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Tóm tắt 

• Mụn trứng cá là một bệnh lý da rất phổ biến, có thể gây ra sẹo và biến dạng vĩnh viễn.

• Mụn trứng cá là một bệnh lý đa yếu tố của các đơn vị nang lông bã nhờn và ảnh hưởng

những vùng da tập trung nhiều nang lông bã nhờn nhất như mặt, cổ, ngực và lưng.

• Các liệu pháp điều trị mụn trứng cá phổ biến gồm retinoids, chất tiêu sừng, chất kháng

khuẩn và chất chống viêm.

• Sự cần thiết một phương pháp điều trị thay thế đã dẫn đến việc nghiên cứu laser và ánh

sáng như một phương pháp điều trị mới.

• Laser diode 1450 nm, laser PDL 585 và 595 nm, laser diode hồng ngoại gần, laser Nd:YAG

1320 nm, laser KTP 532 nm, laser Nd:YAG xung dài 1064 nm, laser 1540 nm Erbium

(Er):Glass và laser 1550 nm Er: Glass fractional là các loại laser phổ biến nhất được sử

dụng để điều trị mụn trứng cá và sẹo mụn.

• Laser 1540 nm Erbium (Er):Glass và 1550 nm Er:Glass fractional là một trong những loại

laser phổ biến nhất được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và sẹo mụn.

• Các tia laser này nhắm mục tiêu vào các nguyên nhân căn bản của mụn trứng cá bao gồm

sự xâm nhập của vi khuẩn Priopionibacterium acnes, mức độ sản xuất bã nhờn cao, quá

trình sừng hóa bị thay đổi, viêm và sự xâm nhập của vi khuẩn ở các nang lông trên mặt, cổ

và lưng.

Giới thiệu 

Mụn trứng cá là bệnh lý da phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 35–90% thanh thiếu 

niên và tiếp tục là một vấn đề phổ biến ở những người trên 20 tuổi [1–3]. Trên thực tế, tại 

Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 9,6 triệu người đã đến gặp bác sĩ để điều trị mụn vào năm 2010 

và hơn 60% trong số này trên 18 tuổi [4]. 
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Bệnh lý da phổ biến này có thể gây sẹo và biến dạng vĩnh viễn, có thể dẫn đến những 

hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển tâm lý và nhân cách. Trên thực tế, nó có liên quan 

đến tỷ lệ cao trầm cảm và tự tử liên quan đến bệnh da [5, 6]. Vì những lý do này, việc kiểm 

soát mụn hiệu quả có thể cải thiện tình sự tự tin, ngoại hình và các vấn đề khác về chất lượng 

cuộc sống [7, 8].  

Mụn trứng cá là một bệnh lý đa yếu tố của đơn vị nang lông bã nhờn và ảnh hưởng 

đến các vùng trên cơ thể có nhiều nang bã nhờn nhất gồm mặt, ngực, cổ và lưng. Có những 

yếu tố chính được cho là góp phần vào sự phát triển của mụn trứng cá, gồm: sự tăng sừng 

hoá kết hợp với sản xuất bã nhờn quá mức gây tắc lỗ chân lông, sự phát triển của vi khuẩn 

Propionobacterium acnes (P. acnes) trong môi trường này gây ra sự tăng sản xuất cytokine 

gây viêm và axit béo tự do, và cuối cùng, kích ứng tăng thêm do các yếu tố gây viêm và axit 

béo tự do. Các nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố di truyền, thần kinh nội tiết và chế độ 

ăn uống có thể góp phần trong quá trình đa yếu tố của cơ chế bệnh sinh mụn trứng cá [9-

11]. 

Hiện tại, không có hệ thống thang điểm hoặc phân loại mụn nào có thể được khuyến 

cáo. Tuy nhiên, các bác sĩ lâm sàng có thể thấy hữu ích khi xác định mức độ nghiêm trọng 

của mụn trứng cá theo các thông số nhất định. Các hệ thống như vậy có thể hỗ trợ phân loại 

bệnh cụ thể hơn, xác định các lựa chọn điều trị thích hợp và theo dõi sự cải thiện trong quá 

trình điều trị. Có một số công cụ được chấp nhận có tính đến loại mụn, mức độ nghiêm trọng 

của mụn, số lượng tổn thương do mụn (comedom, sẩn, mụn mủ, v.v.), vị trí giải phẫu /mức 

độ mụn trứng cá, chất lượng cuộc sống và các chỉ số tâm lý xã hội khác, và mức độ sẹo.  

Mặc dù hầu hết bệnh nhân sẽ cải thiện theo thời gian, nhưng một số thì không và có ảnh 

hưởng nghiêm trọng về lâu dài do mụn, gồm mẩn đỏ, tăng sắc tố và sẹo vĩnh viễn (teo, phì 

đại và sẹo lồi) [12].  

Các liệu pháp phổ biến được sử dụng để điều trị mụn trứng cá bao gồm chất tiêu sừng, 

chất kháng khuẩn, chống viêm, retinoid, hormon, siêu mài da và lột da bằng hóa chất [12, 

13]. Sự cần thiết về một phương pháp điều trị thay thế đã dẫn đến việc nghiên cứu laser và 

các nguồn ánh sáng như một phương pháp điều trị tiềm năng. Cơ chế hoạt động dựa trên 

thực tế là các tia laser có thể phát ra các bước sóng gây phá hủy trực tiếp vi khuẩn P. acnes 

hoặc tổn thương quang nhiệt đối với các tuyến bã nhờn. 

 

Các liệu pháp laser 

Tia laser phát ra ánh sáng đồng nhất có thể cung cấp độ chiếu xạ rất cao bằng cách 

tập trung vào một vùng mô nhỏ được nhắm mục tiêu. Cơ chế hoạt động là các tia laser có 

thể phát ra các bước sóng được hấp thụ có chọn lọc bởi oxyhemoglobin của các mạch máu 

giãn nở trong mụn bị viêm, kích hoạt các porphyrin của vi khuẩn dẫn đến việc P. acnes tự 

huỷ, hoặc giảm sản xuất bã nhờn bằng cách tổn thương quang nhiệt đối với các tuyến bã 
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nhờn. Laser cung cấp các lựa chọn thay thế để điều trị mụn trứng cá có thể có tác dụng 

nhanh chóng, tác dụng phụ toàn thân thấp và không cần điều trị hàng ngày. Phương pháp 

điều trị mụn bằng laser bao gồm diode 1450 nm, PDL 585 nm, NdYAG 1320nm và  Erbium 

(ER):Glass 1540nm . 

 

Laser PDL 585-nm 

Các laser PDL 585 nm và 595 nm nhắm trực tiếp vào P. acnes. Phương thức hoạt 

động của PDL dựa trên nguyên tắc quang nhiệt có chọn lọc, gây phá huỷ có mục tiêu các 

cấu trúc cụ thể trong da mà không làm tổn thương vùng xung quanh [14]. 

Thông thường, PDL có hiệu quả trong điều trị các tổn thương mạch máu cũng như u 

mạch máu, bớt rượu vang, và chứng giãn da mặt [15]. Tuy nhiên PDL cũng có thể kích hoạt 

các porphyrin của vi khuẩn và do đó gây ra quá trình quang nhiệt có chọn lọc của hệ mạch 

giãn trong mụn viêm [16–18]. 

Seaton và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu mù đôi ngẫu nhiên ở 41 bệnh nhân bị 

mụn trứng cá nhẹ đến trung bình. Họ chỉ định bệnh nhân một cách ngẫu nhiên để điều trị 

PDL hoặc giả tạo. Mười hai tuần sau một lần điều trị PDL với hai mật độ năng lượng  khác 

nhau ở mỗi bên mặt, kết quả báo cáo giảm 49% tổn thương do mụn viêm ở cả hai bên mặt 

[19]. 

Orringer và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng split-face 

ở  26 bệnh nhân. Sau 12 tuần số lượng tổn thương không thay đổi đáng kể so với vùng không 

được điều trị; tuy nhiên, xu hướng cải thiện mụn viêm đã được ghi nhận [20]. 

Leheta đã so sánh kết quả điều trị của PDL với hai phương pháp điều trị mụn trứng 

cá thông thường. Một nhóm gồm 15 bệnh nhân được điều trị bằng PDL, và so sánh với hai 

nhóm khác được điều trị tại chỗ thông thường (axit vitamin A, benzoyl peroxide) hoặc lột 

da bằng hóa chất (axit trichloroacetic 25%). Ghi nhận giảm đáng kể ở cả ba nhóm; tuy nhiên 

trong thời gian theo dõi, sự thuyên giảm cao hơn đáng kể ở nhóm PDL [21]. 

Jasim và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu split-face ở 10 bệnh nhân, trong đó 

một nửa khuôn mặt được điều trị bằng PDL và vị trí không được điều trị làm đối chứng. Họ 

cho thấy sự cải thiện rõ rệt của các tổn thương do mụn trứng cá trên vị trí được điều trị ở 

50% bệnh nhân. PDL dường như là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với mụn trứng 

cá [22]. 
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Laser KTP 532-nm 

Laser KTP 532 nm thường được sử dụng để điều trị giãn mạch mặt và bệnh rosacea 

nhưng gần đây cũng đã được chứng minh là có hiệu quả để điều trị mụn trứng cá [23]. Nó 

sử dụng phổ ánh sáng xanh được cho là để kích hoạt porphyrin của vi khuẩn bằng ánh sáng 

và tạo ra tổn thương nhiệt không đặc hiệu giới hạn ở các tuyến bã nhờn [24].  

Trong một nghiên cứu split-face trên 26 bệnh nhân sau bốn lần điều trị bằng laser 

KTP, mức độ nghiêm trọng của mụn giảm 34,9% và 20,7% lần lượt được thể hiện ở 1 tuần 

và 4 tuần [25]. Trong một nghiên cứu khác, 25 bệnh nhân được điều trị bằng laser KTP ở 

mật độ năng lượng từ 6 đến 12 J/cm2 đã đạt được 60–70% giảm mụn sau sáu lần điều trị 

[26]. Bowes và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu split-face, điều trị một nửa khuôn mặt 

của 11 bệnh nhân bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình bằng laser KTP. Báo cáo giảm 35,9% 

mụn trứng cá sau 1 tháng, trong khi nửa đối chứng tăng 1,8%. Ghi nhận có sự giảm sản xuất 

bã nhờn, nhưng chỉ có tác động tối thiểu đối với P. acnes [24].  

Yilmaz và cộng sự cũng đánh giá hiệu quả và độ an toàn của laser KTP 532-nm và so 

sánh hiệu quả của việc áp dụng một lần và hai lần hàng tuần trong điều trị mụn trứng cá nhẹ 

đến trung bình ở hai nhóm 38 bệnh nhân, nhóm 1 áp dụng một lần mỗi tuần và nhóm hai, 

hai lần mỗi tuần. Họ báo cáo sự cải thiện có ý nghĩa thống kê ở phiên kiểm soát thứ hai (p 

= 0,005) ở nhóm I, và ở phiên kiểm soát đầu tiên (p = 0,004), và phiên kiểm soát thứ hai (p 

<0,001) ở nhóm II đối với bên được điều trị [27]. 

 

Laser Diode 1450-nm 

Laser 1450 nm với thiết bị làm lạnh được FDA chấp thuận trong điều trị mụn trứng 

cá. Laser diode 1450 nm là tia laser có bước sóng dài hơn, thâm nhập đến mức của tuyến bã 

nhờn trong lớp trung bì. Bước sóng này chủ yếu được hấp thụ bởi nước nên không ảnh 

hưởng nhiều đến lớp biểu bì nhưng làm phá huỷ tế bào tuyến bã bằng nhiệt, cùng với P. 

acnes [28, 29]. 

Trong một nghiên cứu đa trung tâm, 61 bệnh nhân được điều trị hàng tháng trong 4 

tháng liên tục bằng cách sử dụng diode 1450 nm. Tỷ lệ bỏ cuộc là 26%, nhưng 45 bệnh nhân 

còn lại đã cải thiện 65% trong 1 tháng sau khi điều trị và sau 6 tháng, năm bệnh nhân không 

cần điều trị mụn bổ sung [30]. 

Friedman và cộng sự đã sử dụng ba đợt chiếu laser diode 1450 nm để điều trị cho 19 

bệnh nhân bị mụn viêm trên khuôn mặt trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần. Sau một lần 

điều trị, số lượng tổn thương trung bình giảm 37% (P <0,01). Số lượng tổn thương trung 

bình được cải thiện 58% (P <0,01) sau lần chiếu thứ hai và 83% (P <0,01) sau lần chiếu thứ 

ba. Bệnh nhân cũng bị ban đỏ và phù nề đến 24 giờ sau khi điều trị bằng laser [29].  
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Trong một nghiên cứu khác, Alam đã thực hiện một thử nghiệm split-face trên 25 

bệnh nhân và so sánh laser diode 1450 nm với PDL 595 nm. Họ báo cáo rằng laser diode 

1450 nm cho mức giảm mụn tương tự với thời gian thuyên giảm lâu hơn (lên đến 3 tháng) 

so với PDL 595 nm sau 4 lần điều trị hàng tháng [31]. 

Astner và cộng sự đã dùng laser diode 1450-nm hai lần trong điều trị mụn trứng cá 

tái phát ở 13 bệnh nhân. Nghiên cứu này chứng minh rằng tổng số tổn thương và tổn thương 

viêm trung bình giảm từ 66 ± 14 và 23 ± 5 lúc ban đầu xuống 34 ± 12,9 và 14 ± 7 khi theo 

dõi 3 tháng (p <0,05). Các tác dụng phụ nhẹ, bao gồm cả ban đỏ thoáng qua [32].   

Trong một nghiên cứu khác, 11 bệnh nhân được điều trị bằng laser diode 1450 nm 

trong một thử nghiệm split-face, cứ 3 tuần một lần trong tổng số ba lần điều trị. Một nửa 

mặt được xử lý một pass chồng xung. Mặt còn lại được xử lý 2 pass của các xung đơn. Điểm 

mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá trung bình giảm từ 3,3 ở mức ban đầu xuống 2,1 và 

2,2 lần lượt cho các bên chồng xung và hai pass. Mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá 

của một đối tượng tăng lên trong quá trình nghiên cứu từ Grade 3 đến Grade 5 [33]. 

Perez-Maldonado và cộng sự. đã tiến hành nghiên cứu trên 8 bệnh nhân có tiền sử bị 

mụn trứng cá và sử dụng laser diode 1450 nm ở bên mũi phải trong thời gian 6 tuần, tổng 

cộng là 3 lần điều trị và không điều trị bên mũi còn lại. Họ quan sát thấy lượng bã nhờn 

giảm tối đa là 18% sau ba lần điều trị [34].  

Một nghiên cứu split-face trên bệnh nhân bị mụn trứng cá ở mức độ trung bình đến 

nặng, một bên của khuôn mặt được điều trị được chọn ngẫu nhiên với phần bên kia dùng để 

đối chứng. Họ thực hiện ba lần điều trị hàng tháng bằng cách sử dụng laser diode 1450 với 

kỹ thuật hai pass. Tính trung bình, số lượng tổn thương và mức độ mụn giảm như nhau ở cả 

hai bên mặt. Mười hai tháng sau lần điều trị cuối cùng, sự thay đổi về số lượng và mức độ 

tổn thương giữa hai bên được điều trị và đối chứng vẫn tương tự nhau. Tác giả báo cáo sự 

cải thiện của cả hai bên mặt và đề xuất một hiệu ứng toàn thân có thể có của laser [35]. 

 

Laser Nd:YAG 1320-nm 

  Laser Nd:YAG 1320 là một laser xuyên sâu, bước sóng dài, hồng ngoại trung, đã 

được chứng minh là có tác dụng nhiệt phân trên các tuyến bã nhờn. Trong một nghiên cứu, 

laser Nd: YAG 1320 đã được sử dụng để điều trị cho 50 bệnh nhân bị mụn trứng cá từ trung 

bình đến nặng (6 lần điều trị hàng tuần). Các bệnh nhân được theo dõi trong 1 năm sau đó. 

Tám mươi phần trăm bệnh nhân cảm thấy họ đã cải thiện 75-100% sau lần thứ tư trong số 

sáu lần điều trị này. Tuy nhiên, 72% bệnh nhân cảm thấy hiệu quả dường như mất dần sau 

3 tháng. 82% bệnh nhân bị sẹo mụn có cải thiện đáng kể. Một biến chứng chính được báo 

cáo là một bệnh nhân bị sẹo rỗ do điều trị [36].  
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Orringer và cộng sự đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đơn có đối 

chứng, split-face trên 46 bệnh nhân bị mụn trứng cá trên mặt. Bệnh nhân nhận được ba lần 

điều trị bằng laser không xâm lấn sử dụng laser Nd: YAG 1320-nm cho một nửa khuôn mặt. 

Các tác giả báo cáo không có sự khác biệt đáng kể giữa bên mặt được điều trị và bên đối 

chứng về sự thay đổi số lượng trung bình sẩn hoặc mụn mủ [37]. 

 

Laser  Erbium (ER): Glass 1540-nm 

Tương tự như laser Nd:YAG 1320 nm, laser Er:Glass 1540 nm là một loại laser mới, 

hồng ngoại trung nhắm mục tiêu vào nước nội bào ở độ sâu 0,4–2 mm. Sự hấp thụ tối thiểu 

bởi melanin làm cho tia laser về cơ bản an toàn để điều trị cho những người da ngăm đen 

hoặc rám nắng [38]. Ngoài ra, tia laser này đã được chứng minh là có khả năng thâm nhập 

sâu vào lớp da và thay đổi hoạt động của bã nhờn thông qua nhiệt đông. 

Một nghiên cứu cho thấy giảm 78% tổn thương ở 25 bệnh nhân bị mụn trứng cá ở 

mặt và thân mình sau 4 lần điều trị hàng tháng với laser 1540 nm [39]. Ngoài ra, một nghiên 

cứu khác đã sử dụng tia laser này ở 20 bệnh nhân bị mụn viêm trên mặt kết hợp với thiết bị 

làm mát tiếp xúc trên toàn bộ khuôn mặt của bệnh nhân. Bệnh nhân trải qua bốn buổi điều 

trị cách nhau 2 tuần. Các nhà nghiên cứu báo cáo số lượng tổn thương giảm 70% sau 3 

tháng. Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận sau khi điều trị bằng laser Er:Glass [40]. 

Bogle và cộng sự đã đánh giá việc sử dụng laser Er:Glass 1540-nm để điều trị cho 

bệnh nhân bị mụn trứng cá trung bình đến nặng, thực hiện bốn lần cách nhau 2 tuần. Bệnh 

nhân đánh giá mức độ cải thiện là 68%, và đánh giá cải thiện trung bình của người nghiên 

cứu là 78% sau 6 tháng theo dõi [41]. 

 

Laser Fractionated Erbium 1550-nm 

Bước sóng Fractionated Er: Glass 1550 nm được hấp thụ chủ yếu bởi nước, nhắm 

mục tiêu đến các tuyến bã nhờn và chất nền da xung quanh.  

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên split-face có đối chứng, 24 bệnh nhân có tổn thương 

do mụn trứng cá đang hoạt động được điều trị bằng laser Fractionated Er: Glass 1550 nm 

trên một bên của khuôn mặt trong bốn buổi với khoảng cách 2 tuần. Nghiên cứu này cho 

thấy giảm đáng kể (p <0,0001) về số lượng trung bình của các tổn thương và kích thước của 

các tuyến bã nhờn sau khi điều trị. Ngoài ra, các tác giả đã báo cáo sự sạch hoàn toàn của 

tất cả các tổn thương sau khi điều trị và trong quá trình theo dõi ở 17 bệnh nhân (70,8%)  

[42].  

Liu và cộng sự đã đánh giá tác dụng ngắn hạn và dài hạn của laser Fractionated Er: 

Glass 1550 nm trong điều trị 45 bệnh nhân bị mụn trứng cá ở mặt. Chín bệnh nhân nam và 
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36 bệnh nhân nữ bị mụn trứng cá được điều trị bốn lần trong khoảng cách 4 tuần. Sau bốn 

lần điều trị, tất cả bệnh nhân đều giảm rõ rệt số lượng tổn thương và điểm IGA, với số lượng 

tổn thương giảm xuống còn 67,7%. Tám bệnh nhân được theo dõi trong 2 năm, 27 bệnh 

nhân trong 1 năm và tất cả các bệnh nhân trong 6 tháng. Tỷ lệ phần trăm giảm trung bình là 

72% khi theo dõi nửa năm, 79% khi theo dõi 1 năm và 75% khi theo dõi 2 năm. Ba bệnh 

nhân đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể tình trạng tăng sắc tố da có sẵn sau khi điều trị. Tất 

cả các bệnh nhân đều báo cáo rằng da của họ ít bị nhờn hơn [43]. 

 

Các liệu pháp ánh sáng 

 

• Các thiết bị dựa trên ánh sáng được sử dụng phổ biến nhất là ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ 

và IPL. 

• Propionibacterium acnes sản xuất porphyrin nội sinh, chất này hấp thụ ánh sáng để tạo 

thành oxy phản ứng cao có thể gây ra sự tự hủy diệt của P. acnes. 

 

Ánh sáng xanh (Blue light) 

P. acnes chứa porphyrin huỳnh quang có thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng quang động do 

ánh sáng xanh gây ra. Sự hoạt hóa của protoporphyrin IX, được tìm thấy ở P. acnes, trong 

điều kiện có oxy sẽ tạo ra chất trung gian có khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Sự hấp thụ cực đại 

của Protoporphyrin IX với các bước sóng được tìm thấy trong quang phổ ánh sáng nhìn thấy 

[43–48]. 

Ba mươi bệnh nhân bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình trên mặt và / hoặc lưng và / 

hoặc ngực đã tham gia vào nghiên cứu của Kawada và cộng sự. Các bệnh nhân được chiếu 

tia ánh sáng xanh cường độ cao, dải hẹp, hai lần một tuần trong 5 tuần. Nghiên cứu này cho 

thấy giảm 64% các tổn thương do mụn trứng cá [49]. 

Elman và cộng sự đã điều trị cho 46 bệnh nhân mụn trứng cá bằng ánh sáng xanh 420 

nm không có tia UV trong tám lần điều trị 8–15 phút. 80% bệnh nhân giảm đáng kể 59–

67% các tổn thương do mụn viêm sau tám lần điều trị. Việc giảm các tổn thương được ổn 

định trong thời gian theo dõi, vào 8 tuần sau khi kết thúc điều trị [50]. 

Trong một nghiên cứu split-face ở 28 bệnh nhân bị mụn trứng cá đối xứng được chiếu 

ánh sáng xanh ở một bên mặt hai lần mỗi tuần trong 4 tuần liên tiếp. Các tác giả báo cáo 

rằng tỷ lệ phần trăm cải thiện trung bình là 52% sau tám buổi điều trị và sự cải thiện đáng 

kể đầu tiên xảy ra sau bốn buổi chiếu (P ≤ 0,009). Sau tám lần chiếu ánh sáng xanh, các đợt 

cấp của mụn được tìm thấy ở bốn bệnh nhân [51]. 
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Tremblay và cộng sự. đã điều trị cho 45 bệnh nhân bằng ánh sáng xanh đơn nhất (415 

nm) trong hai lần điều trị 20 phút mỗi tuần trong 4–8 tuần. Điểm cải thiện trung bình của 

các tổn thương do mụn trứng cá là 3,14 ở 4 tuần và 2,90 ở 8 tuần, sau đó các tổn thương của 

chín bệnh nhân được khỏi hoàn toàn. Họ báo cáo rằng 50% bệnh nhân hài lòng cao với 

phương pháp điều trị và không có tác dụng phụ nào xảy ra [52]. 

Trong một nghiên cứu, Omi đã khảo sát việc sử dụng ánh sáng xanh cường độ cao, 

dải hẹp trên 28 bệnh nhân bị mụn trứng cá trên mặt. Nghiên cứu cho thấy cải thiện 64,7% 

các tổn thương do mụn trứng cá sau tám đợt điều trị 15 phút hai tuần một lần [53].  

Morton và cộng sự đã đánh giá tác dụng của ánh sáng xanh dải hẹp trong việc giảm 

các tổn thương viêm và không viêm ở 30 bệnh nhân bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình. 

Các bệnh nhân được điều trị tám buổi (mỗi buổi 10 hoặc 20 phút) trong 4 tuần. Nghiên cứu 

này kết luận rằng phương pháp nói trên có hiệu quả trong việc giảm số lượng tổn thương 

viêm ở những đối tượng bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình. Họ báo cáo số lượng bị viêm 

giảm có ý nghĩa thống kê sau 8 tuần đánh giá và không có tác dụng phụ [54]. 

Trong một nghiên cứu của De Arruda hiệu quả của điều trị bằng ánh sáng xanh được 

đánh giá so với benzoyl peroxide 5% tại chỗ ở 60 bệnh nhân bị mụn trứng cá độ II và III. 

30 bệnh nhân được chiếu xạ bằng ánh sáng xanh 8 lần, hai lần một tuần, và 30 bệnh nhân 

được điều trị bằng Benzoyl Peroxide 5% tại chỗ, bôi hai lần một ngày, hàng ngày. Các tác 

giả đã báo cáo kết quả cải thiện giống nhau khi điều trị ánh sáng xanh và benzoyl peroxide 

(p> 0,05) và các tác dụng phụ ít xảy ra hơn ở nhóm được điều trị bằng ánh sáng xanh [55]. 

 

Kết hợp ánh sáng xanh / đỏ 

Mặc dù theo lý thuyết, porphyrin phản ứng tốt với ánh sáng xanh, nhưng nó có bước 

sóng ngắn hơn, và do đó không thâm nhập tốt vào da [56]. 

Các bước sóng dài hơn như ánh sáng đỏ đã được kết hợp với ánh sáng xanh trong liệu 

pháp trị mụn. Ánh sáng đỏ (bước sóng 600–650 nm) đi sâu vào da hơn ánh sáng xanh. Trên 

thực tế, ánh sáng 635 nm có thể xuyên qua da tới 6 mm so với 1–2 mm đối với ánh sáng ở 

400–500 nm. Ánh sáng đỏ cũng được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị mụn trứng 

cá bằng cách kích hoạt porphyrin ở dải Q và giảm viêm bằng cách kiểm soát sự giải phóng 

cytokine từ đại thực bào [57–61]. 

Trong một nghiên cứu mù đơn ngẫu nhiên, có đối chứng, Papageorgiou so sánh ánh 

sáng hỗn hợp xanh và ánh sáng đỏ (tương ứng là 415 nm và 660 nm) với ánh sáng xanh (415 

nm) hoặc benzoyl 5% peroxide ở 140 bệnh nhân bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình. Với 

việc sử dụng kết hợp ánh sáng xanh-đỏ, sự cải thiện cuối cùng là 76% các tổn thương viêm 

được ghi nhận khi theo dõi trong 12 tuần, cao hơn đáng kể so với kết quả đạt được bằng ánh 

sáng xanh hoặc benzoyl peroxide. Ngoài ra, sự cải thiện trung bình cuối cùng đối với mụn 
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trứng cá bằng sử dụng ánh sáng xanh-đỏ là 58%, tốt hơn so với kết quả của các phương pháp 

điều trị tích cực khác; tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê [57]. 

Goldberg và Russel đã đánh giá 22 bệnh nhân bị mụn trứng cá ở mặt đối xứng từ nhẹ 

đến nặng với sự kết hợp của ánh sáng xanh và đỏ. Bệnh nhân được điều trị tám buổi, hai 

buổi mỗi tuần cách nhau 3 ngày, xen kẽ giữa ánh sáng xanh (20 phút / buổi) và ánh sáng đỏ 

(20 phút / buổi). Bệnh nhân được mài da nhẹ trước mỗi lần điều trị. Mụn trứng cá được đánh 

giá lúc ban đầu và ở các tuần thứ 2, 4, 8 và 12. Tại thời điểm theo dõi sau 4 tuần, mức độ 

giảm thương tổn trung bình là đáng kể là 46% (p = 0,001). Tại thời điểm theo dõi sau 12 

tuần, số lượng tổn thương giảm trung bình cũng có ý nghĩa là 81% (p = 0,001). Mụn trứng 

cá nặng cho thấy phản ứng tốt hơn một chút so với mụn trứng cá nhẹ. Comedones không 

đáp ứng cũng như các tổn thương viêm [61]. 

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Lee và cộng sự, 24 bệnh nhân bị mụn trứng 

cá ở mức độ nhẹ đến trung bình được điều trị bằng thiết bị LED quasimonochromatic, xen 

kẽ ánh sáng xanh và đỏ hai lần một tuần trong 4 tuần. 8 tuần sau lần điều trị cuối cùng, tỷ lệ 

phần trăm cải thiện trung bình đối với các tổn thương không viêm và viêm tương ứng là 

34,28% và 77,93%. Không có bệnh nhân nào báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nào liên quan 

đến việc điều trị [60]. 

 

Ánh sáng xung cường độ cao (IPL) 

Ánh sáng xung cường độ cao (IPL) sử dụng đèn flash để cho quang phổ rộng, từ ánh 

sáng nhìn thấy không nhất quán (xanh lục, vàng và đỏ) tới các bước sóng hồng ngoại gần. 

Điều trị mụn bằng IPL đã cho thấy một số kết quả rất hứa hẹn. Trong một nghiên cứu của 

Gregory và các đồng nghiệp, 50 bệnh nhân bị mụn trứng cá từ nhẹ đến nặng đã được điều 

trị bằng IPL trong 1 tháng. Những bệnh nhân này cho thấy giảm 60% tổn thương khi theo 

dõi 1 tháng, so với mức tăng 32% ở nhóm chứng [62]. Trong một nghiên cứu được thực 

hiện bởi Elman và đồng nghiệp trên 19 bệnh nhân bị mụn trứng cá, họ đã chỉ ra rằng IPL 

giúp loại bỏ 85% các tổn thương viêm và 87% các tổn thương không viêm trong 2 tháng 

[63]. 

Họ cũng tiến hành một nghiên cứu để kiểm tra vai trò của ánh sáng xung và năng 

lượng nhiệt trong việc làm sạch mụn. Một hệ thống với xung ánh sáng và nhiệt đã được sử 

dụng trong điều trị hai tuần một lần trong 4 tuần với bước sóng từ 430 đến 1100 nm. Nghiên 

cứu này cho thấy khoảng 75% sạch các tổn thương viêm 1 tháng sau lần điều trị cuối cùng 

[64].  

Wat và cộng sự đã đánh giá hiệu quả của IPL trong điều trị mụn trứng cá trong một 

system review. Họ sử dụng 21 nghiên cứu (2 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, 7 thử 

nghiệm so sánh giữa phải và trái, 11 thử nghiệm nhãn mở không đối chứng và 1 nghiên cứu 
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quan sát hồi cứu) với tổng số 544 bệnh nhân. Họ đã phân loại các nghiên cứu thành hai 

nhóm IPL đơn lẻ và IPL kết hợp với PDT. Các tác giả báo cáo rằng hiệu quả của IPL trong 

điều trị mụn trứng cá dao động từ 34% đến 88,3% (tùy thuộc vào loại tổn thương mụn trứng 

cá: viêm hoặc không viêm), với hầu hết các nghiên cứu cho thấy sự cải thiện từ 40% đến 

60%. Ngoài ra, tổng quan này nói rằng mặc dù IPL đơn trị liệu cho thấy lợi ích trong điều 

trị mụn trứng cá, nhưng bằng chứng cho thấy hiệu quả cao hơn khi điều trị bằng IPL kết hợp 

với PDT [65].  

Ianosi và cộng sự đã so sánh hiệu quả của IPL có chân không so với IPL với giả dược 

ở 180 bệnh nhân bị mụn trứng cá và mụn viêm từ nhẹ đến trung bình (nhóm A - 60 bệnh 

nhân được điều trị bằng chân không và IPL, nhóm V - 60 bệnh nhân được điều trị bằng IPL 

và nhóm chứng - 60 bệnh nhân được điều trị với Sebium H2O Micellaire Solution). Họ báo 

cáo giảm đáng kể số lượng sẩn, mụn mủ và comedon ở nhóm A và V so với những người ở 

nhóm chứng (p <0,001) với sự giảm đáng kể của các sẩn ở nhóm A là nhanh hơn so với 

nhóm V. Ngoài ra, bệnh nhân thuộc nhóm A hài lòng hơn so với nhóm V (p = 0,004) và hài 

lòng hơn đáng kể so với nhóm chứng (p <0,001) [66]. 

Trong một nghiên cứu, các nhà điều tra đã so sánh hiệu quả lâm sàng của IPL với 

benzoyl peroxide 5% trong việc điều trị mụn trứng cá viêm ở 50 bệnh nhân bị mụn trứng cá 

từ nhẹ đến nặng. Nghiên cứu cho thấy điều trị bằng cả benzoyl peroxide và IPL giúp cải 

thiện mụn sau 5 tuần điều trị. Benzoyl peroxide cho kết quả tốt hơn IPL, có ý nghĩa thống 

kê ở thời điểm giữa của nghiên cứu (sau tuần điều trị thứ 3). Tuy nhiên, sự khác biệt này là 

không đáng kể vào cuối nghiên cứu [67].  

Mohamad và cộng sự đã thực hiện thử nghiệm lâm sàng đối chứng mù đơn split-face 

để so sánh hiệu quả lâm sàng của IPL với Nd: YAG xung dài 1064 nm trong điều trị 74 bệnh 

nhân bị mụn trứng cá ở mặt. Tất cả những người tham gia được điều trị 3 lần IPL ở bên phải 

của khuôn mặt và 1064-nm Nd: YAG xung dài ở bên trái của khuôn mặt trong khoảng thời 

gian 4 tuần. Các tổn thương do mụn viêm giảm trên các mặt được điều trị IPL và 1064-nm 

Nd:YAG lần lượt là 67,1% và 70,2% (p <0,05), trong khi các tổn thương mụn không viêm 

giảm lần lượt là 18,3% và 19,3% (p> 0,05). Ngoài ra, các tác giả cho biết không có sự khác 

biệt đáng kể về hiệu quả của hai phương pháp trong việc giảm cả hai loại tổn thương do 

mụn trứng cá (p> 0,05) [68].  

Một nghiên cứu của Barakat và cộng sự đã đánh giá 24 bệnh nhân bị mụn trứng cá để 

đánh giá hiệu quả của IPL trong sáu lần điều trị. Họ cho thấy giảm đáng kể tất cả các tổn 

thương do mụn trứng cá, đặc biệt là loại viêm ở 2 tuần và 3 tháng sau khi kết thúc điều trị 

(p <0,05) [69]. 
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Kết luận 

Điều trị mụn trứng cá là một quá trình khó khăn do cơ chế bệnh sinh rất đa dạng. Sử 

dụng laser và ánh sáng hoặc liệu pháp kết hợp đã được chứng minh là phương pháp điều trị 

hiệu quả đối với mụn trứng cá từ nhẹ đến nặng ở nhiều loại da khác nhau. Tuy nhiên, cần 

phải nghiên cứu thêm để xác định tính an toàn và hiệu quả lâu dài, đồng thời thiết lập các 

thông số tối ưu để tối đa hóa hiệu quả của phương thức điều trị đang phát triển này. 
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