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Sammanfattning  

När isotretinoin introducerades på marknaden i början av 1980-talet revolutionerade det 

behandlingen av svår akne och är än idag det effektivaste läkemedlet. Dock har läkemedlet tyvärr 

många biverkningar, bland annat har det en fosterskadande effekt och får därmed absolut inte 

användas vid graviditet. Läkemedlet får enbart förskrivas av specialiserade hudläkare och 

förskrivs endast till patienter som inte blivit hjälpta av andra aknebehandlingar. De konventionella 

doserna av isotretinoin är 0,5-1,0 mg/kg dagligen, men dessa kan ibland ge svåra biverkningar. 

Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om behandling med låg-dos isotretinoin är lika 

effektivt som konventionell behandling vid svår akne och om låg-dosbehandling resulterar i färre 

och mildare biverkningar. Vidare undersöks om låg-dosbehandling är ett möjligt alternativ för 

patienter med mild och måttlig akne. För att hitta relevanta artiklar till det här arbetet gjordes en 

sökning i databasen Pubmed via Linnéuniversitetets bibliotek och det resulterade i fem studier.  

Slutsatsen av litteraturarbetet är att behandling med isotretinoin i lägre doser (< 0,5 mg/kg/dag) 

ger ett bra och effektivt resultat vid svår akne. En fördel med de lägre doserna är att de ger färre 

och mildare biverkningar jämfört med konventionell behandling (0,5-1,0 mg/kg/dag). Behandling 

med låg-dos isotretinoin ger ett mycket bra resultat på mild och måttlig akne, och kan med fördel 

även ges som behandling vid de lindrigare formerna av akne. 



2 

 

ABSTRACT 
 

When isotretinoin was introduced in the early 1980s, the treatment of severe acne 

was revolutionized and isotretinoin is today the most effective drug. Isotretinoin has 

been shown to be the only drug that can delay the skin disease and can also cause 

healing. The drug acts on all four factors that contribute to the pathogenic 

mechanism of acne and that makes the drug a unique effective monotherapy. 

However, isotretinoin has many side effects such as dry skin and dry, chapped lips. It 

also has a teratogen effect and is prohibited for pregnant women. The drug can only 

be prescribed by dermatologists and is only prescribed to patients who have not been 

helped by other acne treatments, such as systemic treatment with antibiotics.  

The conventional doses of isotretinoin are 0,5-1,0 mg/kg daily, but these doses may 

sometimes cause severe side effects. The aim of this literature study was to 

investigate whether treatment with low-dose isotretinoin is as effective as the 

conventional treatment (0,5-1,0 mg/kg/day) against severe acne, and if low-dose 

treatment results in fewer and milder side effects. This literature study will also 

investigate if low-dose isotretinoin is a possible treatment option for patients with 

mild and moderate acne.  

The method used in this study was a literature search in Pubmed database via 

Linnaeus University Library and it resulted in five studies.   

Low-dose isotretinoin (< 0,5 mg/kg/day) showed good effect against severe acne and 

it resulted in fewer and milder side effects than the conventional treatment. However, 

conventional doses gave earlier effect the first eight weeks of the treatment. In order 

to get the fastest results, patients with severe acne and who tolerate the high doses 

can start with conventional treatment and after eight weeks switch to low-dose 

treatment, thus mitigating the side effects but still gaining therapeutic effect.  

Treatment with low-dose isotretinoin gave a very good result on mild and moderate 

acne, and can be used to treat the milder forms of the disease.  

The conclusion that can be drawn from this literature study is that isotretinoin at 

lower doses (<0,5 mg/kg/day) provides a good and effective result in severe acne. An 

advantage of the lower doses is that they yield fewer and milder side effects 

compared to conventional treatment (0,5-1,0 mg/kg/day). Low-dose isotretinoin is a 

good alternative for patients with mild or moderate acne, who have not responded by 

other acne treatments.   
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INTRODUKTION  
 

 

Akne är en inflammatorisk sjukdom som drabbar talgkörtlarna i huden och som syns 

som utslag. Det är främst ansiktet som drabbas, men akne kan även förekomma på 

bröstet och ryggen där de största talgkörtlarna finns på kroppen (1). Fet hud, 

pormaskar, finnar och djupa bölder är det som kännetecknar sjukdomen, och ibland 

kan även ärrbildning ses. Akne debuterar i tonåren och kallas då för acne vulgaris, 

vilken drabbar nästan alla tonåringar (2). Av dessa får cirka 15-20 % medelsvår till 

svår akne, vilken är vanligast och svårast hos män. Sjukdomen kan kvarstå eller 

uppträda även i vuxen ålder och benämns då acne tarda, vilken är vanligare hos 

kvinnor. Den uppträder hos 64 % av personer mellan 20 och 29 år och hos 43 % av 

personer mellan 30 och 39 år (3). Mellan olika etniska grupper ses inte några stora 

skillnader i förekomsten av akne (2).  

 

 

Orsaker till akne  

 

I hudens och hårets celler finns talg och keratin. Under puberteten ändras 

hormonbalansen i kroppen och det leder i sin tur till ökad talgproduktion i 

talgkörtlarna. En ökad talgproduktion tillsammans med en ändrad keratinproduktion 

leder till att den gemensamma utförsgången för talgkörteln och hårsäcken täpps till, 

vilket ökar möjligheten för bakterien Propionibacterium acnes (P. acnes), som 

normalt finns i huden, att växa till (2). Fettet i talgkörteln bryts ner av bakterien till 

bland annat fettsyror och då svarar kroppen genom en inflammation i anslutning till 

talgkörteln (4).  

Akne beror på mängden fett som talgkörtlarna producerar och har inte något med 

dålig hygien att göra (4). Genetiska faktorer kan påverka uppkomsten av akne, 

framför allt den svårare graden av hudsjukdomen (2). Har ena föräldern haft problem 

med svår akne, är risken stor att barnet också får det. Om ingen av föräldrarna har 

haft problem med akne i tonåren, är det sällsynt att barnet får svår akne (4).  

Akne kan utlösas eller förvärras av vissa läkemedel, som exempelvis 

kortisonläkemedel, läkemedel som innehåller litium och av anabola androgena 

steroider. En varm och fuktig arbetsmiljö kan också vara en utlösande faktor, och 

arbete med olja kan också ge aknebesvär på den del av huden som exponeras för 

oljan. Kemikalier, kosmetika och feta solkrämer är också utlösande faktorer, då dessa 

täpper igen porerna. Att klämma på den inflammerade körteln ska undvikas, då det 

kan förvärra hudsjukdomen ytterligare och öka risken för ärrbildning (1). 

Hormonella sjukdomar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och 



6 

 

binjurebarkshyperplasi, kan också utlösa och förvärra akne, vilket även kan ske vid 

graviditet (5).  

Förr sågs inget samband mellan kosten och uppkomsten av akne, men nu har det 

framkommit studier som visat att livsmedel med högt glykemiskt index (GI), såsom 

mejeriprodukter, choklad och ”skräpmat”, har en försämrande verkan då de ökar 

nivåerna av insulinliknande tillväxtfaktorer, vilka stimulerar hyperproliferation av 

hudens folliklar (5). Det finns dock ännu inga vetenskapliga bevis som talar för att 

någon särskild kost skulle öka risken för akne och för att kostråd ska inkluderas i 

behandlingen krävs att fler välgjorda interventionsstudier görs (3).  

 

 

Patogenes vid akne   

 

Under puberteten ökar nivåerna av androgener i kroppen och det är oftast då akne 

börjar träda fram. Testosteron metaboliseras i huden till en mer potent form, 

dihydrotestosteron (DHT), vilken binder till specifika androgenreceptorer i 

talgkörtlarna och stimulerar ökad talgproduktion. Hos vissa aknepatienter 

förekommer normala nivåer av androgener, men däremot föreligger det en ökad 

känslighet hos androgenreceptorerna vid talgkörtlarna, vilket ger ökad effekt. Den 

ökade talgproduktionen leder till att produktionen av interleukin-1-α ökar, vilket 

leder till att keratinocyterna i folliklarna i huden prolifererar och genomgår 

förändringar i celldifferentiering (6). I den gemensamma utförsgången för 

hårfollikeln och talgkörteln kommer det att ske en abnorm keratinisering av 

epitelcellerna, och det leder till att follikeln obstrueras. Den kommer att utvidgas på 

grund av ackumulation av talg och utförsgången täpps till. I den tillväxer den 

mikroaerofila bakterien Propionibacterium acnes, som normalt sätt ingår i den 

normala hudfloran (3). Den ökade talgproduktionen skapar en lipidrik, mikroaerob 

miljö som är gynnsam för Propionibacterium acnes, vilken tillsammans med 

keratinocyter kommer att driva en inflammatorisk process genom att stimulera 

uppreglering av cytokiner samt frisätta lipaser, proteaser, hyaluronidaser och 

kemotaktiska mediatorer. Dessa kommer att locka T-lymfocyter, neutrofiler och 

makrofager, som kommer att frigöra hydrolytiska enzymer och förstöra 

follikulärväggen, och ge upphov till en inflammation (6). 

Fyra samverkande faktorer kan urskiljas ha en nyckelroll i den patogenetiska 

mekanismen bakom akne. Det är ökad eller förändrad talgproduktion på grund av 

ökade nivåer av androgener eller ökad androgenreceptorkänslighet, störning i 

keratiniseringsprocessen, ansamling av Propionibacterium acnes i utförsgången samt 

frigörelse av inflammatoriska mediatorer (7).  
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Typ och svårighetsgrad av akne  

 

När svårighetgraden av akne ska bedömas bör två faktorer vägas in; dels läkarens 

undersökning av huden och dels hur mycket patientens livskvalité påverkas av 

hudsjukdomen. Även den lindrigaste formen av akne kan kännas besvärande för 

patienten och kan leda till ökad risk för psykisk ohälsa och isolering från det sociala 

livet (2).  

Lindrig akne kallas för komedoakne och är icke-inflammatorisk. Komedoakne visar 

sig som varblåsor eller små röda upphöjda utslag som kan ömma. Det kan även 

förekomma svarta och vita pormaskar, samt knottror. Lindrig akne brukar för det 

mesta läka ut utan att lämna ärr och kräver ingen särskild läkarvård. Detta är vanligt 

förekommande hos ungdomar i puberteten (8) 

Måttligt svår akne kallas för papulopustolös akne och är mer inflammatorisk än 

komedoakne. Papulopustolös akne kännetecknas av röda knottror (papler), som 

ibland kan ömma. De uppstår av en liten till måttlig inflammation. Det kan även 

förekomma varfyllda knottror (pustler), som uppstår på grund av inflammation i 

talgkörteln, och kan ses som en avgränsad vit eller varaktig inre kärna som är röd 

runtom. Vid denna form kan det även ske viss ärrläkning (8) 

Svår akne kallas för nodulär/nodulocystisk akne (2), och är djup inflammatorisk akne 

med större inflammationer under huden. Symtom är röda variga bölder, mycket 

svarta och vita pormaskar, papler och pustler i olika storlekar spridda över ansiktet, 

på ryggen och bröstet. Det kan även ske en bildning av cystor, som skadar 

hudvävnaden och leder till permanent ärrbildning (8).  

 

 

Behandling av akne  

 

Det är svårt att hindra uppkomsten av akne på grund av att hudsjukdomen påverkas 

av både hormoner och ärftlighet, dock går det att lindra besvären med olika 

behandlingar. Eftersom akne inte har med dålig hygien att göra behövs inte huden 

tvättas alltför mycket. Det räcker att rengöra den två gånger om dagen, en gång på 

morgonen och en gång på kvällen. Huden kan då rengöras med en ansiktstvätt för fet 

hy eller med en mild tvål. Det går också att badda ansiktet med aknelösning eller 

aknegel som innehåller salicylsyra. Salicylsyran bidrar till att talgkörtlarna inte täpps 

till lika lätt, då det har en keratolytisk effekt och löser upp proppen som bildas i 

talgkörtelmynningen (4).  

I första hand sker lokalbehandling, det vill säga användning av topikala läkemedel på 

huden där aknen förekommer. Läkemedlen kan vara i form av kräm, gel eller lösning 

(9). Lokalbehandling är basterapi vid behandling av akne och till det hör både 

receptfria och receptbelagda läkemedel. Majoriteten av patienterna får tillräcklig 

behandlingseffekt av just topikala läkemedel. De kan innehålla verksamma ämnen 
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som bensoylperoxid, adapalen, azelainsyra, tretinoin och klindamycin, varav alla 

förutom bensoylperoxid är receptbelagda. Dessa ämnen kan också användas i 

kombination och som tilläggsbehandling till patienter som kräver systemisk 

behandling av akne för att uppnå önskad klinisk effekt. Systemisk behandling av 

akne brukar innebära behandling med antibiotika, framför allt tetracykliner, 

hormoner eller det verksamma ämnet isotretinoin (3).  

 

Behandling vid lindrig akne  

 

Vid komedoakne är förstahandspreparatet läkemedel som innehåller adapalen, som 

exempelvis Differin®. Den finns i krämform med en styrka på 1 mg/g och är lämplig 

till torr hud. Adapalen förekommer även i gel med samma styrka som är lämplig till 

fet hud (10). Dess effekt är att det är inflammationshämmande och gör så att 

talgkörtlarna inte täpps till genom att normalisera bildningen av celler i huden runt 

talgkörtlarna. Effekt fås tidigast efter några veckor (9).  

Vid lindrig akne med papler och pustler kan topikala läkemedel som innehåller 

bensoylperoxid i en styrka av 5 % eller 10 % användas, som exempelvis Basiron 

AC® gel (10). Den lägre styrkan används i första hand. Bensoylperoxid har en 

antimikrobiell effekt mot Propionibacterium acnes och löser även upp 

proppbildningen i talgkörtelns mynning. Det förhindrar även porerna från att täppas 

till (9).  

Om ingen förbättring ses kan lokal kombinationsbehandling med bensoylperoxid och 

adapalen användas. Då kan bensoylperoxid användas på morgonen och adapalen på 

kvällen, eller kombinationspreparatet Epiduo®, som innehåller båda verksamma 

substanserna, på kvällen. Behandlingstiden är minst tre månader, då det kan ta tid 

innan det kan ses någon effekt av behandlingen (10). 

 

Behandling vid måttligt svår akne  

 

Förstahandsbehandling vid måttligt svår akne med papler och pustler är 

kombinationsbehandling lokalt med bensoylperoxid och adapalen under minst tre 

månader (10).  

Andrahandsbehandling är kombinationsbehandling lokalt med bensoylperoxid och 

klindamycin en gång dagligen eller kombinationsbehandling lokalt med klindamycin 

och tretinoin en gång dagligen. Båda behandlingarna är begränsade till max tre 

månader, då det finns risk för resistensutveckling hos Propionibacterium acnes (10). 

Klindamycin är ett antibiotikum som kan användas i flytande form på huden, vilket 

minskar mängden av Propionibacterium acnes samt har en antiinflammatorisk effekt 

på akneutslagen. Tretinoin verkar genom att avstöta de celler som täpper till 

hårsäcken och förbättra tillväxten av ytliga hudceller. Det har också förebyggande 

effekt mot bildandet av talg och utvecklingen av pormaskar (9). 
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Tredjehandsbehandling är peroral behandling med tetracykliner, vanligen med 300 

mg lymecyklin två gånger dagligen i tre månader, vilket ger en antibakteriell effekt 

mot Propionibacterium acnes samt en antiinflammatorisk effekt. Behandlingen ska 

kombineras med lokalbehandling med antingen adapalen eller bensoylperoxid, eller 

en kombination av båda. Detta för att minska risken att Propionibacterium acnes 

utvecklar resistens (10).  

Det finns perorala hormonläkemedel som kvinnor kan använda för att minska 

förekomsten av akne. Hormonläkemedlen innehåller två hormoner (gestagener och 

östrogener) som minskar produktionen av de egna könshormoner som bidrar till 

uppkomsten av akne, men ofta krävs tre till fyra månaders behandling innan en 

förbättring ses. Dessa hormonläkemedel fungerar även som p-piller (9). Exempel på 

sådana läkemedel är Desolett® och Yasmin®, som båda innehåller östrogenanalogen 

etinylestradiol. Desolett® innehåller även gestagenanalogen desogestrel, medan 

Yasmin® innehåller dospirenon (11).  

 

Behandling vid svår akne  

 

Förstahandsbehandling vid svår papulopustulär akne eller medelsvår nodulär akne är 

peroral behandling med tetracykliner, vanligen med 300 mg lymecyklin två gånger 

dagligen i tre månader, och i kombination med lokalbehandling. Peroral behandling 

med tetracykliner bör inte ges mer än två stycken 3-månaderskurer på grund av 

risken för resistensutveckling. Har patienten inte fått någon effekt från två 

behandlingsperioder med tetracykliner bör patienten remitteras till en hudläkare för 

att eventuellt få isotretinoin utskrivet (10).  

Andrahandsbehandling är isotretinoin, som enbart kan förskrivas av specialiserade 

hudläkare, till vilken det krävs en remiss. Svår akne med noduli, cystor och ärr bör 

också remitteras till hudläkare för eventuell isotretinoinbehandling (10). 

 

 

Isotretinoin  

 

När isotretinoin introducerades på marknaden i början av 1980-talet revolutionerade 

det behandlingen av svår akne och är än idag det effektivaste läkemedlet vid svår 

akne. Över 20 miljoner personer världen över har behandlats med isotretinoin. Fram 

till år 2013 var isotretinoin sedan lanseringen ett licensläkemedel i Sverige, men 

därefter godkändes Isotretinoin Orifarm® som läkemedel. Dock är det enbart 

hudläkare som har förskrivningsrätt för läkemedlet, då det bland annat har 

fosterskadande effekter (12). Isotretinoin har visat sig vara det enda läkemedel som 

kan ge ett längre uppehåll i hudsjukdomen och även framkalla utläkning. Efter fyra 

till åtta månaders behandling blir 80-85 % av patienterna fria eller nästan fria från 
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akne. Inom två år efter behandlingen med isotretinoin sker det återfall hos upp till 30 

%, men då brukar det oftast räcka med lokalbehandling (13).  

Isotretinoin förskrivs till de patienter som lider av svåra former av akne samt till de 

som inte svarat på tidigare kombinerad behandling med systemisk antibiotika och 

lokalbehandling. Förskrivning sker endast till personer över 12 år. Startdosen av 

isotretinoin är 0,5 mg/kg dagligen och därefter justeras dosen beroende på hur 

patienten svarar på behandlingen, oftast trappas det upp till 1,0 mg/kg dagligen. Det 

terapeutiska svaret och biverkningsprofilen kan skilja sig från patient till patient då 

de är dosrelaterade. Under behandlingstiden kan det därför vara nödvändigt att göra 

en individuell dosjustering. Läkemedlet ska tas i samband med måltid en eller två 

gånger dagligen, helst med mat som innehåller fett. Biotillgängligheten fördubblas 

när isotretinoin tas tillsammans med föda jämfört med om det tas på fastande mage 

(14). För att minska risken för biverkningar som mukokutan torrhet, muskelvärk och 

akut försämring av aknen kan isotretinoinbehandling påbörjas med en startdos på 0,2 

mg/kg dagligen, men då behöver behandlingstiden förlängas. Det eftersträvas en 

kumulativ dos på 120-150 mg/kg för att minska återfallsrisken (13), och läkemedlet 

ses inte göra någon mer betydande nytta vid högre doser (14). Behandlingstiden 

beror på den individuella dygnsdosen, men oftast räcker en behandlingskur på 16-24 

veckor för att uppnå förbättring och en enda behandlingskur brukar även räcka hos 

majoriteten av patienterna för att de ska erhålla fullständig utläkning av aknen (14). 

 

Verkningsmekanism för isotretinoin  

 

Den exakta verkningsmekanismen för isotretinoin är inte helt klarlagd. Den verkar 

binda till nukleära retinoidreceptorer (RXR och RAR) hos keratinocyter och 

talgkörtelceller (15). Isotretinoin är en syntetisk 13-cis-isomer av tretinoin, och har 

antiinflammatoriska egenskaper på huden. Dessutom reducerar isotretinoin indirekt 

koloniseringen av Propionibacterium acnes genom att minska produktionen av talg, 

som bakterien behöver för att överleva. Isotretinoin minskar produktionen av talg 

genom att hämma talgkörtelaktiviteten och dessutom har det påvisats histologiskt en 

reduktion av talgkörtlarnas storlek. Läkemedlet verkar på alla de fyra faktorerna som 

medverkar i den patogenetiska mekanismen bakom akne och det gör läkemedlet till 

en unik effektiv monoterapi (6).  

I terapeutiska doser omvandlas isotretinoin till den mest aktiva vitamin A-

metaboliten, nämligen all-trans-vitamin A-syra. Det är framför allt i talgkörtlarna 

som omvandlingen sker och det bidrar till atrofiering (tillbakabildning) av körteln. 

Isotretinoin kommer även medföra att talgkörtelcellerna går i apoptos genom att öka 

vävnadsuttrycket av den antimikrobiella peptiden NGAL (neutrophil gelatinase-

associated lipocalin), vilken inducerar apoptos (16). 

Isotretinoin motverkar inflammationen vid akne genom att reducera toll-like receptor 

typ 2 (TLR-2). Denna receptor uttrycks mer i monocyter hos patienter med svår akne 

än de som inte har akne, och bidrar därmed till inflammationen. Isotretinoin 

reducerar också de inflammatoriska cytokiner som medverkar vid akne, och genom 
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att både reducera TLR-2 och cytokinerna bidrar isotretinoin till att inflammationen 

dämpas. Den här effekten kvarstår i mer än sex månader efter avslutad behandling 

och kan leda till en permanent utläkning av akne (17).  

Isotretinoin utövar även en hämmande effekt på steroidoxidationen av 3α-

androstanediol och androsteron till dihydrotestosteron respektive androstanedion, 

och det kan leda till att halten aktiva androgener i talgkörtlarna minskar. En minskad 

aktivering av androgenreceptorer vid talgkörtlarna leder i sin tur till att 

talgproduktionen minskar (18).   

 

Biverkningar av isotretinoin  

 

Isotretinoin är ett effektivt läkemedel mot akne, men har tyvärr många biverkningar. 

Många av dessa är ofta dosrelaterade och försvinner under tiden som behandlingen 

fortlöper eller efter avslutad behandling. Den vanligaste rapporterade biverkningen är 

mukokutan torrhet, det vill säga torra slemhinnor och torr hud i framför allt ansiktet 

och läpparna (13). Det kan uppstå röda utslag på huden, vilken även blir ömtålig och 

kan fjälla och klia, och i vissa fall även spricka. Det rekommenderas därför i 

samband med behandlingsstart att använda en mjukgörande kräm. Mycket solljus 

och solning i solarium ska undvikas då huden blir mer känslig för solljus. Även 

slemhinnorna i näsan kan bli torra och det kan leda till näsblödning och rinnande 

näsa. Det kan uppstå inflammation i ögonen (konjuktivit) och ögonlockskanterna 

(blefarit), och ögonen kan kännas torra och irriterade. Under de första 

behandlingsveckorna kan aknen försämras, men detta förbättras mestadels med tiden 

(19).  

En annan vanlig biverkan av isotretinoin är huvudvärk och påverkan på olika typer 

av blodkroppar. Påverkas trombocyter som har med blodets koagulation att göra ökar 

risken för att få blåmärken eller blödningar. Påverkas de röda blodkropparna kan det 

leda till blodbrist och patienten kan då känna yrsel, svaghet och blekhet. Patienten 

kan bli mer mottaglig för infektioner om det sker en påverkan på de vita 

blodkropparna (19).  

Det är vanligt att isotretinoin förhöjer blodfetter såsom triglycerider och kolesterol, 

och ger förhöjda leverenzymnivåer. Därmed är inte läkemedlet lämpligt för personer 

med mycket höga blodfetter eller för personer med leversjukdom. Regelbundna 

blodprover tas före, under och efter behandlingen med isotretinoin för att kontrollera 

värden av blodfetter och leverenzym. Under behandlingstiden bör intaget av alkohol 

stoppas eller åtminstone minskas för att inte påverka levern ytterligare. Läkaren kan 

minska dosen eller avbryta behandlingen om nivåerna av blodfetter och/eller 

leverenzym blir förhöjda. Isotretinoin kan också förhöja blodsockernivåerna och kan 

i sällsynta fall ge upphov till diabetes hos patienten. Därför kontrolleras också 

blodsockernivåerna under behandlingen. Ryggvärk, ledvärk och muskelsmärta är 

också vanliga biverkningar av isotretinoin, framför allt hos barn och tonåringar, och 

därför bör patienten dra ner på fysisk aktivitet och intensiv träning för att undvika att 

förvärra skelett- och muskelproblemen (19).   
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Isotretinoin är starkt teratogent (fosterskadande) och ökar risken för missfall, och är 

därför kontraindicerat vid graviditet. Det finns därför även strikta regler för 

förskrivning av isotretinoin till fertila kvinnor. De får endast behandlas med 

isotretinoin om de lider av svår akne som inte förbättrats efter andra former av 

aknebehandling, såsom lokalbehandlingar och systemisk antibiotika. Patienten måste 

också samtycka till att använda ett eller två säkra preventivmedel under hela 

behandlingstiden och två månader efter avslutad behandling, samt gå på 

uppföljningsbesök varje månad. Ammande kvinnor får inte heller behandlas med 

isotretinoin, då läkemedlet kan passera över i modersmjölken och på så sätt skada 

barnet (19).  

En sällsynt biverkan som kan förekomma hos 1 av 1000 användare är depression 

eller liknande sjukdomar. Patienten kan känna sig ledsen eller tom, ha ångest, känna 

sig irriterad, ha humörförändringar, ökad aggressivitet, minskad livsglädje med mera 

(19). Dock har en majoritet av epidemiologiska studier inte kunnat bekräfta ett 

samband mellan isotretinoinbehandling och depression. Patienterna kan vara 

deprimerade på grund av sin svåra akne och inte på grund av 

isotretinoinbehandlingen. Akne kan påverka livskvalitén på ett negativt sätt vilket 

kan medföra depression hos patienterna (12). 

 

 

Olika sätt att mäta aknegrad  

 

The Leeds revised acne grading system  

 

The Leeds revised acne grading system är en enkel och snabb metod för att bedöma 

svårighetsgraden av akne. Bedömningen baseras på ett fotografiskt betygsystem, tolv 

färgbilder för ansikte, åtta färgbilder för ryggen och åtta färgbilder för bröstet. Detta 

betygssystem rankar akne enligt svårighetsgrad. Till bedömningen omfattas 

inflammation, hudrodnad och storlek av inflammerade lesioner. Dessa räknas, 

kategoriseras och jämförs sedan med standardfotografier för att bestämma 

svårighetsgraden av akne. Svårighetsgraden mäts i skalan 1 till 12, där 1 står för 

mycket mild akne och 12 står för exceptionellt svår akne (20).  

 

US FDA global scores for acne  

 

US FDA global scores for acne räknar antalet utslag i ansiktet, bröstet och ryggen, 

och kategoriserar dem i olika skalor, se tabell I.  
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Tabell I. US FDA global scores for acne (21). 

Global score Beskrivning 

1 Komedoner och pustler < 10 

2 Komedoner och pustler 10-40 

3 Komedoner och pustler 40-100. Upp till 5 djupa, 

större nodulära lesioner. Utspridda lesioner i 

ansiktet, bröstet och ryggen  

4 Nodulocystisk akne och akne conglobata med svåra 

lesioner. Många stora smärtsamma nodulära och 

pustulära lesioner bland många papler, pustler och 

komedoner  

 

 

Global acne grading system (GAGS) 

 

Global acne grading system (GAGS) är en metod som används för att bedöma 

svårighetsgraden av akne. Poängen beräknas genom att betygsätta sex olika 

hudområden; panna, näsa, vänster kind, höger kind, haka, bröst och övre del av 

ryggen. Betygsättningen går från 0 till 4, där: 

0 betyder inga lesioner.  

1(≥ 1 komedon) 

2 (≥ 1 papel)  

3 (≥ 1 pustel)  

4 (≥ 1 nodul/knöl) 

Därefter multipliceras varje betyg med en faktor som är specifik för just det 

hudområdet och då erhålls global score, vilket alltså är summan av alla betyg från de 

sex hudområdena. Summan 0 i global score innebär ingen akne, 1-18 innebär mild 

akne, 19-30 innebär måttlig akne, 31-38 innebär svår akne och om summan är ≥ 39 

innebär det mycket svår akne (22). 

 

Definition Severity Index 

 

Med hjälp av Definition Severity Index kan total acne load (TAL), som är ett mått på 

typ och antal lesioner hos patienter med akne, beräknas enligt tabell II:  

 

Tabell II. Definition Severity Index (23). 

Definition  Severity Index 

Icke-inflammatoriska komeodner, öppna och slutna (ingen 

rodnad) 

0,5 
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Komedoner/papler med omgivande rodnad  1 

Ytliga pustler med ≤ 2 mm med ingen eller liten rodnad 1 

Pustler med en diameter på > 2 mm 2 

Pustler med en signifikant rodnad 2 

Djupa infiltrat med eller utan pustler, noduler (knölar), 

isolerade cystor  

3 

 

Utifrån tabellen kan TAL beräknas genom att multiplicera det totala antalet av varje 

typ av lesion med dess index för svårighetsgrad och därefter addera alla (23).  

 

 

 

SYFTE 
 

Idag behandlas patienter som lider av svår akne med läkemedlet isotretinoin i den 

konventionella dosen 0,5-1,0 mg/kg/dag och detta kan medföra svåra biverkningar.  

Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om behandling med låg-dos 

isotretinoin är lika effektivt som konventionell behandling vid svår akne och om låg-

dosbehandling resulterar i färre och mildare biverkningar. Vidare undersöks om låg-

dosbehandling är ett möjligt alternativ för patienter med mild och måttlig akne.  

Frågeställningar: 

Är låg-dos isotretinoin lika effektivt som konventionell dos vid behandling av svår 

akne? 

Resulterar behandling med en lägre dos isotretinoin i färre biverkningar än 

behandling med konventionell dos? 

Är det lämpligt att låg-dos isotretinoin används vid behandling av mild och måttlig 

akne? 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD  
 

Arbetet är en litteraturstudie där sökningar gjorts i databasen Pubmed via 

Linnéuniversitetets bibliotek. Sökorden ”isotretinoin low dose” gav 246 träffar. 
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Urval av enbart kliniska studier (clinical trial) resulterade i 56 träffar. Sökningen 

begränsades ytterligare genom att sökordet ”acne” lades till och då erhölls 19 träffar. 

Urval av studier gjorda på människor och högst tio år gamla resulterade i tio artiklar. 

Abstract till samtliga studier lästes igenom för att undersöka om någon av dessa 

besvarade frågeställningarna. Från urvalet hittades tre relevanta artiklar. Sökningen 

ändrades sedan och studierna fick vara mer än tio år gamla och begränsningen 

kliniska studier togs bort. Det resulterade i ytterligare två artiklar.  

 

 

 

RESULTAT 
 

Studie 1  

 

A randomized comparative trial of two low-dose oral isotretinoin regimens in 

moderate to severe acne vulgaris (24) 

Dhaked et al., 2016 

 

Syftet med studien var att bedöma och jämföra effekten och toleransen hos två låg-

dosbehandlingar med 20 mg isotretinoin dagligen (vilket motsvarar ungefär 0,28 

mg/kg/dag under förutsättning att medelvikten är 70 kg) eller 20 mg varannan dag 

(vilket motsvarar ungefär 0,14 mg/kg/dag under förutsättning att medelvikten är 70 

kg) hos patienter med måttlig till svår akne. Det var en prospektiv randomiserad 

jämförande studie som pågick i 24 veckor, följt av tolv veckors uppföljningstid.  

 

I studien deltog 240 patienter som led av måttlig till svår akne. Patienterna 

graderades i mild, måttlig eller svår akne beroende på vilken svårighetsgrad de hade. 

För att kunna analysera förbättring i antalet lesioner beräknades total acne load 

(TAL) med hjälp av mätinstrumentet Definition Severity Index. Patienterna delades 

sedan in i två behandlingsgrupper, 120 stycken i varje grupp. I grupp A behandlades 

patienterna med 20 mg isotretinoin dagligen och i grupp B med 20 mg isotretinoin 

varannan dag i en sammanlagd period på 24 veckor, följt av tolv veckors 

uppföljningstid. Utöver behandling med isotretinoin rekommenderades patienterna 

också att applicera lokal 1 % klindamycin-gel två gånger dagligen. Patienterna fick 

gå på kontroller varannan vecka i 24 veckor, och efter avslutad behandling fick de gå 

var sjätte vecka under uppföljningstiden. Vid besöken registrerades biverkningar, 

antalet lesioner och TAL beräknades. Vid behandlingsstart togs tester som mätte 

blodkroppar, leverfunktion och lipidprofil, vilket även upprepades fyra och åtta 

veckor efter behandlingsstart.  

 

Återfall räknades som uppkomst av svårighetsgrad av akne likt den innan 

behandlingsstart inom tolv veckors uppföljning. Behandlingseffekten utvärderades 
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enligt medelvärdet av procentuell minskning i TAL. Behandlingseffekten 

utvärderades också enligt svarskriterier som var följande:  

1+ = dålig effekt (< 30 % reducering av antal lesioner) 

2+ = rimlig effekt (30 % - 60 % reducering av antal lesioner) 

3+ = bra effekt (60 % - 90 % reducering av antal lesioner) 

4+ = utmärkt effekt (>90 % reducering av antal lesioner) 

 

En dubbel ökning av laboratorievärden för leverfunktionstester och lipidprofil 

jämfört med baslinje var det ett kriterium för avbrytande av terapi. 

 

Det var 240 patienter som deltog i studien och av dessa fullföljde 234 hela studien, 

varav 189 män och 45 kvinnor. Bland deltagarna led 118 patienter av måttlig akne 

(59 i grupp A och 59 i grupp B) och 116 patienter av svår akne (59 i grupp A och 57 

i grupp B). Medelåldern låg på 18,88 år med flest patienter i åldersgruppen 15-20 år. 

Medelvärdet för TAL vid behandlingsstart var 113,38 för grupp A och 108,7 för 

grupp B. Efter 24 veckor hade det skett en statistisk signifikant minskning (p=0,005) 

i TAL i båda grupperna och medelvärdet i TAL för grupp A och B var 1,12 

respektive 3,20 efter behandling. Resultaten visade även en statistisk signifikant 

skillnad (p<0,005) mellan grupperna hos de som led av svår akne, där grupp A 

svarade bättre på behandlingen än grupp B genom hela studien. Även hos patienter 

som led av måttlig akne var effekten bättre vid behandlingsregimen i grupp A 

(p<0,02) jämfört med grupp B. Dock kunde denna skillnad endast ses upp till tolv 

veckor efter behandlingsstart.  

 

Efter 24 veckors behandling visade 98,3 % patienter i grupp A en utmärkt effekt 

enligt svarskriterierna, och i grupp B visade 93,96 % detsamma. Efter 36 veckor 

minskade behandlingseffekten till 90,6 % i grupp A och 74,1 % i grupp B. Efter 24 

veckor var det 68,64 % i grupp A och 56,03 % i grupp B som var helt aknefria, vilket 

dock minskade till 50,84 % respektive 39,65 % efter 36 veckor. Patienterna hade då 

drabbats av mild akne. 

 

De vanligaste biverkningarna var torra och spruckna läppar (97,46 % i grupp A och 

95,69 % i grupp B) och torr hud (16,9 % i grupp A och 10,3 % i grupp B). Det 

förekom även klåda och torra ögon, men dessa var inte lika vanliga. Frekvensen av 

biverkningar var högre i grupp A, men ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna kunde påvisas.  

 

 

 

Studie 2  

 

Effectiveness of conventional, low-dose and intermittent oral isotretinoin in the 

treatment of acne: a randomized, controlled comparative study (22) 

Lee et al., 2011 
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Syftet med studien var att bedöma den kliniska effekten och toleransen för låg-dos 

och intermittent isotretinoinbehandling och att jämföra dessa parametrar vid 

konventionell isotretinoinbehandling. Det var en prospektiv randomiserad 

kontrollerad öppen studie som pågick under 24 veckor. Ett år efter att behandlingen 

avslutats gjordes en undersökning gällande hur många återfall som skett.  

I studien deltog 60 patienter som led av måttlig akne. De inkluderade hade antingen 

inte svarat på tidigare antibiotikabehandling mot akne eller fått ett snabbt återfall i 

hudsjukdomen efter antibiotikabehandling. Innan behandlingsstart registrerades 

ålder, längd, vikt, varaktighet av akne och tidigare behandlingshistoria. 

Svårighetsgraden av akne utvärderades enligt the global acne grading system 

(GAGS). Utöver det räknades antalet icke-inflammatoriska lesioner (komedoner) och 

inflammatoriska lesioner (papler, pustler och noduler) vid behandlingsstart samt vid 

12 och 24 veckor efter behandlingsstart. Då togs också prover som mätte 

blodkroppar, lipidprofil och leverfunktion. Vid varje besök registrerades även 

biverkningar. När behandlingen avslutades fick patienterna dokumentera sin 

tillfredsställelse enligt en 4-gradig skala där 1 var inte nöjd och 4 var mycket nöjd. 

Ett år efter avslutad behandling gjordes en undersökning gällande hur många återfall 

som skett. Ett återfall baserades på GAGS globala poäng och definierades som 

försämring till måttlig eller mer allvarlig akne.  

Patienterna indelades i en av tre behandlingsgrupper i ett förhållande 1:1:1 med hjälp 

av ett datorgenererat randomiseringsschema:  

Grupp A: isotretinoin 0,5-0,7 mg/kg en gång dagligen (7 män, 13 kvinnor), 

konventionell behandling 

Grupp B: isotretinoin 0,25-0,4 mg/kg en gång dagligen (6 män, 14 kvinnor), låg-

dosbehandling 

Grupp C: isotretinoin 0,5-0,7 mg/ kg en gång dagligen i en vecka var fjärde vecka (7 

män, 13 kvinnor), intermittent behandling 

Svårighetsgraden av akne var måttlig i alla tre grupperna. Medelåldern i grupp A var 

20,8 år, i grupp B 23,6 år och i grupp C 22,4 år. Medelvikten låg kring 57-58 kg i 

alla grupperna. 

Det var 49 patienter (82 %) av totalt 60 patienter som fullföljde studien. I grupp A 

var det 16 patienter (10 kvinnor, 6 män), grupp B var det 17 patienter (12 kvinnor, 5 

män) och grupp C var det 16 patienter (11 kvinnor, 5 män). Det var 9 patienter som 

hoppade av studien på grund av personliga anledningar och 2 patienter hoppade av 

på grund av biverkningar.  

Samtliga grupper låg på cirka 25,8 poäng i medelvärde i GAGS vid 

behandlingsstarten och efter 24 veckor låg grupp A på 3,06 poäng, grupp B på 3,24 

poäng och grupp C på 4,81 poäng i medelvärde. Mellan grupp A och B var det ingen 

statistisk signifikant skillnad (p=0,292) gällande effekt efter 24 veckor, medan 

mellan grupp A och C, och grupp B och C var fanns det statistiska signifikanta 

skillnader (p<0,001 respektive p<0,044) vid samma tidpunkt. Med avseende på 

antalet icke-inflammatoriska/inflammatoriska lesioner låg samtliga grupper vid 

behandlingsstart kring 42,7/34,2 och efter 24 veckor låg grupp A på 4,25/2,44, grupp 



18 

 

B på 5,18/2,59 och grupp C 8,88/6,31. Efter 24 veckor var det ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B, däremot mellan grupp A och C 

(p=0,006/0,005), och grupp B och C (p=0,046/0,048).  

Gällande biverkningar var det 15 patienter (94 %) i grupp A, 11 patienter (65 %) i 

grupp B och 7 patienter (44 %) i grupp C som upplevde biverkningar. De vanligaste 

biverkningarna i samtliga grupper var torra och spruckna läppar (94 % i grupp A, 65 

% i grupp B och 44 % i grupp C) och torr hud (31 % i grupp A och 6 % i grupp B). I 

grupp A drabbades 19 % av näsblod.  

Återfall skedde mest i grupp C där 9 av 16 patienter (56 %) hade fått återfall ett år 

efter avslutad behandling. I grupp A var det 2 av 16 patienter (13 %) som fick 

återfall, och i grupp B var det 3 av 17 patienter (13 %). Mellan dessa två grupper 

fanns ingen statistisk signifikant skillnad, däremot mellan grupp A och C (p=0,002), 

och grupp B och C (p=0,015).  

Låg-dosbehandlingen (grupp B) hade liknande effekter som den konventionella 

behandlingen (grupp A) gällande GAGS-poäng. Intermittent behandling (grupp C) 

hade sämst effekt jämfört med de andra två behandlingarna. Låg-dosbehandlingen 

och den konventionella behandlingen hade också liknande effekter med avseende på 

de icke-inflammatoriska/inflammatoriska lesionerna, och även där hade intermittent 

behandling en sämre effekt. Resultaten visade att låg-dosbehandling och 

konventionell behandling hade liknande effekter med liknande reduceringar av 

lesioner. Konventionell behandling hade fler biverkningar jämfört med låg-dos- och 

intermittent behandling. Patienttillfredsställelsen var högst i grupp B, följt av grupp 

C och sist grupp A. Mellan grupp A och B, och grupp B och C fanns en statistisk 

signifikant skillnad (p=0,003 respektive p=0,019) gällande tillfredsställelse. Dock 

kunde ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupp A och C påvisas. Resultatet 

visade att låg-dosbehandlingen överträffade de andra behandlingarna med avseende 

på patienttillfredsställelse. Låg-dosbehandling hade även liknande effekter som 

konventionell behandling gällande att bibehålla remission.  

 

 

Studie 3  

 

Oral isotretinoin in different dose regimens for acne vulgaris: A randomized 

comparative trial (25) 

Agarwal et al., 2011 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten och toleransen av isotretinoin vid olika 

behandlingsregimer vid olika svårighetsgrader av akne samt att bedöma om 

isotretinoin kan användas vid mild och måttlig akne. Studien var en prospektiv 

randomiserad jämförande studie som pågick i 16 veckor följt av åtta veckors 

uppföljningstid.  
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I studien deltog 120 patienter som led av olika svårighetsgrader av akne. Patienternas 

svårighetsgrad kategoriserades till mild, måttlig eller svår med hjälp av 

mätinstrumentet Definition Severity Index med hjälp av vilken TAL beräknades. 

Patienterna randomiserades in i fyra olika behandlingsgrupper:  

Grupp A isotretinoin 1 mg/kg/dag, konventionell behandling  

Grupp B isotretinoin 1 mg/kg varannan dag 

Grupp C isotretinoin 1 mg/kg/dag i en vecka var fjärde vecka 

Grupp D isotretinoin 20 mg varannan dag (vilket motsvarar ungefär 0,14 mg/kg/dag 

under förutsättning att medelvikten är 70 kg) i 16 veckor, låg-dosbehandling    

 

Utöver detta behandlades alla patienter med 500 mg oralt azithromycin en gång 

dagligen före måltid tre dagar i veckan under tre veckor. Patienterna fick som 

rekommendation att applicera 1 % topikal klindamycin-kräm två gånger dagligen. 

 

Patienterna fick gå på kontroller varannan vecka under 24 veckor då TAL samt 

biverkningar registrerades. Det gjordes labbtester på antalet blodkroppar, 

leverfunktion och lipidprofil vid behandlingsstart samt var fjärde vecka under 16 

veckor. Behandlingsmisslyckande definierades som ingen förbättring, om 

efterföljande ökning av isotretinoindosering krävdes eller om det krävdes ytterligare 

behandling vid slutet av 16 veckors behandling. Ett återfall definierades som 

uppkomst av akne i närheten av den svårighetsgrad som fanns innan 

behandlingsstart. Återfallet skulle ha skett inom åtta veckor efter avslutad 

behandling.  

 

Totalt inkluderades 120 patienter, varav 112 patienter fullföljde hela studien. 

Medelåldern var 18,95 år med ett åldersintervall mellan 14-26 år. Det var cirka 60 % 

män och 40 % kvinnor som deltog. Patienterna delades in i fyra behandlingsgrupper, 

se tabell III. Det fanns inga statistiska skillnader mellan grupperna gällande ålder och 

kön.  

 

 
Tabell III. Fördelning av patienter beroende på sjukdomens svårighetsgrad.  

 Mild akne  Måttlig akne Svår akne TOTALT 

Grupp A 9 9 9 27 

Grupp B 9 10 9 28 

Grupp C  9 9 10 28 

Grupp D  10 10 9 29 

TOTALT  37 38 37 112 

 

 

Initiala medelvärden i TAL var 110,14 i grupp A, 119,04 i grupp B, 129,25 i grupp C 

och 131,6 i grupp D. Samtliga grupper visade vid uppföljning statistisk signifikant 

minskning i TAL (p<0,001). I grupp A hade det skett en minskning på 96,03 % (från 

110,14 till 4,37) i TAL efter 24 veckor, i grupp B var det en minskning på 90,33 % 

(från 119,04 till 12,5), i grupp C var det en minskning på 76,85 % (från 129,25 till 

29,92) och i grupp D var det en minskning på 93,89 % (från 131,6 till 8,13). Den 

tidigaste/snabbaste effekten gav behandlingsgrupp A, som redan efter två veckor gav 
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en minskning på 14,7 % i TAL, medan övriga behandlingsgrupper låg kring 3-5 %, 

och där fanns en statistisk signifikant skillnad (p<0,001) hos grupp A jämfört med de 

andra behandlingsgrupperna. Efter åtta veckors behandling visade samtliga grupper 

en signifikant förbättring. Efter 16 veckors behandling, det vill säga vid slutet av 

behandlingen, var resultaten jämförbara i grupp A (minskning på 94,71 %), grupp B 

(minskning på 84,06%) och grupp D (minskning på 81,17 %), medan grupp C 

(minskning på 73,00 %) svarade sämst på behandlingen.  

 

De patienter som led av svår akne svarade bäst på behandlingen i grupp A jämfört 

med grupp B, C och D. De patienter som led av mild akne svarade på alla 

behandlingar medan de med måttlig akne svarade bra på alla behandlingar utom den i 

grupp C. Det hade inte skett något återfall i någon av grupperna efter 24 veckor.  

 

I grupp A dök mukokutana biverkningar såsom torra och spruckna läppar, torr hud, 

torr mun, torr näsa och torra ögon upp efter två veckors behandling och ökade 

gradvis i svårighetsgrad. I de andra grupperna uppträdde biverkningar efter fyra till 

sex veckor. De allra vanligaste biverkningarna var torra och spruckna läppar, vilket 

drabbade alla i grupp A (100 %), 92,85 % i grupp B, 78,57 % i grupp C och 89,65 % 

i grupp D, och torr hud, där grupp A låg kring 90 % medan övriga grupper låg kring 

70-80 %. I grupp A var ansiktsrodnad vanligast jämfört med de andra grupperna, och 

det sågs endast rubbning av leverfunktionsvärden (3,7 %) i grupp A. En ökning av 

lipider sågs dock i både grupp A (7,4 %) och grupp B (3,5 %). Det var ingen patient 

som hoppade av studien på grund av biverkningar.  

 

Isotretinoin 1 mg/kg varannan dag (grupp B) var nästan lika effektivt som 

konventionell behandling (grupp A) och hade fördelen av färre biverkningar. 

Resultatet visade att den konventionella behandlingen gav tidigare/snabbare effekt än 

de andra behandlingarna. Dock visade även de andra behandlingsgrupperna (grupp 

B, C och D) en signifikant förbättring efter åtta veckors behandling.  

 

 

 

Studie 4  

 

Low-dose isotretinoin in the treatment of acne vulgaris (26) 

Amichai et al., 2006 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av låg-dos isotretinoin vid behandling 

av akne. Studien var en prospektiv öppen icke-jämförande studie som pågick i sex 

månader följt av fyra års uppföljningstid.  

 

I studien deltog 638 patienter som led av måttlig papulopustulös akne med en 

gradering på 5-8 på Leeds-skalan. Patienterna indelades i två åldersgrupper; grupp 1 

med åldrar mellan 12 och 20 år, och grupp 2 med åldrar mellan 21 och 35 år. Båda 

grupperna behandlades med 20 mg isotretinoin/dag (vilket motsvarar ungefär 0,28 
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mg/kg/dag under förutsättning att medelvikten är 70 kg). Patienterna fick gå på 

kontroller varannan månad och fick då träffa samma läkare. Labbtester gjordes på 

patienterna vid behandlingsstart, fyra och tio veckor efter start, varvid blodprover 

togs och blodkroppar, lipidprofil (triglycerider och kolesterol) och leverfunktion 

analyserades. Ett bra resultat definierades som fullständig eller nästan fullständig 

läkning av akne. De fall som inte visade någon förbättring, som krävde efterföljande 

ökning av isotretinoindosering eller någon ytterligare behandling definierades som 

misslyckande. Ett återfall definierades som en svårighetsgrad på aknen likt den innan 

behandlingen påbörjades.  

 

Totalt inkluderades 638 patienter i studien, dock hoppade 21 av på grund av 

personliga skäl. I första åldersgruppen mellan 12-20 år inkluderades 495 patienter 

med en kvinnlig/manlig kvot på 2:1. I den gruppen var medelåldern 16,9 år och 

medelvikten 51,3 kg. I gruppen uppnådde 469 patienter (94,8%) signifikant 

förbättring eller komplett remission, medan 26 patienter (5,2 %) misslyckades med 

behandlingen och till dessa patienter adderades ytterligare behandling. Av dem var 

det 11 patienter som behövde en ökad dosering till 30-40 mg/dag oavsett kroppsvikt, 

9 patienter behövde tillägg av erythromycin 500 mg/dag i två månader och 6 

patienter fortsatte med låg-dos isotretinoin i åtta månader tills remission uppnåddes. 

Den kumulativa dosen var 70,2 mg/kg. I den fyraåriga uppföljningsperioden skedde 

återfall hos 20 patienter (3,9 %), varav 7 patienter led av polycystic ovarian 

syndrome (PCOS). Återfallen var vanligare hos de kvinnliga patienterna, med ett 

ratio på 4:1.  

 

I åldersgruppen mellan 21-35 år inkluderades 122 patienter med en kvinnlig/manlig 

kvot på 3,5:1. Medelåldern var 24,6 år och medelvikten 53,9 kg. Det var 113 

patienter (92,6 %) som uppnådde signifikant förbättring eller komplett remission, 

medan 9 patienter (7,4 %) misslyckades med behandlingen och till dessa patienter 

adderades ytterligare behandling. Av dem var det 3 patienter som behövde en ökad 

dosering till 30-40 mg/dag oavsett kroppsvikt, medan övriga 6 patienter behandlades 

med låg-dos isotretinoin i nio månader tills remission uppnåddes. Den kumulativa 

dosen var 66,8 mg/kg. I den fyraåriga uppföljningsperioden skedde återfall hos 7 

patienter (5,9 %), där 6 av dessa var kvinnor och 2 av dessa led av PCOS.  

 

I båda grupperna var de vanligaste biverkningarna torra och spruckna läppar (91 %) 

och torr hud (43 %). Hos 2,5 % rapporterades näsblod. Det rapporterades en liten och 

övergående höjning av leverenzymer hos 4,8 % av patienterna, och hos 4,2 % sågs en 

liten ökning av serumlipider.  

 

 

  

Studie 5  

 

Low-cumulative dose isotretinoin treatment in mild to moderate acne: efficacy 

in achieving stable remission (27) 
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Borghi et al., 2011 

 

Syftet med studien var att bedöma effektiviteten av låg-dos isotretinoin vid mild till 

måttlig akne genom att utvärdera förekomsten av akneåterfall efter en enda 

behandlingskur med isotretinoin följt av en underhållsterapi med topikal retinoid. Det 

var en prospektiv öppen icke-jämförande studie som pågick tills utläkning nåddes 

följt av två års uppföljningstid.  

 

I studien deltog 150 patienter med mild eller måttlig kronisk akne och som inte 

svarat på tidigare konventionell antibiotikabehandling eller som hade fått återfall 

efter att antibiotikabehandlingen upphört. Patienternas svårighetsgrad 

kategoriserades i mild eller måttlig med hjälp av Leeds graderingsskala.  

Mild akne: < 0,5 på Leeds-skalan gällande ansikte, rygg och bröst (< 10 komedoner, 

< 10 papler och pustler, inga nodulära eller cystiska lesioner på varje hudområde).  

Måttlig akne: mellan 0,5-3 på Leeds-skalan (< 20 komedoner, 10-50 papler och 

puslter, inga nodulära eller cystiska lesioner på varje hudområde).  

Beroende på hur många hudområden som var involverade indelades patienterna i tre 

grupper; de med ett involverat område, de med två involverade områden och de med 

tre involverade områden. Startdos var ≤ 0,2 mg/kg isotretinoin dagligen, därefter 

ökades dosen med 5 mg varannan vecka tills den högsta tolererade dosen var nådd. 

Alla patienter behandlades tills aknen försvunnit helt och därefter ytterligare en 

månad. Fullständig läkning innebar en minskning på akne-skalan till 0,1 och 

avsaknad av lesioner. Behandling med oralt isotretinoin avbröts sedan och 

patienterna fick därefter behandla med topikal retinoid – adapalen 0,1 % kräm, en 

gång dagligen i tolv månader för att bibehålla akneremisson och förhindra 

uppkomsten av nya lesioner. Patienterna följdes sedan upp ännu ett år då de inte 

behandlades mot akne.  

Under isotretinoinbehandlingen undersöktes tre parametrar varje månad; 

svårighetsgraden av akne genom nyttjande av Leeds graderingssystem, kliniska 

biverkningar samt patienttillfredsställelse gällande behandlingen. Under den tvååriga 

uppföljningsperioden undersöktes svårighetsgraden av akne hos patienterna var 

tredje månad. Patienterna fick träffa samma läkare vid varje besök. Återfall 

definierades som ≥ 0,5 på svårighetsskalan och/eller behov av systemisk behandling.   

Av 150 patienter fullföljde 139 patienter studien (60 män och 79 kvinnor, medelålder 

20,62 år). Av dessa var det 55 patienter (39,57 %) som enbart hade ett hudområde 

drabbat av akne, 36 patienter (25,90 %) hade två involverade hudområden och 48 

patienter (34,53 %) hade tre involverade hudområden (ansiktet, ryggen och bröstet). 

Inga patienter hoppade av behandlingen på grund av biverkningar. Adapalen 0,1 % 

kräm var generellt väl tolererat. 

Medelkumulativa dosen var 80,92 mg/kg (intervallet 18-168 mg/kg). I den tvååriga 

uppföljningsperioden var det 13 patienter som fick återfall av akne (4 kvinnor och 9 

män, medelålder 18,77 år), vilket motsvarar 9,35 % av studiepopulationen som 

avslutade behandlingen. Av dessa led 1 patient av mild akne och övriga 12 led av 
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måttlig akne. Flest återfall skedde hos de som uppnått en kumulativ dos mellan 40-79 

mg/kg, där 7 patienter fick återfall.  

Det var 15 patienter (10,79 %) som uppnådde en kumulativ dos på ≥ 120 mg/kg, och 

av dessa fick 1 patient återfall. Det var 60 % som hade akne på tre hudområden. 

Återfallshastigheten jämfördes med de patienter som hade en kumulativ dos <120 

mg/kg, och där sågs ingen signifikant skillnad. Det gav alltså ingen fördel att uppnå 

en kumulativ dos på 120 mg/kg för att förhindra återfall i akne. Det sågs inte heller 

någon signifikant skillnad i återfallet gällande ålder, demografi, kön, aknegrad eller 

den totala kumulativa dosen av isotretinoin.  

Patienter med mild till måttlig akne uppnådde fullständig läkning vid mycket lägre 

kumulativa doser av isotretinoin än de rekommenderade för svåra former av akne (≥ 

120 mg/kg). Patienterna som fick återfall fick inte lägre kumulativa doser än de som 

inte återföll, eftersom det inte sågs någon signifikant skillnad.  

 

 

Sammanställning av studierna  

 

I tabell IV ses en sammanställning av studie 1 till studie 3, och i tabell V ses en 

sammanställning av studie 4 och studie 5.  

 

Tabell IV. Sammanställning av studie 1, studie 2 och studie 3.  

 Studie 1 Studie 2  Studie 3  

Författare, 

publiceringsår  

Dhaked et al., 2016 Lee et al., 2011 Agarwal et al., 2011 

Syfte Bedöma och jämföra 

effekten och 

toleransen av två låg-

dosbehandlingar med 

isotretinoin 20 mg 

dagligen eller 20 mg 

varannan dag hos 

patienter med måttlig 

till svår akne 

Bedöma den kliniska 

effekten och toleransen 

för låg-dos och 

intermittent 

isotretinoinbehandling 

och jämföra dessa med 

konventionell 

isotretinoinbehandling  

 

Jämföra effekten och 

toleransen av 

isotretinoin i olika 

behandlingsregimer i 

alla typer av akne 

samt bedöma om det 

kan användas vid 

mild och måttlig 

akne  

 

Studietyp Prospektiv 

randomiserad 

jämförande studie 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad öppen 

studie  

 

Prospektiv 

randomiserad 

jämförande studie 

Studietid  24 veckor följt av 12 

veckors 

uppföljningstid 

24 veckor följt av ett 

återbesök ett år efter 

avslutad behandling   

16 veckor följt av 8 

veckors 

uppföljningstid 

Antal deltagare, 

åldrar 

240 deltagare,  

15-30 år 

60 deltagare, 

16-33 år 

120 deltagare,  

14-26 år 
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Inklusionskriterier  Patienter med måttlig 

till svår akne 

Patienter med måttlig 

akne, har ej svarat på 

antibiotikabehandling 

eller har fått ett snabbt 

återfall efter 

antibiotikabehandling  

Patienter med mild, 

måttlig och svår 

akne 

Mätinstrument Definition Severity 

Index (total acne 

load) 

Global acne grading 

system (GAGS) 

Definition Severity 

Index (total acne 

load) 

Resultat Behandling med 20 

mg isotretinoin/dag 

gav bättre effekt hos 

patienter med svår 

akne jämfört med 

behandling med 20 

mg isotretinoin 

varannan dag. Hos 

patienter med måttlig 

akne gav 20 mg 

isotretinoin/dag 

bättre effekt upp till 

12 veckor efter 

behandlingsstart, 

därefter var effekten 

likvärdig 20 mg 

isotretinoin varannan 

dag. En högre 

frekvens av 

biverkningar 

förekom vid 20 mg 

isotretinoin/dag. 

Låg-dos och 

konventionell 

behandling hade 

liknande effekter med 

liknande reduceringar av 

antal lesioner. 

Intermittent behandling 

hade sämst effekt 

jämfört med de andra 

två behandlingarna. 

Konventionell 

behandling hade mer 

biverkningar jämfört 

med låg-dos och 

intermittent behandling. 

Högst 

patienttillfredsställelse 

sågs vid låg-

dosbehandling.  

Svår akne svarade 

bäst på 

konventionell 

behandling, som 

också gav det 

tidigaste/snabbaste 

svaret fram till 8 

veckor efter 

behandlingsstart, 

därefter visade 

samtliga grupper 

signifikant 

förbättring. Mild 

akne svarade bra på 

alla behandlingar, 

medan måttlig akne 

svarade bra på alla 

behandlingar utom 

intermittent 

behandling. Högst 

frekvens av 

biverkningar vid 

konventionell 

behandling.  

 

 

 

 

Tabell V. Sammanställning av studie 4 och studie 5.  

 Studie 4 Studie 5 

Författare, 

publiceringsår  

Amichai et al., 2006 Borghi et al., 2011 

Syfte  Bestämma effekten 

av låg-dos 

isotretinoin vid 

behandling av akne  

 

Bedöma effektiviteten 

av låg-dos isotretinoin 

vid mild till måttlig 

akne. Utvärdera 

förekomsten av 

akneåterfall efter en 

enda behandlingskur 

med isotretinoin följt av 
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en underhållsterapi med 

topikal retinoid 

Studietyp  Prospektiv öppen 

icke-jämförande 

studie  

 

Prospektiv öppen icke-

jämförande studie  

 

Studietid  6 månader följt av 4 

års uppföljningstid 

Tills utläkning nås följt 

av 2 års uppföljningstid 

Antal deltagare, 

åldrar  

638 patienter,  

12-35 år  

150 patienter, 

- 

Inklusionskriterier  Patienter med 

måttlig 

papulopustulär akne  

Patienter med mild eller 

måttlig akne, har ej 

svarat på tidigare 

konventionell 

antibiotikabehandling 

eller som fått återfall 

efter att 

antibiotikabehandlingen 

upphört 

Mätinstrument  Leeds grading 

system  

Leeds grading system  

Resultat  Låg-dos behandling 

ger ett bra resultat 

vid måttlig akne 

samt färre 

biverkningar.  

Patienter med mild till 

måttlig akne uppnådde 

fullständig läkning vid 

mycket lägre doser än 

de rekommenderade för 

svåra former av akne. 

Lägre kumulativa doser 

har mildare 

biverkningar. 

 

 

 

DISKUSSION 
 

När isotretinoin introducerades på marknaden i början av 1980-talet revolutionerade 

det behandlingen av svår akne och är än idag det effektivaste läkemedlet vid svår 

akne. Dock har läkemedlet tyvärr många biverkningar, bland annat en teratogen 

effekt och får därmed absolut inte användas vid graviditet. Syftet med det här 

litteraturarbetet var att undersöka om behandling med låg-dos isotretinoin var lika 

effektivt som konventionell behandling (0,5-1,0 mg/kg/dag) vid svår akne och om 

låg-dosbehandling resulterade i färre och mildare biverkningar. Litteraturarbetet 

avsåg även att undersöka om låg-dosbehandling var ett möjligt alternativ för 

patienter med mild och måttlig akne.  

I studie 1 (24) jämfördes två olika låg-dosbehandlingar med isotretinoin med 

avseende på effekt och tolerans; 20 mg isotretinoin dagligen (vilket motsvarar 

ungefär 0,28 mg/kg/dag under förutsättning att medelvikten är 70 kg, grupp A) och 
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20 mg isotretinoin varannan dag (vilket motsvarar ungefär 0,14 mg/kg/dag under 

förutsättning att medelvikten är 70 kg, grupp B), hos patienter med måttlig till svår 

akne. Studien visade att båda behandlingarna gav effekt och att det hade skett en 

statistisk signifikant minskning i båda grupperna gällande TAL. De som led av svår 

akne svarade bättre på behandlingen med 20 mg isotretinoin dagligen (grupp A), 

vilken även gav störst minskning i TAL. Patienter som led av måttlig akne svarade 

likaså bättre på behandlingen med 20 mg isotretinoin dagligen upp till tolv veckor 

efter behandlingsstart, därefter var det likvärdiga resultat i båda grupperna. Efter 24 

veckors behandling var det 98,3 % i grupp A och 93,96 % i grupp B som gav ett 

utmärkt svar enligt svarskriterierna, det hade alltså skett mer än 90 % reducering av 

antalet lesioner, vilket visar att låg-dos isotretinoin är effektivt även mot de svårare 

formerna av akne.  

De vanligaste biverkningarna som förekom i studien var torra och spruckna läppar, 

och torr hud. Även klåda och torra ögon förekom, men de var inte lika vanliga. I 

grupp A var frekvensen av biverkningar högre än i grupp B, men det förekom dock 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i detta avseende.  

Behandling med låg-dos isotretinoin gav ett utmärkt svar vid behandling av både 

måttlig och svår akne, och har en fördel med färre biverkningar, högre 

patienttillfredsställelse och bättre kostnadseffektivitet jämfört med konventionell 

behandling (isotretinoin 0,5-1,0 mg/kg/dag) (28). Måttlig akne bör med fördel kunna 

behandlas med 20 mg isotretinoin varannan dag då det efter tolv veckor gav liknande 

resultat som behandling med 20 mg isotretinoin dagligen. Behandling av svår akne 

bör dock ske med 20 mg dagligen. En nackdel med studien var att det inte gjordes 

någon undersökning med konventionell behandling och därmed kunde inte resultatet 

direkt jämföras med konventionella doser. En sådan undersökning hade möjliggjort 

jämförelse mellan låg-dos isotretinoin och konventionell behandling med avseende 

på effektivitet och tolerans vid måttlig till svår akne.  

I studie 2 (22) jämfördes effektiviteten mellan tre olika behandlingsgrupper; 

isotretinoin 0,5-0,7 mg/kg/dag (grupp A), isotretinoin 0,25-0,4 mg/kg/dag (grupp B) 

samt isotretinoin 0,5-0,7 mg/kg/dag i en vecka var fjärde vecka (grupp C), hos 

patienter med måttlig akne. Resultatet visade att det inte var någon statistisk 

signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B gällande reducering i GAGS-poäng 

och inte heller någon skillnad i antalet icke-inflammatoriska/inflammatoriska 

lesioner. Dessa två behandlingsgrupper gav liknande resultat, grupp A något bättre. 

Grupp C var den som svarade sämst på behandlingen, den var minst effektiv och 

hade flest återfall. En förklaring till detta kan vara att patienterna i den här gruppen 

enbart behandlades med isotretinoin i sex veckor och fick därmed inte full effekt av 

läkemedlet. I vanliga fall krävs det 16-24 veckors behandling för att få bra effekt. I 

grupp A och grupp B skedde lika många återfall, procentuellt sett, vilket visar att en 

högre kumulativ dos inte gör någon mer betydande nytta vid måttlig akne, utan är 

likvärdigt med låg-dos isotretinoin.  

I grupp A var frekvensen av biverkningar störst (94 %), där de vanligaste var torra 

och spruckna läppar och torr hud. I grupp B var det 65 % som drabbades av 

biverkningar. Detta stödjer teorin om att biverkningarna av isotretinoin är 
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dosrelaterade, ju högre dos desto fler och värre biverkningar. I grupp A förekom 

även näsblod, vilket det inte gjorde i de andra grupperna. Patienttillfredsställelsen var 

lägst i grupp A och högst i grupp B. Troligen var tillfredsställelsen högre i grupp B 

och C på grund av färre biverkningar jämfört med grupp A, och de var mer 

tolererbara. Att tillfredsställelsen var högre i grupp B än grupp C kan bero på att 

patienterna i grupp B fick en större och snabbare förbättring jämfört med de i grupp 

C. 

Resultatet visade att låg-dosbehandling är mest lämplig för patienter med måttlig 

akne baserat på det faktum att behandlingen visade jämförbar effekt med 

konventionell behandling, men med färre biverkningar och högre 

patienttillfredsställelse. Konventionell behandling är på grund av biverkningsprofilen 

mindre tolererbar och har låg patienttillfredsställelse. Intermittent behandling är 

bekväm och tolererbar, men ger signifikant sämre effekt och fler återfall. En nackdel 

med studien var dock att den enbart inkluderar 60 patienter, vilket är relativt få och 

därmed gör det svårt att visa statistiska samband. Patienterna led av måttlig och inte 

av svår akne, och därmed går det inte att dra någon slutsats om låg-dosbehandling 

vid svår akne baserat på den här studien.  

I studie 3 (25) jämfördes effekten och toleransen av isotretinoin i olika 

behandlingsregimer vid olika svårighetsgrader av akne. Den konventionella 

behandlingen, 1 mg/kg/dag (grupp A) visade snabbast resultat i början av 

behandlingen och var effektivast vid svår akne. Efter åtta veckors behandling visade 

dock samtliga grupper en signifikant förbättring. Resultaten var vid behandlingens 

slut jämförbara mellan grupp A, grupp B (1 mg/kg varannan dag) och grupp D (20 

mg varannan dag, vilket motsvarar ungefär 0,14 mg/kg/dag under förutsättning att 

medelvikten är 70 kg). Grupp C (1 mg/kg/dag i en vecka var fjärde vecka) svarade 

sämst på behandlingen. Även i den föregående studien (studie 2) visade det sig att 

oregelbunden behandlingskur gav sämst resultat, och det kan som tidigare nämnt 

bero på att behandlingstiden med isotretinoin är för kort för att kunna ge lika bra 

effekt som de övriga behandlingarna. De patienter som led av mild akne fick 

liknande resultat i alla behandlingsgrupper, medan de med måttlig akne svarade bra 

på alla behandlingsgrupper utom grupp C. Detta visar att lägre doser av isotretinoin 

är lämpligast för patienter med mild och måttlig akne, då lägre doser ger likvärdiga 

resultat som konventionell behandling, men har fördelen att de har färre biverkningar 

och högre kostnadseffektivitet.  

Frekvensen av biverkningar var högst i grupp A. De uppträdde tidigare och ökade i 

svårighetsgrad. Alla patienter i grupp A fick torra och spruckna läppar. I övriga 

grupper var frekvensen lägre. I grupp A sågs också en rubbning av 

leverfunktionsvärden, vilket inte sågs i de andra grupperna. Sammantaget, ju högre 

dos desto fler och värre biverkningar.  

Högre doser av isotretinoin ger således en snabbare effekt och bäst svar vid svår 

akne. Dock visade resultatet att vid slutet av behandlingen var de lägre doserna av 

isotretinoin jämförbara med de högre doserna effektmässigt. Ett möjligt 

behandlingsalternativ vid svår akne skulle kunna vara att behandla med 

konventionella doser i åtta veckor och därefter fortsätta behandlingen med lägre 
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doser. På så sätt minskas frekvensen av biverkningar och även kostnaden hålls nere 

jämfört med att fortsätta hela behandlingskuren med konventionella doser. 

Resultaten visade också att isotretinoin kan användas för att behandla mild och 

måttlig akne, men då krävs inte behandling i konventionella doser utan lägre doser är 

lämpligare, som exempelvis 20 mg varannan dag, då denna behandlingsform gav 

liknande effekt men färre biverkningar.  

I studie 4 (26) undersöktes effekten av låg-dos isotretinoin i två åldersgrupper. Det 

var 94,8 % i första åldersgruppen (12-20 år) och 92,6 % i andra åldersgruppen (21-35 

år) som uppnådde signifikant förbättring eller komplett remission av behandling med 

20 mg isotretinoin/dag. Den kumulativa dosen i första gruppen var 70,2 mg/kg och i 

andra gruppen 66,8 mg/kg, och detta visar att det inte behövs uppnås alltför höga 

kumulativa doser för att bra effekt ska erhållas. Doserna låg nästan på hälften av den 

kumulativa dosen på 120-150 mg/kg (13) som eftersträvas med konventionell 

behandling för att återfallsrisken ska minimeras. Återfallen i den här studien låg på 

3,9 respektive 5,9 %, vilket är helt acceptabelt med tanke på de mycket lägre 

kumulativa doserna. En begränsning med den här studien var dock att patienterna led 

av måttlig och inte av svår akne, viket gör det svårt att förutspå hur kumulativa doser 

och återfallsfrekvens hade sett ut om patienterna hade lidit av svår akne. Den 

kumulativa dosen hade troligen stigit med ökad svårighetsgrad.  

Vanliga biverkningar i de båda grupperna var torra och spruckna läppar (91 %), och 

torr hud (43 %). Hos 4,8 % av patienterna hittades en liten och övergående höjning 

av leverenzymer och hos 4,2 % hittades en liten ökning av serumlipider. 

Biverkningarna av isotretinoin var dosrelaterade och i studien hade patienterna 

mindre mukokutana biverkningar och påverkningar av lipid- och levervärden än de 

patienter som fått högre doser i tidigare studier. I tidigare studier sågs hyperlipidemi 

hos 35 % av patienterna och påverkan på leverenzymer hos 10 % av patienterna hos 

de som behandlats med konventionell behandling (29), medan det i den här studien 

enbart var 4,2 % som drabbades av en ökning av serumlipider och 4,8 % som fick 

höjning av leverenzymer. En annan begräsning i den här studien var att det inte fanns 

en grupp som mottog konventionell behandling, och därmed kunde inte 

biverkningarna jämföras mellan de olika behandlingsgrupperna. Jämförelse kan 

därmed endast göras med andra studier som undersökt biverkningsfrekvens vid 

konventionell behandling vid måttlig akne.  

Resultatet visade att låg-dos isotretinoin (20 mg/dag) ger en bra effekt vid måttlig 

akne, med en stor andel som blir aknefria eller uppnår signifikant förbättring. Det ger 

dessutom färre biverkningar och mildare biverkningar än de klassiska högre doserna. 

Studien hade 638 deltagare, vilket gör den trovärdig gällande påvisning av statistiska 

samband.  

I studie 5 (27) undersöktes effektiviteten av låg-dos isotretinoin vid mild till måttlig 

akne. Den medelkumulativa dosen som uppnåddes var 80,92 mg/kg, och det var 

totalt 9,35 % som fick återfall. Även den här studien visar att det inte behövs alltför 

höga kumulativa doser för att behandla mild och måttlig akne. Det ger ingen fördel 

att uppnå en kumulativ dos på 120 mg/kg för att förhindra återfall i akne, då det inte 

sågs någon statistisk signifikant skillnad mellan de som fick lägre kumulativa doser 
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och de som fick högre kumulativa doser. Resultatet i den här studien visar att 

isotretinoin kan användas i låga doser för att behandla kronisk mild och måttlig akne. 

Behandlingen ger bra effekt och isotretinoin behöver därmed inte ges i högre doser. 

På så sätt minskas frekvensen av svåra biverkningar och det blir också mer 

kostnadseffektivt med lägre doser. Möjligtvis kan även en topikal retinoid läggas till 

som underhållsbehandling för att förebygga återfall, vilket är ett bra alternativ för att 

minska behovet av ytterligare systemiska behandlingar. 

Resultatet i det här litteraturarbetet baseras på fem olika studier. Studierna varierade 

delvis i given dos, behandlingstid och svårighetsgrad av akne, vilket försvårar 

möjligheten att dra säkra slutsatser med avseende på effekt efter olika 

behandlingsregimer. Vissa studier jämförde olika doser av isotretinoin, men hade 

ingen konventionell behandling och fick då jämföra effekt- och biverkningsprofil 

med tidigare gjorda studier. En slutsats som dock kan dras baserat på de ingående 

studierna är att låg-dos isotretinoin förefaller vara ett bra alternativ effektmässigt till 

framför allt behandling av mild och måttlig akne, men även vid behandling av svår 

akne. Behandling med låg-dos isotretinoin gav liknande effekter som vid 

konventionell behandling med högre doser gällande reducering av svår akne, och gav 

dessutom färre biverkningar. Patienttillfredsställelsen var störst i låg-dos isotretinoin-

grupper och lägre i grupper med konventionell behandling, troligtvis på grund av 

biverkningsprofilen. Det krävs dock att fler studier görs där låg-dos isotretinoin 

jämförs med konventionell behandling vid svår akne för att jämföra dess effekter.  

 

 

SLUTSATS  
 

Den slutsats som kan dras från det här litteraturarbetet är att behandling med 

isotretinoin i lägre doser (< 0,5 mg/kg/dag) ger ett bra och effektivt resultat vid svår 

akne. En fördel med de lägre doserna är att de ger färre och mildare biverkningar 

jämfört med konventionell behandling (0,5-1,0 mg/kg/dag). För att erhålla snabbast 

resultat kan patienter med svår akne och som klarar av de höga doserna börja med 

konventionell behandling och övergå till låg-dos behandling efter åtta veckor, och på 

så sätt mildra biverkningarna men ändå få effekt.  

Vidare kan slutsatsen dras att behandling med låg-dos isotretinoin ger ett mycket bra 

resultat vid mild och måttlig akne, och kan med fördel användas vid behandling av 

lindrigare former av akne där patienten upplever att livskvalitén är dålig.  
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