máu 

Bảng 3.7 Ảnh hưởng của dịch chiết rễ ba bét lùn đến số lượng hồng cầu 

trong máu thỏ 

Thời gian 
Số lượng hồng cầu ( T/l ) 𝑋 ± 𝑆𝐷 

p (t- test 
Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 

Trước bôi thuốc 4,46 ± 0,38 4,31 ± 0,45 4,38 ± 0,57 > 0,05 

Sau 30 ngày bôi thuốc 4,61 ± 0,38 4,51 ± 0,26 4,32 ± 0,50 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 60 ngày bôi thuốc 4,45 ± 0,30 4,59 ± 0,30 4,23 ± 0,42 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 90 ngày bôi thuốc 4,49 ± 0,81 4,17 ± 0,28 4,26 ± 0,37 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
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Kết quả ở bảng 3.7 cho thấy: sau 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày bôi dịch 

chiết rễ ba bét lùn, số lượng hồng cầu ở cả 2 lô trị đều không có sự khác biệt có 

ý nghĩa so với lô chứng và so sánh giữa các thời điểm trước và sau khi bôi thuốc 

thử (p > 0,05). 

  

Biểu đồ 3.2 Ảnh hưởng của dịch chiết 
rễ ba bét lùn đến hemoglobin 

Biểu đồ 3.3 Ảnh hưởng của dịch 
chiết rễ ba bét lùn đến hematocrit 

  Kết quả ở Biểu đồ 3.2 và Biểu đồ 3.3 cho thấy: sau 30 ngày, 60 ngày và 

90 ngày bôi dịch chiết rễ ba bét lùn, hàm lượng hemoglobin và hematocrit ở cả 

2 lô trị đều không có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng và so sánh giữa 

các thời điểm trước và sau khi bôi thuốc thử (p > 0,05). 

 

Bảng 3.8 Ảnh hưởng của dịch chiết rễ BBL đến số lượng bạch cầu trong 

máu thỏ 

Thời gian 
Số lượng bạch cầu (G/l) 𝑋 ± 𝑆𝐷 p (t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Trước bôi thuốc 4,95 ± 0,89 4,70 ± 1,26 4,88 ± 0,83 > 0,05 

Sau 30 ngày bôi thuốc 5,22 ± 1,37 5,00 ± 2,08 4,82 ± 1,39 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 60 ngày bôi thuốc 5,19 ± 1,32 4,93 ± 0,82 5,20 ± 1,15 > 0,05 
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p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 90 ngày bôi thuốc 4,93 ± 0,81 4,81 ± 1,16 5,20 ± 1,26 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

  Sau 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày bôi dịch chiết rễ ba bét lùn, số lượng 

bạch cầu ở cả 2 lô trị đều không có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng (bôi 

tá dược) và so sánh giữa các thời điểm trước và sau khi bôi thuốc thử (p>0,05). 

Bảng 3.9 Ảnh hưởng của dịch chiết rễ BBL đến số lượng tiểu cầu trong 

máu thỏ 

Thời gian 
Số lượng tiểu cầu (G/l) 𝑋 ± 𝑆𝐷 p (t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Trước bôi thuốc 318,80 ± 53,23 317,50 ± 71,92 317,33 ± 60,81 > 0,05 

Sau 30 ngàybôi 
thuốc 324,80 ± 58,62 313,60 ± 53,91 315,10 ± 39,68 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 60 ngàybôi 
thuốc 317,30 ± 77,42 314,50 ± 40,30 313,40 ± 31,70 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Sau 90 ngày bôi 
thuốc 310,70 ± 84,79 322,20 ± 49,92 312,70 ± 44,38 > 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  

  Sau 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày bôi dịch chiết rễ ba bét lùn, số lượng 

tiểu cầu ở cả 2 lô trị đều không có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng (bôi 

tá dược) và so sánh giữa các thời điểm trước và sau khi bôi thuốc thử (p>0,05).  

3.1.4.3. Đánh giá mức độ hủy hoại tế bào gan 
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Biểu đồ 3.4 Ảnh hưởng của dịch chiết rễ BBL đến hoạt độ AST  

 

Biểu đồ 3.5 Ảnh hưởng dịch chiết rễ BBL đến hoạt độ ALT 

  Kết quả ở các Biểu đồ 3.4 và Biểu đồ 3.5 cho thấy: sau 90 ngày bôi dịch 

chiết rễ ba bét lùn, hoạt độ AST, ALT trong máu chuột ở cả 2 lô trị đều không 

có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng và so sánh giữa hai thời điểm trước 

và sau khi bôi thuốc thử (p>0,05). 

3.1.4.4. Đánh giá chức năng thận 
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Biểu đồ 3.6 Ảnh hưởng của dịch chiết rễ BBL đến nồng độ creatinin 

  Sau 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày bôi dịch chiết rễ BBL, ở cả lô trị 1 (bôi 

dịch chiết rễ BBL liều 0,25 ml/kg/ngày trên 10% diện tích da thỏ) và lô trị 2 

(bôi dịch chiết rễ BBL liều 0,75 ml/kg/ngày trên 20% diện tích da thỏ), nồng 

độ creatinin trong máu thỏ không có sự thay đổi khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với lô chứng và thời điểm trước nghiên cứu (p>0,05). 

3.1.4.5 Hình thái đại thể da thỏ 

  

Ảnh 3.1 Hình thái đại thể da thỏ lô chứng (thỏ số 01) 
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Ảnh 3.2 Hình thái đại thể da thỏ lô trị 1 (thỏ số 33) 

 

  

Ảnh 3.3 Hình thái đại thể da thỏ lô trị 2 (thỏ số 42) 

3.1.4.6. Hình ảnh giải phẫu vi thể 

- Giải phẫu vi thể gan (HE x 400) 

   

Ảnh 3.4  Hình vi thể gan thỏ  
 

- Giải phẫu vi thể thận (HE x 400) 

Trước khi nghiên cứu Sau 90 ngày nghiên cứu

Trước khi nghiên cứu Sau 90 ngày nghiên cứu

Lô chứng
Tế bào gan bình thường

Lô trị 1
Tế bào gan bình thường

Lô trị 2
Tế bào gan bình thường
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Ảnh 3.5 Hình vi thể thận thỏ 
- Giải phẫu vi thể cấu trúc da vùng bôi thuốc hoặc tá dược (HE x 400) 

   

Ảnh 3.6  Hình vi thể da thỏ 
3.2. Tác dụng kháng P. acnes và tác dụng điều trị bệnh trứng cá trên 

mô hình động vật thực nghiệm 

3.2.1. Mức độ nhạy cảm của P. acnes với dịch chiết từ rễ BBL. 

3.2.1.1. Mức độ nhạy cảm của P. acnes ATCC với dịch chiết từ rễ BBL. 

Bảng 3.10 Mức độ nhạy cảm của P. acnes ATCC với dịch chiết rễ BBL 

Dịch chiết 
Nồng độ 
dịch chiết 
(mg/mL) 

Thạch 
máu Chocolate KK GC 

BBL 0,2 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 2,2 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 4,4 Không mọc Không mọc  Không mọc Không mọc 

BBL 8,8 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 17,6 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL+P. acnes 0,2 Mọc Mọc Mọc Mọc 

Lô chứng
Thận bình thường

Lô trị 1
Thận bình thường

Lô trị 2
Thận bình thường

Lô chứng
Da thỏ bình thường

Lô trị 1
Da thỏ bình thường

Lô trị 2
Da thỏ bình thường
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BBL+P. acnes 2,2 Mọc Mọc Mọc Mọc 

BBL +P.acnes 4,4  Mọc Mọc  Mọc Mọc 

BBL+P. acnes 8,8 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL+P. acnes 17,6 Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

Cồn 20% +P. 
acnes  Mọc  Mọc Mọc Mọc 

Dịch chiết rễ BBL ở nồng độ 0,2 mg/mL là nồng độ tối đa được thử trong 

phòng thí nghiệm được coi là có tác dụng, nồng độ 2,2 mg/mL là nồng độ tương 

đương 1/2 liều lâm sàng và các nồng độ 4,4 mg/mL tương đương liều lâm sàng; 

8,8; 17,6 mg/mL lần lượt là nồng độ gấp đôi liều lâm sàng, gấp 4 liều lâm sàng. 

Chỉ có liều từ 8,8 mg/mL có tác dụng ức chế chủng vi khuẩn P. acnes 

ATCC. 

3.2.1.2. Mức độ nhạy cảm của P. acnes phân lập từ bệnh nhân với dịch 

chiết từ rễ BBL. 

Bảng 3.11 Mức độ nhạy cảm của P. acnes của bệnh nhân thứ nhất và 

bệnh nhân thứ 2 với dịch chiết rễ cây BBL 

Dịch chiết Nồng độ 
dịch chiết Thạch máu Chocolate KK GC 

BBL 10% (0,05g dược 
liệu/0,5ml) (4,4 mg/mL) Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 20%(0,1g dược 
liệu/0,5ml) (8,8mg/mL) Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 10% + P.acnes (4,4 mg/mL) Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

BBL 20% + P.acnes (8,8mg/mL) Không mọc Không mọc Không mọc Không mọc 

Qua bảng trên cho thấy dịch chiết rễ BBL10%: nồng độ 4,4 mg/mL (0,05g 

dược liệu/0,5ml) và BBL 20%: 8,8mg/mL (0,1g dược liệu/0,5ml) có tác dụng 

ức chế sự phát triển của P. acnes phân lập từ bệnh nhân. 
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3.2.2 Tác dụng của dịch chiết rễ BBL trên mô hình gây viêm vành tai 

chuột cống trắng bằng P. acnes 

3.2.2.1. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn 

Sau khi tiến hành rã đông và nuôi cấy trong môi trường kỵ khí, kết quả 

thu được như sau  

 
Ảnh 3.7 Khuẩn lạc P. acnes trong môi trường kỵ khí  

 - Định danh lại kết quả cho thấy chủng vi khuẩn mọc trong môi trường 

kỵ khí là P. acnes với mã ATCC là 6919, đúng với chủng được công ty 

Microbiologics – Hoa Kỳ ghi trên nhãn. 

3.2.2.2. Ảnh hưởng của vi khuẩn P. acnes 48h sau gây viêm  

* Hình ảnh tai chuột trước và sau gây viêm 48h 

  

Ảnh 3.8 Tai chuột trước nghiên cứu  Ảnh 3.9 Tai chuột tiêm PBS  
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Ảnh 3.10 Tai chuột tiêm P.acnes  
Qua hình ảnh trên cho thấy tai chuột trước nghiên cứu bình thường (Ảnh 

3.8). Sau 48h tiêm PBS tai chuột không xuất hiện viêm sưng (Ảnh 3.9), trong 

khi chuột tiêm vi khuẩn cho thấy xuất hiện ổ viêm đỏ, phù nề rõ (Ảnh 3.10). 

Chứng tỏ vi khuẩn trứng cá đã gây ra tình trạng viêm vành tai chuột cống 

* Độ dầy tai chuột 48h sau tiêm bằng P.acnes 

Bảng 3.12 Độ dày tai chuột sau gây viêm 

Lô n=48 Trước nghiên cứu Sau 48h P sau-trước 

Nhóm 
Tiêm dung môi PBS 

295,34 ± 15 320,24 ± 26 > 0,05 

Nhóm 
Tiêm P.acnes 

293,21 ± 13 
p 2-1 > 0,05 

644,12 ± 95 
p 2-1 < 0,001 

< 0,001 

Dựa vào bảng trên cho thấy độ dày tai sau 48h của nhóm tiêm vi khuẩn 

P.acnes cao gấp 2,2 lần so với trước khi tiêm (p < 0,001). Trong khi đó độ dày 

tai sau 48h của nhóm tiêm PBS không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

trước khi tiêm (p > 0,05). 

* Giải phẫu bệnh vành tai chuột sau 48h gây viêm bằng P. acnes 

Bảng 3.13 Giải phẫu bệnh tai chuột sau gây viêm bằng P.acnes 

 Chuột Giải phẫu bệnh tổ chức da, tuyễn bã 

Nhóm 1 Số 1 tai P  Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 
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Chứng 
Số 2 tai P Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 

Số 3 tai P Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 

Số 4 tai P Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 

Số 5 tai P Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 

Số 6 tai P Thượng bì, tuyến bã và các mô xung quanh bình thường 

Nhóm 2 
Mô hình 

Số 10 
 tai P 

Tai chuột dày lên rõ rệt. Hình thành 2 ổ tổn thương, ranh giới khá 
rõ với các mô xung quanh. Tập trung nhiều các tế bào viêm: bạch 
cầu đa nhân trung tính, ít lympho bào. Xung huyết quanh huyết 
quản 
 

Số 11 
 tai P 

Tai chuột phù nề. Hình thành 1 ổ tổn thương, ranh giới khá rõ với 
các mô xung quanh. Xung huyết và xâm nhập viêm quanh huyết 
quản, xuất hiện bạch cầu đa nhân trung tính và nhiều lympho bào. 
 

Số12 
 tai P 

Tai chuột phù nề. Tập chung nhiều bạch cầu đa nhân trung tính. 
Xung huyết quanh huyết quản, tuyến bã tăng kích thước, tăng 
sừng hóa, xâm nhập viêm và hốc thượng bì.  

Số 13 
tai P 

Tai chuột phù nề. Hình thành 1 ổ viêm nhẹ, ranh giới rõ khá rõ 
với các mô xung quanh. Tập chung nhiều bạch cầu đa nhân trung 
tính, lypho bào. Xung huyết quanh huyết quản. 

Số 14 
 tai P 

Tai chuột phù nề. Tập chung nhiều bạch cầu đa nhân trung tính. 
Xung huyết quanh huyết quản, Thượng bì dày lên, tuyến bã giãn 
rộng, mô đệm xung quanh xuất hiện nhiều tế bào 

Số 15 
 tai P 

Tai chuột phù nề. Viêm và xung huyết nhẹ, bạch cầu đa nhân trung 
tính tập trung thành ổ, có một số bạch cầu đa nhân thoái hóa và 
hoại tử, xuất hiện một số lympho bào và tương bào rải rác. Xung 
huyết nhẹ quanh huyết quản 

 

Một số mẫu giải phẫu bệnh tai chuột 48h sau gây viêm bằng P.acnes 
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Ảnh 3.11 Tiêm P.acnes(chuột số 10) 
  Độ dày vành tai dày lên rõ rệt, 

thượng bì dày lên,  xuất hiện một ổ viêm 
có ranh giới khá rõ, khu vực trung tâm 
viêm tập trung mật độ cao các tế bào viêm, 
xung huyết.   

(HE x 10) 

Ảnh 3.12 Tiêm PBS(chuột số 2) 
Độ dày vành tai chuột không 

tăng, nang lông, tuyến bã rải rác, 
không có tình trạng viêm, sưng ở 
mô xung quanh.  

 (HE x 10) 
 

 

  

Ảnh 3.13 Tiêm P. acnes  
(Chuột số 12 tai P) 

Thượng bì dày lên, tuyến bã giãn rộng, mô đệm 
xung quanh xuất hiện nhiều tế bào viêm, xung 
huyết  (HE ×400)  

 

Ảnh 3.14 Tiêm PBS 
 (Chuột số 4 tai P) 

Thượng bì, tuyến bã và các mô xung 
quanh bình thường (HE ×400)  

 

1 

1 

Chú thích:  
Cấu trúc bình thường 
1. Thượng bì  
2. Nang lông, tuyến bã  
3. Mô đệm 

Chú thích: 
1. Ổ viêm trên vành tai chuột 

Chú thích: 
1. Vành tai chuột có cấu trúc 
bình thường 

Chú thích: 
1. Tăng sừng hóa. 
2. Sung huyết 
3. Nang lông tuyến bã 
 

3 

1 
1 

2 
2 

3 
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Ảnh 3.15 Tiêm P. acnes (Chuột số11) 
Thượng bì dày lên, mô đệm xung quanh xuất hiện 
nhiều tế bào viêm, xung huyết. Xuất hiện một khối 
dịch rỉ viêm sát lớp sụn vành tai đẩy sụn vành tai 
biến dạng (HE ×10) 
Chú thích: 
1. Sụn vành tai biến dạng 
2. Dich rỉ viêm 
3. Xâm nhập viêm 
 

Ảnh 3.16 Tiêm PBS (Chuột số 2) 
Thượng bì, tuyến bã và các mô xung 
quanh bình thường (HE ×10) 
Chú thích: 
1. Vành tai cấu trúc bình thường 
 

 

  

Ảnh 3.17 Tiêm P. acnes 
(Chuột số 11 tai P) (HE ×400) 

 

Ảnh 3.18 Tiêm PBS 
(Chuột số 2 tai P) 

(HE ×400) 
 
 
 

Chú thích: 
1. Nang lông, tuyến bã bình thường 
2. Mô đệm bình thường 

Chú thích: 
1. Tăng sừng hóa. 
2. Xung huyết 
3. Dày thượng bì 
4. Tuyến bã tăng kích thước 
5. Xâm nhập viêm 
6. Hốc thượng bì 

2 

3 

1 
1 

1 6 

3 

4 

2 
2 

1 5 
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3.2.2.3. Tác dụng của dịch chiết rễ cây BBL lên tình trạng viêm tai chuột 

cống trắng 

  Tổn thương đặc hiệu của viêm do P.acnes là: Tăng sừng hoá, dày thượng 

bì, tuyến bã tăng kích thước, xâm nhập các tế bào viêm. Sau khi gây thành công 

mô hình giống trứng cá trên vành tai chuột cống trắng, tai chuột đang trong gia 

đoạn viêm sưng, chúng tôi tiến hành chia lô chuột và bôi thuốc thử hàng ngày. 

Để tiện cho việc so sánh chúng tôi xây dựng biểu đồ mô tả việc thử thuốc: 01 

lô tiêm PBS sau đó để tự hồi phục, 03 lô thử thuốc BBL (10%, 20%, 40%) và 

01 lô chứng dương bôi tetracyclin. 

*Biến đổi độ dày tai chuột sau khi dùng thuốc thử trong dung môi là cồn. 

 

Biểu đồ 3.7 Thay đổi độ dày tai chuột sau 26 ngày bôi dịch chiết BBL 
Lô 1 (chứng sinh học tiêm PBS) độ dày vành tai chuột không thay đổi 

giữa các ngày (p > 0,05). Lô 2 (mô hình) bôi cồn hàng ngày, tai chuột trở về 
bình thường sau 26 ngày. Trong khi lô 3 (chứng dương) bôi tetracyclin, độ dày 
tai chuột trở về bình thường từ ngày thứ 16. Lô bôi BBL 10%, độ dày tai chuột 
trở về bình thường từ ngày thứ 22. Trong khi độ dày tai chuột lô bôi BBL 20% 
và 40%, tai chuột trở về bình thường sau 26 ngày.  

* Giải phẫu bệnh tai chuột sau khi độ dày tai chuột trở về bình thường 
Ở mỗi lô ngay sau khi độ dày tai chuột trở về bình thường, tiến hành lấy 

ngẫu nhiên mỗi lô 1/3 chuột để làm giải phẫu bệnh vi thể, kết quả như sau : 
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Ảnh 3.19 Bôi tetracyclin   Ảnh 3.20 Bôi dịch chiết BBL10% 

(Chuột số 17 tai P) 
Nang lông, tuyến bã có cấu trúc bình 
thường,  mô đệm hết viêm  sau 16 
ngày (HE ×100) 
Chú thích: 
1. Sụn vành tai 
2. Tuyến bã, nang lông, mô đệm có cấu trúc 
bình thường 

Nang lông, tuyến bã có cấu trúc 
bình thường,  mô đệm hết viêm  sau 
22 ngày (HE ×400) 
Chú thích: 
1. Tuyến bã, nang lông có cấu trúc bình 
thường 
2. Mô đệm có cấu trúc bình thường 
 

  
Ảnh 3.21 Bôi dịch chiết BBL 20%  Ảnh 3.22 Bôi dịch chết BBL 40%  

Nang lông, tuyến bã và mô đệm đã trở 

về bình thường sau 26ngày (HE ×100) 

Chú thích: 
1. Sụn vành tai 
2. Tuyến bã, nang lông, mô đệm có cấu trúc 
bình thường 

 

Nang lông, tuyến bã có cấu trúc 
bình thường,  mô đệm hết viêm  
sau 26 ngày (HE ×400) 
Chú thích: 
1. Tuyến bã, nang lông có cấu trúc bình 
thường 
2. Mô đệm có cấu trúc bình thường 

 

2 

1 2 

1 

2 

1 
2 

1 
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Từ các kết quả trên cho thấy:  các mẫu giải phẫu bệnh vi thể tuyến bã, 
nang lông và mô đệm xung quanh không còn tổn thương, trong đó tất cả các 
mẫu tai lấy ngẫu nhiên mỗi lô 1 tai đều cho kết quả tương tự. Điều này chứng 
tỏ sau khi bôi thuốc thử hoặc để tự hồi phục thì cấu trúc vành tai chuột đã hoàn 
toàn trở về bình thường. 

3.2.3. Tác dụng của dịch chiết rễ Ba bét lùn trên mô hình trứng cá bằng 
acid oleic trên ống tai ngoài thỏ  

Ống tai ngoài thỏ được tiến hành soi, chụp và ghi lại hình ảnh tại các thời 
điểm: Trước khi bôi acid oleic, sau bôi acid oleic 3 tuần và sau bôi thuốc 2 tuần. 
Dưới đây là hình ảnh đại thể 2 thỏ lô gây mô hình và 2 thỏ lô chứng dương. 

   

Trước khi bôi acid oleic 
Lỗ chân lông kích thước bình 
thường 0,5-1 mm, không sưng nề. 

Sau 3 tuần bôi acid oleic 
Lỗ chân lông tăng kích 
thước 3-4 mm, sưng nề 

Sau 2 tuần bôi cồn 20o 

Lỗ chân lông tăng kích thước 
2-3 mm, vẫn còn sưng nề 

Ảnh 3.23 Hình thái đại thể ống tai ngoài thỏ lô mô hình (thỏ số 4) 

   

Trước khi bôi acid oleic 
Lỗ chân lông kích thước bình 
thường 0,5-1 mm, không sưng 
nề. 

Sau 3 tuần bôi acid oleic 
Lỗ chân lông tăng kích 
thước 2-3 mm, sưng nề 

Sau 2 tuần bôi Locacid 
0,05% 

Lỗ chân lông kích thước 
bình thường 1-2 mm, hết 
viêm đỏ 

 
Ảnh 3.24 Hình thái đại thể ống tai ngoài thỏ lô Locacid 0,05% (thỏ số 9) 
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Trước khi bôi acid oleic 
Lỗ chân lông kích thước 
bình thường 0,5-1 mm, 
không sưng nề. 

Sau 3 tuần bôi acid oleic 
Lỗ chân lông tăng kích 
thước 3-4 mm, sưng nề 

Sau 2 tuần bôi Oxy-5 

Lỗ chân lông kích thước bình 
thường 1-2 mm, hết viêm đỏ 

Ảnh 3.25 Hình thái đại thể ống tai ngoài thỏ lô Oxy-5 (thỏ số 18) 

   

Trước khi bôi acid oleic 
Lỗ chân lông kích thước 
bình thường 0,5-1 mm, 
không sưng nề. 

Sau 3 tuần bôi acid oleic 
Lỗ chân lông tăng kích 
thước 2-3 mm, sưng nề 

Sau 2 tuần bôi BBL 10% 

Lỗ chân lông kích thước bình 
thường 1-2 mm, hết viêm đỏ 

Ảnh 3.26 Hình thái đại thể ống tai ngoài thỏ lô bôi BBL 10% (thỏ số 25) 

Hình ảnh đại thể của lỗ chân lông trên tai thỏ sưng nề, tăng kích thước rõ 

rệt sau khi bôi acid oleic 3 tuần. Sau 2 tuần bôi thuốc, nhận thấy ở các lô bôi 

thuốc tổn thương ở lỗ chân lông đã phục hồi nhanh chóng hơn so với lô bôi 

dung môi là cồn. 
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Bảng 3.14 Tổng hợp kết quả giải phẫu bệnh sau 2 tuần bôi thuốc 

Lô Giải phẫu bệnh tai thỏ (bên phải) 

Lô 1: Mô hình Sừng hóa nhẹ cổ tuyến bã, tăng rõ rệt kích thước tuyến bã. Tổn 
thương trứng cá độ 1 

Lô 2 : Bôi cồn Sừng hóa cổ tuyến bã, tăng kích thước tuyến bã. Tổn thương trứng 
cá độ 1 

Lô 3: Locacid 0,05% Nang lông và tuyến bã bình thường 

Lô 4: Oxy-5 Nang lông và tuyến bã bình thường 

Lô 5: BBL 10% Nang lông và tuyến bã trong giới hạn bình thường 

Sau 2 tuần bôi acid oleic tai thỏ đã hình thành viêm kiểu trứng cá. Thuốc 

chứng dương và dịch chiết từ rễ cây BBL 10% đã làm phục hồi tổn thương 

trứng cá nhanh hơn so với lô bôi dung môi cồn 20o. 

  

Ảnh 3.27  Tổ chức dưới da và tuyến 
bã thỏ lô bôi cồn 20% ethanol 

Ảnh 3.28  Tổ chức dưới da và tuyến 
bã thỏ bôi Locacid 0,05% 

Sừng hóa biểu mô, tuyến bã còn 
tăng kích thước tổn thương trứng cá 
độ 1 (HE ×400) 

(1)Tuyến bã tăng kích thước 
(2) Sừng hóa 

Nang lông và tuyến bã bình thường 
Tổn thương trứng cá độ 0 (HE ×400) 
1. Biểu bì bình thường  
2. Tuyến bã gần như bình thường 

1 

2 
1 

2 
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Ảnh 3.29  Tổ chức dưới da và tuyến 
bã thỏ bôi Oxy-5 

Ảnh 3.30  Tổ chức dưới da và tuyến 
bã thỏ bôi dịch chiết rễ BBL 10% 

Nang lông và tuyến bã bình thường. 
Tổn thương trứng cá độ 0 (HE×400) 
1. Biểu bì trong giới hạn bình thường 
2. Tuyến bã bình thường 

 

Nang lông và tuyến bã bình thường 
Tổn thương trứng cá độ 0 (HE ×400) 

1. Tuyến bã bình thường 
2. Biểu bì bình thường 

 

3.3. Đánh giá tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của 

dịch chiết từ rễ BBL theo đường bôi trên da bệnh nhân trứng cá thể thông 

thường. 

3.3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 3.15 Số BN tham gia NC và số lượng BN không hoàn thành NC 

Thông tin bệnh nhân    N % 

BN hoàn thành nghiên cứu 105 94% 

BN không hoàn thành nghiên cứu 7 6% 

- Không tuân thủ liệu trình điều trị 3 3% 

- Dị ứng thuốc 2 2% 

- Kích ứng da 2 2% 

Tổng  112 100% 

Tổng số có 112 bệnh nhân được đưa vào danh sách nghiên cứu (Bảng 

3.15), trong đó có 105 bệnh nhân hoàn thành nghiên cứu. 7 bệnh nhân không 

1 

2 
1 

2 
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hoàn thành nghiên cứu lý do: 03 bệnh nhân không tuân thủ liệu trình điều trị, 

02 bệnh nhân bị dị ứng thuốc dừng nghiên cứu, 02 bệnh nhân không chịu được 

tác dụng kích ứng da. 

Bảng 3.16 Thông tin chung về bệnh nhân. 

Thông tin chung  Số lượng n Tỉ lệ % 

Độ tuổi 
12-25 77 70,6% 
26-35 26 23,9% 
>35 6 5,5% 

Nghề nghiệp 

Học sinh 11 10,1 
Sinh viên 40 36,7 
Cán bộ 42 38,5 
Công nhân 12 11,0 
Nội trợ 3 2,8 
Làm ruộng 1 0,9 

Giới tính 
Nam 9 8,3 
Nữ 100 91,7 

Khu vực sinh sống 
Thành thị 105 96,3 
Nông Thôn 4 3,7 

Thời gian mắc bệnh 
<6 tháng 5 4,6 
6-24 tháng 20 18,3 
>24 tháng 84 77,1 

Lối sống, thói quen, 
sở thích 

Căng thẳng, áp lực 77 70,6 
Ăn ngọt, sữa gầy 90 82,6 
Không thể thao 23 21,1 
Thức khuya, mất ngủ 89 81,7 
Sử dụng chất kích thích 25 22,9 

Tiền sử gia đình Gia đình có TC 70 64,2 
Phân loại da Da nhờn 92 87,2 
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Type Da 
II 1 0,9 
III 61 56,0 
IV 47 43,1 

Vị trí tổn thương 

Trán 107 98,2 
2 Má 102 93,6 
Mũi 82 75,2 
Cằm 92 93,6 

Lưng, ngực 57 52,3 

Tổn thương kèm theo 
Dát thâm 97 89,0 
Sẹo lõm 79 72,5 
Sẹo lồi 2 1,8 

Phân loại thể theo 
YHHĐ 

Thể nhẹ 13 11,9 
Trung bình 96 88,1 

Phân loại thể theo 
YHCT 

Thể phế kinh phong nhiệt 60 55,0 
Thể tỳ vị thấp nhiệt 49 44,0 

Bảng 3.16 cho thấy, trong nghiên cứu này tỷ lệ nữ bị bệnh trứng cá cao 

91,7%, nam bị bệnh thấp hơn rất nhiều chỉ chiếm 8,3%.  

Từ bảng trên ta thấy vị trí tổn thương trứng cá cao nhất ở vùng trán là 

98,2%, sau đó là 2 má và cằm là 93,6%, tiếp đến là vùng mũi (75,2%) và vùng 

lưng ngực (52,3%).  

Lứa tuổi bị bệnh trứng cá nhiều nhất nằm ở khoảng 12 - 25 tuổi, với 70,6%. 

Nếu xét từ 26 - 35 tuổi thì tỷ lệ chiếm 23,9%, còn lại trên 35 tuổi là 5,5%.  

Tỷ lệ mắc trứng cá ở học sinh, sinh viên cao nhất với 46,8%, sau đó là cán 

bộ và nhân viên văn phòng lần lượt là 38,25% và 11,0%, các đối tượng khác 

chiếm tỷ lệ nhỏ hơn với tổng 15,2%.  

Bệnh nhân bị bệnh > 24 tháng có tỉ lệ cao nhất với 77,1%, < 6 tháng chiếm 

tỉ lệ thấp nhất 4,6%, 6 - 24 tháng chiếm tỷ lệ 18,3%. 



 
 

88 

Số lượng bệnh nhân ở khu vực thành thị chiếm tỷ lệ 96,3%, còn khu vực 

nông thôn 3,7%.  

Các yếu tố thúc đẩy sự tiến triển bệnh trứng cá. Môi trường làm việc có 

Stress 70,6%, thức khuya, mất ngủ 81,7%, ăn đồ béo ngọt 82,6%. 

 Bệnh nhân bị bệnh trứng cá có tiền sử gia đình chiếm tỷ lệ 64,2%. Týp 

da bị bệnh trứng cá trong nghiên cứu (NC) này theo phân loại của Fitzpatrick 

là: týp III 56,0% và IV 43,1%.  

Trong số bệnh nhân trứng cá, tổn thương kèm theo dát thâm là 89,0%, sẹo 

lõm 72,5%, sẹo lồi 1,8%. 

Trong số bệnh nhân hoàn thành điều trị, có tới 88,1% ở thể trung bình và 

11,9% thể nhẹ. 

 Theo phân loại YHCT, thì 55% ở thể phế kinh phong nhiệt và có 44% thể 

tỳ vị thấp nhiệt. 

3.3.2. Tác dụng điều trị của dịch chiết từ rễ cây BBL theo đường bôi 

trên da bệnh nhân trứng cá thể thông thường   

Bảng 3.17 Sự thay đổi số lượng tổn thương không viêm sau 4,8 và 12 tuần 

điều trị 

Thời gian T0 T4 T8 T12 
Sẩn không viêm 57,17 65,03 28,94 3,72 

SD 19,39 26,13 21,15 9,45 

n 109 105 105 105 

Số lượng trung bình đếm được sẩn đầu đen trắng tăng lên từ 57,17±19,39 

ở lần khám ban đầu đến 65,03±26,13 ở tuần thứ 4 điều trị và sau đó giảm nhanh 

đến 28,94±21,15 ở tuần thứ 8 và gần như hết tổn thương 3,72±9,45 ở tuần thứ 

12. 
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Bảng 3.18 Sự thay đổi số lượng tổn thương viêm sau 4,8 và 12 tuần điều 

trị 

Thời gian T 0 T4 T8 T12 

Mean 18,17 14,57 5,77 0,85 

SD 13,22 12,96 8,73 3,81 

n 109 105 105 105 

Số lượng trung bình đếm được sẩn viêm (sẩn đỏ và mụn mủ) giảm dần từ 

18,17±13,22 ở lần khám ban đầu đến 14,57 ± 12,96  ở tuần thứ 4 điều trị và sau 

đó giảm nhanh đến 5,77± 8,73 ở tuần thứ 8 và gần như hết tổn thương 0,85 ± 

3,81 ở tuần thứ 12. 

Bảng 3.19 Sự thay đổi tổng số tổn thương sau 4,8 và 12 tuần điều trị 

 Thời gian T 0 T4  T8 T12 
n 109 105 105 105 

Mean 75,61 79,60 34,71 4,57 
SD 27,25 33,19 26,79 12,81 
n 109 105 105 105 

Số lượng tổn thương trung bình đếm được cả sẩn viêm và sẩn không viêm 

có xu hướng tăng nhẹ trong 4 tuần đầu điều trị 75,61 ± 27,25 ở lần khám ban 

đầu đến 79,6±33,19  ở tuần thứ 4 điều trị và sau đó giảm nhanh đến 34,71±26,79 

ở tuần thứ 8 và còn rất ít tổn thương  4,57±12,81 ở tuần thứ 12. 
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Biểu đồ 3.8 Mức độ sạch tổn thương theo (Current Measures for the 
Evaluation of Acne Severity 2008) 

Theo thang điểm của Current Measures for the Evaluation of Acne 

Severity năm 2008, mức độ sạch mụn chiểm tỷ lệ 79%, 20% bệnh nhân ở mức 

độ nhẹ (còn một vài tổn thương) chỉ có 1% là ở mức độ trung bình (vừa). 

 

Biểu đồ 3.9 Mối tương quan giữa sẩn đầu đen trắng với thể phế kinh 
phong nhiệt và thể tỳ vị thấp nhiệt 
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Số lượng tổn thương không viêm trong lần thăm khám đầu tiên ở thể tỳ vị 

thấp nhiệt (64,88±17,69) nhiều hơn thể phế kinh phong nhiệt (50,88±18,56) và 

cả hai thể đều có xu hướng tăng sau 4 tuần điều trị (66,75±23,64) và 

(62,22±29,85) số lượng này giảm nhanh ở tuần 8 (30,62±22.35) và (26,23±19) 

và đến tuần thứ 12 thì số lượng tổn thương còn rất ít (4,52±11,3) và (2,42±5,05). 

 

Biểu đồ 3.10 Mối tương quan giữa sẩn viêm với thể phế kinh phong nhiệt 
và thể tỳ vị thấp nhiệt 

Số lượng tổn thương viêm trong lần thăm khám đầu tiên ở thể tỳ vị thấp 

nhiệt (24,92±12,31) nhiều hơn gần gấp 2 lần thể phế kinh phong nhiệt 

(12,67±11,32) và số lượng tổn thương viêm cả hai thể đều có xu hướng giảm 

sau 4 tuần điều trị (18,65± 13,81) và (7,95±7,90) số lượng này giảm nhanh ở 

tuần 8 (8,45±10,10)và (1,42±2,14) và đến tuần thứ 12 thì tổn thương viêm còn 

rất ít: (1,34±4,79) ở thể tỳ vị thấp nhiệt và (0,05±0,32) ở thể phế kinh phong 

nhiệt. 

3.3.3. Tác dụng không mong muốn của dịch chiết từ rễ cây BBL theo 

đường bôi trên da bệnh nhân trứng cá thể thông thường   
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Bảng 3.20 Đánh giá mức độ đỏ da 

 Thời gian Tuần 0 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 
Mean 0,19 0,83 0,61 0,08 
SD 0,28 0,53 0,52 0,22 
n 109 105 105 105 

Bệnh nhân có hiện tượng đỏ da ở mức độ cao nhất là ở tuần thứ 4 

(0,83±0,53), hiện tượng này duy trì đến tuần thứ 8 (0,61±0,52) và giảm dần đến 

tuần thứ 12 thì hầu hết bệnh nhân chỉ còn hiện tượng đỏ da nhẹ (0.08±0,22).  

Bảng 3.21 Đánh giá mức độ khô da 

 Thời gian Tuần 0 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 
Mean 0,17 0,97 0,95 0,32 
SD 0,26 0,44 0,54 0,39 
n 109 105 105 105 

Bệnh nhân có hiện tượng khô da ở mức độ cao nhất là ở tuần thứ 4 

(0,97±0,44), hiện tượng này duy trì đến tuần thứ 8 (0,95±0,54) và giảm dần đến 

tuần thứ 12 chỉ còn hiện tượng khô da nhẹ (0,32±0,39)  

Bảng 3.22 Đánh giá mức độ bong vảy 

 Thời gian Tuần 0 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 
Mean 0,16 0,96 0,94 0,18 
SD 0,26 0,48 0,53 0,35 
n 109 105 105 105 

Bệnh nhân có hiện tượng bong vảy da đỉnh điểm ở tuần thứ 4 (0,96±0,48), 

hiện tượng này duy trì đến tuần thứ 8 (0,94±0,53) và giảm nhanh đến tuần thứ 

12 thì hầu hết bệnh nhân chỉ còn hiện tượng bong da nhẹ (0,16 ±0,35) 

Bảng 3.23 Đánh giá mức độ bỏng rát châm chích 

 Thời gian Tuần 0 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 
Mean 0,12 0,46 0,25 0,01 
SD 0,23 0,54 0,41 0,10 
n 109 105 105 105 
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Hiện tượng bỏng rát đỉnh điểm ở tuần thứ 4 và ở mức độ nhẹ (0,46±0,54), 

hiện tượng này giảm nhanh đến tuần thứ 12 thì hầu hết bệnh nhân không còn 

cảm giác bỏng rát (0,01±0,10).  

Bảng 3.24 Đánh giá mức độ ngứa 

 Thời gian Tuần 0 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 
Mean 0,10 0,66 0,45 0,01 
SD 0,22 0,49 0,55 0,10 
n 109 105 105 105 

Tất cả bệnh nhân đều có phản ứng ngứa ở mức độ nhẹ và trung bình. Ngứa 

nhiều nhất xảy ra ở tuần thứ 4 (0,66± 0,49) sau đó giảm dần ở tuần thứ 8 

(0,45±0,55) và giảm nhanh đến tuần thứ 12 (0,01±0,10) thì hầu hết bệnh nhân 

hết ngứa. 

3.3.4 Mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân TC 

 

Biểu đồ 3.11 TC ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trước và sau điều trị  

Chất lượng cuộc sống trước điều trị là 11,26 và sau điều trị là 2,41 sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0,001.  

3.3.5. Một số hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị (Phụ lục 3.4) 
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Chương 4  
BÀN LUẬN 

 

4.1 Tính an toàn của BBL   

4.1.1 Độc tính cấp  

Dịch chiết từ rễ cây ba bét lùn được mô tả trong Bảng 3.1. Sau khi tiêm 

thuốc thử dịch chiết rễ cây BBL, tất cả chuột trong các lô có hiện tượng mệt, 

giảm vận động, khó thở, sau đó thấy tím tái khi quan sát vùng niêm mạc. Xuất 

hiện chuột chết ở các lô. Tỷ lệ chuột chết tỉ lệ thuận với liều dùng và được trình 

bày ở Bảng 3.1. 

Do đường dùng trên lâm sàng là đường bôi tại chỗ. Vì vậy, khi nghiên cứu 

độc tính cấp chúng tôi dùng đường tiêm dưới da để gần với đường dùng trên 

lâm sàng nhất. Cho chuột tiêm dưới da gáy thuốc thử theo liều tăng dần từ 2,27 

g dược liệu/kg đến 20,43 g dược liệu/kg chuột, theo dõi biểu hiện của chuột 

trong vòng 24 giờ đầu sau khi tiêm thuốc đã quan sát thấy các dấu hiệu của độc 

tính bao gồm giảm vận động, khó thở, sau đó thấy tím tái khi quan sát vùng 

niêm mạc. Liều 2,27 g dược liệu/kg chuột là liều cao nhất không gây chết chuột, 

và liều 20,43 g dược liệu/kg chuột là liều thấp nhất gây chết chuột 100% sau 

24 giờ quan sát. Từ đồ thị biểu thị mối liên quan tuyến tính giữa liều lượng của 

dịch chiết cây từ Ba bét lùn và tỷ lệ chuột chết (Biểu đồ 3.1) đã xác định được 

LD50 = 11,148 (12,753 – 7,938) gam dược liệu/kg, và chỉ số điều trị của mẫu 

thuốc thử là 232,25. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về thuốc có 

nguồn gốc dược liệu với chỉ số TI > 100, đây là dược liệu ít có độc tính cấp 

[100]. 
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4.1.2 Khả năng kích ứng da 

Khả năng gây kích ứng da của dịch chiết rễ cây BBL (Bảng 3.2) được tiến 

hành bằng cách bôi mẫu thuốc thử với các nồng độ 0,05 gam dược liệu/0,5 mL 

(nồng độ 1) và 0,2 gam dược liệu/0,5 mL (nồng độ 2) lên da thỏ. Ở các vùng 

da bôi dung môi pha thuốc là cồn 200 đều không có hiện tượng ban đỏ và phù 

nề, do vậy, giúp loại trừ khả năng kích ứng da là do dung môi pha thuốc. 

Với mẫu thuốc thử nồng độ 1: 0,05 g dược liệu/ 0,5 mL (Bảng 3.2) (tương 

đương dịch chiết BBL 10%), dấu hiệu kích ứng chủ yếu là ban đỏ khó nhận 

thấy ở các thời điểm quan sát trên cả 3 thỏ, không quan sát thấy hiện tượng phù 

nề ở tất cả các thời điểm. Trên cả 3 thỏ bôi mẫu thuốc thử nồng độ 1, hiện tượng 

ban đỏ mất đi và da thỏ hồi phục trong vòng 3 - 5 ngày. 

 Với mẫu thuốc thử nồng độ 2, ở các thời điểm 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ, 

cả 3 thỏ đều có hiện tượng ban đỏ rất rõ, rất dễ nhận thấy. Thỏ số 4,5 và 6, ban 

đỏ còn lan rộng ra ngoài vùng tổn thương (bảng 3.4). Không quan sát thấy hiện 

tượng phù nề trên da ở tất cả các thỏ. Chỉ số kích ứng PII ở nồng độ 0,2 g dược 

liệu/ 0,5 mL là: 3,11 gây kích ứng da mức độ vừa vì vậy ở nồng độ này sẽ 

không sử dụng trên bệnh nhân. Trên cả 3 thỏ, hiện tượng ban đỏ mất đi và da 

thỏ hồi phục trong vòng 7 ngày.  

 Như vậy, dấu hiệu kích ứng chủ yếu khi bôi thuốc thử ở cả hai nồng độ 

là ban đỏ không kèm phù nề, tình trạng kích ứng nặng hơn ở những thỏ bôi 

thuốc nồng độ 2, thể hiện ở mức độ dễ nhận thấy của ban đỏ khi bôi thuốc nồng 

độ 2 so với mức độ khó nhận thấy của ban đỏ khi bôi thuốc nồng độ 1, đồng 

thời thời gian hồi phục sau khi ngừng bôi thuốc nồng độ 2 (7 ngày) cũng dài 

hơn thời gian hồi phục sau khi ngừng bôi thuốc nồng độ 1 (3-5 ngày). Điều này 

cho thấy mức độ kích ứng da của dịch chiết rễ cây ba bet lùn có thể là hiện 

tượng phụ thuộc liều, liều càng cao mức độ kích ứng càng nặng. Chỉ số kích 
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ứng trên da thỏ PII một lần nữa đã làm rõ hơn nhận định này: chỉ số kích ứng 

da của mẫu thuốc thử nồng độ 0,2 gam dược liệu/0,5 mL là 3,11 tương ứng với 

khả năng gây kích ứng da mức độ vừa, và chỉ số kích ứng trên da thỏ PII của 

mẫu thuốc thử nồng độ 0,05 gam dược liệu/0,5 mL là 0,78 (bảng 3.3) tương 

ứng với khả năng gây kích ứng da mức độ nhẹ. Như vậy, khi dùng trên người 

nên bắt đầu từ nồng độ 1 (0,05 gam dược liệu/0,5 mL). 

4.1.3 Khả năng kích ứng mắt 

Dịch chiết từ rễ cây BBL khi dùng trên lâm sàng để điều trị trứng cá vùng 

mặt trong 3 tháng vì vậy cần phải đảm bảo thuốc này không gây kích ứng mắt. 

Khả năng gây kích ứng mắt từ dịch chiết rễ cây BBL (Bảng 3.6) được tiến 

hành bằng cách nhỏ 0,1 mL mẫu thuốc thử vào túi kết mạc mắt phải của thỏ, 

mắt trái không nhỏ gì. Đánh giá các tổn thương giác mạc, mống mắt và kết mạc 

tại các thời điểm 1 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ sau khi nhỏ thuốc. Kết quả cho 

thấy, ở tất cả các thời điểm quan sát đều không nhận thấy các tổn thương ở giác 

mạc, mống mắt và kết mạc (bảng 3.6). Theo hướng dẫn của OECD [107], có 

thể thấy, dịch chiết từ cây Ba bét lùn nồng độ 10% không gây kích ứng mắt thỏ.  

4.1.4. Độc tính bán trường diễn 

Theo WHO, tình trạng chung, trọng lượng cơ thể và các chỉ số huyết học 

là những xét nghiệm bắt buộc khi đánh giá độc tính của thuốc thử. Máu là một 

tổ chức rất quan trọng vì máu liên quan mật thiết với mọi bộ phận, cơ quan 

trong cơ thể [108]. Về mặt bệnh lý, máu chịu ảnh hưởng của tất cả các tổ chức 

đó nhưng đồng thời cũng bị ảnh hưởng và phản ánh tình trạng riêng của cơ 

quan tạo máu. Nếu thuốc có ảnh hưởng đến cơ quan tạo máu thì trước hết các 

thành phần của máu sẽ bị thay đổi, đặc biệt thường làm giảm số lượng bạch cầu 

[109]. Các chỉ số trên của thỏ ở cả hai lô trị đều thay đổi không có ý nghĩa so 

với trước khi dùng thuốc và so với lô chứng ở cùng thời điểm. Như vậy dịch 
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chiết Ba bét lùn không thể hiện độc tính lên tình trạng chung và trên cơ quan 

tạo máu (Bảng 3.7; 3.8; 3.9) và (Biểu đồ 3.2 và 3.3). 

Trong cơ thể, gan là cơ quan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng. Khi 

đưa thuốc vào cơ thể có thể gây độc với gan, làm ảnh hưởng đến chức năng 

gan. Vì vậy, khi đánh giá độc tính của thuốc thì nghiên cứu ảnh hưởng của 

thuốc đối với chức năng gan là rất cần thiết [110]. Để đánh giá mức độ tổn 

thương tế bào gan, thường định lượng nồng độ các enzym có nguồn gốc tại gan 

có trong huyết thanh. Sự tăng nồng độ các enzym này thường gắn liền với độc 

tính của thuốc do sự hủy hoại tế bào gan. Sau 90 ngày bôi da dịch chiết Ba bét 

lùn, ở cả lô trị 1 và lô trị 2 hoạt độ ALT, AST đều nằm trong giới hạn bình 

thường (Biểu đồ 3.4, 3.5). 

Thận là cơ quan bài tiết của cơ thể. Nhu mô thận rất dễ bị tổn thương bởi 

các chất nội sinh và ngoại sinh [109],[110]. Vì vậy, khi đưa thuốc vào cơ thể 

thuốc có thể gây độc, làm tổn thương thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận. 

Đánh giá chức năng thận sau khi dùng thuốc, thường dùng xét nghiệm định 

lượng creatinin máu. Creatinin là thành phần đạm trong máu ổn định nhất, hầu 

như không phụ thuộc vào chế độ ăn hoặc những thay đổi sinh lý mà chỉ phụ 

thuộc vào khả năng đào thải của thận. Khi cầu thận bị tổn thương, nồng độ 

creatinin máu tăng sớm hơn ure. Creatinin máu là chỉ tiêu tin cậy và quan trọng 

hơn ure máu, nên hiện nay dùng để đánh giá và theo dõi chức năng thận. Nồng 

độ creatinin trong máu thỏ sau dùng dịch chiết Ba bét lùn không có sự thay đổi 

khác biệt với lô chứng và so sánh giữa hai thời điểm trước và sau khi uống 

thuốc thử (p>0,05) (Biểu đồ 3.6) 

Giải phẫu đại thể và vi thể gan thận là chỉ số bắt buộc khi đánh giá độc 

tính bán trường diễn theo hướng dẫn của WHO. Hơn nữa xét nghiệm vi thể là 

tiêu chuẩn vàng để đánh giá tổn thương 2 cơ quan chính chịu trách nhiệm 
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chuyển hóa và thải trừ thuốc. Khi dùng đường bôi da cần phải làm thêm xét 

nghiệm vi thể trên da. Trên tất cả các thỏ nghiên cứu, không quan sát thấy có 

thay đổi bệnh lý nào về mặt đại thể của các cơ quan (Ảnh 3.1-3.3). Hình ảnh vi 

thể gan, thận không có sự khác biệt giữa lô chứng và lô nghiên cứu. Hình ảnh 

vi thể da không gây nhiều biến đổi so với chứng (Ảnh 3.4-3.6) 

4.2. Đánh giá khả năng kháng P.acnes và tác dụng điều trị bệnh trứng 

cá trên động vật thực nghiệm 

4.2.1. Mức độ nhạy cảm của P. acnes với dịch chiết rễ cây BBL. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Kim Thanh [111]: 

MIC >1000 µg/mL: Biểu hiện hoạt tính yếu. 

MIC = 1000 µg/mL: Có biểu hiện hoạt tính. 

MIC = 500 µg/mL: Biểu hiện hoạt tính khá tốt. 

Đây là đề tài về trứng cá lần đầu tiên nuôi cấy vi khuẩn P.acnes ở Việt 

Nam. PA rất khó nuôi cấy vì chúng sống trong môi trường kỵ khí vào thời điểm 

nghiên cứu năm 2015 toàn miền Bắc chỉ có duy nhất Labo xét nghiệm bệnh 

viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới có tủ nuôi cấy kỵ khí và máy định danh vi 

khuẩn đủ điều kiên tiêu chuẩn để làm thí nghiệm. Giá thành của mỗi mẫu 

nghiên cứu rất đắt. Trong nghiên cứu này chúng tôi không so sánh với các 

kháng sinh khác vì mục tiêu chỉ muốn biết dịch chiết BBL 10% (4,4mg/mL) và 

20% (8,8mg/mL) chúng có tác dụng với PA hay không. Chủng vi khuẩn chuẩn 

được mua từ Mỹ vì vậy chúng tôi phải thăm dò liều nếu đánh giá các mẫu bắt 

đầu từ các nồng độ 200 µg/mL tương đương với 0.2mg/mL cho đến nồng độ 

tăng dần 17,6mg/mL, tổng số 10 mẫu thử cho một chủng chuẩn P. acnes ATCC 

(bảng 3.10).  

Khi nuôi cấy vi khuẩn PA từ bệnh nhân khả năng bắt được vi khuẩn là 

10% cứ 10 bệnh nhân nuôi cấy và định danh vi khuẩn chỉ có 1 dương tính trong 
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nghiên cứu này chúng tôi đã lấy mẫu 20 bệnh nhân (20 mẫu nuôi cấy) nhưng 

khi nuôi cấy và định danh chỉ được 2 mẫu dương tính với PA để thử thuốc. 

Trước khi đánh giá tác dụng của thuốc có nhạy cảm với PA hay không chúng 

tôi phải thử độ tinh khiết của thuốc xem có lẫn tạp chất hay VK khác không.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên chủng P. acnes ATCC, BBL có 

MIC là 8.8 mg/mL (bảng 3.10), Giá trị MIC từ nghiên cứu của chúng tôi cao 

hơn so với các nghiên cứu khác như nghiên cứu của Tsung-Hsien Tsai và cộng 

sự (2009) về hoạt tính kháng khuẩn của một số loại thảo dược với P. acnes cho 

MIC của dịch chiết từ hoa hồng là 2mg/mL, của cây duzhong là 0,5 mg/mL, 

của Rosmarinus officinalis L là 0,56 mg/mL [112], và nghiên cứu của 

Debprasad Chattopadhyay về hoạt tính kháng khuẩn của Mallotus peltatus với 

các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Proteus mirabilis 

có MIC từ 0,128mg/mL đến 2 mg/mL [113].  

Năm 2010 tác giả Tsung và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu hoạt tính 

chống viêm của dịch chiết từ hoa nhài, giảo cổ lam, sả, kim ngân hoa, Đỗ trọng 

và trà Yerba mate. Bằng cách gây ra phản ứng viêm đặc hiệu do  P. acnes. 

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá hoạt tính kháng sinh và chống viêm của 10 loại 

thảo dược kết quả cho thấy dịch chiết methanol của hoa hồng (Rosa damascene), 

Đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv), và trà Yerba mate có tác dụng ức chế sự 

tăng trưởng của P. acnes với nồng độ ức chế tổi thiểu lần lượt là 2; 0.5 và 

1mg/mL. Ngoài ra, dịch chiết của Đỗ trọng và trà Yerba mate còn làm giảm 

tiết các cytokin tiền viêm như yếu tố hoại tử u alfa, IL- 8 và IL-1 beta được tiết 

ra từ tế bào đơn nhân người [114], trong nghiên cứu của chúng tôi chưa đánh 

giá được các cytokin tiền viêm và MIC trong nghiên cứu của chúng tôi còn cao 

hơn rất nhiều so với tác giả Tsung. 
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MIC của BBL với P. acnes phân lập từ bệnh nhân là 4,4mg /mL (Bảng 

3.11), giá trị này thấp hơn ½ so với MIC của BBL với chủng chuẩn. Điều này 

có thể do nước ta, việc quản lý thuốc vẫn còn rất lỏng lẻo, người dân khi bị 

bệnh thường không đi khám, tự mua thuốc điều trị mà không có đơn thuốc từ 

bác sỹ chuyên khoa, nên hầu hết các bệnh nhân bị bệnh trứng cá đã dùng các 

chế phẩm có hoạt tính kháng sinh trước đó, ngoài ra trong bệnh phẩm trứng cá 

có thể có các thành phần làm suy yếu độc lực của vi khuẩn, do đó thử nghiệm 

cho thấy dịch chiết BBL có hoạt tính mạnh với P. acnes chủng phân lập từ bệnh 

nhân mạnh hơn chủng chuẩn ACTC.  

Năm 2014 Priyam Sinha đã chứng minh tác dụng của vỏ quả lựu (P. 

granatum), rễ vỏ cây dâu tằm (M.alba), xuyên bạch chỉ (A. anomala), và Hoàng 

liên (M. aquifolium) thể hiện nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trong khoảng 4-

50 mg/mL với PA [115]. Trong khi MIC của BBL là 4,4mg/mL, như vậy, khả 

năng kháng khuẩn của BBL cao hơn so với vỏ quả lựu, xuyên bạch chỉ và hoàng 

liên. 

4.2.2 Tác dụng của Ba bét lùn trên mô hình động vật thí nghiệm 

4.2.2.1. Đối tượng và chất liệu nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu là chuột cống đực trắng vì đây là các động vật 

thường xuyên được dùng cho các nghiên cứu trước khi nghiên cứu trên người. 

Do lượng testosteron trong cơ thể có ảnh hưởng đến bệnh trứng cá, nên động 

vật được chọn vào nghiên cứu 100% là giống đực nhằm đưa vào nghiên cứu 

động vật đồng nhất về nồng độ hormon này. 

Năm 1989, hội da liễu Hoa Kỳ chứng minh tai thỏ có nhiều đặc điểm phù 

hợp cho nghiên cứu TC vì tính khả thi, độ tin cậy và tính trùng lặp cao. Tai thỏ 

có thể dùng để gây dựng mô hình, cũng có thể dùng để đánh giá tác dụng điều 
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trị. Phương pháp này dựa theo mô hình của Kligman do hội da liễu Hoa kỳ 

khuyến cáo năm 1989 [116]. 

 Quá trình gây trứng cá thành công nếu sau 14-21 ngày, tai thỏ tại vị trí 

bôi có biến đổi: tăng độ dày lớp biểu bì, bề mặt da thô cứng, các nang lông nổi 

sần khỏi bề mặt da và có đầu đen; quan sát hình ảnh vi thể thấy: các tế bào biểu 

mô tuyến tăng kích thước và chứa nhiều hạt lipid, tế bào lớp thượng bì tăng 

sừng hóa. Đặc điểm chính của mô hình tai thỏ là thúc đẩy quá trình sừng hóa, 

do vậy thường được lựa chọn để thử tác dụng của các thuốc có tính chất tiêu 

mụn [117]. Thỏ càng gần với độ tuổi trưởng thành, khả năng phát sinh trứng cá 

càng lớn; mặt khác khả năng đáp ứng với kích thích hóa chất cũng như tính 

đồng nhất của thỏ đực cao hơn thỏ cái. Do đó, người ta thường lựa chọn thỏ 

đực 12 tuần tuổi, trọng lượng 2- 4 kg làm đối tượng để xây dựng mô hình trứng 

cá. Tai thỏ có diện tích lớn, mật độ nang lông lớn, các tế bào thượng bì rất mẫn 

cảm với các kích thích hóa chất. Tại vị trí gần lỗ tai ngoài, mật độ và kích thước 

của nang lông rõ rệt; do vậy, trong thực nghiệm thường lựa chọn phần xung 

quanh lỗ tai của mặt trong vành tai thỏ làm vị trí thử thuốc, kích thước phổ biến 

dùng 2x2 cm, lượng dùng 0.25mL- 0,1mL nếu; liệu trình 1 lần/ngày x 5 

ngày/tuần x 3 tuần liên tục. Thông thường có thể làm phát sinh trứng cá ở mức 

độ 2- 3(+) sẽ được coi là thành công [118].  

 Chất liệu nghiên cứu dựa trên căn nguyên bệnh sinh của bệnh trứng cá 

nên chúng tôi chọn tác nhân để gây mô hình là: 

 Vi khuẩn P. acnes là tác nhân chính gây ra tình trạng viêm đặc trưng kiểu 

trứng cá trên tai chuột cống trắng nhằm gây mô hình giống trên người nhất. 

Theo tác giả Pandey Chetana và cộng sự [104] thì với lượng 140µg vi 

khuẩn P. acnes đã được ủ ở nhiệt độ 65oC trong 30 phút đã làm cho kích thước 
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tai chuột tăng lên, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy nhiều tế bào viêm xâm nhập, 

cấu trúc tuyến bã không còn toàn vẹn, hình thành mụn dưới biểu bì. 

Acid oleic là một acid béo không no, bình thường được sản sinh nhiều tại 

tuyến bã trong trường hợp trứng cá, khi xuất hiện nhiều sẽ gây nên tình trạng 

sừng hóa cổ tuyễn bã, làm tuyến bã ứ đọng, tăng kích thước, tăng tình trạng 

viêm.  

Sử dụng mô hình động vật cho thử thuốc đã phát triển hàng thế kỷ nay 

được tăng theo cấp số nhân. Mô hình động vật được sử dụng để bắt chước tình 

trạng bệnh da của người. Mặc dù có những mô hình động vật gây trứng cá khác 

nhau, chẳng hạn như các con chó không lông Mexico, chuột và thỏ. Không có 

mô hình hoàn hảo nào đại diện cho cả bốn cơ chế bệnh sinh của bệnh trứng cá 

[119],[120].  

Hiện tại, việc xây dựng mô hình trứng cá trên thực nghiệm đang gặp phải 

2 hạn chế: Một là, vi khuẩn góp phần gây trứng cá PA chỉ tồn tại trên da của 

loài người, do đó trong quá trình thực nghiệm, chủng vi khuẩn này phải được 

cấy ghép sang động vật. Hai là, nội tiết tố và sự hoạt động của các tuyến bã 

giữa người và động vật không giống nhau, do đó các mô hình không thể phản 

ánh chính xác hoàn toàn cơ chế bệnh trên người. Từ đó, có thể thấy trứng cá có 

nguyên nhân và cơ chế phức tạp, do nhiều yếu tố cùng tác động, các phương 

pháp tạo mô hình hiện nay thường chỉ mô phỏng được ở một khía cạnh của 

bệnh, chưa đáp ứng được với nhu cầu của nghiên cứu.  

4.2.2.2 Tác dụng BBL trên mô hình tai chuột 

*Gây viêm bằng vi khuẩn P. acnes tại vành tai chuột cống trắng. 

So với các loài động vật lớn, những con chuột có nhiều lợi thế, bao gồm 

kích thước nhỏ, giá thành thấp, và chúng có sẵn với số lượng đủ lớn để đánh 
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giá thống kê. Tuy nhiên, tai chuột có chứa loại tế bào mà không giống với các 

tế bào trong nang lông của người. 

Năm 2015 Jang YH và cộng sự [121]. Đã tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm 

khảo sát ảnh hưởng của PA lên sự phát triển của tổn thương viêm trong bốn 

chủng chuột với mức độ khác nhau của các đáp ứng miễn dịch nhằm phát triển 

một mô hình viêm TC tối ưu trên chuột. Vi khuẩn P. acnes dưới dạng huyền 

phù (108 và 109 [CFU]/mL) được tiêm vào lưng của 4 chủng chuột khác nhau: 

HR-1, BALB, VDR k, SCID. Mức độ viêm nhiễm được đánh giá sau hai tuần 

tiêm P. acnes. Ngoài ra, kiểm tra mô bệnh học và nhuộm hóa mô miễn dịch 

nhằm bộc lộ dấu ấn sinh học viêm được thực hiện trên mẫu mô. 

Chủng chuột HR-1 biểu hiện phản ứng viêm đáng chú ý nhất với sự tăng 

sinh biểu mô và hình thành microcomedone. Nhóm tiêm 109 CFU / mL PA biểu 

hiện mạnh hơn nhóm tiêm 108 CFU / mL. Chủng chuột HR-1 là một ứng cử 

viên sáng giá cho sự phát triển của một mô hình viêm kiểu trứng cá mới trên 

chuột 

Năm 2015 tác giả Takashi Matsumoto đã nghiên cứu đề tài dược động học 

của polyphenol trong thuốc Jumihaidokuto (JHT), là thuốc YHCT Nhật Bản 

(Kampo), đã được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh về da như đỏ, sưng, 

đau buốt, rát, và bệnh viêm da cấp tính hoặc có mủ, nổi mày đay, eczema, JHT 

được báo cáo là có hiệu quả ở bệnh nhân TC, tác giả đưa ra giả thuyết rằng JHT 

cải thiện tình trạng viêm da thông qua tác dụng chống oxy hóa của polyphenol 

trong JHT. Chuột cống trắng được tiêm dưới da vi khuẩn P. acnes nhanh chóng 

gây sưng tai và ban đỏ, tiếp theo là tăng 181% độ dày tai trong thời gian 24 h 

so với trước khi tiêm. Mặt khác, những con chuột được điều trị bằng 0,5g/kg 

JHT chỉ tăng 132% độ dày tai chuột, trong khi đó prednisolone biểu hiện tăng 
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123%. Những kết quả này gợi ý rằng JHT có tiềm năng điều trị viêm do TC 

[122]. 

*Tác dụng chống viêm diệt khuẩn trên mô hình tai chuột của BBL. 

 Gây viêm bằng vi khuẩn P.acnes tại vành tai chuột cống trắng. 

Chúng tôi chọn tiêm vi khuẩn sống nồng độ 108 vi khuẩn /mL với thể tích 

20 µl vào vành tai chuột vì trong nghiên cứu  triển khai mô hình gây bệnh trứng 

cá trên động vật thực nghiệm, chúng tôi đã khảo sát liều tối ưu trên vành tai 

chuột cống đực là108 vi khuẩn/mL gây đáp ứng viêm mạnh nhất (520,5 ± 

46,0µm) [79]. Sau khi tiêm P. acnes,  đo độ dày vành tai chuột ngày 1 lần, sau 

48h chúng tôi thấy đáp ứng viêm mạnh hơn cả đáp ứng viêm trong nghiên cứu 

triển khai mô hình (644,12 ± 95 µm)  so với điểm khác biệt này có lẽ là do 

chúng tôi tiêm trực tiếp vi khuẩn sống vào tai chuột. Sau khi tiêm dung dịch 

chứa P.acnes 108 vi khuẩn /mL với thể tích 20 µl vào mô dưới da của vành tai 

chuột, tiến hành đo độ dày tai chuột mỗi ngày 1 lần trong 26 ngày . 

 Kết quả từ Bảng 3.12 cho thấy nhóm tiêm P. acnes đáp ứng viêm tăng 

lên rõ rệt, độ dày vành tai chuột sau 48h là 644,12 ± 95 µm sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với thời điểm trước nghiên cứu (p<0,001). Đồng thời với đo 

độ dày tai chuột thì đánh giá bằng mắt thường cũng nhận thấy: vị trí tiêm có 

hình ảnh sung huyết, sưng đỏ tổ chức da và lan ra các vị trí lân cận (ảnh 3.10). 

Kết quả này có sự tương đồng với hình ảnh vi thể giải phẫu bệnh: Độ dày vành 

tai chuột tăng lên rõ rệt, thượng bì dày lên, nang lông tuyến bã giãn rộng, mô 

đệm xung huyết, tập trung bạch cầu đa nhân trung tính, tế bào lympho và tương 

bào (ảnh 3.11, 3.13, 3.15, 3.17).  

Trong khi đó ở lô 1 (Tiêm PBS)  là dung môi dùng để pha loãng vi khuẩn 

P.acnes, độ dày tai chuột trước nghiên cứu và sau 48 giờ tương ứng là 295 ± 

15 và 320 ± 26 µm, sự khác biệt về độ dày tai chuột giữa 2 thời điểm không có 
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ý nghĩa thống kê (p>0,05). Quan sát bằng mắt thường không thấy có hiện tượng 

viêm sưng (ảnh 3.9), hình ảnh giải phẫu bệnh không thấy có thay đổi ở thượng 

bì, tuyến bã và mô đệm (ảnh 3.12, 3.14, 3.16, 3.18). 

Từ kết quả  2 ngày nghiên cứu cho thấy: việc tiêm PBS không gây nên 

hiện tượng viêm kiểu trứng cá trên vành tai chuột, trong khi lô tiêm dung dịch 

có chứa vi khuẩn P.acnes đã gây ra tình trạng viêm rõ rệt trên vành tai chuột 

(Độ dày vành tai chuột tăng lên rõ rệt, thượng bì dày lên, nang lông tuyến bã 

giãn rộng, mô đệm xung huyết, tập trung bạch cầu đa nhân trung tính, tế bào 

lympho và tương bào). Chứng tỏ chúng tôi đã gây thành công mô hình viêm 

kiểu trứng cá trên vành tai chuột cống trắng. 

Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của tác giả Larry M. De Young và 

cộng sự, độ dày tai cũng tăng nhanh 4-5 ngày đầu tiên sau khi tiêm dung dịch 

chứa vi khuẩn  P.acnes vào mô dưới da của vành tai chuột [123]. Nghiên cứu 

của tác giả Pandey Chetana và cộng sự cho kết quả  sau tiêm 140µg vi khuẩn 

P.acnes độ dày tai chuột tăng cao và duy trì ổn định từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 

10 [104]. Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy ngày thứ 2 tai chuột sưng 

to nên tiến hành lấy mẫu đánh giá giải phẫu bệnh vi thể tai. 

Đáp ứng viêm của vành tai chuột với dịch chiết rễ BBL 

Tetraciclin là một kháng sinh thuộc họ tetraciclin là thuốc lựa chọn đầu 

tiên để diệt vi khuẩn P. acnes, được bào chế dưới dạng gel bôi tại chỗ với nồng 

độ 2%. 

Cặn chiết từ rễ cây Ba bét lùn được pha loãng trong cồn 200  ở các nồng 

độ 10%, 20% và 40% . Là các nồng độ được pha  tương đương liều dân gian 

(1kg dược liệu khô ngâm trong 5 lít rượu),  ½ liều dân gian và gấp đôi liều dân 

gian)  
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 Chúng tôi tiến hành bôi thuốc trên vành tai chuột bắt đầu từ ngày thứ 2, 

khi mà đáp ứng viêm là mạnh nhất, hay độ dày tai chuột là lớn nhất kéo dài cho 

đến khi độ dày tai chuột trở về bình thường 26 ngày.  

 Sau khi tiến hành bôi thuốc tetracyclin ở nhóm chứng dương và các lô 

thử thuốc mỗi ngày 1 lần, đo kích thước độ dày tai chuột ngày một lần. Nhận 

thấy kích thước độ dày giảm dần giữa các ngày đo. Độ dày tai chuột khi bôi 

tetracyclin giảm dần và trở về bình thường ở ngày thứ 16 tiếp đến là nhóm bôi 

dung dịch chiết cồn 10% độ dày tai chuột trở về bình thường sau 22 ngày trong 

khi ở các nhóm khác thì độ dày tai chuột trở về bình thường sau 26 ngày Biểu 

đồ 3.7 cho thấy sự khác biệt giữa nhóm bôi dịch chiết BBL 10% so với nhóm 

bôi dung môi cồn là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05 trong khi 

ở nhóm bôi dịch chiết BBL 20% và 40% không có sự khác biệt. lý giải điều 

này do nồng  độ thuốc BBL càng cao thì có sự  kích ứng da vì vậy khả năng da 

trở về bình thường lâu hơn. Vậy khi áp dụng trên người có thể lựa chọn dịch 

chiết BBL 10%. 

Liu (2012) đã đánh giá hiệu quả lâm sàng và mô bệnh học của điều trị TC 

bằng ánh sáng xanh bước sóng 400-420 nm. Bằng cách tiêm dưới da tai chuột 

vi khuẩn PA. Đánh giá sự xuất hiện của yếu tố hoại tử u (TNF-α) và enzym 

phân huỷ protein ngoại bào (matrix metalloproteinase 2 (MMP-2)) là dấu hiệu 

của viêm liên quan đến trứng cá. Kết quả có sự cải thiện rõ rệt sau 6 lần điều 

trị hai tuần một lần. Trên hoá Mô miễn dịch và PCR cho thấy TNF-α và MMP-

2 tương quan với mức độ hình thành trứng cá và giảm khi được điều trị bằng 

ánh sáng 420 nm [120]. Trong nghiên cứu này chúng tôi chưa định lượng được 

yếu tố hoại tử u (TNF-α) và enzym phân huỷ Protein ngoại bào (MMP-2) sau 

điều trị, trong tương lai chúng tôi sẽ có những nghiên cứu sâu về hoá mô miễn 

dịch và PCR. 
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 4.2.2.3 Tác dụng BBL trên mô hình tai thỏ 

Đáp ứng viêm trứng cá sau khi bôi acid oleic lên ống tai ngoài của thỏ. 

Như đã biết về cơ chế bệnh sinh, trong bệnh trứng cá ở người acid béo tự 

do tăng, là vai trò quan trọng gây ra quá trình viêm trực tiếp, kích thích làm 

tăng sự sừng hoá và gây xơ hoá cổ tuyến bã. Acid oleic là một trong những acid 

béo không no, được dữ trữ tại mô mỡ của cơ thể người. Nên sau khi tham khảo 

các báo cáo của các tác giả trên thế giới [124], việc dùng acid oleic là phù hợp 

với mục đích của đề tài là gây mô hình trứng cá trên đông vật và cơ chế bệnh 

lý trứng cá.  

Acid oleic được pha loãng với dung dịch parafin để được dung dịch có 

đậm độ 50%. Hàng ngày trong quá trình bôi tiến hành đánh giá bằng mắt thường 

đáp ứng viêm và sưng lỗ chân lông trên ống tai ngoài của thỏ.  

Trong 1 tuần đầu đáp ứng viêm chưa biểu hiện rõ tại lỗ chân lông. 

Sang tuần thứ 2 bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ chân lông sưng đỏ và đến cuối 

tuần thứ 2 thì hầu hết tất cả lỗ chân lông trên vùng được bôi thuốc đều sung 

huyết, đỏ nề lên, nhìn rõ bằng mắt thường, kích thước khoảng 2-3 mm. Chứng 

tỏ tình trạng bịt tắc lỗ chân lông do dung dịch acid oleic kéo dài có ảnh hưởng 

trực tiếp đến kích thước và biểu hiện viêm. 

Sang tuần thứ 3, cũng bằng việc quan sát trong quá trình bôi, kích thước 

và đáp ứng viêm tại các lỗ chân lông có vẻ như không tiến triển thêm so với 

tuần thứ 2, hầu hết các lỗ chân lông vẫn giữ nguyên kích thước viêm. Kết quả 

này sau khi đối chiếu với thời gian gây mô hình bằng a. oleic trong vòng 2 tuần 

của tác giả ZHANG Xiao-dong ( 2012 ) [105] thì khá tương đồng về thời gian 

đáp ứng viêm mạnh nhất.  

Để xác định chắc chắn đặc điểm tính chất viêm của lỗ chân lông việc tiến 

hành cắt lấy mẩu ống tai ngoài 1×1 cm làm giải phẫu bệnh vi thể là rất cần thiết. 
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Hình ảnh thu được là: có sừng hóa nặng, tuyến bã có tăng kích thước, tăng kích 

thước huyết quản và tăng mao mạch, không có xâm nhập viêm. Kết quả trên 

tương ứng với phân độ 3 của tác giả ZHANG Xiao-dong (2012) [105] và có 

những nét tương đồng với các mô hình thực nghiệm gây trứng cá của các tác 

giả khác  

Tác dụng của BBL trên vành tai thỏ sau khi gây mô hình. 

 Acid isotretinoin là một dẫn xuất của vitamin A, Benzoyl peroxid có tác 

dụng là giảm kích thước tuyến bã, giảm tốc độ tiết bã, bình thường hóa lớp 

sừng cổ nang lông tuyến bã nên làm giảm quá trình hình thành nhân trứng cá. 

Cơ chế của mô hình gây trứng cá bằng acid oleic là thông qua tác dụng bít tắc 

lỗ chân lông gây sừng hóa. Nên lựa chọn isotretinoin và Benzoyl peroxid để 

làm đối chứng dương là phù hợp với cơ chế tác dụng dược lý của thuốc. [5] 

Quan sát bằng hình ảnh nội soi: (ảnh 3.23, 3.24, 3.25, 3.26) Tai thỏ bình 

thường mỏng, da mềm mại và lỗ chân lông nhỏ. Tai thỏ lô 1 bôi Parafin cơ bản 

không có nhiều biến đổi nang lông tuyến bã bình thường trong khi các lô từ 2 

đến 5 bôi acid oleic đều có hiện tượng nang lông sưng phồng giãn rộng tăng 

kích thước đáng kể có các điểm mầu đen tắc nghẽn trong da sau 3 tuần gây mô 

hình Tuy nhiên không thấy kèm theo mụn mủ giống như trứng cá viêm  

 L2 bôi cồn sau 2 tuần vẫn còn hiện tượng nang lông tăng kích thước điểm 

trung bình =3 

L3, L4, L5 bôi Isotretinoin, Benzoyl peroxid và dịch chiết rễ BBL 10% 

hàng ngày, quan sát bằng mắt thường ảnh hưởng của thuốc với kích thước sưng 

đỏ của lỗ chân lông, có thể nhận thấy đáp ứng viêm trên lỗ chân lông giảm dần. 

Cuối tuần thứ 2 sau khi bôi thuốc, chụp nội soi ống tai ngoài (F) thỏ đồng thời 

đối chiếu với hình ảnh trước khi bôi thuốc và hình ảnh ống tai ngoài (T) thỏ, 

thì đáp ứng viêm giảm rõ rệt, lỗ chân lông không còn sưng đỏ, kích thước lỗ 
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nhỏ hơn, vẫn còn một số lỗ chân lông kích thước chưa về bình thường, nhưng 

hầu như đã hết sưng đỏ tương đương thang điểm 1  

Quan sát vi thể: (ảnh 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) Lô 1: da tai mỏng, ranh giới 

giữa các lớp rõ ràng nang lông, tuyến bã bình thường. Sau khi gây mô hình 

bằng acid oleic ở lô 2,3,4,5: lớp tế bào sừng tăng độ dày, lỗ chân lông nở rộng, 

tăng kích thước nang tuyến, tăng số lượng tế bào tuyến và có sự xâm nhập của 

tế bào viêm. Sau 2 tuần bôi thuốc lô 1 giống hình ảnh ban đầu, lô 2 (lô bôi cồn), 

lớp tế bào sừng tăng nhiều về độ dày và sừng hóa, nang tuyến bã nở rộng chưa 

trở về bình thường 

Lô 3,4,5 sau 2 tuần điều trị bằng Isotretinoin và Benzoyl Peroxid, BBL 

10% thì kết quả có sự tương đồng giữa đánh giá đại thể và vi thể là: Nang lông 

và tuyến bã trở về bình thường. Điều này càng chứng tỏ tác dụng Isotretinoin 

và Benzoyl Peroxid, BBL 10% có ảnh hưởng rõ rệt đến tác dụng tiêu sừng ở 

tai thỏ.  

4.3 Đánh giá tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của dịch 

chiết từ rễ BBL theo đường bôi trên da bệnh nhân trứng cá thể thông 

thường. 

4.3.1. Tính cấp thiết của nghiên cứu  

Một nghiên cứu từ Hoa Kỳ chỉ ra rằng thanh thiếu niên bị trứng cá gần 

như 100%. Trong đó, chỉ có khoảng 20% cần sự giúp đỡ của bác sĩ [125]. Một 

nghiên cứu của thanh thiếu niên ở New Zealand trứng cá ở nam 91% và nữ 

79%. Trứng cá nặng đã được ghi nhận ở 6,9% nam giới và chỉ 1,1% phụ nữ 

[126]. Trần Thị Song Thanh (2001) nghiên cứu trên 1162 bệnh nhân trứng cá 

thấy hầu hết bệnh nhân trứng cá gặp ở lứa tuổi từ 15-25, chiến 73,5 % [127]. 

4.3.2 Đặc điểm chung 

Giới tính 
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Theo bảng 3.16 với mẫu nghiên cứu 109 bệnh nhân chúng tôi nhận thấy 

rằng sự phân bố về giới tính trong bệnh trứng cá có sự chênh lệch nhiều nữ 

chiếm 91,7%, nam chỉ có 8,3%. Sự chênh lệch về giới tỷ lệ nữ /nam tương 

đương 9/1. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

Tỷ lệ này không phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu trong và ngoài 

nước. Mai Bá Hoàng Anh (2012) trong tổng số 325 bệnh nhân có 68,3% nữ, 

31,7% nam. (2013) theo tác giả Nguyễn Thị Ngọc thấy tỷ lệ nữ là 75,8%, nam 

24,2%[128][129]. Theo nghiên cứu của Diane M. Thiboutot (2016), tiến hành 

nghiên cứu trên 4340 bệnh nhân đối tượng là thanh niên thì tỷ lệ nam/nữ là 1/1 

[131]. 

Để lý giải cho sự chênh lệch về giới so với các kết quả nghiên cứu trước 

là do nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành lấy mẫu tại cơ sở chữa bệnh là 

bệnh viện YHCT chủ yếu bệnh nhân nữ lựa chọn điều trị và mẫu chúng tôi 

chọn có chủ định, các đối tượng tham gia nghiên cứu đã được khám và chẩn 

đoán bị bệnh trứng cá mức độ nhẹ và vừa. Thực tế, khi mắc bệnh trứng cá ở 

mức độ nhẹ và vừa thì sẽ được phụ nữ quan tâm nhiều hơn nam.  

Bệnh phấn thích hay toà sang (trứng cá) có nguyên nhân cơ bản là phế 

kinh phong nhiệt. Bên cạnh đó yếu tố hậu thiên do bởi ăn uống sinh hoạt không 

điều độ, ăn nhiều thức ăn cay nóng nhiều dầu mỡ làm tổn hại đến công năng 

vận hóa thủy cốc của tỳ vị, khiến cho sinh thấp, sinh nhiệt. Đây là những nhân 

tố gây bệnh chung cho cả hai giới. Can chủ sơ tiết, điều đạt đến kỳ kinh nguyệt 

huyết mất nuôi dưỡng can dẫn đến can sơ tiết kém, can khí dễ uất kết, tính tình 

khó chịu, uất kết hóa nhiệt càng làm tăng quá trình hóa nhiệt của ngoại tà và 

trọc âm. Như vậy, bằng lý luận YHCT chúng ta giải thích được vì sao bệnh 

trứng cá hay gặp ở nữ nhiều hơn ở nam? 

Độ tuổi 
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Theo bảng 3.16 độ tuổi bị bệnh trứng cá nhiều nhất là 12-25 tuổi 70,6%, 

26-35 tuổi chiếm 23,9%, thấp nhất là độ tuổi > 35 chiếm 5,5%.  

 Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu ở trong nước như: 

 Trần Thị Song Thanh nghiên cứu 1161 bệnh nhân trứng cá thì tuổi 15-25 

chiếm 73,4% [127]. Đào Thị Minh Châu (2011) đưa ra kết quả 15-24 tuổi chiếm 

66,7%, độ tuổi 25-29 chiếm 25%, và thấp nhất là trên 30 tuổi với 8,3% [82]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc (2013) có kết quả 15-24 tuổi chiếm 75,8% 

[129]. Nghiên cứu của Trần Văn Thảo (2014) 15-24 tuổi chiểm tỷ lệ 66,4% và 

>30 tuổi 3,8% [130]. 

 Như vậy, kết quả nghiên cứu về tuổi bị bệnh ở bệnh nhân của chúng tôi 

so với các nghiên cứu khác thì có sự tương đồng. Tỷ lệ bệnh gặp nhiều nhất ở 

lứa tuổi 12-25 và ít nhất ở lứa tuổi > 35. Điều này có thể được giải thích là ở 

độ tuổi thanh thiếu niên, cơ thể phát triển mạnh, tăng tiết nội tiết trong đó quan 

trọng là androgen, hormon này được tiết ra ở buồng trứng nữ và tinh hoàn nam 

giới, ngoài ra nó còn tiết ra ở tuyến thượng thận và tại tuyến bã. Hormon này 

tác động lên tuyến bã làm tuyến bã tăng kích thước và tăng hoạt động, tiết ra 

nhiều chất bã, thuận lợi cho thương tổn trứng cá hình thành và phát triển [8].  

 Với độ tuổi 12 - 25 và từ 26 - 35 đa số bệnh nhân hiện đang là học sinh, 

sinh viên và một số là nhân viên văn phòng, cán bộ công chức họ có nhiều mối 

quan hệ xã hội, do đó mối quan tâm đến bề ngoài được chú ý hơn cả. 

Theo lý luận YHCT, tuổi thanh thiếu niên là tuổi mà tạng thận đóng vai 

trò quan trọng nhất vì thận không chỉ chủ về thủy hỏa, nguồn gốc của sinh mệnh 

mà còn chủ về sinh trưởng và phát dục. Thiên thượng cổ thiên chân luận, sách 

Tố Vấn ghi lại: “con gái 7 tuổi thận khí thịnh, răng thay, tóc dài, 14 tuổi (2x7) 

thì có thiên quý, mạch nhâm thông, mạch xung thịnh, kinh nguyệt ra đúng kỳ 

cho nên có thể có con, 21 tuổi (3x7) thận khí cân bằng cho nên răng khôn mọc, 
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28 tuổi (4x7) thì gân cốt cứng cáp, tóc dài hết sức, thân thể mạnh mẽ, 35 tuổi 

(5x7) mạch dương minh suy, da mặt bắt đầu nhăn rám, tóc bắt đầu rụng, 42 tuổi 

(6x7) ba mạch dương đều suy ở phần trên, mặt nhăn nheo tóc bắt đầu bạc, 49 tuổi 

(7x7) mạch nhâm hư, mạch xung suy kém, thiên quý kiệt, đường mạch túc thiếu 

âm không thông cho nên hình thể suy tàn mà không sinh đẻ nữa. Con trai 8 tuổi 

thận khí đến, 16 tuổi thận khí thịnh,... 64 tuổi (8x8) thận khí suy”. Đoạn kinh văn 

trên đã miêu tả một cách khái quát có hệ thống về đặc điểm sinh lý của cả hai giới. 

Đối chiếu với quan điểm của YHHĐ về mối liên quan chặt chẽ giữa giữa các 

hormon sinh dục trong cơ chế bệnh sinh, chúng ta thấy được sự tương quan trong 

lý luận của YHCT. Các nghiên cứu của YHHĐ đều chỉ ra rằng bệnh trứng cá đa 

phần xuất hiện ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tương ứng với giai đoạn phát triển sinh 

lý của YHCT là khi thận khí thịnh, thiên quý đến, và bệnh cũng giảm dần sau 30 

đến 35 tuổi tương ứng với giai đoạn mạch dương suy, thiên quý suy kém. 

Thời gian mắc trứng cá 

Theo bảng 3.16 thì thời gian bị bệnh trứng cá của nhóm nghiên cứu >24 

tháng chiếm tỉ lệ cao nhất 77,1%, còn dưới 6 tháng chiếm tỷ lệ 4,6%.  

So sánh với một số tác giả đã nghiên cứu trước đây tại Việt Nam và thế 

giới thì kết quả này có sự tương đồng.  

 Năm 2012, theo nghiên cứu của Mai Bá Hoàng Anh thì thời gian bị bệnh 

trên 24 tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất 51,7%. 12-24 tháng chiếm 35,4% dưới 12 

tháng là 12,9% [128]. Tâm lý của bệnh nhân khi điều trị bằng phương pháp 

YHCT thường là lựa chọn sau cùng, sau khi đã điều trị thuốc tây, laser, peel, 

ánh sáng v.v. Sau tất cả các nỗ lực điều trị không đạt kết quả mong muốn thì 

bệnh nhân tìm đến điều trị bằng YHCT. Và một tâm lý nữa, một số bệnh nhân 

cho rằng trứng cá có thể tự khỏi vì vậy họ chịu đựng một thời gian tương đối 

dài rồi mới chữa.  
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Vị trí tổn thương 

Theo bảng 3.16 cho thấy 93,6% tổn thương có ở 2 bên má, 98,2% có tổn 

thương ở trán, 93,6%  tổn thương tại cằm và thấp nhất là vùng lưng, ngực với 

52,3%. 

Với 97,1% bệnh có tổn thương vùng mặt, kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi phù hợp với 1 số tác giả. Nguyễn Thị Ngọc (2013), vị trí tổn thương vùng 

mặt 100% [129]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Trần Thị Song Thanh thì tỷ 

lệ tổn thương vùng mặt chỉ chiếm 67,2% [127].  

Dựa theo sự phân bố nang lông tuyến bã trên cơ thể. Ở vùng đầu, mặt, 

lưng ngực, tầng sinh môn có mật độ tuyến bã cao nhất 400-900 cái/1 cm2. Các 

vùng khác tuyến bã mật độ thấp hơn, khoảng 100 cái/1 cm2. Đặc biệt ở vùng 

mặt tuyến bã có mật độ cao gấp 5 lần các vùng khác, chính vì vậy mà tỷ lệ tổn 

thương vùng mặt chiếm tỷ lệ cao nhất  [5]. 

Trứng cá theo quan niệm của YHCT nguyên nhân gây bệnh có vai trò của 

nhiệt, nhiệt là dương tà gây bệnh ở phần biểu và phần trên của cơ thể, tấn công 

vào kinh dương minh và kinh thái dương bởi vậy mà trứng cá đa số đều ở mặt. 

Yếu tố gia đình 

Bảng 3.16 cho thấy yếu tố gia đình trong bệnh trứng cá cho thấy có 64,2% 

bệnh nhân trứng cá thông thường có yếu tố gia đình. Theo Phạm Văn Hiển, nếu 

bố mẹ hoặc một trong 2 người có tiền sử bị bệnh trứng cá thì tỷ lệ con trai của 

họ bị TC là 45%, ngược lại bố và mẹ không bị bệnh trứng cá thì tỷ lệ con trai 

họ bị TC là 8%. Nghiên cứu cũng cho thấy những trẻ sinh đôi cùng trứng thì số 

lượng nhân trứng cá là gần bằng nhau. Hơn nữa, những người có biểu hiện 

trứng cá nặng và dai dẳng thì phần lớn có tiền sử gia đình [3]. 

Thói quen sinh hoạt 
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Theo bảng 3.16 có 81,7% bệnh nhân trứng cá có thói quen thức khuya, ăn 

đồ ngọt, uống sữa 82,8% và 70,6% trong môi trường làm việc có stress. 

"Chế độ ăn phương Tây" là chế độ ăn có đặc điểm: ngũ cốc tinh chế, chất 

đạm cao, các sản phẩm từ sữa, chất béo và thức uống có đường thường thấy ở 

một số nước phát triển với tần suất ngày càng tăng, và gặp nhiều ở các nước 

đang phát triển. Khi bệnh nhân ở giai đoạn thanh thiếu niên (15-25) trở nên độc 

lập hơn, sự tự do lựa chọn ăn uống dẫn đến những chế độ ăn được "tây phương 

hóa"; ở Mỹ trên 80% khách đến nhà hàng thức ăn nhanh là những cá nhân dưới 

18 tuổi [132]. 

Thực phẩm có chỉ số glycemic cao bao gồm glucose, bánh mì trắng, gạo 

trắng, và sôcôla, kích thích sự phóng thích insulin từ các tế bào beta của tuyến 

tụy [133][134]. 

Một số bằng chứng ủng hộ khái niệm này đến từ một nghiên cứu đối chứng, 

trong đó những thanh thiếu niên nam tham gia NC tuổi từ 15 đến 25 tuổi, có 

trứng cá từ nhẹ đến trung bình đã được tách ra và hướng dẫn ăn một chế độ ăn 

kiêng với các thực phẩm có chỉ số đường thấp và một nhóm có chế độ ăn truyền 

thống. Sau 12 tuần, tổng số tổn thương ở nhóm thử nghiệm đã giảm nhiều hơn 

trong nhóm đối chứng; hơn nữa, nhóm thử nghiệm này cho thấy chỉ số androgen 

và insulin thấp hơn so với nhóm đối chứng [135].  

Chúng ta cần phải hiểu tại sao người dân ở các tộc người thiểu số ít bị 

trứng cá trong khi ngược lại, trứng cá lan rộng khắp xã hội phương Tây. Chế 

độ ăn là lý do đầu tiên tiếp theo là lý do về môi trường như căng thẳng, khí hậu, 

và ô nhiễm không khí. Để ngăn ngừa trứng cá bằng chế độ ăn kiêng có thể 

không thực hiện được, nhưng có những lý do khoa học đáng tin cậy để tin rằng 

dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến trứng cá.  
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Xét trên khía cạnh YHCT bệnh trứng cá là do nhiệt mà thành nên ăn phải 

đồ cay nóng sẽ làm cơ thể nhiệt hơn dẫn đến làm nặng bệnh. Trứng cá là do 

người bệnh ăn quá nhiều chất có vị cam, ngọt béo làm suy yếu chức năng	vận 

hóa của tỳ vị, phần mà tỳ vị vận hóa không kịp chuyển hóa thành trọc âm, trọc 

âm lại theo đường kinh tỳ lên phế, làm ảnh hưởng đến chức năng tuyên phát 

túc giáng của phế. Ngoài ra phế muốn túc giáng thì cần một nhân tố quan trọng 

là vị khí phải giáng, vị khí giáng thì phế khí mới giáng được theo, vị khí lại 

thích táo mà ghét thấp, khi trong tỳ vị thấp nhiều, ảnh hưởng đến chức năng 

giáng khí, giáng trọc âm của vị, phế cũng giáng trọc âm kém theo, tích lũy lại 

da mà sinh bệnh. Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt huyết bị mất đi không đủ nuôi 

dưỡng can mà can  huyết chủ sơ tiết, dẫn đến chức năng sơ tiết của can kém dễ 

sinh ra can khí uất kết hóa nhiệt, nhiệt theo đường kinh đởm lên mặt mà thành 

bệnh. 

Stress gây nên hoặc trầm trọng thêm mụn bằng nhiều cơ chế: 

Stress làm tăng tiết androgens tuyến thượng thận và kết quả là tăng sản 

xuất bã nhờn. Để đáp ứng với stress, trục đồi thị- tuyến yên- tuyến thượng thận 

(HPA) kích hoạt mức độ phóng thích cortisol. Corticotropin-releasing hormone 

(CRH) là chất được tiết ra ở trục HPA. CRH hoạt động như là một điều phối 

viên trung tâm cho các phản ứng thần kinh và  stress. CRH kích thích sản sinh 

lipid bã nhờn và tăng tiết steroid góp phần làm tăng trứng cá. Các nghiên cứu 

cũng cho thấy sự gia tăng nồng độ CRH trong các tuyến bã nhờn của da TC , 

so với nồng độ thấp ở da bình thường. Việc điều hoà tăng biểu hiện CRH đối 

với da có trứng cá có thể ảnh hưởng đến các quá trình viêm gây ra các tổn 

thương mụn do stress gây ra. CRH cũng làm tăng cytokine IL-6 và IL-11 trong 

keratinocytes, gây viêm, được coi là một thành phần quan trọng trong quá trình 

sinh bệnh của trứng cá. Các dây thần kinh ngoại vi phóng thích chất P (peptide) 
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để đáp ứng với stress. Chất P gây kích thích sự phát triển và biệt hoá của các 

tuyến bã nhờn và làm tăng sự tổng hợp lipid trong các tế bào tuyến bã. Ngoài 

ra, stress tâm lý có thể làm chậm quá trình lành vết thương đến 40%, có thể ảnh 

hưởng đến việc sửa chữa trứng cá[136]. 

Type da 

Phần lớn bệnh nhân ở nhóm NC có type da III và IV, đây là Type da người 

châu á trong một nghiên cứu của Erica C. Davis và cộng sự cho thấy [137]: Các 

tổn thương trứng cá ở các chủng tộc da mầu trên lâm sàng có biểu hiện tương 

tự như thấy ở bệnh nhân da trắng, những tổn thương viêm gây ra chứng tăng 

sắc tố mạn tính, sẹo và sẹo lồi. Ở những lớp da càng sẫm màu, các tổn thương 

càng dễ có thể phát triển thành chứng tăng sắc tố sau viêm. 

Trong nghiên cứu này chứng tăng sắc tố sau viêm chiếm một tỷ lệ lớn 

89% và cũng là lý do khiến bệnh nhân đến khám bác sỹ. Mục tiêu hết trứng cá 

kèm theo hết sẹo thâm, da căng mịn đều mầu là đích đến khi điều trị trứng cá 

hiện nay. 

Hình thái tổn thương trên lâm sàng  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở Bảng 3.17, 3.18.  cho thấy thương tổn 

gặp nhiều nhất là tổn thương sẩn đầu đen trắng với tổn thương trung bình 

(57,17±19,39), tiếp đến là sẩn viêm (18,17 ±13,22). Da nhờn, sẹo thâm là 

những tổn thương kèm theo chiếm tỷ lệ 89%.  

Trứng cá là một rối loạn tắc nghẽn và viêm mạn tính gây ảnh hưởng đến 

nang lông tuyến bã, chủ yếu ở thanh thiếu niên. Cơ chế bệnh sinh của trứng cá 

đang dần được làm sáng tỏ. Tuyến bã và cổ ống tuyến bã không chỉ đơn thuần 

là các mô ở da cung cấp chất bã nhờn để giữ ẩm cho lớp biểu bì mà còn là nơi 

diễn ra các đáp ứng miễn dịch quan trọng, bao gồm miễn dịch bẩm sinh, sản 

xuất NP, tổng hợp các peptide kháng khuẩn và bộc lộ đặc tính của tế bào gốc. 
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Một giả thuyết hiện nay về cơ chế bệnh sinh của TC ở trẻ vị thành niên 

bao gồm hoạt động của androgens và các receptor nhân (PPAR) lên đơn vị nang 

lông, tuyến bã, dẫn đến tăng sinh tế bào tuyến bã, tăng bài tiết bã nhờn và thay 

đổi thành phần bã nhờn. Sự bài tiết androgen, các yếu tố tăng trưởng, NPs và 

IL-1α, dẫn đến sừng hoá bất thường cổ ống tuyến bã. Ectopeptidase và P. acnes 

tăng lên, kết quả tăng gắn vi khuẩn với TLR2 trong  cổ ống nang lông có thể 

làm tăng sản xuất IL-1α và bài tiết IL-1β, bao gồm cả IL-6, IL-8 và IL-12 trong 

các tế bào sừng và các đại thực bào, dẫn đến viêm và vỡ thành nang tuyến và 

sự tạo ra các enzym tiêu protein ngoại bào gây ra sự hình thành sẹo [138]. 

Xét trên khía cạnh YHCT thì những tổn thương nhân mụn chưa viêm là 

do phong nhiệt, khi sẩn đỏ là thấp nhiệt, có mủ là có đàm, nang cục là uất kết 

và huyết ứ. Nó cũng phản ánh tiến trình nặng dần lên của tổn thương. 

4.3.3. Tác dụng điều trị  

Rễ cây Ba bét lùn đang được sử dụng rộng rãi trong các tộc người bản địa 

mà chưa được chứng minh tác dụng một cách khoa học. Bốn cơ chế bệnh sinh 

của trứng cá: tăng tiết chất bã do tăng nồng độ androgel; sừng hóa cổ nang lông 

tuyến bã; vi khuẩn P acnes và viêm. Một câu hỏi đặt ra là dịch chiết BBL có 

tác dụng như thế nào vào 4 cơ chế trên. BBL có làm mất sừng hóa cổ nang lông 

hay không? Có diệt được P. acnes? có tham gia vào phản ứng viêm không? 

Khả năng BBL tham gia điều hòa, tổng hợp androgel là khó vì hormon này 

được bài tiết tại buồng trứng, tinh hoàn và tuyến thượng thận trong khi BBL 

chỉ dùng đường bôi tại vị trí tổn thương. Vì vậy, trong nghiên cứu này chúng 

tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu tác dụng chống viêm, diệt khuẩn, tiêu sừng của 

BBL. 

Để điều trị mụn có hiệu quả, cần phải giải quyết nhiều yếu tố sinh lý bệnh. 

Vì vậy, các sản phẩm thuốc điều trị trứng cá tại chỗ thường được khuyến cáo 
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kết hợp nhiều chất với các tác dụng khác nhau trong một chế phẩm ví dụ: Thuốc 

có tác dụng chống viêm, diệt khuẩn, tiêu sừng và dọn dẹp gốc tự do. Như vậy, 

một đơn chất không thể đáp ứng được yêu cầu này. Khi nghiên cứu dịch chiết 

rễ BBL chúng tôi nhận thấy các chất hoá học trong cây có tác dụng hiệp đồng, 

nếu để riêng rẽ từng phân đoạn chiết hay để riêng từng đơn chất thì tác dụng 

kém hơn rất nhiều so với dịch chiết toàn phần. Cụ thể, trong nghiên cứu hoạt 

tính chống viêm thông qua ức chế NO thì cặn chiết tổng từ rễ BBL thể hiện 

hoạt tính mạnh nhất với giá trị IC50 là 1,04 µg/ml trong khi cặn chiết n-hexan 

(MNE) và chất  tinh  Mallonanoside A  chỉ thể hiện hoạt tính 10,54 và  38,82 

µg/mL [95]. Cặn chiết tổng từ rễ BBL cũng thể hiện hoạt tính chống ôxy hoá 

theo phương pháp quét gốc tự do với giá trị phần trăm ức chế là 50,59% [96]. 

Ngoài ra dịch chiết rễ BBL còn có tác dụng chống viêm, diệt khuẩn, tiêu sừng 

trên mô hình động vật thí nghiệm [139]. 

Hiệu quả của các thuốc thảo dược trong điều trị trứng cá dựa trên hoạt 

động chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa và tiêu sừng. Chiết xuất từ thảo 

dược như: bạch chỉ (A. dahurica), tràm trà (M. alternifolia), sầu đâu (A.indica), 

hoàng liên (R.coptidis) chứng minh là hiệu quả hơn thuốc kháng sinh và 

retinoid [140]. Có nghĩa là nó có tác dụng chống viêm, diệt khuẩn, tiêu sừng 

nhưng phải kết hợp 4 vị thuốc khác nhau trong khi chỉ cần 1 vị BBL cũng đã 

có 3 tác dụng trên. 

Dịch chiết từ rễ BBL đã được chiết xuất và phân lập được 5 chất chính: 

Mallonanoside A, β-sitosterol (BS), Stigmast-4-en-3-on, Daucosterol và acid 

Palmitic.[95] 

Trong 5 chất trên có Mallonanoside A là chất mới được phân lập từ phần 

trên mặt đất và dưới mặt đất, có tác dụng chống ôxy hoá [10] chất này có công 

thức hóa học gần giống với công thức của Acid salicylic đã được sử dụng trên 
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lâm sàng để điều trị trứng cá do tác dụng chống viêm, tiêu sừng [8],[31] và 

cũng gần giống với công thức hóa học của Alpha abutin là chất làm trắng và 

đẹp da trên thị trường hiện nay [141] Mallonanoside A là một chất mới từ công 

thức hóa học có thể gợi ý cho các nhà nghiên cứu về khả năng chữa bệnh trứng 

cá và làm sáng da của nó. 

  β-sitosterol (BS) là một trong những dạng phổ biến nhất của phytosterol 

có tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa, chống vi khuẩn và chống viêm 

[142] năm 2014, Han đã nghiên cứu ảnh hưởng của BS lên viêm da dị ứng bằng 

cách gây mô hình viêm da dị ứng trên chuột, BS đã làm giảm mức độ nghiêm 

trọng viêm da ở chuột. Sự xâm nhập của các tế bào viêm và số vết thương đã 

được giảm rõ ràng trong nhóm được điều trị bằng BS so với nhóm chứng. BS 

làm giảm đáng kể mức độ mRNA và protein liên quan đến viêm nhiễm trong 

các tổn thương viêm da dị ứng. BS làm giảm đáng kể mức histamin, IgE và 

interleukin-4 trong huyết thanh chuột. Những kết quả này cung cấp bằng chứng 

bổ sung rằng BS có thể được coi là một loại thuốc điều trị hiệu quả để điều trị 

viêm da dị ứng. 

Stigmast-4-en-3-on là một phytosterol có tác dụng chống lão hóa da.  

Lão hóa da được đặc trưng bởi sự giảm của các sợi collagen, do sự gia 

tăng phân hủy và giảm quá trình tổng hợp colagen. Nguyên nhân là do gia tăng 

enzym phân hủy protein ngoại bào metalloproteinase (MMPs). Việc bổ sung 

phytosterol làm tăng quá trình tổng hợp collagen sau khi chiếu xạ da bằng tia 

cực tím vì vậy chúng có thể bổ sung hữu ích cho các sản phẩm chống lão hóa 

[143]. 

Daucosterol có trong cây lựu, cây chân trâu tím, cây cỏ ban dùng để chữa 

lành vết thương và nhiễm khuẩn [144],[145]. 
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Dịch chiết BBL đã được chứng minh có tác dụng chống viêm thông qua 

ức chế gốc tự do NO rất mạnh [95] ngoài ra còn có tác dụng tiêu diệt tế bào 

ung thư biểu mô KB [96].   

Dịch chiết rễ cây BBL 10% đã chứng minh có tác dụng với chủng chuẩn 

vi khuẩn P.acnes phân lập từ bệnh nhân (bảng 3.11). 

Dịch chiết rễ cây BBL 10% đã có tác dụng chống viêm diệt khuẩn P.acnes 

trên mô hình tai chuột [139]. 

BBL 10% đã chứng minh tác dụng tiêu sừng trên mô hình tai thỏ [139]. 

BBL chứa hợp chất Phenonic [95] có tác dụng chống ôxy hoá góp phần 

dọn dẹp gốc tự do chống lão hóa. Phác đồ mới trong điều trị trứng cá là cần kết 

hợp với thuốc chống ôxy hoá [148]. 

Với những bằng chứng khoa học mà chúng tôi đã trình bày ở trên đã chứng 

minh dịch chiết BBL có khả năng chống viêm, chống ôxy hoá, diệt P. acnes  

và tiêu sừng.  

Đây là những kết quả ban đầu cho thuốc BBL bôi tại chỗ được thiết kế 

NC cho bệnh nhân có trứng cá nhẹ và trung bình. Trong nghiên cứu này, 10% 

dịch chiết ba bét lùn được sử dụng như một liệu pháp đơn trị liệu. Đánh giá tỷ 

lệ thành công ở điểm kết thúc nghiên cứu là sau 12 tuần điều trị. Đánh giá bằng 

thang điểm  (Current Measures for the Evaluation of Acne Severity năm 2008). 

Thành công của quá trình điều trị  (làm sạch mụn 79%, mức độ nhẹ 20% (còn 

vài sẩn đầu đen trắng) chỉ có 1% ở mức độ vừa. Có sự thay đổi đáng kể tổn 

thương viêm và không viêm khi đếm (p <0.001) ở tuần thứ 12, được xác nhận 

có ý nghĩa thống kê.  

Các đối tượng tham gia vào nghiên cứu này đã có một số lượng tương đối 

các tổn thương không viêm và tổn thương viêm lần lượt là (57,17 ±19,39 và 

18,17 ±13,22) tổng số tổn thương (75,61 ± 27,25)  so với các nghiên cứu thuốc 
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bôi trị mụn khác (ví dụ tổng số tổn thương ban đầu là 65,5 cho nghiên cứu dùng 

clindamycin 1.2%/BPO 0,375%,  79 tổn thương cho NC dùng dapsone 0,5% 

gel [147],[148]. Mức độ cải thiện chỉ được mô tả ít nhất một thang điểm [149].  

Như vậy, dịch chiêt BBL 10% có thể đáp ứng đầy đủ cho điều trị trứng cá 

nhẹ và trung bình như là một phương pháp đơn trị liệu. Theo hướng dẫn của 

Pediatric khuyên rằng một kháng sinh đường uống được bắt đầu đồng thời với 

liệu pháp phối hợp tại chỗ (tức là, retinoid và BPO bôi) để kịp thời ngăn ngừa 

sẹo vì có bằng chứng tạo sẹo ngay cả khi trứng cá ở mức độ trung bình vì vậy 

điều trị tại chỗ là không đủ [150]. hướng dẫn Châu Âu cho thấy rằng đối với 

trứng cá vừa phải, một kháng sinh uống nên được bắt đầu để tránh tình trạng 

lan rộng của trứng cá [151]. Do đó, BBL10 % có thể thay thế kháng sinh vì khả 

năng làm sạch tổn thương viêm trên lâm sàng và nuôi cấy trong phòng thí 

nghiệm, lợi ích của nó là làm giảm thiểu sức đề kháng kháng sinh. đặc biệt là 

cơ chế hoạt động của nó cả bao gồm phòng ngừa hình thành microcomedon.  

Khi chia nhóm theo Y học cổ truyền thể phế kinh phong nhiệt 60 bệnh 

nhân và Tỳ vị thấp nhiệt 49 bệnh nhân. Tổng số tổn thương trung bình không 

viêm (sẩn đầu đen trắng) ở nhóm bệnh nhân thể tỳ vị thấp nhiệt (64,88±17,69) 

nhiều hơn thể phế kinh phong nhiệt (50,88±18,56) cả hai thể đều có xu hướng 

tăng sau 4 tuần điều trị (66,75±23,64) và (62,22± 29,85) số lượng này giảm 

nhanh ở tuần 8 (30,62± 22,35) và (26,23±19,0) và đến tuần thứ 12 thì hầu như 

tổn thương còn rất ít (4,52±11,30) và (2,42±5,05) (biểu đồ 3.10). Như vậy, 

trong 4 tuần đầu điều trị sẩn đầu đen trắng, đặc biệt là sẩn đầu đen có xu hướng 

tăng lên do tác dụng bong da của thuốc làm bộc lộ những nhân sẩn đang chìm 

sâu dưới da. Ở biểu đồ 3.11 số lượng các tổn thương viêm ở nhóm Tỳ vị thấp 

nhiệt (24,92±12,31 ) nhiều hơn 2 lần thể phế kinh phong nhiệt (12,67 ±11,32) 

và số lượng tổn thương viêm cả hai thể đều có xu hướng giảm sau 4 tuần điều 

trị (18,65 ±13,81) và (7,95±7,90) số lượng này giảm nhanh ở tuần 8 (8,45 
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±10,10) và (1,42±2,14) và đến tuần thứ 12 thì tổn thương viêm còn rất ít. Như 

vậy, BBL 10% có tác dụng tốt ở bệnh nhân có tổn thương trứng cá viêm. 

Thời gian điều trị thể phế kinh phong nhiệt ở biểu đồ 3.10 và 3.11 cho 

thấy số lượng tổn thương không viêm và viêm trở về bình thường nhanh hơn 

so với thể vị thấp nhiệt đặc biệt là các tổn thương viêm. Ở tuần thứ 8 các tổn 

thương viêm thể phế kinh phong nhiệt trở về gần như bình thường  1,42±2,14. 

Như vậy BBL 10% có tác dụng nhanh ở thể phế kinh phong nhiệt (8 tuần).  

Trong nghiên cứu này tôi chọn hai thể phế kinh phong nhiệt và tỳ vị thấp 

nhiệt vì hai thể này có hình thái lâm sàng là trứng cá nhẹ và trung bình của Y 

học hiện đại  

Thể phế kinh phong nhiệt: 

Đa số mụn nhân không viêm, đôi khi có sẩn đỏ chưa có mủ có thể kèm 

theo ngứa, đau; lưỡi đỏ, rêu vàng mỏng, mạch phù sác 

Ra mồ hôi sau khi lao động khiến cho “huyền phủ” (lỗ chân lông) mở ra, 

dễ bị cảm nhiễm phong tà. Phong tà ngoại bức bì tấu (lỗ chân lông) dẫn tới việc 

bài xuất các chất nhờn trên da bị trở ngại, ngưng kết ở các nang lông mà thành 

“tra” (mụn đầu trắng, đầu đen). Huyền phủ bị tắc trở khiến cho tà khí nội uất, 

lâu ngày hóa nhiệt, phát triển dần lên mà thành chứng “tòa”. Bẩm tố phế nhiệt, 

hoặc phong nhiệt phạm phế, hoặc vị nhiệt chưng đốt tạng phế đều gây chứng 

phế nhiệt. 

Phế chủ bì mao, kinh thủ thái dương phế khởi phát từ trung tiêu lên ngực; 

kinh túc dương minh vị xuất phát từ mặt, đi quanh nhiều bộ phận trên mặt rồi 

cũng vòng xuống ngực. Khi phế vị tích nhiệt, nhiệt có thể theo đường kinh mà 

tụ lại ở ngực mặt, dẫn đến phát sinh mụn đỏ ở ngực, mặt. 

“Y tông kim giám” viết: “thích chứng do vu phế kinh huyết nhiệt nhi thành” 

nghĩa là chứng này là do huyết nhiệt ở kinh phế gây ra. “Nghiệm phương tân 
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biên” viết: “diện thượng sinh phấn thích, thích phế hỏa dã” nghĩa là trên mặt 

mọc trứng cá là do phế hỏa. 

Thể tỳ vị thấp nhiệt:  

Triệu chứng: người bệnh nổi mụn viêm, mụn mủ, bọc mủ, nề đỏ đau tương 

đối nhiều, hoặc có nhân, hoặc miệng hôi, đại tiện bí kết, tiểu tiện vàng. Chất 

lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhờn. Mạch hoạt sác. 

Do ăn quá nhiều thức ăn cay, nóng, dầu mỡ hoặc đồ ngọt, làm ảnh hưởng 

đến chức năng vận hóa của tạng tỳ, thức ăn tích lại ở trường vị hóa nhiệt, hoặc 

bẩm tố tỳ vị hư suy, phong nhiệt thừa vị dẫn tới vị nhiệt. 

Chức năng của tỳ vị mất điều hòa, không thể vận hóa thủy thấp, thủy thấp 

đình trệ, uất lại lâu ngày hóa nhiệt. Hoặc nhiệt ở kinh phế cùng với thủy thấp 

tương kết mà gây bệnh ở bì phu. Thấp nhiệt có thể dẫn tới lượng chất nhờn ở 

da tăng cao, bì phu nhờn nhớt, hư tổn nên có thể xuất hiện mụn đỏ hoặc mụn 

có bọc mủ. “Ngoại khoa đại thành” viết: “kinh vân, hãn xuất kiến thấp, nại sinh 

tòa phì, do phế nhiệt tỳ thấp sở trí”, nghĩa là chất bã nhờn không thoát ra có thể 

thành thấp và gây nên chứng tòa phì, chứng này do tỳ vị thấp nhiệt gây nên. 

Vị thuốc có tác dụng tốt trên cả hai thể phế kinh phong nhiệt và tỳ vị thấp 

nhiệt tuy nhiên đây là vị thuốc dân gian chưa có trong sách của Đỗ Tất Lợi hay 

Võ Văn Chi vì vậy chưa có một kết luận nào về tính vị quy kinh của cây thuốc 

nhưng bằng Y học hiện đại nhóm nghiên cứu đã chứng minh được thuốc có tác 

dụng chống viêm diệt khuẩn, vì vậy có thể xếp cây thuốc này vào nhóm thanh 

nhiệt giải độc. ngoài ra vị thuốc này còn có tác dụng hoá ứ tiêu viêm vậy cũng 

có thể xếp vào nhóm hoạt huyết hoá ứ. 

Năm 2015 James Q. Del Rosso và cộng sự đã nghiên cứu trên 77 bệnh 

nhân, mắc trứng cá từ nhẹ đến trung bình hầu hết là người da trắng và người 

Mỹ gốc Phi với độ tuổi trung bình 19,1. Tại thời điểm thăm khám ban đầu, tổng 
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số tổn thương trung bình là 76,7 (khoảng 52,0-145,0), số thương tổn viêm trung 

bình là 27,3 (khoảng 20,0-48,0), và số thương tổn không viêm trung bình là 

49,4 (khoảng 30,5- 100,0). Sau 8 tuần điều trị số lượng tổn thương viêm trung 

bình giảm nhiều nhất là 48,1%[153] trong nghiên cứu của chúng tôi sau 12 tuần 

điều trị số lượng tổn thương viêm còn 1%   

BBL đã được chứng minh tác dụng chống viêm mạnh thông qua tác dụng 

ức chế NO và tác dụng chống viên trên chuột [95],[139] như vậy BBL có thể 

mở ra cánh cửa để lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân bị mụn viêm. Một 

phác đồ điều trị tại chỗ mỗi ngày một lần có thể được coi là dễ dàng cho bệnh 

nhân thực hiện khi tích hợp vào các thói quen chăm sóc da hàng ngày của bệnh 

nhân. Trong thử nghiệm này, BBL có hiệu quả, và tuân thủ của bệnh nhân đã 

được duy trì trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Cũng cần lưu ý rằng nghiên cứu này được tiến hành trên bệnh nhân có 

type da III, IV da Châu Á. Điều này rất quan trọng bởi vì gốc da Châu Á là các 

nhóm dân tộc có tiềm năng tăng kích ứng da và tăng sắc tố sau viêm [154]. 

Trong nghiên cứu này 100% bệnh nhân có kích ứng da ở các mức độ từ nhẹ 

đến nặng. Tuy nhiên, sau nghiên cứu tất cả bệnh nhân đều hết sẹo thâm và quan 

sát lâm sàng cho thấy ở bệnh nhân kích ứng da càng mạnh thì thời gian điều trị 

càng ngắn, bong da và đỏ da càng nhiều thì tổn thương trứng cá viêm và không 

viêm càng nhanh sạch, sẹo thâm không còn ở tất cả bệnh nhân sau điều trị. 

Giải thích cho hiện tượng này trong cuốn nghệ thuật phục hồi và trẻ hoá 

da Obagi có viết.  

“Một tổn thương viêm mạn tính rất khó để điều trị, nhưng nếu ta thay thế 

bằng một tổn thương cấp tính mà ta điều khiển được trong thời gian 10-14 ngày 

sẽ dọn dẹp được tổn thương mạn tính trên da”. Khi có tổn thương viêm cấp, cơ 
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thể sẽ huy động toàn bộ tế bào miễn dịch đến ổ viêm nhanh nhất dọn dẹp ổ 

viêm hoàn hảo nhất [146]. 

Các nghiên cứu đã chứng minh viêm nhiễm mạn tính sẽ sinh ra gốc tự do, 

trứng cá là một bệnh viêm mạn tính. Vì vậy, khi điều trị trứng cá cần kết hợp 

những chế phẩm có khả năng dọn dẹp gốc tự do. Dịch chiết BBL đã được chứng 

minh là hợp chất chứa nhiều phenolic (Mallonanocid A có hàm lượng lớn trong 

dịch chiết toàn phần rễ cây BBL 0.6g/kg dược liệu [94]). 

Có sự tranh cãi về tổn thương viêm trong giai đoạn sau của trứng cá biểu 

hiện trên lâm sàng là sẩn và mụn mủ. Sự tăng lên của các bằng chứng mô học 

và miễn dịch học cũng như bằng chứng lâm sàng ủng hộ cho quan điểm viêm 

là quá trình cơ bản trong phát triển tổn thương trứng cá giai đoạn đầu. Thống 

nhất với những phát hiện này, các nghiên cứu liên quan gần đây gợi ý rằng 

viêm có thể cũng xảy ra rất sớm trong quá trình phát triển của tổn thương TC 

(microcomedo), thậm chí trước có những thay đổi tăng sinh ban đầu. Trong 

những NC này, da lành ở những BN trứng cá được phát hiện có tăng mức tế 

bào T CD3+ và CD4+ ở vùng quanh nang và nhú bì cũng như tăng đại thực bào 

tương tự như quan sát thấy trong các tổn thương dạng sẩn viêm [155].  

Như vậy, dịch chiết BBL đã được chứng minh tác dụng chống viêm, mạnh 

trên invivo [95] và invitro [139] được sử dụng để điều trị trứng cá là có cơ sở 

khoa học. 

Dịch chiết từ Sầu đâu (Azadirachta indica), Cúc chân vịt (Sphaeranthus   

indicus), cây bán tràng (Hemidesmus indicus), cây thiến thảo (Rubia 

cordifolia) và nghệ (Curcuma longa) đã cho thấy khả năng chống viêm trong 

ống nghiệm bằng cách ức chế hoạt động của P. acnes, dọn dẹp gốc tự do và ức 

chế các cytokine tiền viêm [156]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi 

chưa đánh giá được khả năng ức chế các cytokin tiền viêm.  
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Thuốc kháng sinh đã được sử dụng rộng rãi cho trứng cá trong những thập 

kỷ qua, chủ yếu là erythromycin và clindamycin được dùng ngoài da còn 

cycline và erythromycin là kháng sinh toàn thân vì chúng có khả năng kích ứng 

thấp, diệt khuẩn và tiêu viêm.  

P. acnes thường có mặt trên da của tất cả các cá thể, chúng là vi khuẩn 

Gram dương kỵ khí, chúng đóng vai trò chủ yếu trong viêm nhiễm trứng cá. 

Sản xuất bã nhờn dư thừa và sự bong tróc bất thường của biểu mô nang lông 

tuyến bã dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn và cho phép sự phát triển bất thường 

của P. acnes [157]. Trong những năm gần đây khoa học đã chứng minh, P. 

acnes có khả năng hình thành màng sinh học gây kết dính tế bào sừng tạo nút 

sừng tại ống cổ nang lông tuyến bã. Thực tế là P. acnes có thể kích hoạt tế bào 

sừng bài tiết các cytokin tiền viêm như Interleukin-8 và yếu tố hoại tử u alpha 

thông qua kích hoạt TLR2. Vì vậy, không chỉ các kháng sinh mà tính chống 

viêm của kháng sinh dường như góp phần lớn vào thành công của điều trị[158]. 

Việc sử dụng rộng rãi các kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn và trứng 

cá đã dẫn đến sự phát triển sức đề kháng đối với các biện pháp kháng sinh do 

nhiều mầm bệnh gây ra, bao gồm cả P. acnes. Trong vài năm qua, tỷ lệ kháng 

P. acnes đối với erythromycin tăng từ 0% năm 1976 lên 20% vào năm 1978 và 

tới 62% vào năm 1996 [159]. Đã có báo cáo rằng hơn 50% chủng P. acnes 

kháng kháng sinh, đặc biệt là macrolides ở tất cả các khu vực trên thế giới. Do 

đó, trên thực tế tất cả các hướng dẫn đều khuyến cáo cho việc hạn chế sử dụng 

kháng sinh và tránh dùng liệu pháp đơn trị liệu kháng sinh tại chỗ. Đặc biệt đối 

với bệnh mạn tính như trứng cá, liệu pháp kháng sinh lâu dài không phải là một 

lựa chọn. 
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Để điều trị mụn có hiệu quả, cần phải giải quyết nhiều yếu tố sinh lý bệnh. 

Vì vậy, các sản phẩm thuốc điều trị trứng cá tại chỗ thường được khuyến cáo 

kết hợp nhiều hoạt chất với các tác dụng khác nhau trong một chế phẩm. 

BBL 10% có tác dụng chống viêm, tiêu sừng đã được so sánh với tretinoin 

0,05% và Benzoyl peroxit 5% trên mô hình tai thỏ [139]. Tuy nhiên trong 

nghiên cứu này chúng tôi chưa đánh giá được mức độ biểu hiện các cytokin 

tiền viêm (Interleukin-8, và yếu tố hoại tử u alpha)    

 BBL 10% là một chế phẩm kháng P. acne hiệu quả và chưa có bằng chứng 

về sự kháng thuốc. Tuy nhiên, BBL nồng độ càng cao thì khả năng kích ứng da 

càng mạnh [160],[95]. Vì vậy, việc sử dụng BBL 10% với tiềm năng kích ứng 

thấp là hợp lý. 

Su Youn Kim (2016) đã đánh giá hiệu quả của phối hợp gel A/BPO 

(adapalen/benzoyl peroxid). Sau 12 tuần điều trị, các tổn thương viêm giảm 

62,1%-70,3%. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ giảm tổn thương viêm là 

100%.  Tuy nhiên, trong nhóm A/BPO số lượng tổn thương viêm giảm đáng kể 

ngay từ tuần thứ 2 [161], trong khi thuốc BBL 10% có xu hướng giảm số lượng 

tổn thương viêm vào tuần thứ 4.  

Gần đây Farmaka Acne Cream (FAC) là một công thức bôi trị trứng cá 

nhẹ và trung bình. FAC được dung nạp tốt, không gây dị ứng. FAC hình thành 

một lớp pH 4.0 trên da, do đó tạo ra một môi trường acid siêu mịn, ức chế sự 

tăng trưởng và chuyển hóa của P. acnes, phục hồi và duy trì lớp phủ acid của 

da, tăng chức năng rào chắn và cân bằng độ ẩm, do đó góp phần giảm trứng cá 

[162]. Dịch chiết BBL 10% có hoạt chất chính là Mallonanocid A là một acid 

hữu cơ có lẽ cũng tạo ra một môi trường acid trên da ức chế sự phát triển của 

P. acnes  
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4.3.4 Tác dụng không mong muốn 

Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của các sản phẩm điều 

trị TC là viêm da kích ứng, tác dụng này thường sẽ giảm theo thời gian và có 

thể được quản lý bằng cách giảm tần số bôi, sử dụng chất làm mềm da và nếu 

có phản ứng nghiêm trọng cần bôi corticosteroid ngắn hạn [5].  

 Trong nghiên cứu này, hầu hết các tác dụng không mong muốn là từ nhẹ 

đến nghiêm trọng. Những tác dụng không mong muốn bao gồm đỏ, khô, ngứa, 

châm chích và bong vảy tại vùng bôi thuốc ở các mức độ khác nhau. Tỷ lệ mắc 

các biến cố này đối với bệnh nhân là 100%. Trong nghiên cứu này có 4 bệnh 

nhân có phản ứng dị ứng, tại vị trí bôi da phù nề, tấy đỏ, ngứa, nóng rát phản 

ứng này diễn ra ở ngày thứ 2,3 và ngày thứ 7 sau bôi thuốc. Bệnh nhân dị ứng 

được làm dịu da bằng oxyt kẽm và uống medrol 16mg trong 3 ngày mỗi ngày 

1 viên vào buổi sáng sau ăn no cả 4 bệnh nhân da đều trở về bình thường sau 4 

ngày điều trị. 2 bệnh nhân lo lắng và đổi sang phương pháp điều trị tây Y. Tuy 

nhiên, có 2 bệnh nhân tình nguyện điều trị cho đến hết liệu trình. Nhóm nghiên 

cứu đã thăm dò liều, với liều ½ liều ban đầu sau 12 tuần điều trị da hết mụn, 

nhẵn, mịn đều mầu.  

02 bệnh nhân kích ứng da mức độ nặng ở ngày thứ 10 được bôi kẽm oxyt 

và dưỡng ẩm Q10, 3 ngày sau da trở về bình thường và chuyển phương pháp 

điều trị tây Y. 

Một bệnh nhân có viêm da dị ứng do thuốc dây ra các vùng da khác gây 

hiện tượng bong vẩy ở bụng, ngực, lưng xảy ra ở tháng thứ 2 khi da mặt đã hết 

trứng cá. Tất cả các sự kiện này được giải quyết mà không có di chứng sau 3 

tuần bôi kem dưỡng ẩm. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc (chỉ đánh giá ở mặt) dựa trên mức 

độ đánh giá của bệnh nhân về cảm giác châm chích/nóng rát và ngứa. Đánh giá 
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của nghiên cứu viên về khô da, vảy da  và đỏ da; xếp loại sử dụng thang điểm: 

0 (không có gì), 1 (nhẹ), 2 (trung bình) và 3 (nghiêm trọng) 

Bệnh nhân có hiện tượng đỏ da ở mức độ cao nhất là ở tuần thứ 4 (0,83 ± 

0,53), đến tuần thứ 12 thì hầu hết bệnh nhân chỉ còn hiện tượng đỏ da nhẹ (0,08 

±0,22) (Bảng 3.20). 

Bệnh nhân có hiện tượng khô da ở mức độ nhẹ ở tuần thứ 4 (0,97 ± 0,44), 

hiện tượng này duy trì đến tuần thứ 8 (0,95 ± 0,54) và giảm dần đến tuần thứ 

12 thì còn hiện tượng khô da nhẹ (0,32 ±0,39) (Bảng 3.21). 

Bệnh nhân có hiện tượng bong vảy da đỉnh điểm ở tuần thứ 4 (0,96 ± 0,48), 

hiện tượng này duy trì đến tuần thứ 8 (0,94± 0,53) và giảm nhanh đến tuần thứ 

12 thì hầu hết bệnh nhân chỉ còn hiện tượng bong da nhẹ (0,18 ±0,35) (Bảng 

3.22). 

Hiện tượng bỏng rát đỉnh điểm ở tuần thứ 4 và ở mức độ nhẹ (0,46±0,54), 

hiện tượng này giảm nhanh đến tuần thứ 12 thì hầu hết bệnh nhân không còn 

cảm giác bỏng rát (0,01 ±0,01) (Bảng 3.23). 

Tất cả bệnh nhân đều có phản ứng ngứa ở mức độ nhẹ và trung bình. Ngứa 

nhiều nhất xảy ra ở tuần thứ 4 (0,66 ± 0,5) sau đó giảm dần ở tuần thứ 8 

(0,45±0,55) và giảm nhanh đến tuần thứ 12 (0,01 ±0,01) (Bảng 3.24). 

Khả năng dung nạp thuốc tốt là một yếu tố quan trọng để điều trị mụn hiệu 

quả. Thuốc bôi tại chỗ được dung nạp tốt và cho tác dụng nhanh chóng có thể 

giúp cải thiện kết quả điều trị bằng cách ngăn việc ngưng dùng thuốc giữa 

chừng. Thuốc bôi  bên ngoài chủ yếu có các tác dụng tại chỗ như châm chích, 

rát bỏng, khô da, bong vảy và đỏ da, Điều này có thể dẫn đến kết quả điều trị 

kém vì không tuân thủ theo các hướng dẫn điều trị  tại chỗ. 

Trong một nghiên cứu quan sát lớn 5.100 bệnh nhân, 90% bệnh nhân cho 

thấy cứ  2 bệnh nhân có ít nhất một kích ứng  da tại chỗ (khô: 30.7%, ban đỏ: 
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24.3%  bong vảy: 22,4%). Hầu hết các kích ứng (71,7%) đều nhẹ và được giải 

quyết sau khi ngưng điều trị. Chỉ có 1,7% bệnh nhân ngừng điều trị. Phản ứng 

phụ thường gặp nhất là da khô xảy ra thường sau 15 ngày NC và trở lại bình 

thường ở tuần 12 [163]. Điều này phải được tính đến để tư vấn cho bệnh nhân. 

Các phản ứng dị ứng nghi ngờ đối với BPO rất hiếm (0.1%), trong khi đó đối 

với BBL là 3% 

Trong một nghiên cứu Sittart và cộng sự 2015 [164] về  đánh giá hiệu quả, 

dung nạp và an toàn của A/BPO ở người Brazil trong 12 tuần, thuốc được bôi 

ngày một lần. So sánh  mức độ tác dụng không mong muốn ở tuần 1 và tuần 

12. Trong nghiên cứu của chúng tôi mức độ đỏ da, châm chích, khô da diễn ra 

mạnh mẽ ở 100% bệnh nhân tuần thứ 4-8 nhưng trong nghiên cứu của Sittart 

tỷ lệ bệnh nhân gặp những biến cố này ở tuần 1 đỏ da: 64,4%, châm chích 

84,9%, khô da 75,4. Tuy nhiên, đến tuần thứ 12 cả hai nghiên cứu, da đều trở 

về bình thường.    

Một nghiên cứu khác của Kwon [165] so sánh A/BPO với BPO về hiệu 

quả và khả năng dung nạp ở người Hàn Quốc (12 tuần,  mỗi ngày một lần) Da 

khô: 53,3%, bong da  46,7%, đỏ da  40,0% cảm giác bỏng, châm chích: 40,0% 

tỷ lệ này thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi 100% 

Kwon và cộng sự đã chứng minh ở nhóm bệnh nhân được hướng dẫn sử 

dụng thuốc có sự giảm đáng kể tất cả các kích ứng tại chỗ (đỏ da, bong vảy, 

khô da và châm chích) so với các đối tượng không có hướng dẫn sử dụng. 

Hướng dẫn sử dụng tốt và tuân thủ nguyên tắc điều trị là nền tảng quan trọng 

làm giảm các phản ứng phụ và tăng khả năng dung nạp thuốc [165]. 

Dịch chiết BBL10% (0,05g dược liệu/0,5mL)  đã được chứng minh tính 

an toàn về độc cấp, bán trường diễn và kích ứng da. Tuy nhiên, khả năng dung 

nạp thuốc còn hạn chế 100% bệnh nhân có các phản ứng không mong muốn 
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cao hơn hẳn so với các nghiên cứu khác, các tác dụng không mong muốn giảm 

bớt một cách từ từ tương tự như trong các chế phẩm bôi tại chỗ có chứa retinoid 

hoặc belzoyl peroxit BPO. 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy các phản ứng trên da càng 

dữ dội thì tác dụng điều trị càng cao, da bệnh nhân càng nhanh sạch tổn thương, 

hết sẹo thâm, đầy sẹo lõm. Giải thích cho cơ chế này chúng tôi cho rằng khi da 

bệnh nhân đỏ, khô, bong vẩy kèm theo là ngứa và châm chích đây là một phản 

ứng kích ứng mạnh, như là một quá trình viêm cấp tính quá trình viêm này sẽ 

tập chung nhiều các tế bào miễn dịch trên da, dọn dẹp ổ viêm nhanh chóng. Sẹo 

lõm đầy lên có thể do hai cơ chế: 

1. Kích thích hình thành sợi colagen và elastin  

2. Lớp tế bào sừng chết trên da bong đi một lượng đáng kể sẽ làm giảm đi 

mức độ sâu của sẹo.  

Trên da là những lớp tế bào mới hoàn toàn, da căng hơn, mịn hơn và đều 

mầu hơn. Một câu hỏi mà bệnh nhân sẽ đặt ra là liệu da có mỏng đi không? Có 

yếu đi không? Da sau điều trị có dễ bi nhạy cảm không? Câu trả lời của chúng 

tôi là không, vì tạo hoá đã ban cho da chúng ta một lớp tế bào đáy được gọi là 

lớp tế bào sinh sản mỗi tế bào mất đi đã có tế bào khác thay thế vì vậy khi tế 

bào biểu bì mới hình thành chúng sẽ khoẻ mạnh hơn, chức năng hoàn hảo hơn 

so với các tế bào già cỗi. Hàng rào da hay chức năng rào cản trong thời gian da 

bị kích ứng sẽ kém hiệu quả vì chúng gần như bị phá huỷ. Vì vậy, trong giai 

đoạn này da cần được bảo vệ nghiêm ngặt bằng kem dưỡng ẩm và chống nắng 

vật lý. Khi lớp thượng bì da các tế bào đã được thay thế hoàn toàn thì chức năng 

rào cản sẽ trở lại bình thường, chức năng của các tế bào thượng bì lúc này là 

hoàn hảo. bệnh nhân sẽ có một diện mạo da mới sáng, căng, đều mầu, mịn 

màng, không bệnh tật.  
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Như vậy, nhiệm vụ của bác sỹ là phải bảo vệ được tế bào đáy, điều khiển 

được quá trình  viêm cấp tính diễn ra trong thời gian 10-15 ngày đủ để các tế 

bào miễn dịch hoàn thành công việc của mình. Trên thị trường hiện nay, có rất 

nhiều thuốc đông và tây không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng, một số 

lượng khổng lồ bệnh nhân mua thuốc không rõ nguồn gốc làm bong da, kích 

ứng da, dị ứng, dẫn đến sẹo trên mặt do không kiểm soát được độ sâu, mặt thâm 

đen do tăng sắc tố sau viêm, hàng rào da bị phá huỷ làm cho da luôn bị kích 

ứng do không biết cách bảo vệ. Tất cả điều đó tạo thành một hệ luỵ khôn lường 

về mặt thẩm mỹ.  

 Dịch chiết rễ BBL rất tốt trong điều trị trứng cá vừa và nhẹ; 79% bệnh 

nhân sạch tổn thương; số bệnh nhân còn lại tổn thương ở mức độ nhẹ theo thang 

điểm (Current Measures for the Evaluation of Acne Severity năm 2008). Nhưng 

để tăng tác dụng điều trị và giảm thiểu các tác dụng không mong muốn thuốc 

dùng cần phải có tư vấn của bác sỹ. 

4.3.5 Trứng cá ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 

Chất lượng cuộc sống là một thuật ngữ chung bao gồm cảm giác vui vẻ và 

sự hài lòng với cuộc sống. Chất lượng cuộc sống (QoL), ở bệnh nhân bị bệnh 

về da chưa được quan tâm đúng mức. Vì bệnh da ảnh hưởng đến hạnh phúc, 

sức khoẻ, và sự thích ứng xã hội của cá nhân, chúng có thể làm giảm sự tự tin 

của bệnh nhân về hình ảnh của bản thân, ảnh hưởng đến  sức khoẻ tinh thần và 

chất lượng cuộc sống [166]. 

Các vấn đề tâm lý xã hội có thể gây rối loạn tâm thần như lòng tự trọng 

thấp, lo lắng, trầm cảm và giảm các mối quan hệ xã hội ở bệnh nhân bị trứng 

cá được coi là do rối loạn hình ảnh của bản thân. Trong hình ảnh cá nhân, một 

số bộ phận của cơ thể bao gồm mặt đóng một vai trò quan trọng. Sự tồn tại của 



 
 

133 

một tổn thương nhỏ trên mặt có thể gây khó chịu cho bệnh nhân và có vẻ được 

coi như là vấn đề lớn. 

Câu hỏi đo lường về chất lượng cuộc sống (DLQI) do Finlay and Khan 

thiết kế vào năm 1992, kể từ đó, nó đã được sử dụng rộng rãi trong các cộng 

đồng khác nhau. 

Bảng câu hỏi bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm; các điểm cho mỗi câu hỏi 

nằm trong khoảng từ "0" đến "3." Tổng số điểm QoL của mỗi cá nhân sẽ là 

tổng của tổng số điểm của tất cả các câu hỏi, tức là từ 0 đến 30; điểm số của 

một cá nhân càng nhiều, thì chất lượng cuộc sống càng tệ. Bảng câu hỏi được 

chia thành 6 phần: triệu chứng và cảm giác (câu hỏi 1 và 2), các hoạt động 

thường nhật hàng ngày (câu hỏi 3 và 4), giải trí và thời gian rảnh rỗi (câu hỏi 5 

và 6), nghề nghiệp, quan hệ cá nhân (câu hỏi 8 và 9) (câu hỏi 7), điều trị (câu 

hỏi 10) [167]. 

Chất lượng cuộc sống trước điều trị là 11,26 và sau điều trị là 2,41 (Biểu 

đồ 3.12) sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0,001.  

Điểm đo lường chất lượng cuộc sống (DLQI) trung bình trong nghiên cứu 

của chúng tôi trước điều trị (11,26) cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của  

Reza Ghaderi 2013 (DLQI= 8,75) [168] và nghiên cứu của Takahashi 2006 

(DLQI = 3,99) ở Tokyo - Nhật Bản [169]. Sự khác biệt này được thấy giữa kết 

quả của nghiên cứu này và các nghiên cứu khác có thể là do sự khác biệt về văn 

hoá hoặc kinh tế xã hội. 

Nghiên cứu của Priya Cinna 2015 [170] cũng chỉ ra rằng có sự tương quan 

đáng kể giữa QoL và trứng cá trong độ tuổi làm việc do tác động của nghề 

nghiệp và các hoạt động xã hội. Có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức độ nặng 

của mụn trúng cá với điểm QoL và bệnh nhân có tiền sử điều trị tích cực có 
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điểm QoL thấp. Không có sự khác biệt giới tính trong điểm QoL. Các yếu tố 

ăn kiêng, hút thuốc, và rượu không ảnh hưởng đến QoL. 

Việc đánh giá tác động của trứng cá lên QoL là điều cần thiết, để phát hiện 

những bệnh nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực để có thể điều trị chúng 

một cách tổng hợp hơn. Do đó điều quan trọng là các chuyên gia y tế phải kết 

hợp các phép đo QoL khi quản lý bệnh nhân trứng cá để cung cấp chăm sóc tốt 

hơn và thích hợp. 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1.1 Độc tính cấp, kích ứng da, mắt và độc tính bán trường diễn. 

- Về độc tính cấp: 

LD50 = 11,148 (12,753 – 7,938) g dược liệu/kg 

Phạm vi an toàn của dịch chiết rễ Ba bét lùn liều 0,05g DL/0,5mL có chỉ 

số TI > 100, đây là dược liệu ít có độc tính cấp. 

- Về khả năng gây kích ứng da: 

Dịch chiết rễ Ba bét lùn nồng độ 0,05 g dược liệu/0,5 mL có chỉ số kích 

ứng bằng 0,78; xếp loại kích ứng da mức độ nhẹ. 

- Về khả năng gây kích ứng mắt:  

Dịch chiết rễ BBL không gây kích ứng mắt trên thỏ. 

- Về độc tính bán trường diễn 

Trong cả hai lô thỏ, một lô bôi BBL liều 0,25mL/kg/ngày và một lô bôi 

0,75mL/kg/ngày (liều cao gấp 3 lần) liên tục trong 90 ngày, kết quả: Cả hai liều 

thuốc thử không làm thay đổi trọng lượng của thỏ, không ảnh hưởng đến chức 

năng tạo máu, chức năng gan, thận. Cấu trúc vi thể gan thận và da không khác 

biệt gì so với lô chứng. 

1.2 Tác dụng kháng P. acnes và tác dụng điều trị của dịch chiết rễ  BBL 

trên động vật thí nghiệm. 

MIC của dịch chiết toàn phần (BBL) với P.acnes ATCC là 8,8 mg/mL. 

Dịch chiết rễ BBL 10% (liều 0,05g dược liệu/0,5mL) và BBL 20% (liều 

0,1gdược liệu/0,5mL) có tác dụng mạnh với vi khuẩn P.acnes nuôi cấy từ bệnh 

nhân và chủng chuẩn. 
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- Dịch chiết rễ BBL có tác dụng chống viêm tốt đối với tác nhân gây viêm 

là vi khuẩn P.acnes, giảm thời gian, biểu hiện viêm sưng do P.acnes gây ra trên 

mô hình tai chuột. 

- Dịch chiết rễ BBL làm nang lông, tuyến bã ở ống tai thỏ trở về bình 

thường sau 2 tuần, kết quả này tương đương với tretinoin 0,05% và Benzoyl 

Peroxit 5% 

1.3 Tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của dịch chiết rễ 

BBL theo đường bôi trên da bệnh nhân trứng cá thông thường 

Tác dụng của dịch chiết BBL sau điều trị 12 tuần 

+ Số lượng tổn thương không viêm giảm từ (57,17±19,39) còn 

(3,72±9,45). Số lượng tổn thương viêm giảm từ (18,17 ±13,22) còn (0,85±3,81) 

tổng số tổn thương (75,61 ± 27,25) giảm còn (4,57 ± 12,8). 

+ Mức độ tổn thương: Ở tuần đầu tổn thương trung bình 87,6%, nhẹ 12,4%. 

Sau điều trị 12 tuần: Sạch mụn là 79%, mức độ nhẹ 20% và 1% mức độ trung 

bình. 

Tác dụng không mong umốn  

100% bệnh nhân có phản ứng đỏ da, khô da, bong vẩy ở các mức độ từ 

nghiêm trọng cho đến nhẹ. 

Hiện tượng đỏ da ở mức độ cao nhất là ở tuần thứ 4 (0,83 ± 0,53) đến tuần 

thứ 12 còn đỏ da nhẹ (0,08 ± 0,22). 

 Hiện tượng bong da đỉnh điểm ở tuần thứ 4 (0,94 ± 0,48) đến tuần thứ 12 

thì bong da nhẹ (0.18 ±0,35). 

Hiện tượng bỏng rát đỉnh điểm ở tuần thứ 4 và ở mức độ nhẹ (0,46±0,54), 

đến tuần thứ 12 cảm giác bỏng rát gần như không còn (0.01±0,10). 

Ngứa nhiều nhất xảy ra ở tuần thứ 4 (0.66 ± 0.5) đến tuần thứ 12 

(0.01±0.10), hầu hết bệnh nhân hết ngứa. 
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Chất lượng cuộc sống  

Trước điều trị QoL là 11,26 và sau điều trị là 2,41 sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê với p< 0,001. 

2. Kiến nghị 

+ Cần nghiên cứu về các dạng bào chế để làm tăng tác dụng hấp thu 

thuốc qua da từ đó tăng tác dụng điều trị. 

+ Cần nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn, so sánh với nhóm chứng để có cơ sở 

khoa học sản xuất thuốc sử dụng trong bệnh viện. 

+ Cần khoanh vùng trồng cây nguyên liệu để phục vụ cho điều trị. 

 


