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Dịch tễ học và đặc điểm của mụn trứng cá ở 

người trưởng thành 

Mụn trứng cá là sự rối loạn của đơn vị tuyến 

nang  lông  bã chủ yếu ảnh hưởng đến thanh 

thiếu niên, mặc dù các báo cáo cho thấy tỷ lệ 

mắc bệnh vẫn còn đáng kể sau độ tuổi thanh 

thiếu niên. Mụn trứng cá tuổi trưởng thành theo 

truyền thống được định nghĩa là mụn trứng cá ở 

bệnh nhân trên 25 tuổi và có thể được phân loại 

là mụn trứng cá (a) dai dẳng (tiếp tục từ tuổi 

thiếu niên đến tuổi trưởng thành), (b) mới khởi 

phát (mụn trứng cá xuất hiện lần đầu tiên sau 

25 tuổi) hoặc (c) tái phát (các đợt mụn tái phát 

từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành) [1]. 

    Mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành phổ biến 

hơn ở phụ nữ so với nam giới ở mọi lứa tuổi. 

Tỷ lệ mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành cao 

nhất ở những người từ 20–29 tuổi (50,9% phụ 

nữ và 42,5% nam giới). Tỷ lệ hiện mắc giảm 

dần theo tuổi nhưng đã được báo cáo xảy ra ở 

15,3% nữ và 7,3% nam trên 50 tuổi [2]. Một 

nghiên cứu hồi cứu 10 năm phân tích những 

bệnh nhân bị mụn trứng cá ở trung tâm giới 

thiệu da liễu đại học báo cáo rằng tỷ lệ các 

trường hợp mụn trứng cá sau tuổi vị thành niên 

là khoảng 30% trong tổng các trường hợp mụn 

trứng cá được nhìn thấy, trong đó nữ giới 

chiếm ưu thế (64,1-69,6%) trong thời gian 

nghiên cứu 10 năm [3]. 

    Các đặc điểm hình thái để phân biệt mụn 

trứng cá ở tuổi trưởng thành với nữ ở tuổi vị 

thành niên bao gồm tỷ lệ tổn thương vùng dưới 

mặt và trên mặt tăng lên; tăng sự hiện diện của 

các nốt viêm ở vùng dưới mặt với ít hoặc 

không có comedones, sẩn và mụn mủ; và tăng 

số lượng các tổn thương lặp lại như 

macrocomedones [4]. Mụn trứng cá ở tuổi 

trưởng thành có xu hướng dai dẳng, với viêm 

hoạt động nhẹ-trung bình, so với mụn trứng cá 

ở tuổi vị thành niên và có thể biểu hiện với các 

đợt bùng phát nghiêm trọng [5]. 

    Các nghiên cứu đã chứng minh rằng độ tuổi 

khởi phát của mụn trứng cá có thể ảnh hưởng 

đến các đặc điểm lâm sàng của nó. Mụn trứng 

cá khởi phát muộn hơn được báo cáo có liên 

quan đến tổng số tổn thương ít hơn, ít 

comedones hơn nhưng tỷ lệ tổn thương viêm 

tăng lên cũng như sự phân bố chủ yếu của tổn 

thương “vùng chữ U” (tức là ảnh hưởng đến 

má, quanh miệng và cằm dưới) [6 ]. 

    Mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành có tác 

động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống liên 

quan đến sức khỏe, trên các lĩnh vực nhận thức 

bản thân, vai trò tình cảm và vai trò xã hội. 

Mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành cũng liên 

quan đến biểu hiện của các triệu chứng trầm 

cảm và/hoặc lo lắng từ nhẹ đến trung bình và 

được báo cáo là làm giảm năng suất làm việc 

hoặc trường học [7]. Một nghiên cứu trên 558 

đối tượng từ 20 tuổi trở lên cho thấy khi đối 
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tượng bị mụn trứng cá được so sánh với đối 

chứng về giới tính và độ tuổi, sự khác biệt 

trung bình trong chỉ số chất lượng cuộc sống da 

liễu (DLQI) là 2,4. Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về mức độ thay đổi của DLQI 

khi so sánh với những người bị viêm tuyến mồ 

hôi mủ, bệnh vẩy nến, phát ban ở tay và viêm 

da cơ địa [8]. 

    Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa mụn 

trứng cá ở tuổi vị thành niên và người lớn, 

chúng tôi sẽ nêu bật các đặc điểm khác biệt và 

những lưu ý đặc biệt đối với mụn trứng cá ở 

tuổi trưởng thành trong chương này. 

Cơ chế bệnh sinh của mụn trứng cá ở người 

lớn 

   Cơ bản, cơ chế bệnh sinh của mụn trứng cá 

có liên quan đến 4 quá trình chính, cụ thể: (a) 

tăng sản xuất bã nhờn, (b) thay đổi quá trình 

sừng hóa nang lông dẫn đến hình thành mụn 

trứng cá, (c) sự xâm chiếm nang lông bởi 

Cutibacterium acnes (C. acnes) và (d) viêm đơn 

vị nang lông tuyến bã [9]. 

Di truyền học 

   Nghiên cứu hiện tại cung cấp những hiểu biết 

sâu sắc hơn về cơ sở phân tử đằng sau mụn 

trứng cá nặng, vì một số nghiên cứu liên kết 

trên toàn bộ bộ gen đã xác định các locus gen 

liên quan đến mụn trứng cá nặng ở các quần thể 

khác nhau - 1q24,2 và 11p11,2 ở người Hán, 

8q24 ở người Âu Mỹ cũng như 1q41, 5q11.2 và 

11q13.1 ở các đối tượng Vương quốc Anh [10–

12]. Một phân tích tổng hợp toàn bộ bộ gen 

được thực hiện vào năm 2018, bao gồm tổng 

kích thước mẫu là 26722 đối tượng, đã xác định 

được tổng cộng 20 tín hiệu liên kết nguy cơ tại 

15 locus nhạy cảm [13]. Các gen được tìm thấy 

trong quần thể người Hán không được sao chép 

trong phân tích tổng hợp, điều này có thể cho 

thấy mức độ biến đổi dân tộc trong các yếu tố 

di truyền gây ra mụn trứng cá. Cho đến nay, 

không có dữ liệu phân biệt các locus gen giữa 

thanh thiếu niên và thanh niên bị mụn trứng cá. 

Rối loạn khuẩn chí da 

Vai trò của chứng loạn khuẩn da trong mụn 

trứng cá, theo truyền thống là do C .acnes, đã 

được khám phá sâu hơn trong những năm gần 

đây, liên quan đến Staphylococcus epidermidis 

và Malassezia spp., cùng các vi khuẩn khác. 

Dường như không có sự khác biệt về số lượng 

C. acnes được tìm thấy trên da của những 

người có và không có mụn trứng cá [14]. Tuy 

nhiên, các quần thể phụ khác biệt của C. acnes 

(được phân loại theo phylotype và ribotype) 

dường như chiếm ưu thế ở da mụn. Ví dụ, 

phylotype IA1 đã được phát hiện là chiếm ưu 

thế trên lưng của những bệnh nhân bị mụn 

trứng cá, so với sự đa dạng rộng rãi trong các 

đối chứng [15]. Sự mất đa dạng phylotype của 

C. acnes được cho là nguyên nhân kích hoạt hệ 

thống miễn dịch bẩm sinh, dẫn đến viêm da 

[16]. Một cách mới để phân loại C. acnes theo 

ribotype phát hiện ra rằng ribotype 4 và 5 có 

liên quan chặt chẽ đến mụn trứng cá, so với 

ribotype 6 có liên quan đến làn da khỏe mạnh 

[14]. S. epidermidis đã được phát hiện để ức 

chế sự tăng sinh của C. acnes và quá trình viêm 

qua trung gian C. acnes thông qua việc giải 

phóng axit succinic [17]. Số lượng Malassezia 

spp. trên bề mặt da và trong nang lông cũng 

cho thấy mối tương quan thuận với mụn viêm 

[18]. Thuốc kháng sinh toàn thân cũng có liên 

quan đến những thay đổi trong hệ vi sinh vật ở 

da, một số thoáng qua và một số khác dai dẳng. 

Trong một nghiên cứu dọc liên quan đến bốn 

bệnh nhân nữ trưởng thành bị mụn trứng cá dai 

dẳng từ tuổi thanh niên, sự phong phú tương 

đối của C. acnes giảm và các loài Pseudomonas 

tăng lên sau 4 tuần sử dụng minocycline. Tuy 

nhiên, sau 8 tuần ngừng thuốc kháng sinh, mức 

độ của các loài C.acnes và Pseudomonas trở lại 
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mức ban đầu, trong khi các loài Streptococcus 

vẫn tăng và các loài Lactobacillus giảm so với 

ban đầu [19]. 

Insulin-Like Growth Factor 1  

IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1) đã được 

nghiên cứu rộng rãi về vai trò của nó đối với 

mụn trứng cá, thông qua việc ức chế FoxO1 và 

kích hoạt hoạt động của mTORC1, bắt đầu một 

loạt các sự kiện làm tăng khả năng viêm và 

hình thành mụn [20]. IGF-1 tăng có liên quan 

đến chế độ ăn uống và rối loạn chuyển hóa nội 

tiết, có thể là yếu tố góp phần gây ra mụn trứng 

cá nghiêm trọng ở người lớn. 

Cân Nhắc Chẩn Đoán Và Đánh Giá Bệnh 

Nhân Trong Phân Bố Và Mức Độ Nghiêm 

Trọng Của Mụn Trứng Cá Ở Người Trưởng 

Thành 

Phân loại mụn ở người lớn 

Đối với mụn trứng cá trưởng thành ở nữ, sự 

phân bố của mụn trứng cá đã được báo cáo là 

phổ biến hơn và nổi rõ hơn ở vùng hàm dưới và 

cổ, với nhiều tổn thương viêm hơn [4] (Hình 

4.1). Tuy nhiên, trong một nghiên cứu quan sát 

tiền cứu bao gồm 374 đối tượng trên 25 tuổi, 

những đặc điểm này chỉ xuất hiện trong các 

phân nhóm của nhóm nghiên cứu của họ. Một 

báo cáo khác chỉ ra rằng sự phân bố của mụn 

trứng cá là tương tự ở 90% các trường hợp bị 

mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành so với mụn 

trứng cá ở tuổi vị thành niên [21]. 

   Để ghi nhận sự khác biệt trong các đặc điểm 

lâm sàng ở người lớn bị mụn trứng cá so với 

những người không bị mụn trứng cá, AFAST 

(Công cụ chấm điểm mụn trứng cá dành cho nữ 

dành cho người lớn), đánh giá mụn trứng cá 

trên khuôn mặt và hàm dưới riêng biệt, đã được 

phát triển và xác nhận để sử dụng trong lâm 

sàng [22]. 

Mụn Trứng Cá Nặng Ở Người Trưởng 

Thành Và Các Hội Chứng Liên Quan 

Hội chứng tự viêm 

    Các hội chứng tự viêm đã được mô tả liên 

quan đến các đợt mụn (Bảng 4.1). Mặc dù các 

hội chứng này thường xuất hiện ở tuổi vị thành 

niên, một số đặc điểm có thể biểu hiện ở tuổi 

trưởng thành và là những chẩn đoán đáng cân 

nhắc.  

Hình 4.1 Mụn trứng cá ở bạn nữ 26 tuổi này được đặc 

trưng bởi những sẩn đau và dát hồng ban ở vùng hàm 

dưới và cổ. Sự phân bố vùng chữ U và không có 

comedones ở phụ nữ trưởng thành phân biệt nó với sự 

phân bố vùng chữ T của mụn trứng cá ở thanh thiếu niên 

Bảng 4.1: các hội chứng tự viêm liên quan đến mụn 

Hội chứng Đặc điểm Gene liên quan 

PASH 

[23] 

Viêm da mủ hoại thư, 

mụn và viêm tuyến 

mồ hôi mưng mủ 

PSTPIP1, 

NCSTN 

PAPA 

[25] 

Viêm khớp nhiễm 

khuẩn, viêm da mủ 

hoại thư và mụn 

PSTPIP1 

SAPHO 

[26] 

Viêm bao hoạt dịch, 

mụn, mụn mủ, dày 

xương, và viêm 

xương 

Chưa xác định 

 

Ngoài danh sách được mô tả trong Bảng 4.1, 

còn tồn tại các hội chứng khác ít được xác định 

hơn, một số hội chứng liên quan đến các đột 

biến gen tương tự [23–26]. 
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Hình 4.2 Mụn trứng cá trưởng thành ở phụ nữ 55 tuổi 

cho thấy các sẩn viêm ở thái dương và má phải, tăng tiết 

bã nhờn và rậm lông với những sợi lông thô ở môi trên 

và cằm. Testosterone tự do tăng nhẹ ở mức 11,72 pmol / 

L (mức bình thường 0,45-9,02), nhưng siêu âm buồng 

trứng không có gì đáng chú ý. Mặc dù bệnh nhân bị mụn 

trứng cá ở phụ nữ trưởng thành có thể không bị PCOS 

hoặc bị bệnh nội tiết rõ ràng, họ vẫn có thể cho thấy một 

số đặc điểm của chứng cường androgen 

Rối Loạn Chuyển Hóa Nội Tiết 

Mụn trứng cá ở người lớn có thể là một biểu 

hiện của chứng tăng tiết androgen vì nội tiết tố 

androgen kích thích hoạt động của tế bào bã 

nhờn [27] (Hình 4.2). Đánh giá cẩn thận chứng 

tăng tiết androgen ở phụ nữ trưởng thành có 

mụn trứng cá, cùng với việc đánh giá nội tiết tố 

thích hợp, có thể phát hiện ra các bệnh nội tiết 

liên quan như hội chứng buồng trứng đa nang 

(PCOS). 

Các yếu tố chế độ ăn uống trong mụn trứng 

cá ở người lớn 

Chế độ ăn uống là một cân nhắc quan trọng 

trong việc kiểm soát mụn trứng cá ở tuổi 

trưởng thành. Các nghiên cứu gần đây đã 

chứng minh mối liên hệ giữa chế độ ăn uống 

hoặc chỉ số đường huyết cao và việc uống 

sữa/các sản phẩm từ sữa với mức độ nghiêm 

trọng của mụn trứng cá [28-32]. Điều này được 

cho là qua trung gian tác động của IGF-1 [33]. 

Dữ liệu về các khía cạnh khác của chế độ ăn 

uống vẫn còn không đồng nhất và cần được 

đánh giá thêm. 

Phương Pháp Tiếp Cận Để Đánh Giá Mụn 

Trứng Cá Trưởng Thành 

Bảng 4.2 tóm tắt một cách tiếp cận để theo dõi 

bệnh nhân bị mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành. 

Các Lựa Chọn Điều Trị Cho Mụn Trứng Cá 

Ở Người Trưởng Thành 

Các lựa chọn điều trị cho mụn trứng cá ở tuổi 

trưởng thành bao gồm cách điều trị truyền 

thống ở mụn trứng cá ở tuổi vị thành niên. Tuy 

nhiên, có những lựa chọn điều trị bổ sung để 

xem xét nếu điều trị truyền thống không thành 

công. Các lựa chọn bổ sung sẽ được thảo luận ở 

đây. 

Dapsone Thoa 

Việc sử dụng gel dapsone tại chỗ được phát 

hiện là có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá, 

với hiệu quả vượt trội ở nữ giới so với nam giới 

[34]. Ngoài ra, trong phân tích phân nhóm, phụ 

nữ trưởng thành (18–63 tuổi) giảm nhiều hơn 

các tổn thương không viêm và tổng tổn thương 

so với phụ nữ vị thành niên (12–17 tuổi), với 

khả năng dung nạp thuận lợi và đặc điểm an 

toàn [35]. 
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Bảng 4.2: tiếp cận theo dõi bệnh nhân mụn trứng cá trưởng thành 

Dấu hiệu đánh giá  Những chẩn đoán có thể cân nhắc 

Bệnh sử và khám bệnh 

Kinh nguyệt không đều 

Khô 

Nam tính hóa và rậm lông 

Tăng cân 

Tăng huyết áp 

Xét nghiệm đánh giá bổ sung 

Dehydroepiandrosterone 

Testosterone 

Hormone tạo hoàng thể: tỷ lệ hormone kích thích 

nang trứng từ 2 trở lên gợi ý PCOS 

Siêu âm vùng chậu/bụng 

Bệnh lý nội tiết PCOS 

Tăng sản thượng thận bẩm 

sinh 

Khối u tuyến thượng thận 

hoặc buồng trứng tiết 

androgen 

Tiền sử và khám bệnh 

Viêm da mủ 

Viêm tuyến mồ hôi mưng mủ 

Viêm khớp hoặc viêm bao hoạt dịch vô trùng sinh 

mủ 

Dày xương 

Viêm xương hoặc viêm đốt sống trục 

Bệnh viêm ruột 

Bệnh vẩy nến 

Hội chứng tự viêm Hội chứng PASH  

Hội chứng PAPA  

Hội chứng SAPHO  

Tiền sử 

Chế độ ăn 

Tiền sử gia đình 

Mụn trứng cá trầm trọng hơn 

do chế độ ăn uống 

Liên kết di truyền có thể có 

Chẩn đoán phân biệt 

Bệnh trứng cá đỏ 

Viêm da quanh miệng 

Viêm nang lông 

Mụn do mỹ phẩm 

Mụn do cơ học 

Mụn do Clo 

Bùng phát mụn do thuốc 

 

Bảng 4: Thuốc tránh thai kết hợp được FDA chấp thuận 

cho điều trị mụn 

Thuốc tránh thai 

uống kết hợp 

Estrogen 

(liều mg) 

Progestin (liều 

mg) 

Ortho Tri-Cyclen 

[38] 

Ethinyl 

estradiol 

(0.035) 

Norgestimate 

(0.180, 0.215, 

0.250) 

Estrostep [39] Ethinyl 

estradiol 

(0.020, 0.030, 

0.035) 

Norethindrone 

(1) 

Yaz, Beyaz [40, 

41] 

Ethinyl 

estradiol 

(0.02) 

Drospirenone 

(3) 

 

Thuốc Kháng Nội Tiết Tố Androgen Qua 

Đường Uống 

Thuốc Uống Tránh Thai Kết Hợp 

Viên uống tránh thai kết hợp (COCPs) có chứa 

estrogen ức chế sản xuất androgen của buồng 

trứng và tăng sản xuất globulin liên kết với 

hormone sinh dục, dẫn đến giảm testosterone tự 

do [36]. Một đánh giá của Cochrane cho thấy 

COCPs có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá 

[37]. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
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phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt bốn loại 

thuốc tránh thai kết hợp để điều trị mụn trứng 

cá ở tuổi trưởng thành (Bảng 4.3). Cần thận 

trọng khi bắt đầu dùng thuốc tránh thai cho 

bệnh nhân nữ. 

     Người ta nên cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích 

với liệu pháp. Chống chỉ định đối với liệu pháp 

tránh thai bằng đường uống bao gồm những 

điều sau đây [42]: 

• <21 ngày sau sinh 

• Tuổi ≥35 và hút ≥15 điếu thuốc mỗi ngày 

• Nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch xơ 

vữa động mạch 

• Tăng huyết áp với huyết áp tâm thu ≥160 

mmHg, huyết áp tâm trương ≥100 mmHg hoặc 

bệnh mạch máu 

• DVT cấp tính (huyết khối tĩnh mạch sâu) / PE 

(thuyên tắc phổi) 

• DVT / PE trước và có nguy cơ cao tái phát 

DVT / PE, bất kể bệnh nhân có đang dùng 

kháng đông hay không 

• Hiện tại hoặc tiền sử bệnh tim thiếu máu cục 

bộ 

• Đột quỵ 

• Các đột biến gây huyết khối đã biết 

• Bệnh van tim phức tạp 

• Bệnh cơ tim sau sinh của Hiệp hội Tim mạch 

New York mức độ nghiêm trọng cấp III hoặc 

IV hoặc cấp I hoặc II trong vòng 6 tháng sau 

khi được chẩn đoán 

• Bệnh lupus ban đỏ hệ thống có kháng thể 

kháng phospholipid dương tính hoặc không rõ 

• Chứng đau nửa đầu có cơn thoáng 

• Ung thư vú hiện tại 

• Bệnh tiểu đường với bệnh thần kinh 

nặng/bệnh thần kinh võng mạc/bệnh mạch 

máu/thời gian> 20 năm 

• Viêm gan hoặc bùng phát vi rút cấp tính 

nghiêm trọng 

• Xơ gan mất bù 

• U tuyến tế bào gan 

• Ghép nội tạng phức tạp 

Spironolactone uống 

Spironolactone, một thuốc lợi tiểu, là một chất 

đối kháng thụ thể aldosterone, hoạt động chủ 

yếu thông qua sự gắn kết cạnh tranh của các 

thụ thể tại vị trí trao đổi natri-kali phụ thuộc 

aldosterone ở ống thận xa. Nó cũng ức chế sự 

tổng hợp androgen. Nó được sử dụng off-label 

cho phụ nữ bị mụn trứng cá trưởng thành. Nó 

được chỉ định khi liệu pháp kháng acid thông 

thường không hiệu quả và khi có tác dụng kích 

thích tố androgen. Các nghiên cứu quan sát ủng 

hộ hiệu quả của spironolactone đường uống 

trong điều trị mụn trứng cá ở phụ nữ [43]. Kinh 

nguyệt không đều, căng tức vú, chóng mặt, 

buồn nôn, nhức đầu, đa niệu và mệt mỏi là 

những tác dụng phụ thường gặp [44]. Tăng kali 

máu là một biến chứng tiềm ẩn của 

spironolactone, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh này 

không được ghi nhận là tăng đáng kể ở phụ nữ 

trẻ, khỏe mạnh đang được điều trị mụn trứng cá 

[45]. 

Metformin uống 

Metformin là một biguanide đã được sử dụng 

trong điều trị bệnh đái tháo đường. Phụ nữ bị 

PCOS bị đề kháng insulin và do đó tăng insulin 

máu. Do đó, metformin được đưa ra để giúp 

ngăn ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường ở 

trường hợp này. Thông qua việc giảm chứng 

cường androgen của buồng trứng ở những bệnh 

nhân này, nó cũng giúp cải thiện mụn trứng cá 



4 Adult Acne Vulgaris       H. H. Oon và các cộng sự 

 

Biên dịch: BS. Trần Phương Tường Vy  

 

[46]. Hơn nữa, ở những bệnh nhân bị PCOS, 

metformin cũng đã được báo cáo là có tác dụng 

phục hồi quá trình rụng trứng, giảm cân, giảm 

nồng độ nội tiết tố androgen lưu hành cũng như 

giảm nguy cơ sẩy thai và tiểu đường thai kỳ 

[47]. 

Đã có những nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy 

đây là một phương pháp điều trị hỗ trợ hiệu quả 

đối với mụn trứng cá ở nam giới trưởng thành, 

mặc dù các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên 

lớn hơn sẽ được yêu cầu để xác nhận điều này 

[31, 48]. 

Liệu Pháp Ánh Sáng Và Laser Cho Mụn 

Trứng Cá Ở Người Lớn 

Hiệu quả của liệu pháp ánh sáng trong điều trị 

mụn đã được khám phá, trong đó liệu pháp ánh 

sáng xanh và liệu pháp quang động (PDT) đã 

được nghiên cứu rộng rãi nhất [49, 50]. 

Ánh sáng xanh (trong dải bước sóng 405 420 

nm) được cho là có tác dụng kháng khuẩn đối 

với C. acnes và ngăn chặn sự tăng sinh tế bào 

bã nhờn [51, 52]. Ánh sáng đỏ (680 nm) đã 

được phát hiện ngăn chặn sản xuất bã nhờn 

[52]. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên chia 

đôi mặt, bao gồm 90 bệnh nhân bị mụn trứng 

cá từ trung bình đến nặng, được điều trị bằng 

đèn chiếu ánh sáng xanh diode phát quang hai 

lần mỗi tuần trong 6 tuần, 51,7% các mặt được 

điều trị đạt được mức giảm ít nhất hai cấp trong 

thang IGA, so với 18% của vùng kiểm soát và 

81,6% vùng mặt được điều trị giảm ít nhất 40% 

tổn thương mụn viêm so với 46% vùng kiểm 

soát 6 tuần sau khi ngừng điều trị [53]. Một 

phần mở rộng chéo của thử nghiệm, bao gồm 

49 người tham gia ban đầu được điều trị bằng 

đèn chiếu thêm 6 tuần trên mặt bên cạnh, đã 

chứng minh rằng sau 12 tuần tiếp theo mà 

không điều trị cho vùng da mặt được điều trị 

ban đầu, tỷ lệ quay trở lại mức ban đầu là 

15,5% [ 54]. Không có tác dụng phụ nghiêm 

trọng nào được quan sát thấy trong cả hai giai 

đoạn [53, 54]. Tuy nhiên, một đánh giá có hệ 

thống và phân tích tổng hợp so sánh ánh sáng 

xanh với các biện pháp can thiệp không ánh 

sáng cho thấy lợi ích của liệu pháp ánh sáng 

xanh kém rõ ràng hơn, với nguy cơ sai lệch 

tổng thể cao đối với hầu hết các thử nghiệm. 

Phân tích tổng hợp chứng minh rằng không có 

sự khác biệt trung bình đáng kể về số lượng các 

tổn thương viêm và không viêm ở các nhánh so 

sánh và ánh sáng xanh ở các tuần 4, 8 và 10–12 

[50]. 

PDT với axit aminolevulinic (ALA), methyl 

aminolevulinate (MAL) và liposomal 

methylene blue (LMB) đã được sử dụng để 

điều trị mụn trứng cá ở người lớn [55]. ALA-

PDT đã được chứng minh là có khả năng ngăn 

chặn sự phát triển của tế bào bã nhờn và giảm 

sự hình thành axit béo và chất béo trung tính 

[56, 57]. Một phân tích tổng hợp đã chứng 

minh rằng ALA-PDT, MAL-PDT và LMB-

PDT có hiệu quả đối với mụn viêm, nhưng các 

tác dụng phụ như đau, cảm giác nóng rát, ban 

đỏ, phù nề và tăng sắc tố ở nhóm điều trị 

nghiêm trọng hơn so với nhóm chứng [55] . 

Điều Trị Mụn Trứng Cá Ở Người Trưởng 

Thành Khi Mang Thai Và Cho Con Bú 

Do thiếu dữ liệu an toàn và coi mụn trứng cá là 

một bệnh ít ảnh hưởng, các bác sĩ thường thận 

trọng khi kê đơn điều trị mụn trứng cá cho bệnh 

nhân mang thai và cho con bú. Các lựa chọn 

điều trị trong thai kỳ bao gồm axit azelaic tại 

chỗ, erythromycin, clindamycin và benzoyl 

peroxide, cũng như uống erythromycin (tránh 

dạng muối estolat) và azithromycin. Trong thời 

kỳ cho con bú, axit azelaic tại chỗ, 

erythromycin, clindamycin và tretinoin được 

cho là an toàn, cũng như erythromycin và 

azithromycin uống. Khuyến cáo rằng nên tránh 

dùng tetracycline dùng đường toàn thân. Sự bài 
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tiết của adapalene và benzoyl peroxide trong 

sữa mẹ chưa được biết rõ, do đó cần phải thận 

trọng [58]. 

So Sánh Các Nguyên Tắc Về Mụn Trứng Cá 

Ở Người Trưởng Thành 

   Hầu hết các hướng dẫn được công bố về điều 

trị mụn trứng cá đều tập trung vào việc theo dõi 

nó ở thanh thiếu niên. Một số khác biệt liên 

quan đến việc theo dõi mụn trứng cá ở tuổi 

trưởng thành nảy sinh giữa các hướng dẫn, chủ 

yếu là trong các khuyến nghị về việc sử dụng 

các biện pháp tránh thai và liệu pháp laser/ánh 

sáng. 

   Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyên 

dùng gel dapsone 5% tại chỗ cho mụn viêm, 

đặc biệt là đối với phụ nữ trưởng thành. COCP 

được chứng minh là có hiệu quả, không có lợi 

ích tránh thai ngoài việc điều trị mụn trứng cá. 

Tuy nhiên, AAD nhấn mạnh rằng phụ nữ sử 

dụng COCP cũng phải muốn tránh thai và rủi 

ro của COCP phải được so sánh với rủi ro của 

mụn trứng cá ở môi trường này. Spironolactone 

hữu ích ở những phụ nữ được chọn, trong khi 

việc sử dụng flutamide không được khuyến 

khích vì các tác dụng phụ của nó. Các tác giả 

nhận thấy rằng bằng chứng khuyến nghị việc sử 

dụng các phương thức vật lý, chẳng hạn như 

laser xung màu và peel da bằng hóa chất, còn 

hạn chế, và cần có nhiều nghiên cứu hơn đối 

với các thiết bị laser và ánh sáng. Peel da bằng 

hóa chất có thể giúp cải thiện nhẹ tình trạng 

mụn trứng cá. Trong những năm gần đây, 

những kết quả thuận lợi hơn từ PDT đã xuất 

hiện. Có khả năng là liệu pháp laser/ánh sáng 

có thể được sử dụng nhiều hơn trong điều trị 

mụn trứng cá ở người trưởng thành kháng trị 

[59]. 

   Các hướng dẫn của Liên minh Toàn cầu về 

Cải thiện Kết quả Trị mụn đặc biệt chú trọng 

vào việc theo dõi mụn trứng cá ở tuổi trưởng 

thành, khuyến nghị retinoids tại chỗ có hoặc 

không có benzoyl peroxide như các thành phần 

quan trọng trong liệu pháp và các chế độ chăm 

sóc da như kem dưỡng ẩm và chất tẩy rửa cân 

bằng độ pH để cải thiện độ an toàn và khả năng 

dung nạp của điều trị. Các chiến lược để giảm 

thiểu kích ứng cũng được nhấn mạnh, vì da khô 

và nhạy cảm phổ biến hơn ở phụ nữ trưởng 

thành. Các liệu pháp uống, bao gồm kháng sinh 

trong thời gian giới hạn, isotretinoin và điều trị 

nội tiết tố, cũng có thể hữu ích đối với mụn 

trứng cá ở phụ nữ trưởng thành, mặc dù các tác 

giả khuyến cáo nên phân tích rủi ro/lợi ích 

trước khi bắt đầu dùng thuốc tránh thai để điều 

trị mụn trứng cá. Việc sử dụng axit azelaic tại 

chỗ và dapsone hoặc clindamycin/benzoyl 

peroxide tại chỗ kết hợp với retinoids tại chỗ 

cũng có hiệu quả [9]. 

   Các hướng dẫn S3 từ Châu Âu khuyến nghị 

rằng các kháng nội tiết tố androgen kết hợp với 

kháng sinh toàn thân hoặc điều trị tại chỗ 

(không phải kháng sinh) có thể được xem xét 

để điều trị mụn trứng cá dạng nốt sẩn nặng 

hoặc vừa. Các tác giả nhận xét rằng liệu pháp 

đơn trị liệu bằng ánh sáng xanh có thể được 

xem xét đối với mụn trứng cá dạng sẩn nhẹ đến 

trung bình. Họ không thể đưa ra khuyến nghị 

về hoặc chống lại các liệu pháp ánh sáng hoặc 

laser, nếu không lưu ý rằng PDT có hiệu quả 

đối với mụn trứng cá dạng sẩn nặng hoặc nốt 

vừa phải nhưng nó thiếu một phác đồ điều trị 

tiêu chuẩn để đảm bảo tính an toàn và khả năng 

dung nạp thuận lợi [60]. 

   Các hướng dẫn của Hiệp hội Da liễu Nhật 

Bản khác với các hướng dẫn khác ở một số 

khía cạnh, xem xét các yếu tố ngữ cảnh nhất 

định chỉ có ở Nhật Bản. Thuốc tránh thai 

đường uống và spironolactone không được 

khuyến cáo vì thiếu bảo hiểm y tế, thông tin tác 

dụng phụ và thiếu so sánh với các phương pháp 

điều trị khác. Điều trị bằng laser cũng không 
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được khuyến khích, với lý do là các vấn đề về 

thiết bị, thiếu sự xem xét ở Nhật Bản và thiếu 

bảo hiểm y tế [61]. 

   Hướng dẫn của liên minh nghiên cứu Đông 

Nam Á nêu rõ rằng COCP có hiệu quả; tuy 

nhiên, khả năng chấp nhận COCP trong khu 

vực là thấp, và các tác động bất lợi cũng như 

các yếu tố văn hóa và tôn giáo cần được giải 

quyết trong quá trình tham vấn. Các thiết bị 

dựa trên năng lượng và PDT có thể được coi là 

phương thức điều trị thay thế ở những bệnh 

nhân không thể dung nạp hoặc không đáp ứng 

với liệu pháp tiêu chuẩn [62]. 

   Hiệp hội Da liễu Singapore (DSS) có các 

hướng dẫn cụ thể về mụn trứng cá trưởng thành 

ở nữ giới, được phân loại theo mức độ bệnh, từ 

retinoids tại chỗ, benzoyl peroxide, kháng sinh 

tại chỗ và uống và COCP đến isotretinoin uống, 

kết hợp với các chất tẩy rửa nhẹ nhàng, dành 

riêng cho mụn kem dưỡng ẩm, kem chống nắng 

và dưỡng môi để kiểm soát các tác dụng phụ. 

Hướng dẫn nêu rõ rằng các liệu pháp hỗ trợ 

như peel da bằng hóa chất và liệu pháp ánh 

sáng /laser như PDT với axit 5-aminolevulinic 

và ánh sáng xung cường độ cao (IPL) hoặc ánh 

sáng xanh hoặc đỏ kết hợp với đèn LED xanh-

đỏ và laser erbium-glass có thể được cung cấp 

cho bệnh nhân [63]. 

    Sự khác biệt trong hướng dẫn điều trị dường 

như phát sinh từ sự khác biệt giữa các chủng 

tộc trên da, chẳng hạn như xu hướng tăng sắc tố 

và kích ứng sau viêm, cũng như khả năng chấp 

nhận văn hóa của các liệu pháp, chi phí y tế và 

bảo hiểm. 

Tiên Lượng Và Kết Quả Dài Hạn 

Mụn trứng cá trưởng thành ở nữ thường tồn tại 

ở trạng thái bệnh nhẹ-trung bình [5]. Vì vậy, 

điều trị duy trì là quan trọng. Các liệu pháp duy 

trì tại chỗ cho người lớn được báo cáo là có 

hiệu quả bao gồm adapalene kết hợp với liều 

thấp axit alpha và beta-hydroxyl và 

clindamycin kết hợp với benzoyl peroxide, axit 

azelaic và đơn trị liệu retinoid tại chỗ [64-66]. 

Kết Luận 

Mụn trứng cá là một rối loạn phổ biến có thể 

kéo dài sau tuổi vị thành niên hoặc thực sự chỉ 

bắt đầu ở tuổi trưởng thành. Không nên đánh 

giá thấp gánh nặng của nó ở bệnh nhân người 

lớn. Khi đánh giá một bệnh nhân trưởng thành 

bị mụn trứng cá, điều quan trọng là phải xem 

xét các hội chứng liên quan, bệnh nội tiết và tác 

động của lối sống và chế độ ăn uống đối với 

mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá. Ở phụ 

nữ trưởng thành, các liệu pháp kháng androgen 

có nhiều hứa hẹn, mặc dù việc bắt đầu điều trị 

bao gồm việc thảo luận cẩn thận với bệnh nhân 

về các rủi ro và lợi ích của liệu pháp. 

Metformin, cũng như các liệu pháp ánh sáng, 

cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác nhận. 
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