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SAMMANFATTNING  

Akne är en hudsjukdom som förekommer främst hos tonåringar. Ungefär en tredjedel har så uttalade 

besvär att behandling krävs. Behandling av akne rekommenderas efter svårighetsgrad av 

hudsjukdomen. Vid svår akne används läkemedlet Roaccutan (isotretinoin). Det har visat sig vara ett 

mycket potent läkemedel mot akne, men orsakar ofta biverkningar. Roaccutan är teratogent och det 

har även dykt upp en del rapporter som antyder samband mellan Roaccutan och psykiska reaktioner 

såsom depression och självmordstankar. Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om 

behandling med Roaccutan kan orsaka psykiatriska symptom och leda till självmord. En sökning i 

databasen PubMed gjordes för att hitta sex väsentliga studier.  

De flesta studier som har granskats i detta arbete tyder på att det inte finns något samband mellan 

Roaccutanbehandling och psykiatriska symptom såsom ångest, depression och självmordstankar. Det 

verkade snarare som att aknebesvären påverkar patienternas livskvalitet negativt. För att 

frågeställningen ska kunna besvaras med säkerhet krävs mer forskning kring ämnet, framförallt hur 

de biologiska aktiviteterna i kroppen påverkas av läkemedlet. 
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ABSTRACT 

Acne is a skin disease that occurs primarily in teenagers. About a third have 

such severe symptoms that treatment is required. Treatment of acne is 

recommended in order of severity. In severe acne, the drug Roaccutane (isotretinoin) 

is used. It has been shown to be a very potent anti-acne drug, but often causes side 

effects. Roaccutane is teratogenic and reports have also appeared that suggest a link 

between Roaccutane and psychiatric reactions including depression and suicidal 

thoughts. 

The purpose of this work was to investigate whether or not treatment 

with Roaccutane can cause psychiatric symptoms and lead to suicide. The method 

used was a literature review. In a search of the PubMed database six studies were 

selected. 

Four of the six studies examined the relationship between treatment with Roaccutane 

and suicide by having patients evaluate their symptoms using various self-rating 

scales. One of the studies compared patient records with death records. The final 

study examined how brain function is affected by treatment with Roaccutane. 

Four of the six studies suggest that there is no association between treatment with 

Roaccutane and suicide. One study showed that an association is evident up to 

6 months after treatment and in the last study, changes in brain-function was seen 

with the treatment. 

Most of the studies that have been examined in this work indicate that there is no 

link between Roaccutane and psychiatric symptoms such as anxiety, depression and 

suicidal thoughts. More likely acne symptoms affect patients' quality of life 

negatively. In order to be more certain further research is needed, especially of how 

the drug affects the biological activities of the body. 
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FÖRORD 

Det här examensarbetet i farmaci omfattar 15 hp, vilket motsvarar ca 10 veckors 

arbete. Det är en avslutande del som ingår i farmaceututbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.    

Ett stort tack till Sven Tågerud, professor på Linnéuniversitetet i Kalmar, som gett 

mig stöd, delat med sig av goda råd och varit delaktig i givande samtal kring arbetet.   

 

Kalmar 2012-03-08 
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INTRODUKTION 

Akne är en hudsjukdom som förekommer främst hos tonåringar, var tredje individ 

har så uttalade besvär att behandling önskas. Akne kan även förekomma i högre 

åldrar och ca 5 % av kvinnor och 3 % av män besväras fortfarande av akne vid 40 års 

ålder (1). 

Akne uppkommer oftast som först när hormonbalansen i kroppen börjar ändras under 

puberteten. Hudsjukdomen förekommer framförallt i ansikte, på bröstet eller på 

ryggen. De visar sig som olika utslag som kan vara varblåsor på hudens yta eller 

ömmande plitor som finns djupare ner i huden (2). 

 

Orsaker till akne 

Det finns olika faktorer som kan öka risken för akne. Genetiska faktorer, 

menstruationscykeln, stress och eventuellt kosten har visat sig påverka utveckling 

och svårighetsgraden av hudsjukdomen. En anknytning mellan mejeriprodukter, 

choklad och en ökad aknerisk har det funnits funderingar om. De studier som gjorts 

har fortfarande inte kunna fastställa ett samband och det finns heller inga bevis på att 

en särskild kost reducerar akne.  Även solljus och hygien är faktorer som är 

involverade i akneprocessen (3). Många upplever att aknen blir bättre vid solljus. Det 

har hittills vetenskapligt inte gått att bevisa att solljus eller motion förbättrar aknen, 

men oftast upplever många att solljus utan att bränna sig och motion i friska luften 

ger en bättre hy (2). 

Aknen kan förvärras om hudytan täpps till med feta produkter, kläder och svettning 

eller genom att vistas i varma fuktiga miljöer. Det finns även olika läkemedel som 

kan orsaka eller förvärra redan befintlig akne, t ex anabola steroider och läkemedel 

mot epilepsi och cancer (3).  

 

Patofysiologi vid akne  

Patofysiologin vid akne är fortfarande inte helt känd, men några processer har kunnat 

fastställas. Vid akne förekommer en ökad och förändrad talgproduktion som 

stimuleras av en förändrad hormonobalans, dvs. en ökad mängd androgener. Det kan 

också bero på en ökad känslighet hos androgenreceptorn.  

Det har även visat sig att förändring av keratiniseringsprocessen förekommer vid 

akne. En defekt keratiniseringsprocess, påverkan av androgener och en förändring av 

talgproduktionen ger pormaskar och inducerar sekretion av interleukin 1, som är en 

signalmolekyl i immunförsvaret. En bakterie som heter Propionibacterium acnes 

växer till och av nedbrytningsprodukterna uppstår en immunmedierad inflammation 

med CD4+ lymfocyter och makrofager som komponenter.  

Talgkörtlar ingår i det medfödda immunsystemet och producerar en mängd olika 

antimikrobiella peptider, neuropeptider och antibakteriella lipider. Förutom 
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androgener kan vitamin D också reglera talgproduktionen och insulinliknande 

tillväxtfaktor 1 kan öka talgproduktionen. Vid lipidmetabolismen oxideras lipider 

som i sin tur kan ge en defekt keratiniseringsprocess genom att stimulera celldelning 

av keratinocyter.  Oxiderade lipider stimulerar även andra inflammatoriska processer 

som förmedlas via den inflammatoriska komponenten leukotrien B4 (3). 

 

Behandling av akne 

Behandlingsrekommendationer delas in efter svårighetsgrad. Vid lindrig akne 

rekommenderas lokalbehandling med t ex bensoylperoxid dagligen. Eventuellt kan 

substansen kombineras med; tretinois, azelainsyra, adapalen, klindamycin, fast 

kombination av klindamycin och bensoylperoxid.  

Vid medelsvår akne rekommenderas peroral behandling kombinerad med lokal 

terapi. Läkemedel som används är tetracyklinpreparat, erytromycin och 

cyproteronacetat.  

Rekommenderad behandling vid svår akne är peroral behandling. Läkemedlet som 

används är isotretinoin (Roaccutan) (4). 

 

Roaccutan (isotretinoin) 

Den aktiva substansen i Roaccutan är isotretinoin. Läkemedlet är inte godkänt i 

Sverige. För att enskilda patienter ska få tillgång till preparatet krävs därför licens. 

Roaccutan har tidigare enbart fått förskrivas av hudspecialister på licens. 

Läkemedelsverket har nu gjort en ny bedömning som innebär att även andra läkare 

på hudklinik får förskriva Roaccutan, med ansvarig hudspecialist angiven på 

motiveringen. I motiveringen ska det alltid framgå varför godkända preparat inte kan 

användas och en redovisning av tidigare terapi samt behandlingsresultat (5). 

När en patient ordineras Roaccutan är den vanligaste startdosen 0,5 mg/ kg 

kroppsvikt/dag. Beroende på hur patienten klarar behandlingen justeras dosen 

eventuellt därefter. Vanligast är att dosen justeras till 0,5 till 1,0 mg/kg 

kroppsvikt/dag.  För långsiktlig förbättringsfrekvens kan den totala administrerade 

dosen tillskrivas istället för behandlingstid eller dagsdos. En kumulativ dos som 

överstiger 120 mg – 150 mg har inte kunnat påvisa någon behandlingsvinst. En 

behandlingstid på 16-24 veckor är vanligvis tillräcklig för att uppnå ett förbättrat 

resultat. Aknen kan fortsätta att förbättras i upp till 8 veckor efter avslutad 

behandling (6). 
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Verkningsmekanism 

Den exakta molekylära verkningsmekanismen av isotretinoin eller 13-cis-retinsyra 

som är den kemiska beteckningen är fortfarande okänd, men några effekter har 

kunnat fastställas (7). 

13-cis-retinsyra (13-cis-RA) är ett A-vitaminderivat som tillhör retinoidfamiljen. 

Retinoider är kända för att kunna påverka tillväxt och differentiering av många olika 

celltyper genom förändring av genuttryck. Då retinoider binder till och aktiverar 

retinoida receptorer (RAR) och 9-cis-retinsyra receptorer (RXR) kan 

gentranskriptionen regleras (8). 

Naturligt förekommande vitamin A (retinol) omvandlas i cellerna till all-trans-

retinsyra (ATRA). ATRA är bunden till cellulära retinsyrabindande proteiner 

(CRABP) och tranporteras med hjälp av dessa till cellkärnan. I cellkärnan binder 

ATRA till de retinoida receptorerna (RAR och RXR) och transkription initieras.  

Den syntetiska retinoiden 13-cis-RA kan inducera gentranskription på två sätt. 13-

cis-RA kan omvandlas till ATRA som binder till de retinoida receptorerna och den 

kan också binda direkt till receptorerna men med en lägre affinitet än ATRA (9). 

I en studie undersöktes hur 13-cis RA utövar sin effekt på akne genom förändringar i 

genuttryck. Det visade sig att hundratals gener i huden signifikant förändrades efter 

behandling med isotretinoin. De gener som nedreglerades var de som kodar för lipid- 

och sterolmetabolismen samt gener för differentiering av talgkörtelceller, vilka spelar 

en stor roll vid uppkomsten av akne. De gener som uppreglerades kodade för den 

extracellulära matrisen såsom kollagen, fibulin och fibronektin. Ett ökat uttryck av 

dessa gener leder till återuppbyggnad av extracellulär matris, vilket i sin tur ger en 

bättre struktur i hyn (10). 

Androgener, främst 3a-hydroxisteroider och andosteron, kan oxideras av retinol 

dehydrogenas-4 (RoDH-4) till dihydrotestosteron och androstandion, vilket kan 

stimulera talgsekretion. Denna aktivitet hos RoDH-4 inhiberas kompetitivt av retinol 

och 13-cis-RA, vilket leder till att bildningen av dihydrotestosteron och 

androstandion minskar (8). Effekten förklarar att 13-cis-RA är en mycket potent 

hämmare av talgproduktionen. Det är den enda retinoid som kraftigt minskar 

storleken och utsöndring av talgkörtlarna och ger därför den unika effekten vid 

behandling av akne.  

Den kompetitiva hämningen av aktiviteten hos RoDH-4 förhindrar även att 

leukocyter förflyttar sig till huden. Det reducerar den inflammation som är associerad 

med akne. Troligtvis påverkar 13-cis-RA och andra retinoider även en mängd andra 

processer; apoptos, cellöverlevnad i en mängd celltyper, human bröstcancer och oral 

skivepitelcancer. Retinoiderna verkar även påverka lymfocyter och nervceller (7). 
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Biverkningar 

Roaccutan orsakar ofta biverkningar. Vanligast är mindre allvarliga biverkningar 

såsom torr hud, torra slemhinnor, torra ögon och håravfall. Det förekommer även 

förhöjda leverprover, förhöjda blodfetter och biverkningar från muskler och skelett. 

Rekommendationer är att regelbundna behandlingskontroller görs på patienter som 

använder preparatet (11). 

Isotretinoin är teratogent, vilket gör att det vid intag under graviditet kan orsaka 

fosterskador. Eftersom retinoider är kända för att påverka differentiering och 

proliferation kan substansen påverka embryonalutvecklingen. Retinoider har i 

kycklingembryon visat sig orsaka missbildningar i ansikte samt hjärtfel. Liknande 

missbildningar har visat sig ske i människofoster i samband med retinoider. Enligt 

fallrapporter orsakar isotretinoin även missbildning i centrala nervsystemet hos 

fostret. Lämpliga preventivmedel har därför rekommenderats och utfärdats vid 

förskrivning av läkemedlet. Trots dessa varningar från myndigheter och tillverkare 

har graviditeter inträffat under behandling med isotretinoin.  Det är därför otroligt 

viktigt att läkare som förskriver isotretinoin till kvinnor i fertil ålder kontrollerar 

eventuell graviditet vid tiden före, under och minst en månad efter avslutad 

behandling (12). 

 

Isotretinoin har sedan 1980-talet använts för att behandla svår akne. Det har därefter 

dykt upp rapporter som antyder samband mellan isotreinoinbehandling och psykiska 

reaktioner såsom depression och självmordstankar. Studier och fallrapporter som 

gjorts har gett olika resultat. En del författare hävdar att samband inte kan uteslutas 

eller att samband inte finns medan en del påstår att isotretinoin leder till en 

förbättring av depressiva symptom som svar på att aknen minskar. Det finns även 

påståenden om att personer med svår akne har större risk att begå självmordsförsök, 

oavsett behandling med isotretinoin (13). 

Ett antal fallrapporter har publicerats gällande samband mellan isotretinoin, 

depressiva symptom och självmordsförsök. En fallrapport från Italien handlar om en 

16-årig patient som fick isotretinoin ordinerat mot sin akne. Fem veckor senare 

visade det sig att patienten uppvisade en ökad irritabilitet och en sämre koncentration 

i skolan. Patientens mor rapporterade de eventuella biverkningarna och hävdade även 

att hennes son var väldigt deprimerad. Han grät ofta och hade mycket diskussioner 

med sina föräldrar. Sonen avslutade därför sin behandling och blev snabbt av med 

sina depressiva symptom. Författaren som analyserar detta fall drar slutsatsen att det 

är ganska troligt att patienten var mottaglig för att utveckla depressiva symptom med 

isotretinoinbehandlingen (14). 

 

I en annan fallrapport från Spanien beskrivs två olika fall. Det första fallet handlar 

om en 30-årig kvinna som med svår akne försökt begå självmord två gånger, hade 

depressiva symptom och isolerade sig från sociala situationer. Kvinnan fick påbörja 

en behandling med isotretinoin, vilket förbättrade hennes depressiva symptom 
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markant. De senaste 5 åren efter behandlingen visade hon inga tecken för att vara 

självmordsbenägen. 

  

Det andra fallet handlar om en tjej på 19 år med svår akne. Hon hade depressiva 

symptom och var enligt hennes mor även självmordsbenägen. Hon behandlades med 

isotertinoin och efter 3 till 4 månader kunde en klar förbättring av hennes akne ses. 

Även hennes symptom på depression hade förbättrats. Författaren hävdar att själva 

aknen kan leda till uppkomst av depression, vilket även kan leda till självmord (15). 

 

 

Depression 

Uppkomsten av depression är inte helt klarlagd. Uppskattningsvis finns det upp till 

tusen miljarder nervceller i hjärnan som kommunicerar med varandra med hjälp av 

olika signalsubstanser. Teorier tyder på att interaktionen och balansen mellan 

signalsubstanserna reglerar sinnesstämning och uppkomst av depressioner (29).   

Hjärnans funktion och anatomi hos deprimerade människor är fortfarande inte 

kartlagd. Men med hjälp av positronemissionstomografi (PET) och 

magnetresonansundersökningar han man sett att det finns vissa förändringar i hjärnan 

hos en del patienter som lider av depression. Det kan t ex visa sig som förtvining av 

nervceller. Det finns forskning som visar att förtvining av nervceller i hjärnan 

inträffar vid svåra traumatiska upplevelser och därmed förändras funktioner i 

hjärnan.  

Nervsystemet är uppbyggt enligt två huvudfunktioner, en stimulerande del som 

aktiverar och en hämmande del som bromsar. De viktigaste signalsubstanserna för 

dessa mekanismer är glutaminsyra och gammaaminosmörsyra (GABA). 

Glutaminsyra fungerar som en stimulerande substans medan GABA har en 

hämmande effekt på nervceller. Balansen mellan de stimulerande och hämmande 

signalsubstanserna är viktig för människans välbefinnande och den psykiska hälsan.  

Det finns tre signalsubstanser som ofta omnämns som betydelsefulla vid depression; 

serotonin, noradrenalin och dopamin. De innehåller en amingrupp och kallas därför 

för monoaminer. Det är inte bara monoaminer som spelar en viktig roll, utan det 

finns även andra substanser som är viktiga för vår psykiska hälsa, t ex acetylkolin.  

Det är de monoaminerga neuronen som producerar monoaminer. Om det inte 

föreligger någon depression hos individen utsöndrar dessa celler normal mängd 

monoaminer och de kan kommunicera med varandra i normal takt (29).  

Brist på noradrenalin i vissa dela av hjärnan har visat sig orsaka depression. 

Läkemedel som specifikt riktar sig mot noradrenalin har visat sig hjälpa vissa 

patienter men inte alla. Det måste därför finnas fler faktorer som orsakar depression.  

Serotonin är en signalsubstans som under de två senaste decennierna varit i centrum 

gällande depression. En ökad mängd serotonin kan orsaka depression, men även brist 
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på serotonin kan leda till ett akut tillstånd. En minskad mängd serotonin främjar en 

minskad mängd noradrenalin (16).  

Den tredje substansen som kan spela roll i depression är dopamin. Dopamin är en 

signalsubstans som främjar belöningskänsla. Det finns teorier om att dopamin spelar 

en roll i depression. Studier har undersökt läkemedel som specifikt riktar sig mot 

dopaminerga ämnen, vilket snabbt verkar lindra depression.  Dopamin är en 

signalsubstans som är associerad med missbruk. Produktion av dopamin stimuleras 

av droger som kokain, opiater och alkohol. Det förklarar varför deprimerade personer 

väljer att självmedicinera med droger och alkohol (16). 

Teorier finns att depression inte enbart beror på halten monoaminer utan att även 

aktiviteten och känsligheten i receptorerna har betydelse vid depressioner. Vid brist 

på respektive monoaminer uppregleras receptorerna, vilket anses ha ett samband med 

depression. När tillgången på monoaminer är stor nedregleras receptorerna istället 

och återgår till det normala tillståndet (29).  

De teorier som finns beträffande uppkomst av depressioner är alltså brist på 

signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin, en rubbad balans mellan de 

olika monoaminerna och en störd funktion i receptorerna som aktiveras av 

monoaminerna. Det verkar inte vara någon enskild signalsubstans som bär ansvaret 

för uppkomsten av depression, utan ett komplicerat samspel av monoaminer, men 

även andra signalsubstanser. Stress, hormoner och immunsystemet har även 

uppmärksammats för förståelsen av depressioner.  

Vid depressioner förekommer hormonella störningar. Anledning är att centrala 

nervsystemet har nära funktionella och anatomiska förbindelser till det hormonella 

systemet. Det har uppmärksammats att deprimerade individer har störd funktion av 

hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln som också kallas för stressaxeln. 

Rubbningar i stressregleringssystemet kan vara medfödda med även förvärvas som 

en följd av t ex traumatiska upplevelser (29).  

Stress som orsakas av t ex separationer, mobbning, flyktingskap och statusförlust kan 

leda till depression. De kända stresshormonerna är adrenalin och kortisol. Hos svårt 

deprimerade personer har det visat sig att kortisolnivån ligger högt dygnet runt, men 

inte hos alla deprimerade. Vid långvarig stress går det noradrenerga systemet upp på 

högvarv, vilket det inte orkar hur länge som helst. Följden blir att det uppstår brist på 

noradrenalin i nervsynapserna och den hämning som signalsubstansen normalt utövar 

på hypotalamus faller bort. Den låga noradrenalinnivån leder till en ökad aktivitet i 

hypotalamus och hypersekretion av CRH (cortikotropin releasing hormon). Det ger i 

sin tur ökad produktion av ACTH (adrenokortikotropt hormon), kortisol och 

kortikosteron. Kortisolnivåerna brukar normaliseras när depressionen går över (29).  
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Depression och isotretinoin  

En studie utfördes in vitro på en neuronal cell-linje för att undersöka om isotretinoin 

reglerar komponenter som är involverade i serotonerg nervtransmission. Det visade 

sig att mängden av sådana serotoninreceptorer som hämmar serotonerga neuron samt 

mängden transportör för återupptag av serotonin tenderade att öka signifikant. 

Författarna till studien hävdar att denna ökade mängd receptorer och transportörer 

kan bidra till minskad tillgänglighet av serotonin vid synapserna vilket kan öka 

depressionsrelaterade beteenden. (17).  

 

Självmord 

Det är mellan 1400 och 1500 personer som begår självmord i Sverige varje år. 

Depressioner och kroppsliga sjukdomar är de vanligaste orsakerna. Det senaste 

årtiondet har det uppmärksammats en svag ökning av självmord bland unga (15-24 

år) (31).  

De självmord som sker inträffar oftast i pressade livssituationer och är vanligtvis inte 

noggrant övervägda. Många självmordsförsök är impulsiva av personer som bär på 

ett svårläkt sår som lätt rivs upp på nytt. Orsak till självmordshandlingar kan vara 

långdragna depressioner med utlösande faktorer som skilsmässa, ekonomiska 

problem, konflikter i familj eller på arbetsplats eller någon annan typ av katastrof. 

Plötsliga kriser och katastrofer ökar risken för självmord. Helger och högtider kan 

vara tillfällen då individen påminns om sin ensamhet och isolering från sociala 

situationer, vilket också ökar risken för självmord. De flesta personer som begår 

självmord är väldigt osäkra på om de vill leva eller dö. Personens omgivning kan 

därför vara avgörande för om den självmordsbenägna individen överlever eller inte. 

Stark ångest, hopplöshetskänsla och tillbakadragenhet är tecken på att en 

självmordsbenägen person håller på att förlora möjligheten att styra sitt liv (29).  

 

Instrument för att mäta aknegrad, livskvalitet eller depressionsgrad 

Skindex 

Skindex är ett instrument utformat som en enkät med 16 olika frågor som individen 

lätt kan svara på själv vid läkarbesök. Frågorna handlar om känslomässiga, 

funktionella, och symptomatisk aspekter av aknebesvär. I detta litteraturarbete 

används en Skindex skala med poäng mellan 0-64, 0 = inga besvär och 64 = mycket 

svåra besvär. (17) 
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Leeds acne grading scale 

Leeds acne grading scale är ett system där svårighetsgraden av akne betygsätts med 

intervallet 0-10 (32). 

 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) 

DLQI är en skala som används för att mäta hur en sjukdom eller hur en 

behandlingseffekt påverkar patientens livskvalitet (18). Det är ett enkelt 

frågeformulär som har använts vid olika hudåkommor, bla akne (22). Genom att 

patienterna svarar på olika väsentliga frågor regelbundet kan man få information om 

hur livskvaliteten ser ut olika perioder (18). Värdet på DLQI blir högre ju mer 

påverkad patienten blir av mätvariabeln. Är DLQI över 10 rekommenderas 

insättande läkemedel för behandling (19).  

 

The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) 

WHOQOL-BREEF används för att internationellt kunna bedöma livskvalitet med 

kulturella jämförelser. WHOQOL består av 26 frågor som mäter fysisk hälsa, 

psykisk hälsa, sociala relationer och miljö genom att poängsättas (21). Poängskalan 

som används att poängsätta frågorna är 0-100. Höga poängvärden anger bättre 

livskvalitet och lägre värden anger en sämre livskvalitet (34). 

 

 

Becks Depression Inventory (BDI) 

BDI används för att mäta grad av depression hos vuxna. BDI grundar sig på kliniska 

observationer och ofta förekommande symptom som beskrivs från depressiva 

patienter.  Observationer och beskrivningar kan mäta depressionens svårighetsgrad 

genom att de inordnas i ett självskattningsformulär. Formuläret innehåller totalt 21 

olika symptom som uppskattas på en skala mellan 0-3 som visar svårighetsgraden 

(20). De 21 symtom som mäts är: sinnesstämning, pessimism, känsla av 

misslyckande, bristande tillfredsställelse, skuld, bestraffning, självförakt, 

självförebråelser, självmordstankar, gråt, retlighet, socialt tillbakadragande, 

obeslutsamhet, förändrad kroppsuppfattning, svårigheter att arbeta, sömnlöshet, 

trötthet, aptitförlust, viktminskning, oro för hälsan och förlust av sexuellt intresse. 

(33) 

 

The Hospital anxiety and depression scale (HAD)  
HAD är ett självskattningsformulär som mäter patienters sinnesstämning. I HAD-

skalan kan ångest och depression studeras samtidigt som man får separata poäng för 

varje område. Det visar vart patienten befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. HAD-

skalan används även för att studera själva förloppet. Patienten fyller i skalan 

regelbundet och effekten av insatt behandling kan därmed studeras.  

Testet består av sju frågor om depression och 7 frågor om ångest. Varje fråga kan ge 

tre poäng som mest. Poängen summeras och 8 -10 poäng indikerar milda-måttliga 

besvär. Över 10 poäng indikerar ett signifikant tillstånd som motiverar till eventuellt 

behandling (23). 
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Hamilton depression Rating Scale 

Hamilton Depression Rating Scale är en skala med 17 frågor som utvärderar 

nedstämdhet, depression och ångest. Skalan är oftast 5-gradig och kan utvärderas 

med 0-4 poäng. 0=frånvarande av symptom och 4=mycket svåra symptom. Den 4-

gradiga används vid extrema symptom och vid den 3-gradiga är 0 = frånvarande av 

symptom och 2 = definitiva symptom (30). 

 

Syfte  

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om behandling med läkemedlet 

Roaccutan kan orsaka psykiatriska symptom, såsom depression och ångest och leda 

till självmord.  

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

Till detta litteraturarbete gjordes en sökning i Pubmed via Linnéuniversitetets 

bibliotek. Med hjälp av olika sökord hittades de relevanta studierna.  

Till en början användes sökorden ”Roaccutan sucide”. Det gav 70 träffar och abstract 

lästes igenom till samtliga. Av dessa var det 2 studier som besvarade frågeställningen 

bäst och valdes därför.  

För att begränsa utbudet och samtidigt få tillgång till andra studier lades 

avgränsningar till och sökorden ändrades till ”association between isotretinoin 

therapy and depressive symptoms”. Studierna skulle vara av en typ som kallas 

”clinical trial”, vara skrivna på engelska och utförda på människor. Efter denna 

sökning erhölls 5 träffar. Abstract till de 5 studierna lästes igenom och det var 2 

studier som besvarade frågeställningen bäst och valdes därför.  

Med samma metod användes nya sökord för att återigen få ett annat utbud och hitta 

ytterligare studier. Sökorden som användes var ”Roaccutan quality of life”. Efter 

denna sökning erhölls 13 träffar och abstract lästes igenom på samtliga. Det var 1 

studie som besvarade syftet bäst och valdes.  

För att även studera om isotretinoin fysiskt orsakar depression användes sökorden ” 

functional brain isotretinoin”, utan avgränsningar. Det resulterade i 5 träffar och 

abstract lästes återigen igenom på samtliga träffar. Det var 1 studie som besvarade 

frågeställningen bäst och valdes därför.  
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RESULTAT 
 

Studie 1 

Prospective study of depressive symptoms and quality of life in acne vulgaris 

patients treated with isotretinoin compared to antibiotic and topical therapy.  

Ng et al., 2002 (24).  

En prospektiv pilotstudie genomfördes i syfte att utvärdera depressiva symptom och 

livskvalité hos aknepatienter som behandlats med isotretinoin eller antibiotika. Det 

var 215 patienter som deltog i studien, varav 174 st fick isotretinoin och 41 st fick 

antibiotika. Patienterna var mellan 15 – 50 år, hade måttlig till svår akne och hade 4 

poäng eller högre på Leeds Acne Grading Scale. Patienterna som inkluderades i 

studien fick inte vara gravida, amma, ha någon medicinsk sjukdom, fått diagnosen 

depression eller använda läkemedel som antidepressiva, kortikosteroider, 

anabola steroider eller andra depression-inducerande läkemedel. Samtliga patienter i 

isotretinoingruppen behandlades med 40 mg/dag. Dosen ökades sedan till 1,0 mg/kg 

kroppsvikt/dag i 1 månad och justerades sedan för att den totala kumulativa dosen 

skulle bli 120 mg/kg kroppsvikt under 5-6 månader. Gruppen som fick isotretinoin 

hade svårare akne än gruppen som behandlades med antibiotika. Studien utfördes 

genom att betyg- och poängsätta patienternas depressiva symptom livskvalitet och 

svårighetsgraden av akne.  Livskvaliteten mättes via Världshälsoorganisationens 

dokument Organisation Quality of Life (WHOQOL-BREF) och depressiva symptom 

mättes med hjälp av självskattningsformuläret BDI. Symptom och livskvalitet 

betygssattes vid 4 tillfällen, vid baslinjen, efter 1 månad, 3 månader och i slutet av 

behandlingen. Betygen jämfördes mellan de två grupperna.  

Studien resulterade i att skillnaden i betyg mellan grupperna skiljde sig inte 

signifikant.  

Poäng i Leeds Acne Grading Scale visade sig sjunka med en signifikant skillnad 

under behandling med isotretinoin, vilket tyder på att aknen förbättrades. 

BDI-poängen var väldigt jämn över samtliga besök för isotretinoinpatienterna 

jämfört med baslinjen. Vid baslinjen var BDI i genomsnitt 3,5 och efter 6 månader 

var BDI i genomsnitt 3,0, vilket inte är någon signifikant skillnad. BDI i 

isotretinoingruppen jämfört med antibiotikagruppen visade heller inga större 

skillnader, utan poängen är väldigt jämna i båda grupperna under samtliga besök. 

Det var 18 patienter totalt som vid baslinjen, utan att ha diagnostiserats som 

deprimerade, hade BDI >10. De patienter i isotretinoingruppen som hade BDI >10 

hade fått en signifikant minskning av sina depressiva symptom i slutet av 

behandlingen.   

Poängen för WHOQOL-BREF skiljde sig inte signifikant mellan grupperna. I studien 

redovisas endast resultatet för hur WHOQOL-BREEF såg ut under 
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isotretinoinbehandlingen. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas över samtliga 

tidpunkter jämfört med baslinjen i denna grupp.   

Det var 5 patienter av de 174 som behandlades med isotretinoin som klagade över att 

vara nedstämda. De patienterna fick därför avsluta behandling. Även om inga 

patienter fick avsluta sin behandling av de som använde antibiotika är 5 patienter av 

174 isotretinoinpatienter ett för litet tal för att statistiskt påvisa ett samband mellan de 

båda behandlingarna enligt författarna.  

 

Studie 2 

Depressive symptoms and suicidal ideation during isotretinoin treatment: a 12-

week follow-up study of male Finnish military conscripts 

Henriksson et al., 2009 (25).   

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 

isotretinoinbehandling och depressiva symptom eller självmordsbenägenhet. Det var 

135 män men en genomsnittålder på 20 år från ett militärsjukhus för försvarsmakten i 

Finland som deltog i studien. Samtliga fick isotretioninbehandling i 12 veckor, varav 

126 st fullföljde studien. Försökspersonerna hade måttlig till svår akne och 

utvärderades vid 3 olika besök, vid baslinjen (0 veckor), efter 4-6 veckor samt efter 

10-12 veckor. De doser som patienterna ordinerades framgår inte i studien. 

Författarna nämner endast att aknepatienter vanligtvis doseras med 0,5 mg/kg 

kroppsvikt/dag.   

Vid besöken fick försökspersonerna med poäng utvärdera sina eventuella 

depressionssymptom i ett BDI-formulär, 10 poäng eller mer innebar måttliga 

depressiva symptom. Även självmordsbenägenhet definierades i 

självskattningsformuläret BDI, 1 poäng eller mer definierades som 

självmordsbenägenhet. Svårighetsgraden av akne definierades med hjälp av ett 

betygsystem som kallas Leeds Acne Grading System och hur aknen påverkade 

deltagarnas livskvalitet mättes med hjälp av Dermatology Life Quality Index 

(DLQI). 

Resultatet av denna studie blev att de 126 patienterna som fullföljde studien visade 

låga tal av BDI som i genomsnitt blev lägre i takt med besöken. Det var 9 patienter 

som uppvisade minst måttliga depressiva symptom med BDI >10 vid baslinjen som 

hos 8 av de 9 i slutet av behandlingen visade BDI <10. Det var 117 patienter som vid 

baslinjen visade BDI <10. Av dessa 117 var det 4 patienter som utvecklade 

psykiatriska symptom under behandlingen. De 4 patienterna visade ett genomsnittligt 

BDI på 17 vid de andra besöken. 

Graden självmordstankar minskade signifikant från baslinjen jämfört med slutet av 

behandlingen. Ingen av patienterna hade konstant självmordsbenägna tankar enligt 

utvärderingarna vid besöken. Det var 17 patienten som rapporterade 

självmordstankar vid baslinjen och 7 av de rapporterade även självmorsstankar på 
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något av de andra besöken. Av de 109 som inte rapporterade självmordstankar vid 

baslinjen gjorde 3 det vid något av resterande besök.  

Det var nio patienter som fick avbryta behandlingen. En person fick avbryta 

behandlingen p g a självmordsförsök. Alkohol var inblandat vid händelsen. Två 

patienter avbröt p g a biverkningar av medicineringen, näsblödning och melena 

(svart avföring). Fyra patienter avbröt värnplikten och en patient förflyttades till ett 

annat område inom värnplikten. De kunde därför inte komma till kontrollbesöken. En 

patient avbröt behandling av okända skäl.  

Poäng enligt Leeds Acne Grading System sjönk i takt med besöken och ingen 

varaktig förändring kunde ses i livskvaliteten hos deltagarna. 

 

Studie 3 

Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who 

were treated with either isotretinoin or topical agents 

Kaymak et al., 2009 (26).  

 

Syftet med denna studie var att kontrollera om patienter med akne som behandlats 

med isotretinoin upplevt signifikanta ökningar i psykiatriska symptom jämfört med 

patienter som behandlades med en lokalbehandling på huden. Det var 78 patienter 

med svår, måttlig och mild akne som deltog i den 4-månaders långa prospektiva och 

kontrollerade studien. Patienterna som deltog i studien var tvungna att göra ett 

graviditetstest innan behandling. De fick inte använda tetracyklinderivat eller andra 

A-vitamin preparat. Isotretinoinpatienterna tilldelades 0,5-0,8 mg/kg kroppsvikt/dag 

som sedan justerades så att den kumulativa dosen blev 100 mg/ kg kroppsvikt under 

minst 20 veckor.  

 

De psykiska tillstånden kontrollerades vid baslinjen samt andra och fjärde månaden. 

Deltagarna fick utvärdera sin livskvalitet genom att fylla i olika enkäter och skalor, 

dermatology life quality index (DLQI), the Hospital anxiety and depression (HAD) 

scale och the beck depression inventory (BDI).  

Det var 29 patienter i lokalbehandlingsgruppen och 36 patienter i isotretinoingruppen 

som fullföljde studien. De som avbröt behandlingen gjorde det av olika anledningar; 

frivilligt på grund av brist på effekt av behandlingen, muskelvärk och huvudvärk.   

Studien visade att de båda grupperna uppvisade liknande psykiska symptom på 

liknande nivåer jämfört med varandra vid baslinjen. Efter besöket andra månaden 

uppvisade patienterna med lokalbehandling en signifikant försämring av livskvalitet 

jämfört med gruppen som behandlades med isotretinoin. Vid besöket den 4:e 

månaden hade livskvalitet och psykiatriska symptom förbättrats i isotretinoingruppen 

jämfört med baslinjen med en signifikant skillnad. 
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Studie 4 

Adverse effects of isotretinoin: A retrospective review of 1743 patients started 

on isotretinoin 

Rademaker, 2010 (27).  

 

Studien utfördes för att granska biverkningar som orsakas av behandling med 

isotretinoin. Det är en retrospektiv studie med 1743 deltagare som startade med 

isotretinoinbehandling. Patienterna hade ordinerats olika doseringar efter olika 

indikationer; akne vulgaris, rosacea, hårsäcksinflammation eller hudinflammation. 

Startdosen för de flesta patienterna var 1 mg /kg kroppsvikt / dag som justerades 

därefter till en kumulativ dos på 150 – 160 mg / kg  under 5 månader. Eftersom 

deltagarna hade olika indikationer ingick andra doseringar i studien. Det fanns 4 

olika dosgrupper: mycket låg dos <0,25 mg / kg kroppsvikt/ dag , låg dos 

0,26-0,50 mg / kg kroppsvikt/ dag, medeldos 0,51-0,75 mg / kg kroppsvikt / dag och 

hög dos 0,76-1,0 mg / kg kroppsvikt / dag.  

 Det var en femtedel (18,5 %) av patienterna som inte rapporterade några 

biverkningar under studieperioden. Den vanligaste rapporterade biverkningen var 

uppkomst av porer. Det påverkades 78 %  av deltagarna av. Eksem och trötthet 

rapporterades av 12 %. Biverkningarna var dosberoende. Ju högre dos desto större 

var risken att drabbas av biverkningar. Det var 24 patienter som inte fullföljde sin 

behandling. De avslutade behandlingen på grund av biverkningar; porer, 

humörförändringar, trötthet, eksem och graviditet. Inga rapporter om självmord eller 

självmordstankar fanns.  

 

 

 

Studie 5 

Association of suicide attempts with acne and treatment with isotretinoin: 

retrospective Swedish cohort study 

Alfredsson et al., 2010 (13).  

En retrospektiv kohortstudie gjordes i Sverige för att bedöma risken för 

självmordsförsök innan, under och efter behandling av svår akne med isotretinoin.  

Patienterna som inkluderades i studien var samtliga som behandlats med isotretionin 

mot svår akne i det svenska patientregistret mellan 1980-1989, vilket var 5756 

patienter i ålder 15 – 49 år. Behandlingstiden för samtliga patienter var i genomsnitt 

6 månader. I studien kontrollerades även dödsregistret mellan 1980-2001 för att 

analysera de självmord som inträffat. Statistik för självmordsförsök beräknas upp till 

3 år före, under och upp till 15 år efter avslutad behandling.  

I studien beräknades den totala persontiden före, under och efter avslutad behandling, 

dvs den sammanlagda tid som varje person i behandlingsgruppen riskerar att drabbas 

av ett självmordsförsök. Persontiden delades upp efter ålder, kön och kalenderår. 



20 
 

Med hjälp av socialstyrelsens nationella statistik beräknades sedan det förväntade 

antalet självmordsförsök. Antalet självmordsförsök dividerades med det förväntade 

antalet självmordsförsök och ett standardiserat incidensförhållande erhölls.  

Studien visade att det var 24 patienter i dödsregistret som hade behandlats med 

isotretinoin och begick självmord. Under perioden var det även 128 patienter som 

hade varit inlagda på sjukhus på grund av självmordsförsök. Det var 32 patienter som 

vårdades för självmordsförsök före behandling med Roaccutan, 20 patienter som 

vårdades under eller inom ett år efter avslutad behandling och 76 patienter som 

vårdades mellan två och 15 år efter behandlingen. 

Det standardiserade incidensförhållandet för tre år före behandling ökade för varje år. 

För totalt antal självmord tenderade det standardiserade incidensförhållandet öka 

under året innan behandling 1,57 (95% konfidensintervall 0,86 - 2,63) in. Detta 

fortsatte sedan att öka och var som högst 6 månader efter avslutad behandling. Det 

standardiserade incidensförhållandet var då 1,78 (95% konfidensintervall 1,04 - 2,85) 

för totalt antal självmordsförsök. Förhållandet gick sedan ner inom tre år efter 

avslutad behandling.   

I studien beräknas att när 2300 patienter som behandlas med isotretinoin riskerar en 

patient att utföra ett självmordsförsök. 

Studiens slutsats blir att en ökad risk för självmordsförsök är uppenbar upp till sex 

månader efter avslutad behandling med isotretinoin. Rekommendation är därför att 

övervaka patienter med självmordsbeteende i upp till ett år efter behandlingen har 

avslutats 

Författarna hävdar att eftersom risken för självmordsförsök ökade gradvis redan 

innan patienterna behandlades med isotretionin kan inte högst risk 6 månader efter 

behandlingen enbart bero på isotretinoin, utan andra faktorer. 

 

Studie 6 

Functional brain imaging alterations in acne patients treated with isotretinoin 

Ashraf et al., 2005 (17).  

För att isotretinoin ska kunna orsaka depression, måste substansen ha en effekt på 

hjärnan. Denna pilotstudie utfördes för att studera om isotretinoin har någon effekt på 

hjärnans funktion. Syftet var att i sin tur analysera om substansen fysiskt har något 

samband till depression och självmord hos aknepatienter.  Det var 28 patienter i 

åldrarna 18-50 år som deltog i studien, 13 patienter behandlades med 1 mg/kg 

kroppsvikt isotretinoin och 15 patienter behandlades med standarddosering av något 

antibiotikum. Läkaren valde vilken behandling som skulle tilldelas vem, studien var 

icke-blindad och pågick i 4 månader. Personer som hade en historia med medicinsk 

eller neurologiska sjukdom, psykisk störning, dysfori, alkohol- eller drogmissbruk, 

skallskada, cerebal infektionssjukdom, dyslexi och postmenopausala kvinnor 
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exkluderades från studien. Vid baslinjen och efter 4 månaders behandling mättes 

hjärnans funktion genom scanning med positronemissionstomografi.  

Symptom på depression mättes med Hamiltons Depression Rating Scale och därefter 

en gång i månaden under hela behandlingstiden. Svårighetsgraden av akne mättes 

genom att läkaren fyllde i en enkät med poäng från 0 (ingen akne) till 6 (mycket svår 

akne). Patienterna fick även fylla i Skindex frågeformulär.  

Enligt läkarna hade isotretinoinpatienterna svårare akne än de patienter som fick 

antibiotika, men enligt patienterna själva fanns inga signifikanta skillnader mellan de 

två grupperna i akne, beteende eller depression som mättes med Skindex och de båda 

grupperna hade i genomsnitt måttliga besvär enligt denna skala. Det fanns heller inga 

skillnader som kunde påvisa depressiva symptom med Hamiltons Depression Rating 

Scale, de båda grupperna hamnade i genomsnitt på denna skala under 1.   

Det visade sig att isotretinoinbehandling var associerad med en minskad metabolism 

i en del av hjärnan som kallas orbitofrontala cortex och är känt för att förmedla 

symptom på depression. Det kunde inte ses i patienterna som behandlades med 

antibiotika. Isotretinoinbehandling verkade därför vara förknippat med förändringar i 

hjärnans funktion. I isotretinoingruppen var det 5 patienter som upplevde huvudvärk. 

Dessa patienter hade även förändringa i irritabilitet och humör enligt de själva, 

familjen eller forskare. Alla dessa individer hade dessutom minskningar av 

metabolism i hjärnan med behandlingen (17). 

 

Sammanställning av granskade studier 

De sex granskade studierna sammanfattas i Tabell I (studierna 1-3) och i Tabell II 

(studierna 4-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabell I. Sammanställning av studie 1-3. 

 

 Studie 1 Studie 2 Studie 3 

Författare och 

publiceringsår  

Schweitzer et al., 2002 Rehn et al., 2009 Kaymak et al., 2009 

Studietyp Prospektiv pilotstudie Prospektiv öppen studie Prospektiv studie  

 

Syfte Att utvärdera depressiva symptom 

och livskvalité hos aknepatienter 

som behandlats med isotretinoin 

eller antibiotika. 

Att undersöka om det finns ett 

samband mellan 

isotretinoinbehandling och 

depressiva symptom eller 

självmordsbenägenhet 

Att undersöka om behandling med 

isotretinoin orsakar psykriatriska 

symptom jämfört med 

lokalbehandling på huden 

Antal deltagare 215 st 135 st 78 st 

Åldrar  15-50 år 20 ± 0.884 år - 

Exklusions- 

kriterier 

gravida, amma, ha någon 

medicinsk sjukdom, fått diagnosen 

depression, använda läkemedel 

som 

antidepressiva, kortikosteroider, 

anabola steroider eller andra 

depression-inducerande läkemedel 

- Gravida, användning av 

tetracyklinderivat eller andra A-

vitamin preparat. 

Inklusions- 

kriterier 

måttlig till svår akne, 4 poäng eller 

högre på Leeds 

Acne Grading Scale 

måttlig till svår akne svår, måttlig, mild akne 

Studietid 5-6 månader 12 veckor 4 månader 

Instrument WHOQOL-BREF, BDI, kallas 

Leeds Acne Grading System 

BDI, DLQI, kallas 

Leeds Acne Grading System 

DLQI, HAD, BDI 

Resultat Inget direkt samband funnet 

mellan depression 

och isotretinoin.  

Isotreinoin, depression och 

självmordstankar verkar på 

gruppnivå inte ha något 

samband. Enskilda individer 

kan dock vara känsliga för att 

påverkas psykiskt.  

Isotretinoin verkar inte 

öka depressiva symptom jämfört 

med kontrollgruppen 

Istället verkar 

isotretinoinbehandlingen förbättra 

både depressiva symptom 

och livskvaliteten. 
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 Studie 4 Studie 5 Studie 6 

Författare och 

publiceringsår  

Rademaker, 2010 Sundström et al., 2010 Bremner et al., 2005 

Studietyp Retrospektiv studie Retrospektiv kohortstudie Pilotstudie 

Syfte Att granska biverkningar som 

orsakas av behandling med 

isotretinoin. 

Att bedöma risken för 

självmordsförsök innan, under 

och efter behandling av svår 

akne med isotretinoin 

Att analysera om isotretinoin fysiskt 

har något samband till depression och 

självmord hos aknepatienter. 

Antal deltagare 1743 st 

 

5756 st 28 st 

Åldrar  - 15-49 år 18-50 år 

Exklusions- 

Kriterier 

- - En historia med medicinsk eller 

neurologisk sjukdom, psykisk 

störning, dysfori, alkohol- eller 

drogmissbruk, skallskada, cerebal 

infektionssjukdom, dyslexi, 

postmenopausala kvinnor. 

Inklusions- 

Kriterier 

Indikationer; akne vulgaris, 

rosacea, hårsäcksinflammation, 

hudinflammation. Behandlade med 

isotretinoin. 

Samtliga i Sverige som 

behandlats med isotretionin 

mot svår akne i mellan 1980-

1989 

 

Studietid Studieresultat från 6 år, de flesta 

fick 

5 månaders behandling 

Genomsnittlig behandlingstid: 

6 månader 

4 månader 

Instrument - - Positronemissionstomografi, 

Hamiltons Depression Rating Scale, 

Skindex 

Resultat Inga rapporter om självmord eller 

självmorstankar fanns. Studien 

visade att isotretinoin ger ganska 

milda biverkningar och att ju lägre 

doser desto bättre gällande negativa 

effekter. 

En ökad risk för 

självmordsförsök är uppenbar 

upp till sex månader efter 

avslutad behandling med 

isotretinoin. 

Behandling med isotretinoin verkar 

vara associerad med förändringar i 

hjärnans funktion.  

Tabell II. Sammanställning av studier 4-6. 



24 
 

DISKUSSION  

Resultat 

Syftet med litteraturarbetet var att studera om behandling med Roaccutan kan orsaka 

psykiatriska symptom och leda tillsjälvmord. De flesta studier som har granskats i 

detta arbete tyder på att det inte finns något samband mellan isotretinoinbehandling 

och psykiatriska symptom såsom ångest, depression och självmordstankar.   

I den första studien (24) var BDI väldigt jämn i både isotretinoingruppen och 

antibiotikagruppen från baslinje till slutet av behandling. Det tyder på att det inte 

fanns någon väsentlig skillnad av depressiva symptom inom eller mellan grupperna. 

De patienter som vid baslinjen i denna studie hade BDI >10 hade fått en signifikant 

förbättring av sina måttliga depressiva symptom i takt med isotretinoinbehandlingen. 

Det förbättrade tillståndet kan tänkas bero på aknereduceringen i detta fall. I denna 

studie kunde ett exempel uppmärksammas som även har visat sig i fallrapporter, dvs. 

att det var 5 patienter som fick avbryta behandlingen p g a nedstämdhet. Det kan 

tolkas som att dessa patienter var särskilt mottagliga för att utveckla depressiva 

symptom med isotretinoin. Samtidigt är 5 patienter av 174 behandlade ett för litet tal 

för att statistiskt påvisa ett samband (24). 

Den andra studien (25) visar att de flesta patienterna med psykiatriska symptom vid 

baslinjen inte rapporterade dessa symptom resterande besök. Under behandlingen var 

det bara 4 patienter som utvecklade psykiatriska symptom under behandlingen, vilket 

kan bero på särskild mottaglighet för depressiva symptom. Patienten som avbröt 

behandlingen p g a självmordsförsök hade enligt författarna i studien inte uppvisat 

några självmordstankar tidigare och hade endast haft BDI 3 i genomsnitt på besöken 

innan självmordsförsöket. Det tyder på att självmordsförsöket kan har varit en 

ogenomtänkt spontan händelse som kan ha berott på en rad andra faktorer än 

läkemedlet, men det är inte heller omöjligt att den utlösande faktorn var 

behandlingen. Personen var dock berusad av alkohol vid självmordsförsöket. I 

studien deltog endast män, vilket kan ses som en begränsning. Studien kunde ha 

pågått längre än 12 veckor eftersom behandlingar med isotretinoin vanligtvis pågår i 

minst 16 veckor. En kontrollgrupp hade dessutom gett ett mer trovärdigt resultat. Det 

kan tolkas som ett minus att doseringar inte framgick i studien. Som nämns i studie 4 

(27) verkade högre doser bidra till fler biverkningar. Då inte doseringar framgår i 

studien kan resultatet eventuellt bero på låga doseringar. 

Även den tredje studien (26) visar att isotretionin inte verkade öka psykiatriska 

symptom såsom depression och ångest. Behandling av akne med isotretinoin verkade 

istället enligt denna studie förbättra livskvalitet, depression och ångest, troligtvis 

även här p g a den reducerade aknen som behandlingen ger.  

I den fjärde studien (27) har patienter med olika indikationer inkluderats. Det 

minskar trovärdigheten eftersom det kan misstänkas vara större risk för 

självmordstankar hos patienter med svårare hudbesvär. Dosen var dessutom något 

hög, vilket kan förklara att det förekom mycket biverkningar. I detta litteraturarbete 

har dock inga andra indikationer än akne studerats. Eftersom det i denna fjärde 
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studie (27) förekom andra indikationer än akne kan det vara möjligt att högre 

kumulativa doser än 150 mg/kg kroppsvikt ger ett bättre resultat, men gällande akne 

som tidigare nämnts, erhålls inte ett bättre resultat om högre doser än så används.   

Den femte studien kunde konstatera att isotretinoinbehandling hos aknepatienter ger 

en ökad risk för självmord. Som nämns i studien riskerar en patient att utföra ett 

självmordsförsök när 2300 patienter behandlas. Då denna biverkan är så ovanlig är 

det fortfarande svårt att med denna typ av studie konstatera att det beror på 

behandlingen eller andra faktorer, exempelvis indikationen, isolering från sociala 

situationer, mobbning eller helt andra orsaker som inte har med indikationen alls att 

göra. Då antalet deltagare är så pass stort i denna studie ökar det trovärdigheten för 

siffrorna att de självmord som inträffat troligtvis inte är någon slump, utan att det har 

med behandlingen eller indikationen att göra.   

I den sjätte studien finns det också ett antal begränsningar som är väsentliga att 

nämna. Det var väldigt få patienter som deltog i studien, vilket kan ha varit en orsak 

till att något samband mellan depression och isotretinoin inte hittades. De 

isotretinoinpatienterna som drabbades av huvudvärk uppvisade alla en minskad 

metabolism i hjärnans funktion. Det innebär att läkemedelet påverkar funktioner i 

hjärnan. Dock var patienterna varken randomiserade eller slumpmässigt valda och de 

som fick antibiotika tilldelades olika sorter. En större, randomiserad, 

placebokontrollerad studie skulle ge mer konkreta resultat 

 

I studierna har patienterna slumpmässigt valts ut i en population utan att 

svårighetsgraden av akne har kontrollerats. De använda studierna randomiserades 

dessutom inte. De olika metoderna gör att patienterna inte kan anses som jämförbara. 

Det finns många olika variabler som kan påverkar depressiva symptom som är svåra 

att kontrollera om inte grupperna är jämförbara med varandra. Om den 

isotretinoinbehandlade gruppen lider av svårare akne än kontrollgruppen kan 

självmordstankarna snarare bero på ” confounding”, vilket innebär att indikationen 

orsakar biverkningarna istället för läkemedlet. 

I en av studierna (24) har samtliga patienter kontrollerats, både kontrollgrupp och 

behandlingsgrupp, genom att kriterier enligt Leeds Acne Grading scale krävdes. Det 

gör patienterna något mer jämförbara. Däremot framgår det i studien att 

isotretioningruppen, trots detta, hade svårare akne än antibiotikagruppen. Pateinterna 

är därför fortfarande inte helt jämförbara. Eftersom isotretinoin är det läkemedel som 

är indicerat för svår cystisk akne och är den behandling som svarar mot just denna 

indikation kan det vara etiskt svårt att använda en kontrollgrupp som är jämförbar.  

Behandling av akne med isotretinoin visade sig t o m förbättra livskvalitet, 

depression och ångest. Under isotretinoinbehandling kan depressiva symptom 

förbättras hos patienter pga förbättrade akneproblem. Om behandling med 

isotretinoin fysiskt bidrar till ökade depressiva symptom samtidigt som förbättrade 

akneproblem sänker symptomen ser man inte om själva behandlingen fysiskt har 

bidragit till ett samband med den metod som använts.  Det är därför möjligt att 

livskvalitet och depressiva symptom förbättras tydligare några månader efter 
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avslutad behandling. Det framgår även att rekommendationer är att övervaka 

patienterna i ca ett år efter avslutad behandling. De studier som endast kontrollerar 

patienterna vid behandling känns mindre pålitliga. En möjlighet finns att det hade 

kunnat finnas tecken på depression och självmordstankar om man hade fortsatt 

kontrollera patienterna i ytterligare några månader till. 

Studierna som används i detta litteraturarbete är icke-blindade, vilket också sänker 

trovärdigheten. Bias uppkommer även lättare i provtagning och betyg av effektmått 

genom att förväntningseffekter påverkar patienterna.  

Isotretionin påverkar hjärnans utveckling (12) och i studie 6 (17) påvisades effekter 

på hjärnans funktion. Möjligen kan olika individer reagera olika på isotretinoin så att 

vissa individer blir mer känsliga för depressiva effekter än andra. Då metoderna går 

ut på att patienterna själva uppskattar sina symptom i ett formulär är det svårt att 

bevisa sådana spekulationer. En självskattningsskala har dessutom ett antal andra 

begränsningar. En idé hade varit att kombinera dessa självskattningsskalor med 

psykiatriska intervjuer för att få en bättre bild av de depressiva symptomen.  

Detta litteraturarbete bygger på både prospektiva och retrospektiva kohortstudier. I 

prospektiva studier kan gruppen kontrolleras bättre än i retrospektiva. I retrospektiva 

har man klara mätvärden att gå efter och måste därför lita på dem. När kohortstudier 

görs på en ganska ovanlig biverkan som självmord är det bra om populationsgruppen 

är stor. Det är annars bättre att göra en randomiserad och placebo-kontrollerad 

klinisk studie, vilket kan vara svårt för det aktuella syftet. 

 

Akne och depression  

Akne ses oftast som en ganska mild sjukdom, men den kan få ganska stora 

konsekvenser framförallt hos ungdomar. Aknen kan påverka livet och självkänslan 

kraftigt. Det kan bidra till både social isolering, mobbning och statusförlust. Man 

tycker själv att man inte duger mycket till, att man presterar sämre än andra och att 

ingenting är roligt längre, vilket gör att framtiden ser mörk ut. Detta ger i sin tur en 

form av stress som kan framkalla frustation, förtvivlan och en djup depression. Det 

kan styra tankarna till ett självmordsförsök för att slippa det ”hemska” livet. Det är 

därför mycket viktigt att aknepatienter snabbt tas på allvar och att de får en 

behandling som är effektiv för individen. Fungerar inte den utvalda behandlingen är 

det viktigt att ett nytt preparat testas för att aknen inte ska styra individens liv (29). 

I de enskilda fall där depression och självmord inträffat hos aknepatienter som 

behandlats med isotretinoin kan diskuteras om det är läkemedlet, aknen eller en 

kombination som orsakat de psykiatriska sjukdomarna. Depressioner är ganska 

vanliga inte minst bland ungdomar som också är mest drabbade när det gäller akne. 

Troligtvis finns det individer som påverkas psykiskt negativt p g a läkemedlet, varav 

de exakta mekanismerna kräver mer forskning. Studier visar t o m att det är större 

risk att få en sämre livskvalitet om man inte behandlas med isotretinoin, troligtvis 

eftersom det är ett mycket effektivt läkemedel mot akne. 
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Fortsatt forskning 

I detta litteraturarbete redovisas både större studier med ett stort antal deltagare och 

mindre studier med ett mindre antal med liknande metoder. Ett mer konkret resultat 

skulle kunna erhållas genom att göra fler stora studier som framförallt syftar till att 

mäta de fysiska effekterna i hjärnan. Då är det lättare att avgöra om de studier som 

hävdar att isotretioninbehandling ökar risken för depression och självmordstankar 

beror på behandlingen eller inte. Randomiserade, dubbelblinda och 

placebokontrollerade studier behövs också för att kunna besvara denna 

frågeställning.  
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SLUTSATS 

Detta litteraturarbete tyder på att behandling med Roaccutan hos aknepatienter inte 

orsakar psykiatriska symptom eller självmord. Snarare verkar det vara aknebesvären 

som påverkar patienternas livskvalitet negativt. Det finns dock enskilda individer 

som verkar vara mer mottagliga för att drabbas av depressiva symptom i samband 

med behandlingen. Det finns för lite underlag för att denna fråga ska kunna besvaras 

med säkerhet. Mer forskning kring detta ämne är önskvärt, framförallt forskning hur 

de biologiska aktiviteterna i kroppen påverkas av läkemedlet.   
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