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Bệnh vảy nến là một bệnh viêm da tái phát mạn tính đã đươc xác định là có liên quan đến di truyền, ảnh 
hưởng đến da và các khớp. Nhiều bệnh nhân bị bệnh này đã tìm kiếm nhiều phương thuốc và các lựa chọn điều trị 
từ thảo dược. Để thiết lập tính an toàn của các sản phẩm này, các thử nghiệm lâm sàng, theo các tiêu chuẩn y tế, 
cần được tiến hành nhằm cung cấp các số liệu có chất lượng cao nhất. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đánh 
giá tính hiệu quả và tính an toàn của một loạt các sản phẩm sử dụng ngoài da thảo dược của Úc (sản phẩm [Dr 
Michaels® (Soratinex®) dành cho bệnh vảy nến] trong việc kiểm soát bệnh vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn 
ổn định. Chúng tôi đã nghiên cứu 142 bệnh nhân (68 nữ và 74 nam) bị vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn ổn 
định mức độ từ nhẹ đến trung bình và họ được ngẫu nhiên chia vào nhóm bệnh và nhóm đối chứng. Tiêu chuẩn 
loại trừ gồm có: vảy nến thể nặng, vảy nến thể khớp, vảy nến đảo ngược, vảy nến thể lòng bàn tay-chân, đang sử 
dụng bất cứ liệu pháp điều trị vảy nến và bất cứ loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến hoặc can thiệp tới diễn biến 
của bệnh. Cả hai nhóm đều được điều trị với Gel làm sạch, thuốc mỡ bôi và kem dưỡng da, được đóng gói trong các 
chai trung tính, sử dụng hai lần mỗi ngày cho tất cả các loại tổn thương trừ tổn thương ở da đầu, trong vòng 8 
tuần. Nhằm kiểm soát các sản phẩm, chúng tôi đã sử dụng kết hợp giữa các loại thuốc mỡ bôi trung tính nổi tiếng 
và dầu tắm thảo dược. Các đánh giá, sử dụng thang điểm PASI (Psoriasis Activity Severity Index), được tiến hành 
trước khi đi bắt đầu điều trị và sau tuần thứ 2, 4, 6 và 8. Mức độ cải thiện của bệnh nhân được xác định bằng độ 
giảm tỉ lệ phần trăm điểm PASI. Phân tích mang tính thống kê được thực hiện bởi phần mềm kiểm tra Mann- 
Whitney-U Test và SPSS bản cho Windows. Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng các phương pháp điều trị 
từ thảo dược có thể đóng một vai trò trong việc điều trị bệnh da liễu miễn là chúng phải trải qua các thử nghiệm 
lâm sàng được chuẩn hóa và thực hiện đầy đủ các yêu cầu cơ bản chẳng hạn như tính an toàn và đảm bảo chất 
lượng sản phẩm. Nghiên cứu này đã chứng minh rằng các sản phẩm thảo dược dùng ngoài da Dr Michaels® 
(Soratinex®) có khả năng cải thiện một cách đáng kể tình trạng vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn ổn định mức 
độ từ nhẹ đến nặng. 

Từ khóa: vảy nến, sản phẩm bôi tại chỗ, vảy nến thể mảng, thảo dược, thang diểm PASI, khả năng dung 
nạp, tính hiệu quả, sự hài lòng của người bệnh 

 

 
 
Địa chỉ hòm thư: 
Giáo sư Torello Lotti, 
Khoa Da liễu, 
Đại học Rome “G. Marconi”, 
Rome, Italy 
e-mail: professor@torellolotti.it 9(S3) 

 
 
 
 

0393-974X (2016) 
Bản quyền của © BIOLIFE, s.a.s. 

Ấn bản hay bài báo này chỉ sử dụng với mục đích cá nhân và không thể được 
sao chép mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ đơn vị giữ bản quyền, 

có thể phải nộp phạt tài chính. 
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: TẤT CẢ CÁC TÁC GIẢ ĐỀU 

KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH NÀO TRONG BÀI BÁO NÀY 



10 (S3) K. FRANÇAETAL. 
 

Vảy nến là một bệnh viêm da tái phát mạn 
tính đã được xác định là có liên quan đến di truyền, 
ảnh hưởng chủ yếu tới da và khớp (1). Điều trị 
corticoid tại chỗ đã được sử dụng như một biện pháp 
cố hữu cho bệnh vảy nến trong suốt hơn 50 năm qua 
(2). Mặc dù những loại thuốc này đóng một vai trò 
quan trọng trong việc điều trị các trường hợp vảy 
nến mức độ từ nhẹ đến trung bình, chúng vẫn gây ra 
những tác dụng phụ như là chứng giãn mạch máu, 
vân hóa và các tác động toàn thân khác làm giới 
hạn khả năng sử dụng thuốc lâu dài (1, 2). Nhiều 
bệnh nhân đã tìm đến các giải pháp thay thế và các 
phương pháp điều trị khác như là thảo dược (3, 4). 
Những bệnh nhân có suy nghĩ thoáng nhất với các 
phương pháp điều trị thay thế là những người trẻ 
nhất, có mức thu nhập và trình độ văn hóa cao hơn, 
phụ nữ và những bệnh nhân bị bệnh mạn tính (4). 
Thị trường dành cho các sản phẩm từ thảo dược đã 
dần nổi lên trong vài năm qua, nhưng rất tiếc, 
nhiều sản phẩm hiện chưa được thử nghiệm theo 
các tiêu chuẩn khoa học quốc tế (5, 6, 7). Nhằm thiết 
lập tính an toàn của các sản phẩm này, các thử 
nghiệm lâm sàng nên được tiến hành theo tiêu 
chuẩn y tế để cung cấp các dữ liệu có giá trị cao. 
 
Mục tiêu nghiên cứu 

 
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm 

hiểu rõ tính hiệu quả và tính an toàn của một loạt các 
sản phẩm dùng ngoài da thảo dược của Úc [Dr 
Michaels® (Soratinex®)] trong việc kiểm soát bệnh 
vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn ổn định. 

 
 
Bảng I. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. 

ĐỐ I T Ư ỢN G V À P HƯ ƠN G P HÁ P 

N GH IÊ N CỨU 

Chúng tôi đã lựa chọn thiết kế nghiên cứu tiến 
cứu đối chứng giả dược ngẫu nhiên, mù đôi. Sau khi 
thu thập bản chấp thuận tham gia nghiên cứu viết tay, 
142 bệnh nhân (68 nữ, 74 nam) bị vảy nến thể mảng 
mạn tính giai đoạn ổn định đã được ngẫu nhiên phân 
vào cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng. Lựa chọn 
bệnh nhân theo các tiêu chuẩn ở Bảng I. 

Liệu trình điều trị cho cả nhóm bệnh và nhóm 
đối chứng đều bao gồm gel làm sạch da – Cleansing 
Gel, thuốc mỡ bôi tại chỗ - Ointment  và kem 
dưỡng da - Skin Conditioner. Các sản phẩm này 
được đóng gói trong các chai lọ trung tính. Sử dụng 
các sản phẩm hai lần mỗi ngày theo cùng cách thức. 
Tất cả các tổn thương trên da đều đã được điều trị. 
Gel làm sạch được bôi lên da và tạo bọt trên nền các 
tổn thương và được rửa sạch sau 3-5 phút bằng nước 
ấm. Sau khi để khô, các tổn thương sẽ được phủ 
một lớp thuốc mỡ. Sau khi thuốc mỡ đã được hấp 
thụ, các mảng vảy nến được phủ thêm một lớp mỏng 
dầu dưỡng. 

 

Các đặc tính của sản phẩm 
a. Các sản phẩm của nhóm bệnh gồm có: 

Gel làm sạch da – Cleansing Gel: axit salicylic, axit 
citric và axit glycolic. 
Thuốc  mỡ  bôi – Ointment:  Paraffinum  liquidum,  
Paraffinum solidum, Khoai tây, oxit kẽm, axit 
salicylic, Tinh dầu hạnh nhân, Dầu Jojoba, Dầu 
bơ, Tinh dầu cà rốt, Chiết xuất từ hoa cúc vạn 
thọ, Tinh dầu cam, Dầu mầm lúa mạch, Dầu hạt mơ, 
Tinh dầu hoa oải hương, Dầu cây đàn hương, Dầu 
cây hoắc hương, Cây phong lữ, Chiết xuất hoa 
hương thảo, Dầu thầu dầu, Tinh dầu cam chua. 

 
Tiêu chuẩn thu nhận  Vảy nến mức độ nhẹ đến trung bình, không có biến 

chứng. Ở cả hai giới, tuổi trên 18; 
 Hiện đang không sử dụng liệu pháp điều trị vảy nến nào 

khác; 
 Ký vào bản cam kết đồng ý. 

Tiêu chuẩn loại trừ  Vảy nến thể mụn mủ hoặc thể đỏ da toàn thân; 
 Hiện đang sử dụng các liệu pháp điều trị toàn thân, 

acitretin, cyclosporin, methotrexat, liệu pháp ánh sáng 
hoặc trong vòn g 3 tháng qua; 

 Đang điều trị vảy nến tại chỗ; 
 Có thai, cho con bú; 
 Được biết quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của 

sản phẩm; 
 Thiếu bản cảm kết đồng ý tham gia; 
 Tuân thủ điều trị kém. 
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Dầu dưỡng da – Skin Conditioner: dầu ô liu, dầu hạt 
vừng, dầu đà điểu, tinh dầu hoa oải hương, dầu 
bạch đàn, vitamin E tự nhiên (8). 

 
b. Các sản phẩm cho nhóm đối chứng là xà 

bông làm sạch da, thuốc mỡ bôi trung tính 
và dầu tắm thảo dược. 

 
Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu kéo dài 8 tuần. 
 
Đánh giá 

Việc đánh giá, sử dụng thang điểm PASI 
(Bảng II) (9), được tiến hành vào các thời điểm trước 
điều trị và sau các tuần thứ 2, 4, 6 và 8. Với mỗi bệnh 
nhân, ảnh chụp các tổn thương được chụp vào thời 
điểm bắt đầu điều trị, vào sau tuần thứ 4 và tuần thứ 
8. Sự cải thiện của bệnh nhân được xác định bởi độ 
giảm tỉ lệ phần trăm điểm PASI. Các phân tích thống 
kê được tiến hành bởi phần mềm kiểm tra Mann- 
Whitnev-U Test và phần mềm SPSS bản dành cho 
Windows (10). 

Các thử nghiệm độc tố cho da và độ an 
toàn của sản phẩm cũng được tiến hành ở 32 bệnh 
nhân, bao gồm cả trẻ em nhằm đánh giá độ quá mẫn 
cảm có thể gặp phải khi sử dụng các sản phẩm này. 

 
 
 
 

Bảng II. Thang điểm PASI 
 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Nghiên cứu được tiến hành trên một nhóm 

142 bệnh nhân (nhóm bệnh: 70 và nhóm đối chứng: 
72) với độ tuổi trung bình là 44,6 tuổi (từ 18 đến 74 
tuổi). 102 bệnh nhân đã hoàn tất lộ trình 8 tuần điều trị 
trong khi có 20 bệnh nhân bỏ dở (12 nhóm bệnh và 08 
nhóm đối chứng). 12 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh bị 
loại trừ bởi vì không tuân thủ điều trị và 10 bệnh nhân 
(nhóm bệnh: 6 và nhóm đối chứng: 4) phải ngưng điều 
trị vì các tác dụng phụ. 

Trước khi điều trị, điểm PASI trung bình của 
nhóm bệnh là 7,9±2,6 SD, và của nhóm chứng là 
7,2±2,2 SD. 

Sau 8 tuần điều trị, điểm PASI trung bình của 
nhóm bệnh là 1,4±1,2 SD, tương đương với độ giảm 
điểm PASI là 86%. 

Ở nhóm đối chứng, các giá trị lần lượt sau 8 
tuần theo dõi là 5,9±2,3 SD, tương đương với độ giảm 
điểm PASI là 18%. Hình 1  minh họa cho các giá 
trị trung bình của điểm PASI ở mỗi thời điểm đánh 
giá khác nhau. 

Sự khác biệt về độ giảm điểm PASI sau 8 tuần 
theo dõi giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê rất lớn 
(p<0,001). Hình 2-7 là các ảnh chụp các tổn thương 
(độ phân giải cao nhất) trước và sau 8 tuần điều trị với 
các sản phẩm Dr Michaels® (Soratinex®). 

Đ i ể m 0 1 2 3 4 

Đ ộ đỏ da  0 = Không có gì 1 = Nhẹ 2 = Trung bình 3 = nặng 4 = rất nặng 

Đ ộ x â m nhậ p 0 = Không có gì 1 = Nhẹ 2 = Trung bình 3 = nặng 4 = rất nặng 

H i ệ n t ư ợ n g á 
sừ n g 

0 = Không có gì 1 = Nhẹ 2 = Trung bình 3 = nặng 4 = rất nặng 

 
     

Đ i ể m 0 1 2 3 4 5 6 

% d i ệ n t í c h 0 >10 10<30 30<50 50<70 70<90 90<100 
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6 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh và 4 bệnh nhân 
thuộc nhóm đối chứng xuất hiện tác dụng phụ là viêm 
nang lông. 4 bệnh nhân bị ngứa nhẹ sau khi dùng Gel làm 
sạch da, và 6 bệnh nhân bị dị ứng với thuốc mỡ bôi trong 
thử nghiệm độ an toàn và độc tính cho da. Các kết quả 
của các trường hợp thử nghiệm còn lại đều nằm trong 
giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của châu Âu. 

 
BÀN LUẬN 

 

 
Nghiên cứu này đã cho thấy rằng các sản phẩm 

dùng ngoài da thảo dược được thử nghiệm đã cải thiện 
tình trạng vảy nến mảng mạn tính giai đoạn ổn định một 
cách đáng kể. Một điểm mạnh của nghiên cứu này là có 
một thiết kế nghiên cứu rõ ràng, được coi là tiêu 
chuẩn vàng của các thử nghiệm lâm sàng. Việc so 
sánh bên trái và bên phải đã không được thực hiện nhằm 
tránh các sai sót có thể xảy ra như nhầm lẫn các bên hoặc 
chỉ sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn c h o  cả hai bên. 
Ngoài bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, mỗi bệnh 
nhân còn được phát một tờ rơi có cấu trúc rất dễ hiểu. 
Các bệnh nhân cũng được lưu ý không cung cấp bất cứ 
thông tin nào về việc sử dụng sản phẩm cho người giám 
sát (người đánh giá). Thêm nữa, các bệnh nhân không 
được sử dụng sản phẩm vào các ngày đánh giá nhằm 
tránh việc người giám sát nhận ra sản phẩm của nhóm 
“bệnh” bởi mùi đặc trưng của các sản phẩm này. Người 
giám sát là một chuyên gia tư vấn về da liễu và rất có 
kinh nghiệm trong việc cho điểm đánh giá trên lâm 
sàng. Như đã biết, thang điểm PASI là thang điểm đánh 
giá được chấp thuận trên toàn thế giới, ở trong tay một nhà 
lâm sàng có kinh nghiệm thì sẽ là một phương tiện đánh 
giá đáng tin cậy. 

Thêm vào đó, các bức ảnh cũng được chụp lấy nét 
theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các bức ảnh lại thiếu chiều 
không gian thứ ba - minh họa cho sự xâm nhập của một 
mảng vảy nến và về cơ bản đã đóng góp cho kho hình 
ảnh lâm sàng tổn thương. 

Một điều dễ nhận thấy trong quá trình nghiên cứu 
đó là các sản phẩm cho nhóm “bệnh” vượt trội hơn so với 
các chế phẩm “giả dược”. Tất cả các bệnh nhân dùng “giả 
dược” phù hợp đã cho thấy sự cải thiện một chút về tình 
trạng bệnh, tương tự như khi chỉ dùng các sản phẩm chăm 
sóc dưỡng ẩm da. 

Yêu cầu thứ ba là về tính an toàn và độc tính cho 
da (6, 7). Trước khi tham gia vào nghiên cứu, một thử 
nghiệm về khả năng dung nạp và độc tính cho da (9) đã 
được thực hiện trên một nhóm 32 tình nguyện viên khỏe 
mạnh và cho kết quả tốt. Trong số những đối tượng nghiên 
cứu được hỏi, có 4 người bị viêm da kích ứng nhẹ và 6 
người bị viêm nang lông. 

Chúng tôi đã nhận thấy rằng khả năng dung nạp 
tuyệt vời (trong ngắn hạn) của các sản phẩm dùng ngoài 
da Dr Michaels® (Soratinex®) không cần thiết phải loại 
trừ các tác dụng phụ kéo dài. Tuy nhiên, các tác dụng phụ 
nghiêm trọng hơn dường như là do độc tính của các 
thành phần cấu thành (11, 12, 13). Để đánh giá được tất cả 
các khả năng dị ứng, các sản phẩm phải trải qua quá trình 
thử nghiệm thực tế. Những tương tác có thể có với các loại 
thuốc thảo dược không được thực hiện trong thử nghiệm 
này. 

KẾT LUẬN 
 

Các sản phẩm thử nghiệm đã hoàn tất các yêu cầu 
khắt khe được thông qua bởi Nghị viện Châu Âu trong bản 
tiêu chuẩn dành cho các sản phẩm thuốc thảo dược 
truyền thống (14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần 
 

Hình 1. Các giá trị trung bình của thang điểm PASI. 
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Hình 2. Tuần 0: Trước khi điều trị với các sản phẩm Dr 
Michaels®. 

Hình 3. Tuần 8: Sau khi điều trị với các sản phẩm Dr 
Michaels®. 

 
 
 
 

 

Hình 4. Tuần 0: Trước khi điều trị với các sản phẩm Dr 

Michaels®. 
Hình 5. Tuần 8: Sau khi điều trị với các sản phẩm Dr 

Michaels®.
 

 
 
 

 
Hình 6. Tuần 0: Trước khi điều trị với các sản phẩm Dr 

Michaels®. 

Hình 7. Tuần 8: Sau khi điều trị với các sản phẩm của Dr 
Michaels®. 
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Miễn là các sản phẩm có chứa hỗn hợp các chiết xuất từ 
các loại cây khác nhau, một phạm vi thay đổi nên được 
xác định rõ. Tuy nhiên, bước tiếp theo là cố gắng xác định 
các quy tắc về dược học hiện hành. 

Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng các 
phương pháp điều trị thay thế từ thảo dược có thể đóng 
góp một vai trò trong điều trị các bệnh da liễu, miễn là 
các phương pháp này đều được tiến hành thử nghiệm trên 
lâm sàng và đạt đủ các yêu cầu cơ bản như là độ an toàn 
và bảo đảm chất lượng của sản phẩm. Các sản phẩm 
thảo dược Dr Michaels® (Soratinex®) có thể sử dụng 
hiệu quả trong việc điều trị bệnh vảy nển thể mảng bám 
mạn tính giai đoạn ổn định. 
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