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Giới Thiệu 

Mụn trứng cá là một tình trạng da cực kỳ 

phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 85% thanh 

thiếu niên với khả năng kéo dài dai dẳng 

đến tuổi trưởng thành [1]. Mụn trứng cá là 

một bệnh của đơn vị nang lông tuyến bã có 

đặc điểm là tăng tiết quá mức bã nhờn, bất 

thường sừng hóa nang lông, sự hiện diện 

của vi khuẩn Cutibacterium acnes và viêm 

[2–4]. Retinoids tại chỗ đã được thiết lập 

như một phương pháp điều trị đầu tiên cho 

comedones và mụn viêm [5, 6]. Trước khi 

retinoids ra đời, benzoyl peroxide (BPO) và 

các hợp chất chứa lưu huỳnh tại chỗ được 

sử dụng cho mụn trứng cá nhẹ đến trung 

bình, với kháng sinh tetracycline và steroid 

đường uống dành riêng cho các trường hợp 

nặng và khó chữa hơn [7-9].  

     Tác dụng của vitamin A đối với da lần 

đầu tiên được mô tả trong y văn vào đầu thế 

kỷ 20 [10–12]. Tuy nhiên, phải đến đầu 

những năm 1960 khi retinoid đầu tiên, 

tretinoin, được chấp thuận sử dụng trong y 

tế, do Albert Kligman và James Fulton của 

Đại học Pennsylvania đi tiên phong [13, 

14]. Tretinoin vẫn là retinoid bôi tại chỗ 

duy nhất được chấp thuận để điều trị mụn 

trứng cá cho đến khi có sự phát triển của 

retinoid thế hệ thứ ba đa vòng thơm, 

adapalene và tazarotene, vào giữa đến cuối 

những năm 1990 [15–17]. Adapalene, một 

loại retinoid tổng hợp được tạo ra bởi 

Phòng thí nghiệm Galderma ở Pháp, được 

phát hiện có hiệu quả tương đương với 

tretinoin trong điều trị mụn trứng cá với lợi 

ích bổ sung là khả năng kích ứng da thấp 

hơn và do đó khả năng dung nạp cao hơn 

[18, 19]. Tazarotene, cũng là một retinoid 

bôi ngoài da thế hệ thứ ba, xuất hiện trên thị 

trường trong một khoảng thời gian tương tự 

và đã được FDA chấp thuận để điều trị cả 

bệnh vẩy nến và mụn trứng cá [20, 21]. 

Tazarotene đã được chứng minh là có hiệu 

quả tương tự như các chất cùng nhóm của 

nó, tretinoin và adapalene, trong việc điều 

trị mụn trứng cá [22–25]. Trong những năm 

qua, một số liệu pháp kết hợp retinoids với 

kháng sinh tại chỗ và BPO cũng đã được 

phát triển và bán trên thị trường với nhiều 

thành công [26, 27]. 

     Trong năm qua, một loại retinoid bôi 

mới đã nổi lên như một lựa chọn hiệu quả 

và được dung nạp tốt để điều trị mụn trứng 

cá. Trifarotene, một loại retinoid bôi thế hệ 

thứ tư, đã được chứng minh là có hiệu quả 

trong việc điều trị cả mụn trứng cá viêm và 

không viêm trên mặt và thân mình [28–30]. 

Retinoid này cho đến nay đã cho thông tin 

tác dụng phụ và khả năng dung nạp tổng thể 

tốt hơn so với các chất cùng nhóm cũ của 

nó. 

Cấu Trúc Và Cơ Chế Hoạt Động 

Retinoids tại chỗ có thể được phân loại gồm 

tự nhiên và tổng hợp. Axit retinoic all-trans 
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(tretinoin) và tiền chất của nó là all-trans 

retinol là những retinoid bôi ngoài tự nhiên 

duy nhất được sử dụng trong điều trị mụn 

trứng cá. Adapalene, tazarotene và 

trifarotene là những retinoid tổng hợp và cơ 

thể không thể sản xuất nội sinh. Sự khác 

biệt về cấu trúc giữa tretinoin và các 

retinoid tổng hợp là rất rõ ràng, nhưng sự 

tương đồng về tác dụng của retinoid được 

thể hiện qua khả năng chung của chúng 

trong việc liên kết và kích hoạt các thụ thể 

retinoid (Hình 5.1). 

     Retinoids phát huy tác dụng của chúng 

thông qua sự liên kết của các thụ thể 

retinoid được tìm thấy trong nhân của tế 

bào sừng biểu bì ảnh hưởng đến quá trình 

phiên mã gen. Có hai thụ thể retinoid trong 

đó retinoid bôi tại chỗ có ái lực khác nhau, 

thụ thể retinoic acid (RAR) và thụ thể 

retinoid X (RXR) [31]. RAR và RXR hình 

thành chất dimer với phối tử retinoid của 

chúng và liên kết với các yếu tố đáp ứng 

axit retinoid (RARE) trong vùng khởi động 

của các gen chịu trách nhiệm về retinoid 

[32–34]. Mỗi thụ thể có ba isotype (α, β và 

γ), với RXR-α là thụ thể axit retinoic phổ 

biến nhất trên da. Các cấu trúc khác nhau 

retinoids có các đặc tính liên kết riêng biệt 

với các thụ thể này (Bảng 5.1), có thể dẫn 

đến các tác dụng cụ thể đối với từng 

retinoid. 

    Một trong những tác dụng này ở mụn 

trứng cá liên quan đến việc bình thường hóa 

quá trình sừng hóa nang lông và sự gắn kết  

 

Hình 5.1 cấu trúc hóa học của các Retinoids bôi 
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Bảng 5.1 Liên kết đặc hiệu của retinoids tại chỗ với các thụ thể hạt nhân

Phỏng theo Wolverton [94] 

+ Liên kết tối thiểu, ++ Liên kết trung bình, +++ Liên kết tương đối mạnh, (-) không liên kết

của các tế bào sừng biệt hóa giai đoạn cuối 

bao gồm lớp sừng (corneocytes). Kết quả 

là, các microcomedones, tổn thương sớm 

nhất của mụn trứng cá, không bị tích tụ lại 

và đào thải ra ngoài cho phép bã nhờn đi ra 

bề mặt da. Quá trình này làm giảm sự tắc 

nghẽn của đơn vị nang lông tuyến bã và 

hình thành các tổn thương mụn trứng cá 

mới [35–37]. Retinoids tại chỗ cũng có đặc 

tính chống viêm đáng kể, vì chúng đã được 

chứng minh là làm giảm sự giải phóng một 

số cytokine gây viêm bao gồm IL-1β, IL-6, 

IL-12, TNF-α và IFN-γ [38, 39] . Ngoài ra, 

retinoids cũng được phát hiện làm giảm sự 

biểu hiện của thụ thể tế bào sừng Toll-like 

receptor (TLR) -2, thụ thể này điều chỉnh 

sự tổng hợp các cytokine gây viêm khi 

tương tác với Cutibacterium acnes trong tổn 

thương mụn trứng cá [40, 41]. Cuối cùng, 

sử dụng retinoid tại chỗ dẫn đến teo các 

tuyến bã nhờn và giảm sản xuất bã nhờn, ức 

chế tình trạng viêm do C. acnes phụ thuộc 

vào bã nhờn [42-44]. 

All-Trans Retinol và All-Trans Retinoic 

Acid 

Axit retinoic all-trans, tretinoin, là một 

prototypic retinoid tại chỗ được sử dụng 

trong điều trị mụn trứng cá [45]. Con đường 

tác động của axit retinoic all-trans được thể 

hiện trong Hình 5.2. Tretinoin được tổng 

hợp tự nhiên trong tế bào sừng từ all-trans 

retinol, là dạng cồn tự nhiên của vitamin A. 

Retinol được lưu trữ trong gan và được vận 

chuyển đến da từ máu liên kết với protein 

liên kết retinol (RBP). Khi ở trong mạch 

máu của da, all-trans retinol sẽ được các tế 

bào sừng ở đáy hấp thụ nơi all-trans retinol 

tự do liên kết với protein liên kết retinol của 

tế bào (CRBP). Retinol có thể được lưu trữ 

trong lớp biểu bì dưới dạng retinyl ester 

[46, 47]. Hai hệ thống enzym khác biệt hoạt 

động để biến đổi retinol thành retinyl este, 

acyl CoA: retinol acyltransferase (ARAT) 

và lecithin: retinol acyltransferase (LRAT). 

ARAT hoạt động mạnh hơn ở lớp biểu bì 

trên và quan trọng đối với retinol bôi tại 

chỗ, trong khi LRAT hoạt động để chuyển 

đổi các nguồn nội sinh của retinol all-trans 

thành retinyl ester ở phần dưới của biểu bì 

[48]. 

     Khi nồng độ axit retinoic thấp trong lớp 

biểu bì, các este retinyl bị thủy phân để giải 

phóng retinol, sau đó bị oxy hóa để tạo 

thành axit retinoic all-trans. Axit retinoic 

all-trans mới được tổng hợp liên kết với 

Retinoid RAR-α RAR-

β 

RAR-

γ 

RXR-α RXR-β RXR-γ 

All-trans retinoic acid (tretinoin) ++ ++ ++ (-) (-) (-) 

Adapalene Yếu ++ ++ (-) (-) (-) 

Tazarotenic acid + ++ ++ (-) (-) (-) 

Trifarotene (-) (-) +++ (-)  (-) (-) 
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protein liên kết axit retinoic cytosolic 

(CRABP), protein liên kết chủ yếu đối với 

axit retinoic all-trans trong da người [49, 

50]. Sau khi liên kết với CRABP II, axit 

retinoic all-trans sẽ chuyển vào nhân của tế 

bào sừng, nơi nó liên kết với các thụ thể 

axit retinoic. Trong khi axit retinoic all-

trans không liên kết với RXRs, isomer 9-cis 

của axit retinoic (axit retinoic 9-cis) liên kết 

với ái lực cao với các thụ thể này [51]. 

Cùng với các phối tử tương ứng của chúng, 

RAR và RXR tạo thành các heterodimers 

liên kết với các phần tử phản ứng axit 

retinoid (RARE) trong vùng khởi động của 

các gen chịu trách nhiệm về retinoid dẫn 

đến các hiệu ứng hạ nguồn được đề cập ở 

trên. 

     Tretinoin bôi tại chỗ có nhiều dạng 

(được trình bày trong Bảng 5.2), nổi tiếng 

nhất là kem Retin-A (0,025%, 0,05% và 

0,1%). Các dạng khác bao gồm gel và dung 

dịch. Nồng độ cao nhất là 0,1% kem/gel. 

Danh sách đầy đủ các loại retinoid bôi tại 

chỗ có sẵn và các chế phẩm của chúng được 

hiển thị trong Bảng 5.2. 

Adapalene 

Adapalene là một loại retinoid bôi ngoài da 

tổng hợp thế hệ thứ ba, bền với ánh sáng, 

khó bị biến đổi và rất ưa mỡ. So với 

tretinoin, adapalene có ái lực cao hơn với 

RAR-β và RAR-γ với ái lực yếu đối với 

RAR-α. Với thực tế là RAR-β không được 

biểu hiện trong tế bào sừng, mục tiêu chính 

của nó là RAR-γ, làm cho nó trở thành 

retinoid chọn lọc hơn tretinoin [15–19]. Phù 

hợp với điều này, adapalene đã được chứng 

minh là gây ra biểu hiện CRABP-II mặc dù 

không liên kết với các protein liên kết axit 

retinoic của tế bào (CRABPs) [52, 53]. 

Điều này xảy ra bởi vì adapalene kích hoạt 

RAR-γ/RXR heterodimer và CRABP-II là 

một gen chứa RARE. Adapalene không 

tương tác với RXRs. 

     Ngoài tác dụng ức chế quá trình hóa học 

của bạch cầu trung tính và giải phóng các 

gốc tự do và oxy phản ứng có nguồn gốc từ 

bạch cầu trung tính, adapalene cũng có liên 

quan đến nhiều tác dụng chống viêm. 

Adapalene có liên quan đến việc giảm các 

chất trung gian gây viêm như leukotrienes 

và prostaglandin bằng cách ức chế con 

đường lipo-oxygenase và chuyển hóa axit 

arachidonic [54, 55]. Trong phần da mẫu, 

việc sử dụng adapalene có liên quan đến 

việc tăng biểu hiện CD1d của tế bào sừng, 

cũng như giảm biểu hiện TLR-2 và IL-10 

của tế bào sừng [41]. 

     Không giống như tretinoin, adapalene 

bền với ánh sáng và không dễ bị oxy hóa 

bởi BPO. Do đó, các công thức kết hợp cố 

định của adapalene với BPO đã được phát 

triển và được chấp thuận để điều trị mụn 

trứng cá viêm và không viêm. 

     Với bản chất ưa béo cao, adapalene được 

cho là thâm nhập vào nang lông nhanh hơn 

và hiệu quả hơn so với thế hệ đầu tiên của 

nó. Tính ưa mỡ của adapalene cũng góp 

phần vào việc hấp thu toàn thân không đáng 

kể, vì thuốc sẽ hòa tan trong bã nhờn sau 

khi thâm nhập vào nang lông. 

     Adapalene hiện có bán không cần kê 

đơn dưới dạng gel 0,1%. Nó cũng có sẵn 

dưới dạng kem 0,1% kê đơn, dung dịch 

0,1% và gel 0,3% để điều trị mụn trứng cá. 
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 Hình 5.2: Tổng quan về  

hoạt động của retinoids 

 CRBP cellular retinol-binding 

protein, CRABP cellular 

retinoic acid-binding 

protein, ATRA all-trans 

retinoic acid, RA 

retinoid acid, RAR 

retinoic acid receptor, 

RXR retinoid X 

receptor, RARE retinoic 

acid response element, 

ARAT acyl CoA:retinol 

acyltransferase, LRAT 

lecithin:retinol 

acyltransferase, RDH 

retinol dehydrogenase, 

RALDH retinaldehyde 

dehydrogenase. 

(Phỏng theo Baert 

và De Spiegeleer [95]) 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5.2 Các chế phẩm của retinoids tại chỗ 

Tên chung Tên thị trường Dạng có sẵn 

All-trans retinoic acid 

(tretinoin) 

Atralin®, Avita®, Retin-A®, 

Retin-A, Micro®, Tretin-X® 

Cream: 0.025%, 0.038%, 0.05%, 0.1%; 

gel: 0.01%, 0.025%, 0.04%, 0.05%, 0.1% 

Adapalene Differin® Cream: 0.1%; gel: 0.1%a, 0.3%; lotion: 

0.1% 

Tazarotene Tazorac® Cream: 0.05%, 0.1%; gel: 0.05%, 0.1%; 

foam: 0.1% 

Trifarotene AKLIEF® Cream: 0.005% 

Tretinoin/clindamycin Ziana®, Veltin® Clindamycin phosphate 1.2%/tretinoin 

0.025% gel 

Adapalene/benzoyl 

peroxide 

Epiduo® Benzoyl peroxide 2.5%/adapalene 0.1, 

0.3% gel 
aAdapalene 0.1% có sẵn ở dạng không kê đơn 
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Tazarotene 

Tazarotene là một retinoid tổng hợp thế hệ 

thứ ba. Nó là một tiền chất trong đó 

tazarotene cần được thủy phân trong các mô 

thành chất chuyển hóa có hoạt tính của nó, 

axit tazarotenic. Tương tự như adapalene, 

axit tazarotenic liên kết chọn lọc với thụ thể 

nhân RAR-γ và với ái lực thấp hơn với 

RAR-α và RAR-β [56]. Axit tazarotenic 

không tương tác với các thụ thể nhân RXR. 

Thông qua liên kết của các thụ thể nhân 

RAR, axit tazarotenic hoạt động để bình 

thường hóa biểu mô nang lông ở da mụn 

trứng cá bằng cách điều chỉnh giảm biểu 

hiện bất thường của tế bào sừng 

transglutaminase I (Tgase I), thụ thể yếu tố 

tăng trưởng biểu bì, và tăng sinh keratins 

K6 và K16 [57, 58]. 

    Như với adapalene, tazarotene bền với 

ánh sáng và không bị oxy hóa bởi BPO; do 

đó nó có thể được dùng vào buổi sáng và 

kết hợp với BPO. Tazarotene có sẵn ở dạng 

kem 0,05% và 0,1%, gel 0,05% và 0,1%, và 

công thức tạo bọt 0,1% Tazarotene dạng bọt 

(FABIOR) rất độc đáo vì nó là retinoid bôi 

ngoài da duy nhất được FDA chấp thuận 

trong phương tiện tạo bọt để điều trị mụn 

trứng cá. Công thức này đã được dự kiến để 

tăng sự tuân thủ ở một số quần thể bệnh 

nhân do dễ sử dụng [59, 60]. 

    Bôi gel tazarotene tại chỗ đã được chứng 

minh là tạo ra nồng độ cao ở da với sự hấp 

thụ toàn thân rất nhỏ, vì nó được chuyển 

hóa nhanh chóng thành axit tazarotenic 

trong da [61, 62]. 

Trifarotene 

Trifarotene là một loại retinoid bôi ngoài da 

thế hệ thứ tư mới được phát triển đã được 

chứng minh là có hiệu quả cao trong việc 

điều trị mụn trứng cá. Trifarotene là một 

chất chủ vận RAR-γ chọn lọc hầu như 

không có tác dụng trên các thụ thể RAR-β 

và RAR-α và không có tác dụng trên các 

thụ thể RXR [28, 29]. Mặc dù chưa được 

chứng minh, nhưng tính chọn lọc thụ thể 

này của trifarotene có thể tạo ra tác dụng 

phụ tốt hơn và khả năng dung nạp tổng thể 

tốt hơn so với các retinoid thế hệ đầu tương 

tự của nó. 

    CD5789 (trifarotene) đã được chứng 

minh là ổn định về mặt dược động học 

trong các tế bào sừng được nuôi cấy và 

được chuyển hóa nhanh chóng trong các 

microsome gan. Nghiên cứu ban đầu trên 

các mô hình động vật đã thiết lập các đặc 

tính anticomedogenic mạnh của trifarotene. 

Ở chuột rhino, việc bôi trifarotene tại chỗ 

đã loại bỏ gần như tất cả các comedone với 

liều thấp hơn 10 lần so với liều lượng cần 

thiết cho tazarotene và tretinoin [63]. 

Trifarotene cũng được phát hiện có tác 

dụng chống viêm đáng kể cũng như ngừa 

sắc tố ở  in vivo nhanh chóng [63]. Tác 

dụng ngừa sắc tố mạnh của trifarotene có 

thể được chứng minh là một trong những 

thuộc tính lớn nhất của nó vì tăng sắc tố sau 

viêm (PIH) là một di chứng thường xuyên 

của mụn viêm với PIH thường gặp ở da sẫm 

màu hơn. 

    Ngoài tác dụng làm tan mụn, chống viêm 

và ngừa sắc tố, các con đường tác động mới 

của trifarotene đã được xác định trong các 

phân tích biểu hiện gen quy mô lớn bao 

gồm (1) điều hòa giảm các protein kết dính 



5 Topical Retinoids and Acne                                                             M. C. Marchitto và Cộng Sự 

 

Biên dịch: BS. Trần Phương Tường Vy  

 

tế bào, chẳng hạn như dystonin, dẫn đến 

tăng hoạt tính phân giải mụn trứng cá, (2 ) 

điều chỉnh các kênh aquaporin 3 (AQP3) và 

hoạt động của peptidyl arginine deiminase 1 

(PADI1) dẫn đến cải thiện chức năng hàng 

rào và hydrat hóa da, và (3) điều hòa giảm 

màng metalloendopeptidase (MM) dẫn đến 

giảm sự suy thoái của sợi elastin. 

     Cho đến nay, ba thử nghiệm lâm sàng 

giai đoạn III quy mô lớn (thử nghiệm 

PERFECT1 và PERFECT2 kéo dài 12 tuần 

và một thử nghiệm nhãn mở đa trung tâm 

riêng biệt kéo dài 52 tuần) đã chứng minh 

bằng chứng đáng kể về hiệu quả và độ an 

toàn của kem trifarotene 50 μg/g trong điều 

trị. mụn trứng cá ở mặt và hai chân vừa 

phải [29, 30]. Trong những thử nghiệm này, 

trifarotene có đặc điểm dung nạp có thể 

kiểm soát được. Ngứa và kích ứng da cục 

bộ dự kiến chỉ tồn tại trong thời gian ngắn 

và được cải thiện khi tiếp tục điều trị. 

Trifarotene hiện có sẵn dưới dạng kem 

0,005% theo toa. 

Liệu Pháp Kết Hợp 

    Retinoids tại chỗ có thể được sử dụng 

làm phương pháp điều trị duy nhất cho mụn 

trứng cá nhẹ đến trung bình, nhưng có thể 

đạt được hiệu quả tổng hợp khi chúng được 

kết hợp với một chất chống mụn trứng cá 

bổ sung. Việc kết hợp retinoid tại chỗ với 

clindamycin, BPO và/hoặc axit salicylic tại 

chỗ đã được chứng minh là có hiệu quả tốt 

hơn so với đơn trị liệu retinoid tại chỗ [26, 

27]. Ưu điểm điều trị này phù hợp với cơ 

chế sinh bệnh đa yếu tố của mụn trứng cá 

[64–68]. Bằng cách nhắm mục tiêu đồng 

thời nhiều con đường với các thuốc phối 

hợp, việc loại bỏ các tổn thương có tốc độ 

nhanh hơn so với đơn trị liệu [69, 70]. Các 

liệu pháp kết hợp có sẵn của retinoids tại 

chỗ được liệt kê trong Bảng 5.2 

Tác Dụng Phụ 

Các tác dụng ngoại ý trên da (AEs) được 

bệnh nhân báo lại với retinoids tại chỗ là 

phổ biến. Trong một số nghiên cứu, có tới 

70% bệnh nhân được điều trị bằng retinoid 

tại chỗ đã báo cáo về các biến chứng ngoài 

da [71–73]. Cho đến nay, tác dụng phụ phổ 

biến nhất của retinoids tại chỗ là kích ứng 

da, đặc trưng bởi ban đỏ và da bị lột hoặc 

bong tróc. Tất cả các loại retinoid bôi tại 

chỗ đều tạo ra phản ứng này, được gọi là 

“viêm da retinoid”. và mức độ nghiêm 

trọng phụ thuộc vào độ mạnh của retinoid. 

Nó đã được chứng minh rằng việc giảm tạm 

thời tần suất, số lượng và/hoặc thời gian sử 

dụng retinoid giúp cải thiện ban đỏ và bong 

vảy. Các hiện tượng tại chỗ khác trên da 

bao gồm ngứa, rát, châm chích, khô và kích 

ứng. Việc sử dụng retinoids tại chỗ cũng 

dẫn đến giảm khả năng chịu bức xạ mặt 

trời. Do đó, việc bôi kem chống nắng phổ 

rộng nên được khuyến khích đặc biệt khi 

bệnh nhân đang được điều trị bằng các sản 

phẩm có chứa retinoid tại chỗ. 

    Bệnh nhân nên được tư vấn về những tác 

dụng phụ này và chúng thường là tạm thời 

và cải thiện khi tiếp tục sử dụng. Tình trạng 

bùng phát mụn trứng cá tạm thời có thể xảy 

ra trong những tuần đầu điều trị. Ngoài ra, 

bệnh nhân nên tránh sử dụng các sản phẩm 

bôi ngoài da gây kích ứng, xà phòng mài 

mòn và một số loại mỹ phẩm (tức là mỹ 

phẩm có chứa hạt vi hạt). Retinoids cũng 
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được sử dụng vào buổi tối để giảm thiểu sự 

nhạy cảm với ánh sáng và tránh sự bất hoạt 

của retinoids bởi tia cực tím. Nếu không 

được tư vấn thích hợp, tác dụng phụ của 

việc sử dụng retinoid tại chỗ có thể khiến 

bệnh nhân không tuân thủ. 

     Điều quan trọng cần lưu ý là sự hấp thụ 

toàn thân của retinoids khi bôi tại chỗ là 

không đáng kể và nồng độ acid retinoic nội 

sinh trong máu không tăng lên khi bôi 

0,025% tretinoin hai lần mỗi ngày lên hơn 

40% diện tích cơ thể trong khoảng thời gian 

1 tháng [74, 75]. Hơn nữa, sử dụng tretinoin 

tại chỗ có kiểm soát ở liều được sử dụng để 

điều trị mụn trứng cá (2 g gel 0,025% mỗi 

ngày bôi lên mặt, cổ và phần trên của ngực 

trong 14 ngày) ít ảnh hưởng đến nồng độ 

retinoid nội sinh trong huyết tương hơn so 

với ban ngày và các yếu tố dinh dưỡng [75]. 

Thật vậy, một nghiên cứu lớn dựa trên dân 

số đã chứng minh không có nguy cơ vượt 

trội về dị tật bẩm sinh ở con cái sinh ra từ 

những bà mẹ tiếp xúc với tretinoin tại chỗ 

trong thời kỳ mang thai [76]. Do đó, không 

có bằng chứng về khả năng gây quái thai 

của tretinoin tại chỗ khi sử dụng thích hợp 

cho người. Tuy nhiên, do khả năng gây quái 

thai nổi tiếng của retinoid toàn thân và mụn 

trứng cá không phải là tình trạng đe dọa đến 

tính mạng của mẹ hoặc thai nhi, nên nói 

chung nên ngừng điều trị retinoid tại chỗ 

trong thời kỳ mang thai. Tretinoin và 

adapalene là nhóm thai kỳ C, trong khi 

tazarotene thuộc nhóm thai kỳ X. 

Trifarotene chưa có phân loại thai nghén. 

Retinoids Tại Chỗ Trong Điều Trị Di 

Chứng Mụn Trứng Cá 

Hai di chứng được quan sát rộng rãi của 

mụn trứng cá bao gồm sẹo lõm và tăng sắc 

tố da sau viêm. Sẹo sau mụn trứng cá ảnh 

hưởng đến 95% số người bị mụn viêm [77]. 

Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy sẹo mụn 

có thể là do tổn thương mụn trứng cá không 

viêm ban đầu [78]. Nó đã được khẳng định 

rõ ràng rằng retinoids tại chỗ hỗ trợ phục 

hồi collagen trong da bị tổn thương do ánh 

sáng bằng cách kích thích các nguyên bào 

sợi để tăng procollagen ở da, do đó bảo vệ 

chống lại sự mất procollagen do tia UV gây 

ra.  [79–81]. Trong những năm gần đây, 

retinoids tại chỗ đã được khám phá để điều 

trị sẹo mụn. Peel da hóa học bằng tretinoin 

và điện di với tretinoin đã được chứng minh 

là có hiệu quả trong việc cải thiện sẹo nông 

liên quan đến mụn trứng cá [82–84]. Gần 

đây hơn, gel adapalene (0,1% và 0,3%) đã 

được chứng minh là cải thiện tình trạng sẹo 

lõm bao gồm độ mịn da và số lượng sẹo 

tổng thể [85–87]. Tazarotene 0,1% gel cũng 

được phát hiện có hiệu quả trong việc điều 

trị sẹo lõm sau mụn trứng cá và được ghi 

nhận là có hiệu quả tương tự như phi kim 

[88]. 

     Tăng sắc tố sau viêm (PIH) thường xảy 

ra ở những bệnh nhân bị mụn trứng cá. PIH 

xảy ra thường xuyên hơn ở các loại da sẫm 

màu và có thể là một mối lo ngại về thẩm 

mỹ [89]. PIH liên quan đến mụn trứng cá 

xảy ra phổ biến hơn ở các loại da sẫm màu 

và được coi là phản ứng sinh lý bệnh mặc 

định của tế bào hắc tố đối với kích ứng 

hoặc viêm [90]. Cả ba loại retinoid bôi tại 

chỗ hiện có (tretinoin, adapalene và 

tazarotene) đã được chứng minh là có tác 

dụng ngăn ngừa và làm giảm tăng sắc tố da 
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do mụn [91-93]. Mặc dù chưa được hiểu 

đầy đủ, nhưng retinoids được cho là làm 

giảm melanin biểu bì thông qua (1) sự ức 

chế trực tiếp hoạt động của tyrosinase và 

tyrosinase liên quan đến protein I (TRP-1), 

(2) giảm việc chuyển melanosomes từ 

melanocytes sang keratinocytes, và (3) tăng 

chu kỳ tế bào của các tế bào sừng chứa 

nhiều melanin [94]. 

    Kết luận, retinoids tại chỗ là liệu pháp 

chính trong comedones bọc và mụn viêm. 

Chúng đã được chứng minh là an toàn và 

hiệu quả cao. Retinoids tại chỗ có hoạt tính 

chống mụn rộng và thích hợp để sử dụng 

lâu dài. Tretinoin, adapalene và tazarotene 

hiện đang được sử dụng rộng rãi dưới dạng 

đơn trị liệu và kết hợp với các chất chống 

mụn trứng cá khác. Trifarotene, một loại 

retinoid bôi ngoài da thế hệ thứ tư mới nổi 

có tác dụng chọn lọc đối với thụ thể RAR-γ, 

có thể cung cấp tác dụng phụ tốt hơn và khả 

năng dung nạp tổng thể cho bệnh nhân bị 

mụn trứng cá. 
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