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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vảy nến thể mủ là một thể lâm sàng đặc biệt và ít gặp của vảy 

nến. Ở Nhật Bản, theo thống kê từ năm 1996, tỷ lệ vảy nến mụn mủ 

khoảng 7.46/ 1.000.000 dân.  

Sinh bệnh học bệnh vảy nến nói chung và vảy nến mụn mủ vẫn 

còn nhiều vấn đề chưa rõ, nhưng đa số tác giả đã thống nhất cho rằng 

bệnh vảy nến là một bệnh có yếu tố di truyền và cơ chế tự miễn dịch. 

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng trong huyết thanh bệnh nhân vảy 

nến có sự ra tăng ý nghĩa các cytokine như IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-

17, IL-23… so với người bình thường và hiện nay người ta cho rằng 

chính các cytokine này tạo ra và duy trì các tổn thương trong bệnh vảy 

nến. Các cytokine này cũng tăng cao ở những bệnh nhân vảy nến mức 

độ nặng so với mức độ nhẹ và trung bình.  

Acitretin là thuốc được lựa chọn đầu tiên trong điều trị vảy nến 

mụn mủ (nếu không có chống chỉ định). Thuốc có tác dụng làm mụn 

mủ xẹp và khô nhanh trong vòng 48 giờ, nhanh chóng hết mụn mủ.  

Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: ”Nghiên cứu thay đổi một số 

cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng Acitretin”. 

Mục tiêu: 

1. Khảo sát một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy 

nến mụn mủ. 

2. Xác định mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-

8, IL-10, IL-17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng bệnh vảy 

nến mụn mủ trước và sau điều trị. 

3. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng 

Acitretin. 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Bệnh vảy nến mụn mủ 

1.1.1. Tình hình bệnh vảy nến mụn mủ 

Tỷ lệ mắc bệnh vảy nến mụn mủ khác nhau tùy theo các nước và có 

thể thay đổi theo từng thời kỳ. Tỷ lệ lưu hành bệnh vảy nến mụn mủ 

ước tính là khoảng 0,64 đến 1.8 trên một triệu người. 

Nhật Bản, tỷ lệ vảy nến mụn mủ khoảng 7,46/ 1.000.000 dân. 
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Ở Việt Nam, vảy nến mụn mủ chiếm 1.66% tổng số bệnh nhân vảy 

nến tại khoa khám bệnh và 14.63% bệnh nhân vảy nến điều trị nội trú 

tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.  

1.1.2. Cơ chế bệnh sinh bệnh vảy nến mụn mủ 
Cho đến nay đa số các tác giả đều cho rằng sinh bệnh học vảy nến nói 

chung và vảy nến mụn mủ rất phức tạp và còn nhiều vấn đề chưa được 

rõ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng vảy nến mụn mủ có yếu tố di truyền. 

Các yếu tố liên quan như thuốc (thuốc corticoid, thuốc đông y,…), 

tress, nhiễm trùng, thuốc lá, … có thể gây kích hoạt hoặc bùng phát 

đợt vảy nến mụn mủ toàn thân. 

1.1.2.1. Các yếu tố liên quan 

Các yếu tố liên quan đã được báo cáo có thể gây kích hoạt hoặc bùng 

phát đợt vảy nến mụn mủ toàn thân bao gồm: sử dụng corticoid và 

dừng corticoid đột ngột, mang thai (Impetigo Herpestiformis), nhiễm 

trùng, nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên, stress, hút thuốc, chấn 

thương, nhạy cảm với kim loại, các thuốc chống viêm không steroid, 

các thuốc khác như terbinafin,ustekinumab, TNFα và methotrexat. 

Choon và cộng sự thấy yếu tố liên quan thường gặp nhất là sử dụng 

corticoid toàn thân là 44%, nhiễm trùng cấp tính là 16%, stress là 5% 

theo Borges- Costa là 50% bệnh nhân có sử dụng corticoid tại chỗ trong 

tuần trước khi nhập viện.  Zelickson và Muller thấy 17,5% bệnh nhân vảy 

nến mụn mủ có yếu tố liên quan là mắc bệnh nhiễm trùng. 

1.1.2.2. Yếu tố di truyền trong bệnh vảy nến mụn mủ và vai trò của 

IL-36 

Vảy nến mụn mủ có yếu tố di truyền. Những nghiên cứu gần 

đây thấy vai trò quan trọng của IL-36 trong cơ chế bệnh sinh của vảy 

nến mụn mủ toàn thân. Một số trường hợp là do đột biến gen IL-36RN. 

Cơ chế hoạt động của IL-36 được thể hiện ở hình 1.1. 
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Hình 1.1. Tín hiệu IL-36. 

IL‑36α, IL‑36β và IL‑36γ được giải phóng bởi các tế bào biểu mô 

hoặc tế bào miễn dịch được hoạt hóa và liên kết với IL‑36R (1). Tác 

động của IL‑1RAcP (2). Tín hiệu nội bào kích hoạt phiên mã gen của 

các chất trung gian tiền viêm (3). IL-36Ra cạnh tranh với IL-36 để kết 

hợp với IL-36R, do đó hoạt động như một chất ức chế IL-36 (4). IL-

36 có thể trực tiếp hoặc gián tiếp kích thích các phản ứng tế bào khác 

nhau và có liên quan đến các mô hình bệnh vẩy nến và bệnh vẩy nến 

mụn mủ toàn thân ở người (5). 

Yếu tố di truyền trong bệnh vảy nến mụn mủ còn được thể hiện trong 

cấu trúc gen. Khi phân tích HLA ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn 

thân có tiền sử vảy nến thông thường thấy có mối liên quan với A1, 

B37, và DRw10, các gen này có liên quan chặt chẽ với vảy nến thông 

thường. Mối liên quan này không tìm thấy ở những bệnh nhân vảy 

nến mụn mủ toàn thân không có tiền sử vảy nến thông thường. 

1.1.2.3. Yếu tố miễn dịch trong cơ chế bệnh sinh bệnh vảy nến mụn 

mủ  
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Qua những ghi nhận từ quan sát lâm sàng và thực nghiệm cho 

thấy một số cơ chế miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong bệnh sinh 

bệnh vảy nến mụn mủ toàn thân.  

+ Trong huyết thanh bệnh nhân có hàm lượng cao các cytokine gây 

viêm. 

+ Sự gia tăng các tế bào đơn nhân ở máu ngoại vi cho thấy phản ứng 

tăng sinh với các siêu kháng nguyên của vi khuẩn. 

+ Trong ống nghiệm, các tế bào đơn nhân ở máu ngoại vi của bệnh 

nhân được kích thích bởi các yếu tố hoạt hóa sẽ sản xuất ra một lượng 

lớn các cytokine. 

+ Các tế bào nội mạch trong thương tổn vảy nến tăng bộc lộ các phân tử bám 

dính. 

+ Sự biểu lộ các phân tử bám dính trên các tế bào nội mạch quy định 

bởi nhiều cytokine khác nhau. 

Những kết quả này bước đầu cho thấy: sự hoạt hóa của các tế 

bào đơn nhân trong máu ngoại vi; tiếp theo là việc sản xuất các 

cytokine và các tế bào nội mô tăng bộc lộ các phân tử bám dính là 

những sự kiện quan trọng trong quá trình sinh bệnh, hình thành các 

triệu chứng lâm sàng đặc trưng của bệnh vảy nến mụn mủ. 

Thiếu hụt ức chế IL-36R (tức là phóng đại tín hiệu IL-36), kết 

hợp với đột biến IL36RN dẫn đến suy giảm chức năng của chất đối 

kháng IL-36Ra, dường như là chìa khóa trong cơ chế sinh bệnh của 

GPP. Vai trò yếu tố miễn của IL-36 trong cơ chế bệnh sinh của vảy 

nến mụn mủ toàn thân được thể hiện trong hình 1.2. 
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Hình 1.2. Bệnh sinh của GPP [80]. 

(a) Vai trò của các cytokine IL-36. (b) Vai trò của chất đối kháng thụ 

thể IL-36. (c) Vai trò của đột biến gen IL36RN. (d) Các chất trung 

gian được đề xuất trong GPP. 

1.1.2.4. Mối liên quan  giữa cơ chế bệnh sinh của vảy nến mụn mủ 

toàn thân với vảy nến thông thường. 

Nhiều tác giả gần đây chỉ ra những điểm tương đồng về mô học 

giữa GPP và vảy nến thông thường được nhìn thấy ở mức độ biểu hiện 

gen. Johnston và cộng sự đã chứng minh sự chồng chéo của bản phiên 

mã giữa GPP và vảy nến thông thường với sự điều hòa chung của 184 

gen.   

Cơ chế bệnh sinh chính xác của bệnh vảy nến mụn mủ vẫn chưa 

được làm sáng tỏ đầy đủ. Dựa trên sự biểu hiện của một số cytokine 

nhất định và phản ứng với các loại thuốc cụ thể, một số cơ chế đã được 

đề xuất. Sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và tiếp xúc với một số yếu tố 

kích thích dẫn đến sự điều hòa các cytokine cụ thể và tập trung bạch 

cầu trung tính trong lớp biểu bì. Cả bệnh vẩy nến mụn mủ và vẩy nến 
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thông thường đều có biểu hiện biểu hiện quá mức của IL-1, IL-17, IL-

23, IL-36, TNF-alpha, IFN-gamma và có một số tương đồng về mô 

bệnh học nên vảy nến mụn mủ là một thể lâm sàng của vảy nến. Tuy 

nhiên, sự biểu hiện của IL-1 và IL-36 nổi bật hơn trong bệnh vẩy nến 

mụn mủ. Các nghiên cứu cũng đã xác định được sự thiếu hụt chất đối 

kháng thụ thể IL-36 ở bệnh nhân vảy nến thể mủ và bệnh nhân vảy 

nến thể mủ cũng đã được điều trị thành công bằng một kháng thể đơn 

dòng mới chống lại thụ thể IL-36. Do đó, IL-36 có thể đóng một vai 

trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh vảy nến mụn mủ.   

 
Hình 1.3. Cơ chế bệnh sinh của bệnh vẩy nến mụn mủ toàn thân 

và bệnh vẩy nến thể mảng – sự liên quan giữa miễn dịch bẩm sinh và 

thích ứng. 

1.1.3. Đặc điểm lâm sàng  

1.1.3.1. Đặc điểm lâm sàng 

Vảy nến mụn mủ (Pustular Psoriasis) là tình trạng viêm của da 

và hình ảnh lâm sàng đặc trưng là mụn mủ vô trùng do sự xâm nhập 

của bạch cầu hạt trung tính ở lớp biểu bì. Có một số thể lâm sàng của 

bệnh vảy nến mụn mủ: vảy nến mụn mủ toàn thân (Generalized 

pustular psoriasis- GPP hay còn gọi là vảy nến mụn mủ toàn thân cấp 

tính của Von Zumbusch), vảy nến mụn mủ hình vòng (annular pustular 

psoriasis), vảy nến mụn mủ ở phụ nữ mang thai (impetigo 

herpestifomis), và vảy nến mụn mủ khu trú gồm vảy nến mụn mủ ở 

lòng bàn tay bàn chân (pustular palmaris et plantaris) và viêm đầu chi 

liên tục (acrodermatitis continual). Ở trẻ em, vảy nến mụn mủ có biểu 
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hiện mụn mủ vô trùng như ở người lớn. 

1.1.4. Đặc điểm cận lâm sàng 

Xét nghiệm huyết thanh nồng độ protein phản ứng C cao và số 

lượng bạch cầu (BC) tăng. 

Sinh hóa máu: Giảm canxi máu. Giảm albumin máu có thể do 

sự mất đột ngột protein trong huyết thanh. 

Trong vảy nến mụn mủ rối loạn chức năng gan ít gặp.  

Giảm thanh thải creatinin cũng như suy thận do hoại tử ống thận 

cấp tính cũng được báo cáo trong trong một số trường hợp vảy nến mụn 

mủ lan tỏa. 

Xét nghiệm vi khuẩn: Cấy máu thường âm tính. Mụn mủ 

thường vô khuẩn.  

Mô bệnh học vảy nến mụn mủ toàn thân 

 

 

Ảnh 1.6. Hình ảnh mô bệnh học bệnh vảy nến mụn mủ 
 

1.1.5. Điều trị vảy nến mụn mủ 

Các thuốc điều trị tại chỗ: Thuốc bong vẩy, bạt sừng được dùng 

cho bệnh nhân ở giai đoạn mụn mủ đã khô, bong vảy. 

Các thuốc toàn thân: Methotrexat, cyclosporin A, chế phẩm 

sinh học, Infliximab,  Etanercept, Ustekinumab, Ixekizumab. 

1.2. Các cytokine liên quan trong sinh bệnh học bệnh vảy nến 

mụn mủ. 

Lớp tế bào gai 

quá sản 

Bạch cầu trung 

tính xâm nhập 

lớp thượng bì 

Bạch cầu trung tính tập 
trung trong hồ mủ 
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Là một thể lâm sàng của bệnh vảy nến, nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh vảy nến mụn mủ có những điểm chung của bệnh vảy nến. 

Điểm khác biệt có thể là ở chỗ phản ứng viêm trong vảy nến mụn mủ 

mạnh hơn so với trong vảy nến thể thông thường và sự hình thành mụn 

mủ.  

IL-2 kích thích sản xuất IFNγ, TNF, GM-CSF, IL-2R và IL-2 

tiết ra từ các tế bào NK, Th1. Các nghiên cứu trong cơ thể và thực 

nghiệm đều cho thấy IL-2 tăng trong các tổn thương vảy nến 

IL-6 thúc đẩy sự xâm nhập bất thường của bạch cầu trung tính vào 

vùng da tổn thương của vảy nến mụn mủ. Do đó, IL-6 sẽ là chất trung 

gian quan trọng hoạt động cùng với IL-17 để gây ra sự xâm nhập quá 

mức vào da của bạch cầu trung tính dẫn đến mụn mủ nội bì điển hình của 

vảy nến mụn mủ. 

IL-17 là một cytokine quan trọng trong sinh bệnh học bệnh vảy 

nến. IL-17 có thể phối hợp với các cytokine khác, như TNF và IL-22, 

để kích thích các sản phẩm gen quan trọng liên quan đến kiểu hình 

bệnh vảy nến. Nồng độ IL-17 tăng cao trong huyết thanh bệnh nhân 

và tại da tổn thương, liên quan tới mức độ nặng bệnh. 

1.3. Vai trò của acitretin trong điều trị vảy nến mụn mủ toàn thân 

Cơ chế tác dụng của acitretin là chưa được biết rõ hoàn toàn.  Một số 

tác dụng của acitretin: 

- Điều hòa tăng trưởng và biệt hóa tế bào keratin.  

- Acitretin đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự tăng sinh của 

các tế bào nội mô vi mạch ở da, mà không ảnh hưởng đến biểu hiện 

của kháng nguyên bạch cầu người. 

- Điều biến miễn dịch và chống thâm nhiễm tế bào viêm biểu bì vảy 

nến.  

Chỉ định: Acitretin được chỉ định cho vảy nến mụn mủ người lớn 

- Chống chỉ định: Bệnh nhân có nhóm mỡ máu cao, có  chức năng gan 

thận kém. Phụ nữ tuổi sinh đẻ muốn có thai ngừng  

-  Liều dùng Acitretin: 0,3 mg/kg cân nặng/ngày hoặc 25-30 mg/ngày. 

Theo Habif- 2010, nên sử dụng liều nhỏ từ 10-25 mg/ngày. 
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Khi sạch tổn thương tiếp tục dùng trong khoảng 6 tháng, 12 tháng. Sau 

đó, giảm liều dần cho đến khi tìm được liều thấp nhất có hiệu quả để tránh 

tái phát. 

 

1.4. Các nghiên cứu về điều trị vảy nến mụn mủ bằng retinoid 

1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy Acitretin là thuốc có hiệu 

quả nhất trong điều trị vảy nến mụn mủ (Acitretin: 84,1%, 

Methotrexat: 76,2%, Cyclosporin A: 71,2%, PUVA: 45,7%). Orfanos 

nghiên cứu 17 bệnh nhân bị bệnh vảy nến mụn mủ, 9 vảy nến mụn mủ 

toàn thân và 8 vảy nến mụn mủ khu trú, được điều trị bằng đường uống 

với etretinate. Liều điều trị là 0,5-1.0 mg / kg thể trọng mỗi ngày. Sau 

4-8 tuần, 13 trường hợp cho kết quả rất tốt hoặc tốt. Xét nghiệm mô 

học cho thấy mụn mủ spongiform trước khi điều trị và các tính năng 

điển hình của bệnh vảy nến thông thường sau 2 tuần; sau 4 tuần hầu 

hết các thay đổi, hình ảnh mô học đã trở lại bình thường. Choon -2014, 

nghiên cứu hồi cứu 102 bệnh nhân vảy nến mụn mủ ở Malaysia, 54 

bệnh nhân đáp ứng với retinoid toàn thân, nhưng tái phát là phổ biến. 

1.4.1. Các nghiên cứu về vảy nến mụn mủ ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về điều trị vảy nến mụn mủ toàn thân bằng 

Acitretin ở Việt Nam còn hạn chế. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Liên về điều trị vảy nến mụn mủ toàn 

thân bằng methotrexat liều thấp kết hợp với corticoid cho kết quả tốt 

hơn nhóm bệnh nhân chỉ dùng methotrexat đơn thuần. 

CHƯƠNG 2: 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và chất liệu nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu (NNC)  

Mục tiêu 1: 108 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh vảy 

nến mụn mủ (trong đó có 102 bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân 

và 06 bệnh nhân vảy nến mụn mủ khu trú) điều trị nội trú và ngoại trú 

tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và Khoa Da liễu- Dị ứng Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108. 
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Mục tiêu 2, 3 : 30 bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân không 

có chống chỉ định dùng acitretin. 

Nhóm đối chứng (NĐC) 

 31 người khỏe tương đồng về tuổi giới với nhóm nghiên cứu, 

không có bệnh tự miễn, nhiễm trùng. 

2.1.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Thương tổn cơ bản: Mụn mủ đường kính 2- 3mm, màu trắng ngà trên nền 

da viêm đỏ có thể tập trung ở lòng bàn tay, bàn chân hay rải rác khắp toàn 

thân. 

Toàn thân có thể kèm theo mệt, sốt cao.  

Xét nghiệm bạch cầu đa nhân tăng cao. 

Mô bệnh học: Hình ảnh đặc trưng là dạng xốp mủ Kogoj- Lapierre. 

Đó là những mụn mủ nằm ở thượng bì, phần trên của lớp tế bào gai, 

hình tròn hoặc bầu dục, bên trong chứa những bạch cầu đa nhân bị 

biến dạng. 

Khi lâm sàng không điển hình mới dùng chẩn đoán mô bệnh học. 

2.1.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:  
Mục tiêu 1: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là vảy nến mụn mủ 

điều trị nội trú, ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, khoa Da 

liễu- Dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

Mục tiêu 2, 3:  

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là vảy nến mụn mủ giai đoạn 

hoạt động điều trị nội trú, ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, 

khoa Da liễu- Dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân 

trên 12 tuổi. Bệnh nhân không có chống chỉ định dùng thuốc (bệnh nhân 

có tăng triglycerid, cholesterol trong huyết thanh, triglyceride tăng >3 

lần trị số bình thường [97], có men gan tăng gấp trên 3 lần trị số bình 

thường, chức năng thận kém [97], bệnh nhân có thai, cho con bú hoặc 

có kế hoạch sinh con, bệnh nhân nghiện rượu). Bệnh nhân đồng ý tham 

gia vào nghiên cứu, thực hiện uống thuốc, khám, xét nghiệm theo chỉ 

định. 

2.1.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 

Mục tiêu 1:  
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- Bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn. 

Mục tiêu 2:  

- Bệnh nhân không tuân thủ các điều kiện nghiên cứu. 

- Bệnh nhân có mỡ máu tăng (Triglycerid >3 lần trị số bình 

thường, cholesterol tăng >7,2mmol/L), có men gan tăng (GOT, 

GPT tăng >3 lần trị số bình thường) 

- Bệnh nhân không tuân thủ điều trị, dùng thêm các thuốc khác 

hoặc tự ý bỏ tái khám trong thời gian theo dõi. 

- Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Mục tiêu 3: 

- Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị khác không phải Acitretin 

2.1.2. Chất liệu nghiên cứu 

- Viên Acitretin 25mg (Soriatane 25 mg do Actavis –Pháp sản xuất hoặc 

Vidigal 25 mg do Davipharma- Việt Nam sản xuất). Đóng hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 

10 viên. 

- Mỡ vaselin hoặc dưỡng ẩm da khác. 

Các thuốc do Khoa Dược BVTƯQĐ 108 và khoa Dược Bệnh viện Da 

liễu Trung ương cung cấp. 

- Hóa chất, sinh phẩm: Bộ kit và hóa chất xét nghiệm 7 cytokine 

(IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, TNF-α, IFN-γ) do hãng Bio-Rad (Mỹ) sản 

xuất. Bộ kit xét nghiệm IL-17 do hãng Sigma (Mỹ) sản xuất. 

+ Các dung dịch pha mẫu, dung dịch pha sinh phẩm, dung dịch rửa, 

dung dịch chạy máy do Bio-Rad sản xuất và cung cấp. 

+ Hệ thống máy Bio-Plex và phần mềm điều khiển đi kèm do hãng 

Bio-Rad chế tạo. 

Các hóa chất sinh phẩm được quản lí tại Bộ môn miễn dịch- Học viện Quân 

Y. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

- Mục tiêu 1: Tiến cứu, mô tả cắt ngang  

- Mục tiêu 2: Tiến cứu, mô tả cắt ngang có đối chứng so sánh. 

- Mục tiêu  3: Tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng tự so sánh trước và 

sau điều trị. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu  
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Cỡ mẫu thuận tiện và lớn hơn 30 bệnh nhân. 

2.3. Các bước tiến hành 

2.3.1. Khảo sát một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng trong 

bệnh vảy nến mụn mủ 

- Khám lâm sàng xác định bệnh vảy nến mụn mủ. 

- Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án nghiên cứu. 

2.3.2. Xác định mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, 

IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α và INF-γ) với đặc điểm lâm sàng bệnh 

vảy nến mụn mủ toàn thân trước và sau điều trị 

+ Tuyển chọn bệnh nhân vảy nến mụn mủ mức độ bệnh nhẹ, vừa và 

nặng đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.  

+ Lấy máu ly tâm tách huyết thanh xét nghiệm các cytokine (IL-2, IL-

4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α và INF-γ) lần 1 trước điều trị, lần 

2 sau khi sạch mụn mủ 1 tuần.   

+ Nhóm chứng: lấy máu ly tâm tách huyết thanh xét nghiệm các 

cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α và INF-γ) 1 lần. 

-Xác định mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, 

IL-10, IL-17, TNF-α và INF-γ) với đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến 

mụn mủ trước và sau điều trị bằng acitretin. 

2.3.3. Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng 

acitretin 

Tuyển chọn bệnh nhân vảy nến mụn mủ mức độ bệnh nhẹ, vừa và nặng 

đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.  

Tiến hành điều trị: 

Soriatane 25mg hoặc Vidigal 25 mg 

Liều dùng: 2 viên/ngày với bệnh nhân nặng 30- 60kg, 3 viên/ngày với 

bệnh nhân > 60 kg (liều dùng tấn công: 0,75-1 mg/ngày, liều dung duy 

trì: 0,125- 0,25 mg/ngày). Thời gian dùng thuốc: dùng cho đến khi 

sạch mụn mủ sau đó duy trì ở liều 25 mg/ngày. 

+ Đánh giá mức độ bệnh vảy nến mụn mủ trước và sau điều trị bằng 

Acitretin 

+ Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của thuốc Acitretin 

trong quá trình điều trị. 

2.3.4. Các kỹ thuật và tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu 
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2.3.4.1. Kỹ thuật xét nghiệm cytokine: IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, TNF-α và INF-γ. 

Mỗi bệnh nhân lấy 3 ml máu tĩnh mạch ly tâm tách huyết thanh ở 4o 

C, tốc độ 4.000 vòng/phút trong 30 phút rồi chia đều vào 2 ống 

eppendof loại 1,5 ml và bảo quản liên tục ở -800 C cho đến khi xét 

nghiệm. Cytokine được phát hiện bằng phản ứng miễn dịch huỳnh 

quang kiểu sandwich trên bề mặt của các vi hạt nhựa. Được thực hiện 

trên hệ thống Bio-Plex và phần mềm điều khiển đi kèm do hãng Bio-

Rad chế tạo. Tiến hành tại Bộ môn Miễn dịch - Học viện Quân Y. 

2.3.4.2. Phương pháp đánh giá mức độ bệnh vảy nến mụn mủ toàn 

thân 
+ Đánh giá mức độ bệnh theo “Hướng dẫn điều trị bệnh vảy nến thể 

mủ theo mức độ nặng của bệnh” của tác giả Umezawa Y năm 2003.  

2.3.4.3. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị 
Sau mỗi tuần điều trị đánh giá tiến triển dựa vào tính điểm mức độ 

bệnh. Sau 2 tuần, 4 tuần điều trị: tính tổng điểm mức độ nặng so sánh 

với trước điều trị. 

Theo Umezawa Y và cộng sự: Sau 4 tuần điều trị:  

Kết quả tốt: sạch mủ, mức độ bệnh giảm đi(Từ nặng giảm xuống còn 

trung bình hoặc nhẹ; từ trung bình giảm xuống nhẹ). 

Kết quả không tốt: còn mụn mủ, mức độ bệnh không thay đổi hoặc 

tăng lên từ nhẹ hoặc trung bình chuyển lên mức độ nặng. 

2.3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Xử lý số liệu theo các thuật toán thống kê y học trên phần mềm SPSS 23.0 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến mụn 

mủ 

1.1.1. Một số yếu tố liên quan 

Bảng 3.1. Phân bố theo nhóm tuổi bệnh nhân vảy nến mụn mủ 

(n=108) 

Nhóm tuổi Số lượng (n) Tỷ lê (%) 

< 10 7 6.5 
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10-19 5 4,6 

20 - 29 15 13.9 

30 – 39 15 13.9 

40-49 22 20,4 

50-59 15 13.9 

≥ 60 29 26,9 

Trung bình 43.7±19,9 

Tuổi nhỏ nhất 6 tháng 

Tuổi lớn nhất 80 

Nhận xét: Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhóm tuổi > 60 có tỷ lệ mắc bệnh 

cao nhất 26.9%, độ tuổi 20- 60 tuổi chiếm 62.1%. Tuổi trung bình là 

43.7±19,9. 

 
Biểu đồ 3.2. Đặc điểm khởi phát của vảy nến mụn mủ 

 Nhận xét: 65.7% bệnh nhân vảy nến mụn mủ khởi phát sau vảy 

nến thể thông thường, 34.3% bệnh tiên phát không có tiền sử vảy nến 

thông thường trước đó. 

 

Bảng 3.4. Các yếu tố liên quan đến khởi phát vảy nến mụn mủ 

sau VNTT (n=71) 

Yếu tố  Số lượt (n) Tỷ lệ (%) 

Chấn thương Da 0 0.0 

Nhiễm khuẩn khu trú 1 1.4 

Dùng thuốc nam 11 15.5 

Dùng Corticoid 15 21.1 

Dùng cả thuốc nam và corticoid 3 4.2 

Dùng thuốc khác (Remicade) 1 1.4 

Stress 8 11.3 

34.30%

65.70%

Cách khởi phát bệnh

Tiên phát Sau VNTT
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Thức ăn 0 0.0 

Đồ uống 2 2.8 

Nội tiết 0 0.0 

Thuốc lá 3 4.2 

Café 0 0.0 

Thời tiết 0 0.0 

Có thai 0 0.0 

Bệnh kết hợp 9 12.7 

 Nhận xét: 40.8% có liên quan đến sử dụng thuốc, trong đó có 

21.1 % bệnh nhân bị bệnh sau điều trị bằng corticoid đường toàn thân, 

15.5% sau điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc, 4.2% bệnh nhân có sử 

dụng cả thuốc nam và corticoid. Stress có liên quan đến phát sinh và 

những đợt bệnh bùng phát chiếm tỷ lệ 11.3%. 

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng 

Bảng 3.9. Các loại thương tổn cơ bản ở VNMM hoạt động (n=76) 

Các loại thương tổn cơ 

bản 

Số lượt bệnh 

nhân 

% 

Dát đỏ 76 100.0 

Mụn mủ 75 98.7 

Hồ mủ 66 86.8 

Ban ở niêm mạc 1 1.3 

Nhận xét: Tổn thương cơ bản thường gặp nhất là dát đỏ 100.0% bệnh 

nhân, mụn mủ 98.7%, hồ mủ 86.8%. 
3.2. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng  ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ 

toàn thân trước và sau điều trị 

3.2.2. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân vảy nến mụn 

mủ toàn thân trước điều trị bằng Acitretin 

3.2.2.1. Nồng độ cytokine trước điều trị so với nhóm chứng 

Bảng 3.14. So sánh nồng độ các cytokine ở bệnh nhân VNMM toàn 

thân trước điều trị bằng Acitretin với người khỏe mạnh  

Cytokine Nồng độ  (  SD) p X
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Nhóm nghiên cứu 

(n=30) 

Nhóm đối chứng 

(n=31) 

IL-2 (pg/ml) 21.9 44.5 5.00.0 <0.05 

IL-4 (pg/ml) 17.431.4 11.219.8 >0.05 

IL-6 (pg/ml) 171.6 377.1 36.4100.0 >0.05 

IL-8 (pg/ml) 382,36656,95 242.5 454.9 >0.05 

IL-10 (pg/ml) 2.7 2.9 1.00.0 <0.05 

IL-17 (pg/ml) 2,92,3 2.00.0 <0.05 

TNF-α (pg/ml) 15.757.4 4,910,7 >0.05 

INF-γ (pg/ml) 14.420.0 17,120,2 >0.05 

Nhận xét: Nồng độ các cytokine IL-2, IL-10, IL-17 ở bệnh nhân vảy 

nến mụn mủ cao hơn nhóm đối chứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với  p<0.05.  

3.2.2.2. Mối liên quan kết quả nồng độ các cytokine với một số yếu tố 

Bảng 3.16. Nồng độ các cytokine ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ 

có tiền sử vảy nến (Pso+GGP) và không có tiền sử vảy nến (Pso-

GGP) 

Cytokine 

Nồng độ  (  SD) 

p Pso+GGP 

(n=22) 

Pso-GGP 

(n=8) 

IL-2 (pg/ml) 17.2± 39.9 35.0± 56.1 >0.05 

IL-4 (pg/ml) 11.4 ± 23.0 33.9 ± 45.3 >0.05 

IL-6 (pg/ml) 88.9 ± 246.1 398.9 ± 571.6 <0.05 

IL-8 (pg/ml) 294.8± 539.3 623.2± 910.1 >0.05 

IL-10 (pg/ml) 2.9± 3.2 2.2± 2.4 >0.05 

IL-17 (pg/ml) 3.2± 2.6 2.2±0.99 >0.05 

TNF-α (pg/ml) 16.1± 65.9 14.7± 24.8 >0.05 

INF-γ (pg/ml) 12.6± 14.9 19.5± 30.8 >0.05 

Nhận xét: Nồng độ cytokine IL- 6 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ không 

có tiền sử vảy nến cao hơn nhóm bệnh nhân có tiền sử vảy nến thông thường 

trước đó với p< 0.05. 

Bảng 3.19. Nồng độ các cytokine theo nhóm tuối ở bệnh nhân 

vảy nến mụn mủ có tiền sử vảy nến thông thường và không có tiền 

sử vảy nến (n=30) 

X
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Cytokine 

(  SD) 

≥40 tuổi  <40 tuổi 

Pso+GG

P 

(n=18) 

Pso-GGP 

(n=5) 

p Pso+GG

P 

(n=4) 

Pso-

GGP  

(n=3) 

p 

IL-2 (pg/ml) 13.3±35.4 53.0±66.6 >0.05 34.7±59.5 5.0±0.0 >0.05 

IL-4 (pg/ml) 13.4±25.2 52.7±49.1 <0.05 2,5±0.0 2,5±0.0 - 

IL-6 (pg/ml) 92.5±266.9 630.6±626.9 
<0.05 72.9±140.

2 

12.84±7,7

5 

>0.05 

IL-8 (pg/ml) 
316.6±578.

9 
985.1±1006.4 

>0.05 196.6±336

.7 20.1±22.7 

>0.05 

IL-10 (pg/ml) 2.9±3.2 3.0±2.9 >0.05 2.62±3,21 1.0±0.0 >0.05 

IL-17 (pg/ml) 3.2±2.9 1.9±0.5 >0.05 2,94±1.49 2.8±1.5 >0.05 

TNF-α 

(pg/ml) 
19.3±72.9 22.7±29.5 

>0.05 

1.5±0.0 1.5±0.0 

 

INF-γ (pg/ml) 13.4±16.5 26.3±38.8 >0.05 9.0±0,58 8,0±1.79 >0.05 

Nhận xét: Nồng độ cytokine IL- 4 và IL- 6 ở bệnh nhân vảy nến 

mụn mủ trên 40 tuổi và không có tiền sử vảy nến thông thường cao 

hơn bệnh nhân nhóm bệnh nhân có tiền sử vảy nến thông thường sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0.05.  

 

Bảng 3.21. Nồng độ các cytokine theo mức độ bệnh ở bệnh nhân 

vảy nến mụn mủ trước điều trị bằng Acitretin (n=30) 

Cytokine 

Nồng độ  (  SD) 
p 

pchun

g 
p1-2 p2-3 p1-3 Mức độ 

nhẹ (n=4) 

(1) 

Mức độ vừa  

(n=18) (2) 

Mức độ nặng 

(n=8) (3) 

IL-2 (pg/ml) 5.0±0.0 11.61±28.03 53.78±68.42 
>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-4 (pg/ml) 
22.87±40.7

4 
11.03±26.81 29.00±36.60 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-6 (pg/ml) 
30.03±41.6

3 

62.33±162.2

2 

488.19±606.3

0 

<0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-8 (pg/ml) 
644,16±933

.6 

271.79±619.

39 

500.023±631.

85 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 

IL-10 (pg/ml) 1,10±0,20 2.6±2.9 3.68±3.6 
>0.0

5 

<0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 

IL-17 (pg/ml) 2.31±0.77 2.56±1.56 4,07±3,80 
>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 

X

X
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TNF-α 

(pg/ml) 
3.06±3.13 5.39±15.44 

45.23±108.2

6 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 

INF-γ (pg/ml) 
26.62±34.9

1 

13.59±20.4

9 
10.11±2.99 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 

Nhận xét: Nồng độ IL- 6 có liên quan đến mức độ bệnh (bệnh càng 

nặng thì nồng độ IL- 6 càng tăng) với p<0.05, còn các cytokine khác 

không có mối liên quan với mức dộ bệnh với p>0.05.  

 

3.2.2.3. Mối liên quan của các cytokine với số lượng bạch cầu 

 
Biểu đồ 3.3. Tương quan giữa nồng độ cytokin IL-2 với số lượng 

bạch cầu ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân  
Nhận xét: Ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân trước điều trị 

bằng Acitretin, nồng độ cytokine IL-2 tăng cùng với tăng số lượng 

bạch cầu, với p<0.05 

 
Biểu đồ 3.5. Tương quan giữa nồng độ cytokin IL-6 với số lượng 

bạch cầu ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân  

Nhận xét: Ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ trước điều trị bằng Acitretin, 

nồng độ cytokin IL- 6 tăng tỷ lệ thuận với số lượng bạch cầu, với p<0.05 
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Biểu đồ 3.8. Tương quan giữa nồng độ cytokin IL-17 với số lượng 

bạch cầu ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân  

Nhận xét: Ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ trước điều trị bằng 

Acitretin, nồng độ cytokin IL- 17 trong huyết thanh tăng cùng số 

lượng bạch cầu, với p<0.05 

3.2.3. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân vảy nến mụn 

mủ toàn thân sau điều trị bằng Acitretin  

 

Bảng 3.24. So sánh nồng độ các cytokine ở bệnh nhân VNMMTT 

sau điều trị bằng Acitretin (NNC) với người khỏe mạnh (NĐC)  

Cytokine 
Nồng độ (  SD) 

p NNC 

 (n=30) 

NĐC 

(n=31)  

IL-2 (pg/ml) 29.2 ± 69.8 5.00.0 >0.05 

IL-4 (pg/ml) 15.5± 32.9 11.219.8 >0.05 

IL-6 (pg/ml) 288.5±737.5 36.4100.0 >0.05 

IL-8 (pg/ml) 574.3 ±1171.4 242.5454.9 >0.05 

IL-10 (pg/ml) 2.6 ± 3.7 1.00.0 <0.05 

IL-17 (pg/ml) 3.1 ± 5. 2.00.0 >0.05 

TNF-α (pg/ml) 23.5 ±77.9 4.910.7 >0.05 

INF-γ (pg/ml) 19.7± 31.7 17.120.2 >0.05 

Nhận xét: Nồng độ cytokine IL-10 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ sau 

điều trị cao hơn nhóm người khỏe, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p<0.05.  

Bảng 3.26. Nồng độ các cytokine theo mức độ bệnh ở bệnh nhân 

vảy nến mụn mủ toàn thân sau điều trị (n=30) 

X
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Cytokine 

Nồng độ (  SD) 
P 

pchun

g 
p1-2 p2-3 p1-3 Mức độ nhẹ 

(n=4 ) (1) 

Mức độ 

vừa  

(n=18)  (2)  

Mức độ 

nặng (n=8) 

(3) 

IL-2 (pg/ml) 101.9±169.1 10.1±21.5 35.8±52.9 
>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-4 (pg/ml) 30.2±55.4 16.6±34.3 5.5±8.5 
>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-6 (pg/ml) 736.3±1463.3 
245.2±678.

5 
161.9±282.4 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-8 (pg/ml) 
1465.8±2524.

8 

477.2±951.

7 
346.9±464.5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-10 (pg/ml) 2.7±2.3 2.0±2.3 3.9±6.2 
>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

IL-17 

(pg/ml) 
1.5±0.9 1.4±0.8 7.8±8.4 

<0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

TNF-α 

(pg/ml) 
97.4±192.7 16.8±47.3 1.64±0,39 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

>0.0

5 

INF-γ 

(pg/ml) 
39.1±59.8 20.3±30.6 8.7±1.2 

>0.0

5 

>0.0

5 
>0.05 >0.05 

Nhận xét: Nồng độ IL-17 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ sau điều trị 

bằng Acitretin tăng dần theo mức độ bệnh với p<0.05. 

3.3. Kết quả điều trị 

3.3.2. Kết quả điều trị 

 
Biểu đồ 3.11. Kết quả điều trị chung 

 Nhận xét: 86.7% bệnh nhân có kết quả điều trị tốt sau 4 tuần 

dùng Acitretin. Những bệnh nhân có kết quả điều trị không tốt đều là 

những bệnh nhân mức độ bệnh nhẹ. 

X

86.70%

13.30%
Kết quả điều trị

Tốt Không tốt
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3.3.3. Kết quả tác dụng không mong muốn 

3.3.3.1. Kết quả xét nghiệm 

Bảng 3.29. Sự thay đổi của các xét nghiệm trước sau điều trị 

(n=30) 

Chỉ số Trước điều trị  Sau điều trị p 

Ure 4.67 ±1.32 4.88 ± 1.74 >0.05 

Creatinin 80.57 ± 14.57 73.80 ± 15.65 <0.05 

Triglycerid 1.33 ± 0.74 2.17 ± 1.23 <0.05 

Cholesterol 4.34 ± 0.92 4.99 ± 1.07 >0.05 

GOT 24.25 ± 7.95 36.1 ± 33.6 >0.05 

GPT 21.62 ± 16.73 50.86 ± 91.15 >0.05 

Nhận xét: Sau 4 tuần điều trị bằng acitretin có Triglycerid tăng lên 

sau điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05 
IV. BÀN LUẬN 

4.1. Một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến mụn mủ 

4.1.1. Một số yếu tố liên quan 

Bệnh vảy nến mụn mủ khởi phát ở trẻ dưới 15 tuổi là 14.8%. Lứa tuổi 

phát bệnh cao nhất là trên 40 tuổi chiếm 56.5%. Tuổi khởi phát bệnh 

trung bình là 40.3 ± 20.7 tuổi. Kết quả nghiên cứu nghiên cứu của chúng 

tôi cũng tương tự nghiên cứu của các tác giả khác như: Tay tuổi khởi 

phát vảy nến mụn mủ là 4 tuổi đến 77 tuổi, tuổi trung bình là 37.5 tuổi, 

theo Choon và cộng sự, vảy nến mụn mủ có tuổi khởi phát từ 21 đến 81 

tuổi, tuổi trung bình là 40.9 tuổi.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi yếu tố liên quan thường gặp nhất là do dùng 

thuốc chiếm trên 40% trong đó do dùng thuốc corticoid toàn thân là 21.1%, 

do điều trị bằng thuốc đông y là 15.5%, do dùng cả thuốc nam và corticoid 

là 4.2%,(bảng 3.4). Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự kết quả nghiên 

cứu của Baker và  Đặng Văn Em yếu tố liên quam đến khởi phát và đợt vượng 

bệnh vảy nến mụn mủ thường gặp là do corticoid (Baker (1968) là 35.6%, Đăng 

Văn Em là 35.09% ).  Các yếu tố liên quan khác như stresss, nhiễm khuẩn, thuốc 

lá, đồ uống rượu bia cũng có liên quan đến khởi phát và vượng bệnh vảy nến 

mụn mủ với tỷ lệ: stress là 11.3%,  nhiễm khuẩn 1.4%, 4.2% liên quan đến tiền 

sử  hút thuốc lá, 2.8% liên quan đến thói quen uống rượu bia. 

4.2. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ 
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toàn thân trước và sau điều trị. 

4.2.1. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng  ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ 

toàn thân trước điều trị bằng Acitretin 

Nồng độ IL-2 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân cao hơn nhóm đối 

chứng là người khỏe mạnh (21.9±44,45 pg/ml so với 5.0±0.0 pg/ml) sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0.05. 

Vảy nến mụn mủ vẫn được xem là một thể lâm sàng của vảy nến nên nồng 

độ IL-2 tăng cao cũng phù hợp với các nghiên cứu khác như của Phan Huy 

Thục, Takahashi và cộng sự (2009). 

IL-6 đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh bệnh vảy nến. Kết quả ở 

bảng 3.16 cho thấy nồng độ IL- 6 ở bệnh nhân Pso-GGP là 398.9 ± 571.6 pg/ml 

cao hơn nhóm bệnh nhân Pso+GGP là 88.9 ± 246.1 pg/ml, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p<0.05. Nồng độ IL-6 trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến 

mụn mủ tăng dần theo mức độ bệnh, mức độ nhẹ 30.03±41.63 pg/ml, mức độ 

bệnh vừa: 62.33±162.22 pg/ml, mức độ bệnh nặng: 488.19±606.30 pg/ml, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05 (kết quả ở bảng 3.21). Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự kết quả ngiên cứu của Yamamoto. Các 

mối tương quan thuận đã được ghi nhận giữa nồng độ IL-6 huyết thanh và mức 

độ nghiêm trọng lâm sàng của vảy nến mụn mủ, cũng như mức độ tăng bạch 

cầu, ESR và CRP liên quan. nồng độ IL-6 trong huyết thanh bệnh nhân vảy 

nến mụn mủ tăng cùng với tăng số lượng bạch cầu, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p<0.05. Kết quả này của chúng tôi cũng tương tự kết quả nghiên 

cứu của Gilles Kaplanski.  Nồng độ IL-6 trong huyết thanh được coi là dấu 

hiệu của hoạt động viêm ở bệnh vảy nến cũng như là chỉ số phản ứng điều 

trị. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại bảng 3.14 cho thấy nồng độ IL-10 ở 

nhóm nghiên cứu (2.7 ±2.95 pg/ml) cao hơn nhóm chứng (1.0 ±0.0 pg/ml), 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05. Kết quả này, tương tự kết quả 

của Borska và cộng sự báo cáo rằng mức IL-10 cao hơn đáng kể ở bệnh 

nhân vảy nến và giảm sau khi điều trị. 

Kết quả ở bảng 3.15 cũng cho thấy nồng độ IL-17 ở bệnh nhân vảy nến mụn 

mủ có tăng cao hơn những người khỏe mạnh (2.93±2.34 pg/ml cao hơn 

2.0±0.0 pg/ml, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05). Kết quả này 

cũng tương tự kết quả nghiên cứu của Phan Huy Thục nghiên cứu trên bệnh 

nhân vảy nến thông thường, nồng độ IL-17 ở bệnh nhân vảy nến cao hơn 

người khỏe mạnh. nồng độ IL-17 trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến mụn 
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mủ toàn thân tăng cùng với tăng số lượng bạch cầu  với  r = 0,394, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p<0.05.  

4.2.2. Mối liên quan của một số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, TNF- α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng  ở bệnh nhân vảy nến 

mụn mủ toàn thân sau điều trị bằng Acitretin 

Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, TNF-α và INF-γ trước và sau điều trị bằng acitretin  không có sự khác 

biệt. 

Nồng độ IL-17 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ sau điều trị bằng 

Acitretin tăng dần theo mức độ bệnh với p<0.05. Nghiên cứu của Fabbi và 

cộng sự cho thấy nồng độ IL-17A trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến 

không giảm khi điều trị bằng Acitretin. Ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ nặng 

thường sau khi sạch mụn mủ chuyển sang đỏ da, vẫn là một thể lâm sàng 

nặng của vảy nến, vảy nến đỏ da toàn thân, có lẽ đây là lí do mà bệnh nhân 

vảy nến mụn mủ nặng sau điều trị vẫn có nồng độ IL-17 tăng cao. 

4.3. Hiệu quả điều trị vảy nến mụn mủ toàn thân bằng Acitretin 

4.3.1. Kết quả điều trị 

Acitretin có hiệu quả điều trị vảy nến mụn mủ toàn thân tốt. Kết quả 

ở bảng biểu đồ 3.11 cho thấy có 86.7% bệnh nhân có kết quả tốt sau 4 tuần 

điều trị bằng acitretin. Kết quả nghiên cứu này tương tự kết quả của Ozawa 

và cộng sự, acitretin có kết quả điều trị tốt là 84,1%.  

4.3.2. Kết quả tác dụng không mong muốn 
Kết quả ở bảng 3.30 cho thấy sau 4 tuần điều trị bằng acitretin có 

Triglycerid tăng lên sau điều trị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05. 

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi cũng tương tự như y văn mô tả, khi điều 

trị vảy nến  mụn mủ bằng acitretin có tác dụng không mong muốn là tăng men 

gan, tăng mỡ máu tăng cả Triglycerid và Cholesterol. Tuy nhiên, không có bệnh 

nhân nào phải dừng thuốc. 

 

KẾT LUẬN 

1. Một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến mụn mủ. 

Tuổi khởi phát bệnh trung bình là 40.3± 20.7 

65.7% bệnh nhân vảy nến mụn mủ khởi phát sau vảy nến thể thông thường, 

khoảng thời gian chuyển từ vảy nến thông thường sang vảy nến mụn mủ 

trung bình là 9.3 ± 7.5 năm.  

Yếu tố liên quan:40.8% có liên quan đến sử dụng thuốc, trong đó có 21.1 % 

bệnh nhân bị bệnh sau điều trị bằng corticoid đường toàn thân, 15.5% sau 
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điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc, 4.2% bệnh nhân có sử dụng cả thuốc 

đông y và corticoid.  

100.0% bệnh nhân có dát đỏ, mụn mủ gặp ở 96.1%, hồ mủ gặp ở 86.8% bệnh 

nhân trong giai đoạn hoạt động. 

2. Mối liên quan của môt số cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF- 

α, INF-γ) với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân trước 

và sau điều trị 

Nồng độ các cytokine IL-2, IL-10, IL-17 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn 

thân cao hơn so với người khỏe mạnh. Có mối liên quan giữa IL-2, IL-6, IL-

17 với số lượng bạch cầu 

Nồng độ cytokine IL- 6 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ toàn thân tăng dần theo 

mức độ bệnh. 

Nồng độ cytokine IL- 4 ở bệnh nhân vảy nến mụn mủ trên 40 tuổi và không 

có tiền sử vảy nến thông thường cao hơn bệnh nhân nhóm bệnh nhân có tiền 

sử vảy nến thông thường 

Nồng độ cytokin IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, INF-γ không 

có sự thay đổi trước và sau điều trị bằng Acitretin. 

3. Hiệu quả điều trị vảy nến mụn mủ bằng Acitretin 

86.7% bệnh nhân có kết quả tốt sau 4 tuần điều trị bằng Acitretin. 

100% bệnh nhân vảy nến mụn mủ mức độ bệnh nặng và vừa có kết quả điều 

trị tốt. 

Triglycerid tăng lên sau điều trị, tuy nhiên không bệnh nhân nào phải dừng 

thuốc. 100% bệnh nhân vảy nến mụn mủ điều trị bằng acitretin có viêm môi, 

96.7% khô da. 

KHUYẾN NGHỊ 

1. Không sử dụng corticoid đường toàn thân để điều trị vảy nến 

thông thường. 

2. Cần được nghiên cứu thêm về IL-2, IL-10 và IL-17 trong 

bệnh vảy nến mụn mủ. 

3. Nên sử dụng acitretin để điều trị bệnh nhân vảy nến mụn 

mủ, nhất là mức độ vừa và nặng. 
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