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Sammanfattning 
  
Isotretinoin är ett licensläkemedel som främst används för att behandla svår akne hos patienter som 
inte har blivit hjälpta av andra behandlingar och akne med risk för ärrbildning. Att akne är en mycket 
vanlig hudsjukdom visade man bland annat i en svensk undersökning där en av tre ungdomar har 
besvär som kräver behandling. Ca 85% av alla tonåringar har akne. Isotretinoin är det effektivaste 
medlet mot akne idag. Konventionell behandling med isotretinoin i doser mellan 0,5-1,0 mg/kg.dag är 
effektiv men ger ibland svåra biverkningar. De dos-relaterade biverkningarna är anledningen till att 
många inte klarar av att fullfölja behandlingen. Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om 
alternativ behandling med låg-dos isotretinoin (0,20-0,4 mg/kg.dag) kan minska biverkningarna men 
ändå ge lika bra resultat som den konventionella behandlingen samt att undersöka om läkemedlet är 
lämpligt att användas även vid mild och måttlig akne så att många fler kan få hjälp att bli fria från sina 
besvär. Via Linnéuniversitetets bibliotek gjordes en sökning i databaserna Pubmed och Meshdatabase 
för att hitta relevanta artiklar för detta arbete.  

Enligt de studier, som har granskats i detta litteraturarbete, är låg-dos behandling med isotretinoin ett 
bra och möjligt alternativ för patienter med mild till måttlig akne och ger färre och mildare 
biverkningar i jämförelse med konventionell behandling. Även svår akne kan med fördel behandlas 
med lägre doser isotretinoin, vilket är ett bra alternativ till patienter som inte klarar av konventionell 
behandling. Det krävs dock fler studier som kan bekräfta redan tillgängliga studier och deras resultat.  
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ABSTRACT 
 

Isotretinoin is a drug of choice for treatment of severe acne persistent to other treatments, and 
acne with risk of scarring. Acne is a very common skin disease among young adults which 
has been shown in a Swedish study where one out of three has a degree of severity that 
treatment is required. Approximately 85% of young adults have acne. Isotretinoin is our most 
effective drug for treatment of acne. The conventionally recommended dose (0.5-1.0 mg kg-1 

body weight) is effective but its use is limited by the several dose-dependent side effects 
which are the reason why many patients are unable to complete the therapy. The purpose of 
this literature survey was to examine if minimizing the side effects by administrating a low- 
dose isotretinoin regime could be a better alternative for the treatment of acne in producing 
equally good results compared to a standard dosage. The aim was also to examine if 
isotretinoin could be used for treatment of mild to moderate acne, i.e., many more people 
could benefit treatment with isotretinoin, and thereby get rid of their acne 

The method used was a literature search in the Pubmed and Mesh database to find and select 
relevant articles. 

The results of the studies in this literature project suggest that low-dos isotretinoin is a good 
alternative for patients with mild or moderate acne, with the benefits of fewer and milder 
adverse effects compared to conventional regimen. Severe acne can also be treated with the 
low-dose regimen which is a good alternative for those patients who have difficulty in 
complying with the conventional treatment. More studies on the subject are necessary to 
confirm these results. 
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INTRODUKTION 

 

Akne är en hudsjukdom som är mycket vanlig och förekommer främst hos tonåringar (figur 
1). Ca 85% av personer i åldern 12-25 år har någon form av akne. Denna hudsjukdom drabbar 
alla etniska grupper och är ett problem för många människor världen över (1,2). Besvären går 
oftast över för de flesta men en av tre ungdomar har akne som är behandlingskrävande (figur 
2). En minoritet har så pass svår akne att livskvaliteten påverkas negativt (1).  
Sjukdomsförloppet kan bli långdraget. En engelsk undersökning visade att 5 % kvinnor och 3 
% män i 40 års åldern fortfarande besvärades av aktiv akne (3). 

Akne, som uppkommer i tonåren, beror på att hormonbalansen i kroppen ändras. 
Könshormonerna ökar och även talgproduktionen som leder till att halten av bakterien P. 
acnes (Propionebacterium acnes) ökar i huden. Talgkörtelns mynning kan då täppas igen och 
ge upphov till inflammation i talgkörtelns nedre del som visar sig som akne. Ansiktet, bröstet 
och ryggen drabbas mest på grund av att talgkörtlarna är stora i dessa områden (1). Utslagen 
visar sig som upphöjda röda ömma utslag med pormaskar, ytliga varblåsor eller vätskefyllda 
knölar, som kallas cystor (4). 

 

 
Figur 1. Akne hos tonåring (Källa: Wikimedia Commons). 

 

 

Orsaker till akne 

 

Det finns många orsaker till varför man får akne. Genetiska faktorer och ändrad 
hormonbalans anses vara två av de främsta orsakerna (3). Det råder delade meningar i 
litteraturen om att stress, hygien, kost och solljus påverkar utvecklingen och svårighetsgraden 
av akne. Det saknas fortfarande bra studier och bevis som stödjer dessa påståenden (1,3,5). 
Åtsittande kläder, svettning, kosmetika och feta krämer, som täpper till porerna, anses 
förvärra aknen och man rekommenderas att undvika sådana produkter. Andra faktorer som 
förvärrar aknen är om man vistas i varma och fuktiga miljöer, så kallad tropisk akne, vilken 
man har sett hos vissa yrkesgrupper (1,5). Solljus i lagom mängd och motion sägs vara bra för 
att motverka akne, men man har ännu inget vetenskapligt bevis som styrker detta påstående 
(1,5). 
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        Figur 2. Cystisk akne (uppe t.v.), tropisk akne på tillbakagång (uppe t.h.) samt extensiv akne (nedan).  

Källa: Wikimedia Commons. 

 

Det finns ny forskning som säger att intag av mat med högt glykemiskt index (GI) förvärrar 
aknen. Förmodligen orsakar detta hyperinsulinemi, som leder till en ökning av androgener 
och ökad IGF-1 (insulin-like growthfactor-1) och slutligen ändrad retinoid signalering. Mat 
med högt GI är mycket vanlig i den västerländska dieten. Avsaknaden av akne hos 
befolkningen i icke-västerländska Papua New Guinea och Paraguay väckte intresse hos 
forskare och ledde till studien som visade en förbättring av akne med en diet av lågt 
glykemiskt innehåll (5).  

Majoriteten av studierna som har gjorts där man har undersökt sambandet mellan akne och 
kosten har kritiserats i metod och utförande och man menar att det inte finns tillräckligt med 
vetenskapliga bevisför att man skulle kunna dra en sådan slutsats i dagens läge (3,6). 

Vissa läkemedel kan förvärra befintlig akne, vilket dock är ovanligt men kan förekomma t.ex. 
vid intag av androgena hormoner och kortikosteroider (3). Missbruk av anabola steroider är 
inte bara farligt, utan dessa steroider kan även framkalla svåra former av akne (5). 
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Patofysiologi vid akne 

 

Akne uppstår oftast i puberteten då mängden manliga könshormoner  ökar i kroppen. 
Androgener (könshormoner) krävs för att akne ska kunna utvecklas men hos vissa patienter 
finns istället en ökad känslighet hos androgenreceptorn eller en ökad produktion av 
androgener vid talgkörtlarna (3). Talgkörtlarna stimuleras till att öka produktionen av sebum 
(talg), vilket ger hårfollikelbakterien P. acnes mera talg att leva av. Talg som utsöndras till 
hårfollikeln och blandas med keratiner från follikelepitelet leder till att pormaskar bildas. 
Nedbrytningsprodukter från P. acnes (bl.a. från omvanligen av triglycerider till fettsyror) 
orsakar då en inflammation i huden som visar sig som papler och pustler (7,8). Den 
immunmedierade inflammatoriska processen inkluderar förmodligen CD4+ lymfocyter och 
makrofager (5). 
Man kan se en defekt keratiniseringsprocess vid bildandet av akne. I samband med inflytandet 
av androgener och en ökad sebumproduktion vilket inducerar interleukin-1 (IL-1), ett cytokin, 
som medierar immunförsvarets funktioner, som leder till bildandet av komedoner 
(pormaskar). Orsaken till den defekta keratiniseringsprocessen är fortfarande okänd (5,9). Inte 
bara androgener påverkar sebumproduktionen, studier tyder på att även vitamin D kan reglera 
sebumproduktionen. Man har nämligen visat att sebocyter tros kunna syntetisera och 
metabolisera den biologiskt aktiva  vitamin D metaboliten (1,25(OH)2D3).  

Oxiderade lipider (exempelvis skvalen som människokroppen naturligt producerar) kan 
stimulera keratinocytproliferationen och andra inflammatoriska processer som medieras via 
den proinflammatoriska molekylen leukotriene B4 (5,9).  

 

Behandling av akne 

 

Lindrig akne 

Lindrig akne är komedoakne eller papulopustulös akne med mindre än 10 inflammatoriska 
lesioner lokaliserade till ansiktet. I första hand ges läkemedel som är lokalt verksamma. Dessa 
läkemedel har god effekt på lätt till svår akne. Vid lindrig komedoakne rekommenderas 
bensoylperoxid (5%) i första hand. Bensoylperoxid finns i Basiron gel, Clearamed kräm och 
liniment, Oxy kräm och Stioxyl gel. Bensoylperoxid är ett antibakteriellt medel som har effekt 
på aknebakterien P. acnes men har också en komedolytisk effekt eftersom den ger en 
avfjällning av huden. Besoylperoxid kan kombineras med perorala antibiotika vid svårare 
akne för att uppnå ett bättre resultat och minska risken för resistensutveckling. 

Vid komedoakne akne med mycket fet hud behandlar man med tretinoin som förstahandsval. 
Detta ämne finns i Aberela kräm och gel. Läkemedlet har särskilt bra effekt på komedoacne 
genom att normalisera keratiniseringen i follikelepitelet. 
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Azelainsyra (20%) kan användas som alternativ vid komedoakne eller lindrig paulopustulös 
akne. Azelainsyra är ett ämne som finns i Skinoren kräm. Det är ett antibakteriellt ämne som 
hämmar tillväxten av P. acnes och påverkar keratiniseringen.  

 

Måttlig akne 

Måttlig akne är per definition 10-40 papulopustler lokaliserade i ansiktet. Vid måttlig akne 
behandlar man på samma sätt som vid lindrig akne, därutöver kan man behandla med 
klindamycin. Klindamycin finns i dalacin liniment och lotion. Klindamycin är ett 
antibiotikum som har god effekt på akne genom att hämma proteinsyntesten hos P. acnes och 
har även en antiinflammatorisk effekt. Det förekommer risk för resistensutveckling hos P. 

acnes och därför är behandlingstiden begränsad till tre månader men kuren kan upprepas efter 
uppehåll. Genom att kombinera klindamycin med bensoylperoxid minskas risken för 
bakteriell resistens. 

Om önskad effekt av lokala läkemedel inte har uppnåtts är nästa steg i behandling mot akne 
perorala läkemedel. Perorala läkemedel medför risk för fler biverkningar jämfört med lokala 
verkande medel.  

Exempel på förstahandspreparat av perorala läkemedel är tetracyklin som har akne som 
godkänd indikation i Sverige. Tetracyklin har bakteriestatisk effekt på P. acnes och en 
antiinflammatorisk effekt. Risk finns för chelatbindning om det intas tillsammans med 
kalcium eller järn och bör därför tas på fastande mage. Ökad frekvens av tetracyklinresistenta 
P. acnes har rapporterats. Antibiotikarelaterade biverkningar är vanliga och man varnar för att 
effekten av p-piller kan vara nedsatt vid samtidig tillförsel av tetracyklin (3,10). 

Svår akne 

Vid djup papulopustulös akne kombinerar man lokal och systemisk behandling. Till exempel 
bensoylperoxid i kombination med tetracyklin. Vid otillräcklig effekt kan patienten remitteras 
till dermatolog för ställningstagande till behandling med isotretinoin. Vid nodulocystisk akne 
utreder man möjlig bakomliggande orsak innan patienten remitteras till dermatolog för 
behandling med isotretinoin.   

Isotretinoin (figur 3), vanligen känt under handelsnamnet Roaccutan, är ett licensläkemedel 
mot svår akne som endast får förskrivas, efter ett individuellt godkännande av 
Läkemedelsverket för varje patient, av erfarna hudläkare. Preparatet ges vid svåra former av 
akne där risk för ärrbildning finns (11). Isotretinoin är ett mycket effektivt läkemedel mot 
akne. 2/3 blir av med sin akne efter endast en kur. Anledningen till att medlet är så effektivt är 
att den påverkar alla de fyra faktorer, som är centrala i uppkomsten av akne. Isotretinoin 
hämmar sebumproduktionen, minskar mängden P. acnes, har antiinflammatorisk effekt och 
hämmar talgkörtelaktivitet samt reducerar talgkörtlarnas storlek (12). 
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               Figur 3. Strukturformel Isotretinoin (källa: Wikimedia Commons). 

 

Isotretinoin (Roaccutan) 

 

Isotretionin har revolutionerat behandlingen av akne sedan det första gången introducerades 
på 1980-talet av Hoffman-La Roche. För första gången kunde man presentera ett läkemedel 
som inte bara behandlade symptomen utan som även botade akne (2). Läkemedlet som säljs 
under namnet Roaccutan är licensbelagt och får bara säljas efter särskilt tillstånd från 
Läkemedelsverket på grund av dess teratogena effekter (11). Isotretionin ges i första hand till 
de som lider av allvarliga former av akne, eller i de fall då aknen kan leda till permanent 
ärrbildning samt där behandling med andra läkemedel inte har gett önskat resultat. Nya regler 
från Läkemedelsverket tillåter att även andra hudläkare får förskriva läkemedlet under uppsikt 
av hudspecialist som har expertkunskaper gällande användandet av preparatet, som känner till 
de risker samt krav som ställs på övervakning under behandlingen (11,12). 

Den rekommenderade dagliga dosen är 0,5-1 mg/kg kroppsvikt. Denna dos utgör startdosen i 
behandlingen. Därefter justeras dosen baserat på hur patienten svarar på behandlingen. Oftast 
räcker det med en kur med en behandlingstid på 16-24 veckor för utläkning av akne. Kuren 
kan upprepas om önskad effekt inte har uppnåtts den första gången. Upp till 8 veckor efter 
behandlingen kan hyn fortsätta att förbättras, under den här tiden påbörjas ingen ny 
behandling. Man har kommit fram till att en kumulerad behandlingsdos, som överstiger 120-
150 mg/kg, inte ger bättre behandlingsresultat, och att den långsiktiga remissions-och 
relapsfrekvensen beror mer på den totala tillförda dosen än på behandlingstiden eller 
dygnsdosen (12). 

Biverkningar av isotretinoin drabbar så gott som alla patienter, de allra flesta biverkningarna 
är dosrelaterade och svårighetsgraden skiljer sig från patient till patient. Innan, under och efter 
behandlingens gång kontrolleras bland annat blodvärden, levervärden och 
plasmatriglycerider. Särskilda försiktighetsåtgärder tas vid förskrivning till fertila kvinnor, 
bland annat måste ett graviditetstest göras innan behandling med isotretinoin påbörjas för att 
utesluta graviditet. Ett krav för att få påbörja behandlingen är minst en preventivmedelsmetod, 
helst två där den ena bör vara en barriärmetod (12). En uppblossning av aknen kan ske i 
början av behandlingen men klingar vanligtvis av efter någon vecka. Detta kan undvikas om 
man börjar med en lägre startdos (under 0,5 mg/kg/dag) (13). 

 

Verkningsmekanism för isotretinoin 

 

Den exakta verkningsmekanismen för isotretinoin är ännu inte känd men man har fastställt att 
läkemedelet hämmar talgkörtlarnas aktivitet och reducerar storleken på talgkörtlarna. Man har  
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också fastställt att den har en antiinflammatorisk effekt på huden (12). Det har visats i flera 
studier att isotretinoin inducerar apoptos (celldöd) i cellerna i talgkörtlarna och därmed 
reducerar talgkörtlarnas storlek (13,14). Då talgkörtlarnas storlek minskar så minskar också 
produktionen av talg. Bakterien P. acnes minskar i sin tur på grund av minskad tillgång på 
talg och det leder till en hämning av den bakteriella koloniseringen. Isotretionin hämmar 
förökningen av sebocyter och det tros att den verkar på akne genom att normalisera 
differentieringen (12). 

Isotretinoin är en stereoisomer av all-trans-retinoinsyra, som interagerar med kända 
retinoidreceptorer (12). All-trans-retinoinsyra är bunden till retinsyrabindande proteiner och 
transporteras med hjälp av dessa proteiner till cellkärnan. I cellkärnan binder all-trans-
retinoinsyra till de kända retinoida receptorerna (RAR) och 9-cis-retinsyrareceptorer (RXR) 
(13,15,16). 

13-cis-retinsyra (13-cis-RA) är den kemiska beteckningen för isotretinoin och är ett derivat av 
A-vitamin som tillhör retinoidfamiljen. Retinoider påverkar differentiering och tillväxt på 
vissa celler genom förändring av genuttryck. Gentranskriptionen kan regleras när retinoider 
binder till retinoida receptorer (RAR) och 9-cis-retinsyra receptorer (RXR). Den slutgiltiga 
halveringstiden för isotretinoin är ca 19 timmar (16,17). 

Gentranskriptionen kan initieras på två sätt. Isotretinoin (13-cis-RA) kan först omvandlas till 
all-trans-retinoinsyra och interagera med retinoidreceptorerna eller så kan den binda direkt till 
retinoidreceptorerna men då med lägre affinitet jämfört med om den först omvandlas till all-
trans-retinoinsyra (16,17). 

Det har gjorts studier som visar hur isotretinoin verkar på akne genom att förändra 
gentranskriptionen. Man har lyckats visa att flertalet geners transkription i huden ändras efter 
behandling med isotretinoin och på så sätt har man lyckats förbättra hudens utseende. Gener 
som uppreglerades är exempelvis gener som kodar för extracellulära matrix proteiner som 
bland annat kollagen. En uppreglering av dessa gener ger en förbättrad struktur i huden 
genom uppbyggnad av extracellulära matrix. Gener som däremot nedreglerades var gener som 
kodar för lipidmetabolismen och de gener som kodar för differentiering av talgkörtelceller 
som är en viktig faktor vid uppkomsten av akne (15). 

Isotretinoin (13-cis-RA) är en utmärkt hämmare av talgproduktionen och är den enda 
retinoiden som dramatiskt reducerar storleken på talgkörtlarna. Detta är den önskade effekten 
man får vid behandling med Isotretinoin och dess effekter på talgkörtlarna förklarar varför 
Isotretinoin är ett mycket potent läkemedel i behandlingen av akne. Retinol-dehydrogenas-4 
omvandlar androgener (till exempel 3α-hydroxisteroider och andosteron) genom oxidation till 
dihydrotestosteron och androstandion som kan stimulera talgproduktionen. Denna oxiderande 
aktivitet hos retinol-dehydrogenas-4 hämmas kompetitivt av retinol och 13-cis-RA och leder 
till att syntesen av androgenerna dihydrotestosteron och androstandion minskar. På så vis 
hämmar 13-cis-RA talgproduktionen (14,17).  

Inflammationen i huden som ses vid akne hämmas också av isotretinoin. Den potenta 
retinoiden hämmar leukocyters migration till huden och reducerar därmed inflammationen 
som associeras med akne genom samma kompetitiva hämning av retinol-dehydrogenas-4. 
Många studier har visat att 13-cis-RA förmodligen påverkar cellcykeln, differentiering, 
celldöd och cellöverlevnad i en mängd olika celler (14). 
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Biverkningar av isotretinoin 

 

Isotretinoin kan orsaka allvarliga biverkningar. Dessa är oftast dos-relaterade och försvinner 
vanligtvis under behandlingens gång eller efter avslutad behandling. Vanliga biverkningar 
som har rapporterats i samband med användandet av Isotretinoin är främst torra slemhinnor, 
exempelvis torr hud, speciellt i ansiktet och läppar. Insidan av näsan kan bli torr vilket kan 
leda till näsblod. Torrhet i halsen kan göra att man blir hes. Man kan få utslag på kroppen, 
drabbas av klåda eller ökad fjällning av huden. Även ögonen kan drabbas, och man kan 
uppleva att ögonen känns torra eller irriterade. Kontaktlinsbärare bör då använda glasögon 
under behandlingen. De som tränar mycket kan få muskelsmärtor och bör dra ner på fysisk 
aktivitet under behandlingen. Hårförändringar kan uppträda. Man kan tappa lite hår, men i 
sällsyna fall kan hårmängden öka. Trombocyter, som deltar i koagulationen av blodet, 
påverkas och gör att man lättare drabbas av blåmärken och blödningar. Detta är dock sällsynt. 
Man kan även bli mer känslig för infektioner då antal leukocyter i blodet blir färre. Sällsynta 
och mer allvarliga biverkningar kan vara synförändringar exempelvis försämrat 
mörkerseende, dimsyn, färgblindhet, keratit eller papillödem. Vid behandling med mycket 
höga doser kan man i sällsynta fall drabbas av skelettförändringar. Man har även sett en 
ökning av urinsyra i blodet hos vissa användare. Detta är en sällsynt men allvarlig biverkan. 
Vid höga halter av urinsyra kan man få problem med njurarna. Huvudvärk är en vanlig 
biverkan, och mer sällsynt är att man får ökat intrakraniellt tryck eller dåsighet. Det är vanligt 
att man ser en ökning av bland annat triglycerider i blodet, förhöjt blodkolesterol och 
blodglukos. Blodprover tas regelbundet av läkare för att säkerställa att värdena inte överstiger 
gränsen för vad kroppen klarar av (12). 

Fertila kvinnliga patienter kan få Isotretinoin endast om de lider av svår akne och riskerar 
permanent ärrbildning. Behandling med Isotretinoin är helt kontraindicerat för gravida eller 
ammande kvinnor (12,18).  

Det har rapporterats om depression, humörväxlingar, aggressivitet eller liknande symptom på 
mental störning hos vissa patienter. I sällsynta fall har det rapporterats om självmordsförsök 
och självmord hos vissa patienter under behandling med isotretinoin eller kort efter avslutad 
behandling. Patienter som lider av depression kan i sällsynta fall känna sig sämre. I de fall där 
självmord och självmordsförsök har rapporterats har vissa av patienterna inte ansetts vara 
deprimerade. Psykiska problem beror på många olika faktorer och bör därför alltid utredas. 
Man har ännu inte kunnat fastställa något samband som visar på att behandling med 
isotretinoin orsakar psykiatriska symptom eller självmord (2,18). 

 

Instrument för att mäta aknegrad och livskvalitet 

 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) 

 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) är ett mätinstrument som utvecklades 1994.  
Instrumentet är ett frågeformulär som omfattar 10 påstående som patienten ska förhålla sig 
till. Frågorna berör patientens livskvalitet inom en rad områden såsom symptom, och 
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upplevelser av sjukdomen, påverkan på dagliga aktiviteter, fritid, arbete och skola, personliga 
relationer och behandling. 

Exempel på fråga: hur mycket klåda, ömhet, smärta eller stickningar har du haft den senaste 
veckan. Fyra svarsalternativ ges; väldigt mycket, mycket, lite eller inte alls. Svarsalternativen 
omvandlas till siffror (4 = väldigt mycket till 0 = inte alls). Vid sammanräkning erhålls en 
poängsumma mellan 0 till 30. 

Tolkning av DLQI poäng med avseende på effekt på patientens liv: 0-1 = ingen effekt; 2-5 = 
liten effekt; 6-10 = måttlig effekt; 11-20 = mycket stor effekt; 21-30 = extremt stor effekt 
(19,20). 

 

Leeds acne grading technique 

 

Leeds acne grading technique betygsätter svårighetsgraden av akne. Betygssystemet ger en 
fotografisk standard för betygssättning av akne. Systemet är baserat på 12 färger som 
bildmässigt anger olika grad av akne. Bedömningen av akne omfattar inflammation, storlek 
på inflammerade lesioner och hudrodnad.Man räknar och kategoriserar inflammatoriska och 
icke-inflammatoriska lesioner som jämförs med en uppsättning av standardfotografier för att 
bestämma betyg i intervallet 1( mycket mild) till 12 (exceptionellt svår) (21). 

 

Definition Severity Index 

 

Total acne load beräknas med hjälp av Definition Severity Index som beräknas enligt 
följande; 

Icke-inflammerade pormaskar, öppna och slutna (ingen rodnad) -0,5 

Pormaskar/papler med omgivande rodnad -1 

Ytliga pustler <2 mm med ingen eller liten rodnad -1 

Pustler med en diameter >2 mm -2 

Pustler med betydande rodnad -2 

Djupa infiltrat med eller utan pustler, knölar, isolerade cystor -3 

Total acne load beräknas genom att multiplicera det totala antalet av varje typ av lesion med 
dess index för svårighetsgrad och lägga ihop dem (22). 

 

Cooks grading scale for acne 

 

Cooks grading scale mäter svårighetsgraden av hudlesioner på en skala från 0 (≤ 3 
komedoner/papler) till 8 (mycket inflammatorisk acne, acne conglobata), (23).  
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Global acne grading system (GAGS) 

 

GAGS är ett system som betygsätter svårigheten av akne. GAGS beräknas genom att 
betygsätta 6 olika hudområden; panna, höger kind, vänster kind, näsa, haka och bröst/övre 
rygg.  

0 betyder inga lesioner.  

1 (≥ 1 komedon) 

2 (≥ 1 papel) 

3 (≥ 1 pustel) 

4 (≥ 1 knöl) 

Varje betyg multipliceras med en faktor som är specifik för just det området. Global score är 
summan av alla 6 områdenas betyg. Betyg 0 betyder ingen akne, 1-18 mild akne, 19-30 
måttlig akne, 31-38 svår akne, ≥ 39 mycket svår akne (24). 

SYFTE 

 

Patienter med svår akne  behandlas idag konventionellt med dosen 0,5-1,0 mg/kg.dag. Detta 
ger dock ibland svåra biverkningar. 

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om en låg-dos isotretinoin (0,20-0,4 
mg/kg.dag) behandling kan vara ett möjligt alternativ för patienter med svår akne för att 
minska biverkningarna men ändå ge lika bra resultat som den konventionella behandlingen, 
samt för patienter med mild och måttlig akne så att många fler kan få hjälp att bli fria från sina 
besvär. 

MATERIAL OCH METODER 

 

För denna studie gjordes en sökning i databasen Pubmed och Mesh Database via 
Linnéuniversitetets bibliotek. Den första sökningen gjordes i Mesh Database med isotretionin 
som första sökord, vilket gav 5 träffar på ämnesord. Därefter begränsades sökningen till Mesh 
Major Topic och med undertiteln administration och dos. Detta gav 181 träffar. Sökningen 
begränsades till artiklar som är högst 5 år gamla, vilket gav 50 träffar. Sökningen begränsades 
ytterligare till artiklar skrivna på engelska och det gav 47 träffar. Sökningen begränsades 
också till studier gjorda på människor och det gav 44 träffar. Randomiserade kontrollerade 
studier valdes och det resulterade i 12 träffar men det gav inga studier som kunde besvara 
frågeställningen och togs därför bort. Sökordet acne vulgaris lades till och detta gav 77 
träffar. Sökningen begränsades till studier som är högst tio år gamla och det resulterade i 12 
träffar. Abstract lästes igenom till samtliga 12 studier. 3 av dessa 12 studier med sökordet 
acne vulgaris besvarade frågeställningen bäst och valdes därför till detta arbete. För att hitta 
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fler relevanta artiklar gjordes ytterligare en sökning i Pubmed. Där användes sökordet low-
dose isotretionin vilket resulterade i 126 träffar. En studie besvarade frågeställningen bäst och 
valdes till arbetet. Till sist gjordes en sökning på low-dose isotretinoin and acne som 
resulterade i 2 relevanta artiklar som besvarade frågeställningen. 

 

RESULTAT 

 

Studie 1 

 

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

comparative trial 

Agarwal US, Besarwal RK, Bhola K. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011; 77: (22): 688-
94  

En prospektiv studie gjordes med syfte att jämföra isotretionin i olika terapeutiska kurer med 
avseende på effektivitet och tolerans hos patienter med acne vulgaris. Totalt deltog 120 
patienter i studien med en medelålder på 18,95 år. Exklusionskriterierna gällde gravida 
kvinnor, kvinnor som planerade graviditet eller som använde tillfälliga 
graviditetsförebyggande metoder, patienter som själva eller som i familjen har 
sjukdomshistoria med diabetes eller hyperlipidemi och patienter med läkemedelsutlöst akne. 
Patienterna som fick delta i studien undersöktes av hudläkare. Patienterna delades sedan in i 
olika grupper (mild, måttlig och svår akne) beroende på svårighetsgraden enligt följande; mild 
akne: få eller flera papler/pustler utan knölar, måttlig akne: flera eller många papler/pustler 
med med få/flera knölar, svår akne: många papler/pustler med många knölar. Total acne load 
beräknades enligt följande; icke-inflammerade komedoner, utan hudrodnad ( -0,5), 
komedoner eller papler med omgivande hudrodnad (-1), ytliga pustler mindre än 2 mm, med 
ingen eller liten hudrodnad (-1), pustler med diameter större än 2 mm (-2), pustler med tydlig 
hudrodnad (-2), djupa infiltrat med eller utan pustler/knölar/isolerade cystor (-3). Total acne 
load beräknas genom att multiplicera det totala antalet av varje typ av hudlesion med ett index 
för dess svårighetsgrad och lägga ihop dem. Förbättringar i hudlesioner registrerades vid varje 
besök genom att mäta Total acne load. Grupp A hade från början acne load på 110, grupp B 
hade  119, grupp C hade 129 och grupp D hade 132. 

Patienterna delades sedan slumpmässigt in i fyra olika behandlingsregimer som var och en 
bestod av 30 patienter (figur 4). Grupp A ordinerades isotretinin 1 mg/kg∙dag, grupp B 
ordinerades 1 mg/kg varannan dag, grupp C ordinerades 1 mg/kg∙dag under en vecka/ fyra 
veckor och grupp D ordinerades en fast låg-dos regim på 20 mg varannan dag i 16 veckor. 
Samtidigt behandlades alla patienterna med oralt azitromycin 500 mg en gång dagligen, en 
timme innan måltid, tre dagar i veckan i tre veckor för att minska P.acnes. Alla patienterna 
råddes att applicera 1 % -ig klindamycin fosfat kräm två gånger dagligen. 
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Figur 4. Totalt deltog 120 patienter i studien. 30 patienter valdes slumpmässigt till varje grupp. Patienterna undersöktes och 
delades in i mild måttlig och svår akne. 

 

Patienterna följdes upp med två veckors intervall under 24 veckor. Biverkningar registrerades 
också vid varje besök och dessa inkluderade förekomst och svårighetsgrad av keilit 
(läppinflammation), torr hud, mun, näsa och ögon, näsblod, ansiktsrodnad, utslag, håravfall, 
ljuskänslighet, nagelförändringar och systemiska biverkningar som trötthet, ben-och led 
smärtor och muskelkramper. 

Grupp A visade väldigt goda resultat i början av behandlingen vid 8 veckor (acne load hade 
minskat med 64,8%). Acne load hade minskat med 44,5% i grupp B, 35,9% i grupp C och 
45,8% i grupp D. I slutet av behandlingen, vid 16 veckor var resultaten jämförbara i grupp A, 
B och D. Grupp A hade minskat i acne load med 94,7%, grupp B med 84,1%, grupp C med 
73,0% och grupp D med 81,2%. Patienter med svår akne visade bäst resultat i grupp A 
jämfört med grupp B, C och D. Patienter med mild akne hade nästan liknande resultat i alla 
grupper, medan patienter med måttlig akne visade bäst resultat i A, B och D. Patienterna i 
denna studie hade ingen återfallsfrekvens efter 24 veckor. Frekvensen och svårighetsgraden 
av de dos-relaterade biverkningarna var mycket högre i grupp A jämfört med de andra 
grupperna (figur 5). Detta var den första gruppen som visade tecken på biverkningar redan 
efter två veckor i form av torr hud, läppinflammation, torr mun, näsa och ögon. Dessa 
biverkningar kunde man se hos de andra grupperna först efter 4-6 veckor. De vanligaste 
biverkningarna var torr hud och läppinflammation. Ansiktsrodnad/ utslag var den vanligaste 
biverkan i grupp A. Ökning av lipider sågs i grupp A och B. Leverfunktionen rubbades endast 
hos patienter i grupp A. Man såg inga andra biverkningar som näsblod, trötthet, håravfall, 
ben/led-smärtor och liknande i någon av grupperna. Inga patienter utvecklade depression eller 
andra psykiska biverkningar. 
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Figur 5. Förekomst och svårighetsgrad av biverkningar i de olika grupperna. 

 

Av resultaten från studien drog författarna slutsatsen att patienter med svår akne bör 
behandlas med antingen konventionella höga doser av isotretinoin, alternativt börja 
behandlingen med höga doser isotretinoin för att sedan efter 8 veckor fortsätta med låga 
doser. Till patienter med mild eller måttlig akne bör en lågdos behandling övervägas. För en 
effektiv och säker behandling bör man behandla med 20 mg varannan dag. 

 

Studie 2 

 

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

treatment of acne: a randomized, controlled comparative study 

Lee, J.W., Yoo, K.H., Park, K.Y., Han, T.Y., Li, K.,Seo, S.J. and Hong, C.K. British Journal 
of Dermatology, 2011; 164: (24) 1369–1375. 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten och toleransen av låg-dos och oregelbunden 
behandling med isotretionin och att jämföra dessa direkt med konventionell behandling. Detta 
var en 24-veckor lång, prospektiv studie som genomfördes vid hudkliniken Chung-Ang 
University Hospital i Korea. 

60 koreanska patienter (40 kvinnor och 20 män) i åldern 16-33 år med måttlig akne deltog i 
studien (figur 6). Exklusionskriterierna var svår akne (exempelvis conglobata eller 
fulminans), andra systemiska sjukdomar, patienter som tidigare har behandlats med 
Isotretionin, patienter som stod på preventivmedel, gravida och ammande och patienter som 
har genomgått behandling mot akne under de föregående 3 månaderna.  

Grupp A 

1mg/kg/dag 

Högst frekvens och 
svårighetsgrad av 

biverkningar  

Vecka 2 biverkningar 
i form av torr hud 
och slemmhinnor  

Förhöjda lever 
enzymnivåer + 

förhöjda blodfetter 

Grupp B 
1mg/kg vnd 

Samma biverkningar 
som grupp A 

Mildare  

Vecka 4-6 
biverkningar i form 

av torr hud och 
slemmhinnor  

Förhöjda blodfetter 

Grupp C 
1mg/kg/dag 

v4v 

Samma biverkningar 
som grupp A 

Mildare  

Vecka 4-6 
biverkningar i form 

av torr hud och 
slemmhinnor  

-- 

Grupp D 
20/mg vnd 

Minst frevens och 
svårighetsgrad 

 

Vecka 4-6 
biverkningar i form 

av torr hud och 
slemmhinnor  

-- 
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Figur 6. Totalt 60 patienter med måttlig akne deltog i studien och delades in i tre olika behandlingsgrupper. 

 

Patienterna valdes slumpmässigt till en av tre behandlingar med 20 patienter i varje grupp. 
Grupp A fick 0,5-0,7 mg kg-1 isotretinoin dagligen, grupp B fick 0,25–0,4 mg kg-1 isotretinoin 
dagligen och grupp C fick 0,5-07 mg kg-1 isotretinoin dagligen under en vecka utav var fjärde 
vecka. Den sammanlagda behandlingstiden för grupp C var 6 veckor och 24 veckor för grupp 
A och B.  

Svårighetsgraden av akne utvärderades vid varje besök med GAGS, global acne grading 
system. Man räknade lesioner (inflammatoriska och icke-inflammatoriska). Utredaren 
undersökte och noterade svårighetsgraden av akne. Med GAGS betygsattes 6 olika områden 
(panna, höger kind, vänster kind, näsa, haka, bröst/övre delen av ryggen) där 0 betyder inga 
lesioner, 1 (≥ 1 betyder pormask), 2 (≥ 1 papler), 3 (≥1 pustler), eller 4 (≥1 knölar) och sedan 
multiplicerades varje betyg med en faktor som är specifik för det området. Globala poängen är 
summan av alla de 6 områdenas poäng och den globala svårighetsgraden definieras enligt 
globala poäng (0 betyder ingen, 1-18 betyder mild, 19-30 betyder måttlig, 31-38 betyder svår 
och mer än 39 poäng betyder mycket svår). I slutet av studien fick patienterna betygsätta 
behandlingen på en fyragradig skala där 4 betyder mycket nöjd, 3 mycket nöjd, 2 något nöjd 
och 1 missnöjd. Biverkningar noterades vid varje besök.  

49 av 60 patienter fullföljde studien. Nio patienter kunde inte fullfölja studien på grund av 
personliga skäl och 2 patienter hoppade av på grund av biverkningar. GAGS poäng minskade 
i alla grupperna (figur 7). Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan grupp A och B. 
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En tydlig skillnad sågs mellan grupp B och C och grupp C och A. Antalet lesioner, både 
inflammatoriska och icke-inflammatoriska minskade signifikant hos alla grupperna.  

 

 
Figur 7. Svårighetsgraden av akne utvärderades vid varje besök med GAGS (global acne grading system). Man räknade 
lesioner (inflammatoriska och icke-inflammatoriska). 0 = ingen akne 1-18= mild 19-30=måttlig 31-38=svår mer än 
39=mycket svår. 

 

Biverkningar noterades och 94 % av patienterna i grupp A, 65 % av patienterna i grupp B och 
44 % av patienterna i grupp C upplevde biverkningar (figur 8). Vanligaste biverkningen i alla 
grupperna var torra och spruckna läppar. Torr hud var också en vanlig biverkning. Näsblod, 
leverpåverkan och ökade nivåer av triglycerider rapporterades endast i grupp A. Två patienter 
hoppade av studien, den ena på grund av ökade triglycerider och den andra på grund av 
leverpåverkan. Mest nöjda var patienterna i grupp B där 76 % var mycket nöjda jämfört med 
grupp A där 31 % var väldigt nöjda och grupp C där 38 % var väldigt nöjda. 
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Figur 8.  Biverkningar i form av torra läppar noterades i alla grupperna. Näsblod  och förhöjda värden av triglycerider och 
leverenzymer förekom endast hos grupp A 

 

Efter erhållna resultat kunde författarna dra slutsatsen att låg-dos behandling och 
konventionell behandling ger liknande effekt under behandling och kvarstår upp till ett år 
efter avslutad behandling. Patienter har svårare att tolerera den konventionella behandlingen 
på grund av många och ibland svåra biverkningar och detta har visat sig i låga poäng i 
patientnöjdhet. Även om intermittent (oregelbunden) behandling med Isotretionin tolereras 
väl av patienterna så är den minst effektiv och har hög återfallsfrekvens. När man överväger 
effektivitet, tolerans och patientnöjdhet är låg-dos behandlingen mest lämplig för patienter 
med måttlig akne. 

 

Studie 3 

 

Low-dose isotretionin in the treatment of acne vulgaris 

Boaz Amichai, Avner Shemer, Marcelo H. Grunwald 2006; 54: (25) 644-646.  
 
Syftet med denna studie var att bestämma effekten av låg-dos isotretionin vid behandling av 
måttlig akne. Denna var en prospektiv, öppen studie som bestod av totalt 638 deltagare, både 
manliga och kvinnliga med måttlig akne (figur 9). De behandlades med ca 0,3-0,4 mg/kg∙dag 
isotretinoin under 6 månader. Patienterna blev indelade i två åldersgrupper, 12-20 och 21-35 
år. Bedömningen av aknen gjordes av samma läkare med Leeds betygssystem. 
Betygssystemet är en snabb och enkel metod för bedömning av aknegrad hos patienter. 
Betygssystemet ger en fotografisk standard för betygssättning av akne. Systemet är baserat på 
12 färger som bildmässigt anger olika grad av akne. Bedömningen av akne omfattar 
inflammation, storlek på inflammerade lesioner och hudrodnad. 
Patienterna som inkluderades i denna studie hade måttlig akne (graderad 5-8 på Leeds skala), 
med papler och pustler och omgivande hudrodnad, utan knölar, cystor eller djupa ärr. 
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Patienterna utvärderades med 2 månaders mellanrum. I laboratorietesterna ingick blodstatus, 
lever- och lipidvärden.  
 

 
 
Figur 9. Totalt 638 patienter med måttlig akne ingick i studien. 21 patienter fullföljde inte studien på grund av personliga 
skäl. De resterande 617 patienterna delades in två åldersgrupper. Båda grupperna behandlades med 0,3-0,4 mg/kg∙dag 
isotretinoin, i 6 månader. 
 
 
 
Totalt 21 av de 638 patienterna hoppade av studien på grund av personliga skäl. Den första 
gruppen bestod av 495 patienter med en medelålder på 16,9 år och en medelvikt på 51,3 kg. 
469 patienter (motsvarande 94,8%) uppnådde signifikant förbättring eller fullständig 
remission av aknen. Hos 26 patienter (motsvarande 5,2%), misslyckades behandlingen. Den 
genomsnittliga totala dosen i den första gruppen var 70,2 mg/kg och 66,8 mg/kg i den andra 
gruppen. 
Den andra gruppen som bestod av 122 patienter i åldrarna 21-35, med en medelålder på 24,6 
år och en medelvikt på 53,9 kg. 113 patienter motsvarande 92,6% uppnådde signifikant 
förbättring eller fullständig remission. Behandlingen misslyckades hos 9 patienter, 
motsvarande 7,4%. 
Den vanligaste biverkningen i båda grupperna var mild läppinflammation och torr hud (91% i 
grupp 1 och 43% i grupp 2), (figur 10). Näsblod rapporterades hos 2,5 % av deltagarna. Inga 
graviditeter inträffade under studien och inga patienter utvecklade psykiska biverkningar. Hos 
4,8% av patienterna såg man en lätt och övergående ökning av leverenzymer. En liten ökning 
serumlipider upptäcktes hos 4,2%. Hos en patient sågs en ökning av triglycerider. 
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Figur 10. Båda grupperna uppnådde signifikant förbättring eller fullständig remission av aknen (94,8% i grupp 1 och 92,6% i 
grupp 2). Båda grupperna rapporterade biverkningar i form av torra läppar och torr hud (91%  i grupp 1 och 43% i grupp 2). 
 
 
 
Man såg ingen statistisk skillnad i förbättring mellan de två grupperna och ingen skillnad 
mellan könen. 
Författarna kunde dra slutsatsen att låg-dos behandling gav mycket bra resultat i båda 
grupperna (94,8%-92,6%). Patienterna i denna studie visade färre och mildare biverkningar 
jämfört med patienter som har fått högre doser i andra studier. Hyperlipidemi, som är en av de 
vanliga biverkningarna hos isotretinoin, ses hos 35% av patienter som får konventionell 
behandling. I denna studie ses en liten ökning av serumlipider hos bara 4,2%. Ökning av 
leverenzymer sågs hos 4,8% av patienterna i denna studie jämfört med 10% hos patienter som 
i andra studier behandlats med konventionella doser. Författarna rekommenderar låg-dos 
behandling till patienter med måttlig akne. Studien har visat att låg-dos behandling tolereras 
bättre och kostar mindre jämfört med en konventionell behandling. 
 

 

Studie 4 

Efficacy of fixed low-dose isotretionin (20 mg, alternate days) with topical clindamycin 

gel in moderately severe acne vulgaris. 

 

Sardana, K., Garg, V., Sehgal, V., Mahajan, S. and Bhushan, P. Journal of the European 
Academy of Dermatology and Venereology, 2009; 23: (26), 556-560  
 
Denna öppna prospektiva studie gjordes i syfte att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos 
fast låg-dos isotretinoin tillsammans med topikal klindamycingel (1 %) hos patienter med 
måttlig akne. Av de 320 patienter som deltog i studien var det 4 som hoppade av och 11 som 
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inte kunde följas upp (figur 11). Patienterna undersöktes av dermatolog och delades in i 
lindrig, måttlig och svår akne enligt följande; mild akne: få eller flera papler/pustler utan 
knölar, måttlig akne: flera eller många papler/pustler med med få/flera knölar, svår akne: 
många papler/pustler med många knölar. 
”Total acne load” beräknades för att följa upp förbättringar i antal lesioner. Resultaten 
jämfördes (minskning av total acne load) i början och i slutet av behandlingen. ”Total acne 
load” beräknades enligt följande; icke-inflammerade komedoner, utan hudrodnad (-0,5), 
komedoner eller papler med omgivande hudrodnad (-1), ytliga pustler mindre än 2 mm, med 
ingen eller liten hudrodnad (-1), pustler med diameter större än 2 mm (-2), pustler med tydlig 
hudrodnad (-2), djupa infiltrat med eller utan pustler/knölar/isolerade cystor (-3). ”Total acne 
load” beräknas genom att multiplicera det totala antalet av varje typ av hudlesion med ett 
index för dess svårighetsgrad och lägga ihop dem. 
Varje patient undersöktes av samma dermatolog en gång i månaden. Patienterna ombads att 
applicera klindamycingel (1%) två gånger dagligen. Alla patienter behandlades med en fast 
dos på 20 mg/kg isotretinoin varannan dag i 6 månader (figur 12). Detta medför en 
genomsnittlig dos på 80 mg isotretinoin per vecka och  motsvarar 0,15-0,28 mg/kg∙dag. 
 

 
Figur 11. Antal deltagare i studien var från början 320. Totalt 305 deltagare fullföljde studien. 
 
 
I början av behandlingen och vid vecka 4 och 8 gjordes tester på blodstatus, leverfunktion och 
serumlipder. Resultatet bedömdes vara mycket bra vid fullständig eller nästan fullständig 
upplösning av aknen (>80%). 50-80% upplösning av aknen ansågs som bra. Om behandlingen 
hade misslyckats bedömdes den som ingen förbättring av aknen och krävde ytterligare 
behandling efter 6 månader och en ökning av dosen.  
305 patienter fullföljde studien (198 st kvinnor och 107st  män). Medelåldern låg på 17,7± 9,6 
år. 208 av 305 (68,2%) patienter fick ”mycket bra” resultat (figur 13). 59 patienter (19,3%) 
fick ”bra” resultat. Således erhöll 87,6% av patienterna en kliniskt signifikant effekt. 
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Figur 12. Reduktion av akne i % beräknades med hjälp av ”Total acne load”. Vid fullständig/nästan fullständig upplösning 
av aknen (> 80%) bedömdes resultatet som ”mycket bra”. 
 
 
Ingen signifikant skillnad kunde ses i avseende på patienternas ålder i denna studie. 
Behandlingen misslyckades hos 38 patienter (12,5%). De vanligaste biverkningarna var mild 
läppinflammation (91%) och torr hud (43%). Tolv patienter rapporterade försämring av aknen 
i början av behandlingen. Inga patienter utvecklade depression eller andra psykiska 
biverkningar. Hos 5% av patienterna hittades en liten ökning av leverenzymer (1,5 gånger det 
normala) och en liten ökning (upp till 40% högre än den övre gränsen för normala värden) av 
serumlipider hos 6%. Ingen av patienterna tvingades avbryta behandlingen på grund av 
avvikelserna i laboratorievärdena. Den genomsnittliga totala dosen isotretinoin var 38,4 
mg/kg i denna studie vilket berodde på att patienterna fick låga doser isotretinoin varannan 
dag. Därav blev antalet misslyckade behandlingar ganska högt (12,5%). 
 
 

 
Figur 13. Behandlingsresultat med fast låg-dos isotretinoin med klindamycin gel 1% hos patienter med måttlig akne. 208 av 
305 (68,2%) patienter fick ”mycket bra” resultat. 59 patienter (19,3%) fick ”bra” resultat. 
 
 
Dessa resultat (klinisk signifikant skillnad 87,6% och återfallsfrekvens 12,5%) jämfört med 
konventionell behandling (0,5-1 mg/kg∙dag under 4-6 månader med en kumulativ dos på  
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>120 mg/kg med effektivitet på 50-80% och återfallsfrekvens på 20-40%) visar att en låg-dos 
behandling kan vara ett bra alternativ vid behandling av måttlig akne. Låg-dos behandlingen 
ger färre och mildare biverkningar och endast små avvikelser i laboratorietesterna. Författarna 
kunde dra slutsatsen att en fast låg-dos behandling med isotretinoin varannan dag är lika 
effektiv som konventionell behandling men med en lägre frekvens av biverkningar. 
 

Studie 5 

Treatment of Severe Acne with Low-dose isotretinoin  

 

Tarun Mehra, Claudia Borelli, Walter Burgdorf, Martin Röcken and Martin Schaller, Acta 
Dermato-Venereologica 2012; 92: (23), 247-248. 
 
Denna studie gjordes för att visa att behandling med låg-dos isotretinoin (0,1-0,3 mg/kg∙dag) 
kan vara effektiv vid behandling av svår akne. Acne conglobata är en inflammatorisk, 
nodulocystisk akne och acne fulminans är en ulcerös form av akne med akuta och systemiska 
symtom. Båda dessa former av akne är allvarliga och svåra. En retrospektiv studie gjordes på 
4 patienter med acne fulminans eller acne conglobata (figur 14). Patienterna behandlades med 
låg-dos isotretinoin (0,1-0,3 mg/kg∙dag). Fotodokumentation av hudlesioner gjordes under 
behandlingen och Cooks betygsskala användes för att mäta svårighetsgraden, på en skala från 
0 (≤3 komedoner/papler) till 8 (mycket inflammatorisk akne, acne conglobata). Sekundära 
effektmått var förekomst av biverkningar, behandlingstid och kumulativ dos. 
Exklusionskriterierna gällde gravida kvinnor. Patienterna fick genomgå rutinmässiga 
undersökningar före, under och efter behandingen då man tog prover på full blodstatus, 
leverfunktionstester och kontroll av serumlipider. Förekomst av biverkningar övervakades 
och noterades. Patienterna var mellan 14 och 18 år i början av behandlingen, och alla hade 
akne som motsvarar 8 på Cooks betygskala. 
 

 
 

Figur 14.  Alla 4 patienterna fick en individuell behandling utöver behandlingen med låg-dos isotretinoin. 
 
Alla behandlades med 10-20 mg dagligen, 3 patienter behandlades periodvis med orala 
kortikosteroider i 7-9 veckor. Patienterna behandlades i genomsnitt under 10,4 månader med 
en genomsnittlig daglig dos på 0,19 mg/kg och en genomsnittlig kumulativ dos på 65,8 
mg/kg. Tre av fyra patienter behandlades också med topikal behandling; adapalene, 
klindamycin i kombination med bensoylperoxid eller erytromycin. Efter behandlingen hade 
en patient svårighetsgraden 0 på Cooks betygsskala, två patienter hade svårighetsgraden 2 och 
en patient hade svårighetsgraden 4 (figur 15). Biverkningarna var milda förutom för en patient 
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med diagnosen acne conglobata som hade konstant förhöjda nivåer av serum kolesterol och 
kreatinkinas). Laboratoriefynden normaliserades under behandlingen. Mild läppinflammation 
drabbade alla patienterna. 
 
 

 
 
Figur 15. Resultat av behandling med låg-dos isotretinoin, med eventuell tilläggsbehandling, hos 4 patienter med svår akne. 
 
Patient 1 hade diagnosen acne conglobata med svårighetsgraden 8 på Cook betygsskala. 
Denna patient behandlades med 0,25 mg/kg∙dag i 8,1 månader med en kumulativ dos på 60,5 
mg/kg. Biverkningarna var mild läppinflammation. Förhöjda nivåer uppvisades av 
serumkolesterol och kreatin kinase uppvisades vid sista besöket. Efter behandlingen hade 
patienten svårighetsgraden 0 på Cooks betygsskala. 
 
Patient 2 hade diagnosen acne fulminans med svårighetsgraden 8 på Cooks betygsskala. 
Patienten behandlades med 0,18 mg/kg∙dag under 10 månader med en kumulativ dos på 55,5 
mg/kg. Förutom isotretinoin behandlades patienten med oral methylprednisolon och lokalt 
med adapalene gel. Biverkningarna var övergående när det gällde ökning av serum 
triglycerider och mild läppinflammation. Efter behandlingen hade patienten svårighetsgraden 
2 på Cooks betygsskala. 
 
Patient 3 hade diagnosen acne fulminans med svårighetsgraden 8 på Cooks betygsskala. 
Patienten behandlades med 0,15 mg/kg∙dag isotretinoin under 7,4 månader med en kumulativ 
dos på 34,8 mg/kg. Förutom isotretinoin behandlades patienten med oral prednisolon och 
lokalt med klindamycin/bensoylperoxid. Biverkningarna var övergående gällande ökning av 
serum kolesterol, -glutamyltransferas, alkaliskt fosfatas, triglycerider och mild 
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läppinflammation. Efter behandlingen hade patienten svårighetsgraden 4 på Cooks 
betygsskala. 
 
Patient 4 hade diagnosen acne conglobata med svårighetsgraden 8 på Cooks betygsskala. 
Patienten behandlades med 0,16 mg/kg∙dag isotretinoin under 16,2 månader med en 
kumulativ dos på 112,3 mg/kg. Förutom isotretinoin behandlades patienten även med 
prednisolon och lokalt med erytromycinkräm. Biverkningarna var övergående avseende 
ökning av kolesterol, triglycerider, alkaliskt fosfatas och mild läppinflammation. Efter 
behandlingen hade patienten svårighetsgraden 2 på Cooks betygsskala. 
 
Enligt författarna visar denna studie tydligt att svåra former av akne kan behandlas effektivt 
med låg-dos isotretinoin (0,1-0,3 mg/kg∙dag), vid behov i kombination med oral prednisolon. 
Förbättring sågs hos alla patienterna. Patienterna i denna studie upplevde ingen uppblossning 
av aknen i början av behandlingen och ingen av patienterna visade tecken på 
neuropsykiatriska problem. Även om alla patienterna drabbades av mild läppinflammation, 
klagade ingen på torra ögon eller hud. Laboratorieresultaten uppvisade låga värden och  
biverkningarna var övergående hos alla utom en patient. Ingen av patienterna avbröt 
behandlingen på grund av biverkningar. Sammanfattningsvis stödjer dessa resultat att 
behandling med låg-dos isotretinoin kan göras som första hands behandling av acne 

conglobata, och i kombination med korttidsbehandling av orala kortikosteroider även av acne 

fulminans. Större studier krävs dock för att bekräfta dessa resultat. 
 

Studie 6 

Acne vulgaris in the elderly: the response to low-dose isotretinoin 

 

Seukeran and Cunliffe, British Journal of Dermatology 1998; 139 (27), 99-101. 
 
Denna studie gjordes för att undersöka hur väl äldre personer med akne tolererar låg-dos 
behandling med isotretinoin. Akne associeras normalt inte med äldre personer men det finns 
en liten grupp människor som drabbas av beständig akne. I denna studie deltog totalt 10 äldre 
patienter, fem kvinnor och fem män i åldrarna 56-75 år. Undersökningen pågick under 4 år. 
Patient 1 hade svår emfysem och bronkit och patient 5 led av besvärlig artros och måttlig 
hypertoni, medan övriga var friska. Aknen bedömdes med ”Leeds acne grading scale”. Betyg 
1 på skalan motsvarar mild akne. Baserat på denna definition hade fem patienter mild akne 
medan de andra fem hade måttlig akne. Sju av tio patienter hade tydlig ärrbildning som 
indikerade att patienterna tidigare har haft mycket svår akne. Alla patienterna besvärades av 
sin nuvarande akne. Alla utom en patient hade tidigare genomgått flera utdragna kurer med 
orala antibiotika och flera topikala behandlingar som inte har gett önskade resultat. Fem av 
patienterna hade blivit resistenta mot Propioni bacterium acnes. Ingen av patienterna hade 
tidigare behandlats med isotretinoin. 
 
Patient 2 skulle behandlas med 1 mg/kg∙dag isotretinoin i 6 månader men de höga doserna 
resulterade i svåra biverkningar som svår läppinflammation, näsblod, ökade 
serumtriglycerider och serumkolesterol. De mukokutana biverkningarna blev svåra och 
patienten var väldigt angelägen om att avbryta behandlingen efter en månad och ville sedan 
inte fortsätta. Efter 6 veckor hade biverkningarna lagt sig och fram till dess hade patientens 
akne förbättrats med en minskning på 25%. Denna patient fanns inte med i uppföljningen. De 
andra patienterna behandlades därför med en lägre dos på 0,25 mg/kg∙dag i 6 månader. Aknen 
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hos dessa patienter reducerades till betyg 0 på Leeds skalan. Aknen upplöstes för 6 patienter 
på 3-4 månader och på 6 månader för de andra tre. Biverkningarna var minimala med denna 
dos (0,25 mg/kg∙dag) och den mest besvärliga biverkningen var mild läppinflammation. Vid 
uppföljningen efter 3 år var alla patienterna utom en besvärsfria och fria från akne. Endast 
patient 5 fick upprepa behandlingen efter 11 månader. På uppföljningen var patient 5 fri från 
akne i 15 månader. 
 
Enligt författarna finns det publicerade data som tyder på att måttlig akne, som inte har blivit 
bättre av konventionell behandling, bör behandlas med isotretinoin oavsett orsak. Den första 
patienten som behandlades i denna studie fick doseringen 1 mg/kg∙dag  vilket resulterade i 
biverkningar som gjorde att patienten inte ville fortsätta med behandlingen efter endast en 
månad. De andra 9 patienterna fick därför en lägre dos på 0,25 mg/kg∙dag, vilket de tolererade 
och svarade bra på. De flesta av patienterna hade efter 6 månader inte bara fått aknefri hy; de 
hade också fått långsiktig remisson. En alternativ behandling skulle vara intermittent låg-dos 
behandling med isotretinoin 0,5 mg/kg∙dag, under 10 av 28 dagar enligt författarna. 
 

Sammanställning av de valda studierna 

 

De sex studierna sammanfattas i Tabell 1 (Studie 1-3) och Tabell II (Studie 4-6). 
 
 
Tabell I. Sammanställning av studie 1-3. 
 
                           Studie 1                   Studie  2                       Studie  3  

Författare och        Agarwal et al., 2011       Lee et al., 2011                   Amichai et al., 2006 

publiceringsår 

 
Studietyp               Prospektiv studie          Prospektiv öppen studie      Prospektiv öppen studie 

 
 Syfte  Att jämföra                      Att utvärdera effekten        Att bestämma  

         effektivitet och toleransen av låg-  effektivitet av  
 och tolerabilitet hos       dos och oregelbunden         låg-dos Isotretionin 

        Isotretionin i olika           behandling med Isotre- vid akne. 
        terapeutiska kurer tionin och att jämföra  

 vid akne.                         dessa direkt med konven- 
   tionell behandling av akne.                      

 
Antal deltagare    120 st 60 st 638 st 

 
Åldrar 14-26 år (medelålder 19 år) 16-33 år 12-35 år  

 
Exklusions-        Gravida, kvinnor som  Svår akne (acne        Akne med knölar 
kriterier planerar graviditet      conglobata eller                    cystor och djupa ärr, 
 eller använder tillfälliga        a. fulminans), systemiska        eller gravida kvinnor. 

     preventivmedelsmetoder.      sjukdomar, tidigare  
     Har sjukdomshistoria med     behandlats med  
     diabetes, hyperlipidemi         Isotretionin, tidigare 
     eller patienter som har           använt preventivmedel, 
     läkemedelsutlöst akne. gravida, ammande,  
  genomgått behandling 
  mot akne under 3  
                              föregående månader. 
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Inklusions-          Mild, måttlig                     Måttlig akne                        Måttlig akne (5-7  
kriterier                eller svår akne på Leeds skalan) 

  med papler, pustler 
   och omgivande hudrodnad 

 
Studietid              16 veckor          0-24 veckor  (6 veckor för        6 månader  
  grupp C och 24 veckor för 
  grupp A och B)  

 
Instrument           Definition Severity                GAGS (global acne Leeds acne  
 Index, total acne load            grading system score) grading system 

 
Resultat               Svår akne svarade bäst         Låg-dos behandling                  Låg-dos beh. ger mycket  
 på behandling med kon-       och konventionell     bra resultat på måttlig
 ventionella höga doser av      behandling ger liknande          på måttlig akne. Låg-dos 
 Isotretionin. Mild/måttlig.     effekt, även upp till                 beh. ger färre och mildare 
 akne svarade bäst på låga      1 år efter avslutad behandl.       biverkningar jämfört med      

        doser Isotretionin med         Intermittent beh. rekommen-    konventionell behandling.          
        avseende på effektivitet deras inte p.g.a dålig effektivi-  Låg-dosbeh. tolereras bättre            
 och tolerans.  tet och  hög återfallsfrekvens. av patienterna och kostar 

  Låg-dos beh. är mest lämplig mindre än konventionell 
  vid måttlig akne. behandling. 
 
 
 
Tabell II. Sammanställning av studier  4-6. 
 

 
                            Studie 4                           Studie 5                           Studie 6 

 
Författare och      Sardana et al., 2009        Mehra et al., 2012     Seukeran et al., 1998 
publiceringsår 

 
Studietyp              Prospektiv öppen studie       Retrospektiv studie                   -         

 
Syfte                 Utvärdera säkerheten       Att visa att beh. med                 Undersöka hur väl   

    och effektiviteten hos            låg-dos Isotretionin                   äldre patienter med 
   fast låg-dos Isotretionin         kan vara effektiv vid                 akne tolererar låg- 
    tillsammans med                  beh. av svår akne.                    dos beh. med  
  topikal klindamycin.                                          
 Isotretionin. 

 
Antal deltagare      320 st 4 st 10 st  

 
Åldrar                    17,7 ± 9,6 14-18 år 56-75 år 

 
Exklusions-          Gravida  Gravida Acne conglobata 
kriterier 

 
Inklusions-          Måttlig akne Svår akne Äldre patienter 
kriterier  (a. conglobata med akne          . 

      eller fulminans) 
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Studietid 6 månader, därefter           Genomsnittlig                           4 år 
 6 månader uppföljning      behandlingstid 

    10,4 mån 
 

Resultat             Fast, låg-dos beh. med           Svår akne kan beh.              9 av 10 patienter fick 
 Isotretionin varannan             effektivt med                      aknefri hy efter låg- 
 dag plus Klindamycin            låg-dos Isotretionin,            dos beh. med Isotreti- 

      gel är effektivt och säkert      vid behov med orala            onin. Patienterna fick  
      vid beh. av måttlig akne        kortikosteroider även           endast milda och  
      med låg förekomst av            acne fulminans.                    övergående biverkningar. 
      biverkningar.                         Låg-dos behandlingen        En patient som  
  gav milda och övergå-       fick högre dos  

     ende biverkningar.               (1mg/kg.dag) avbröt      
      behandlingen pga   
  svåra biverkningar. 

 
 

DISKUSSION 

 

Resultat 

 
Syftet med denna studie var att ta reda på om låg-dos behandling med isotretinoin kan vara ett 
bättre alternativ vid behandling av acne vulgaris, jämfört med konventionell behandling (0,5-
1,0 mg/kg∙dag) med avseende på effekt, tolerans och säkerhet. Enligt studierna som har 
granskats i detta litteraturarbete är låg-dos behandling med isotretinoin ett bra alternativ för 
patienter med mild eller måttlig akne då det ger färre och mildare biverkningar i jämförelse 
med konventionell behandling. Låg-dos behandlingen ger goda resultat på mild eller måttlig 
akne med långtidsremission och hög patientnöjdhet. 
Svår akne (acne conglobata och acne fulminans) kan med fördel behandlas med lägre doser 
isotretinoin, vilket är ett bra alternativ till patienter som inte klarar av konventionell 
behandling av med isotretinoin.  
Svårighetsgraden av aknen bör därför styra doseringen av isotretinoin för att undvika onödiga 
biverkningar som har en negativ påverkan på patientens liv. 
 
I den första studien (22) jämför man hur isotretinoin verkar på olika typer av akne, d.v.s mild, 
måttlig och svår akne i olika terapeutiska behandlingar. I denna studie visade man att den 
konventionella behandlingen på 1 mg/kg∙dag (grupp A) gav mycket goda resultat efter 8 
veckors behandling (minskning i total acne load med 64,8%) och att svår akne svarade 
mycket bra på konventionella doser. Denna behandling gav dock flera och svårare 
biverkningar jämfört med de andra behandlingsgrupperna.  De vanligaste biverkningarna hos 
patienterna i denna grupp var ansiktsrodnad och utslag. Minst biverkningar hade grupp D som 
fick 20 mg varannan dag i 16 veckor. 
I slutet av denna studie (efter 16 veckor), kunde man se att resultaten i grupp B (som fick 1 
mg/kg varannan dag) och grupp D (20 mg varannan dag) var jämförbara med grupp A (1 
mg/kg∙dag). 
Grupp C som ordinerades 1 mg/kg∙dag under en vecka/ fyra veckor, fick minst 
tillfredsställande resultat av alla grupperna efter 16 veckor, med en minskning i ”total acne 
load” på 73,0% vid slutet av behandlingen. 
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Patienter med mild akne fick liknande resultat i alla behandlingsgrupper, medan måttlig akne 
svarade bäst på behandlingen i grupp A, B och D. 
Författarna drog slutsatsen att svår akne skulle behandlas med konventionella doser, eller 
alternativt så kunde man börja med konventionella doser i 8 veckor för att sedan fortsätta 
behandlingen på låg dos. Mild och måttlig akne skulle också kunna behandlas med lägre doser 
isotretinoin, där 20 mg varannan dag ansågs vara en säker och effektiv metod. Resultaten från 
denna studie tyder på att låg-dos behandlingen är jämförbar med konventionell behandling i 
effekt men med fördelen att den ger färre och mildare biverkningar. Resultaten, som man fick 
fram i denna studie, visar också på att låg-dos behandling med isotretinoin är lämplig att 
användas på mild och måttlig akne då det ger goda resultat och endast milda biverkningar. 
Denna studie stödjer påståendet att det är den kumulativa dosen av läkemedlet som har 
betydelse för slutresultatet i behandlingen och inte dygnsdosen (12). Uppdelningen av 
patienterna baserat på aknens svårighetsgrad är ett plus då man lättare kan jämföra och tolka 
resultaten i slutet av behandlingen. Antalet patienter i denna studie är tillräckligt stort för att 
kunna påvisa ett samband, men de olika behandlingsregimerna gör det svårt att jämföra 
resultaten. Denna studie fick inget ekonomiskt stöd från någon myndighet. 
 
I den andra studien (24) som gjordes på 60 koreanska patienter, kom man fram till samma 
slutsats som i studie 1, dvs att låg-dos isotretinoin behandling är mest lämplig för patienter 
med måttlig akne. I den här studien fick de tre olika behandlingsgrupperna, 0,5-0,7 mg/kg∙dag 
i 24 veckor (grupp A), 0,25-0,4 mg/kg∙dag i 24 veckor, (grupp B) och 0,5-0,7 mg/kg dagligen 
i en vecka var fjärde vecka (grupp C). I och med att behandling med isotretinoin bör pågå i ca 
16-24 veckor för att nå effekt, är endast 6 veckor en för kort tid för att kunna dra någon 
slutsats om effekten av en sådan kur då det är den kumulativa dosen som är av betydelse för 
slutresultatet. Den oregelbundna kuren (grupp C) fick även i denna studie sämre resultat 
jämfört med de andra två och rekommenderas därför inte av författarna. Detta beror sannolikt 
på den låga kumulativa dosen och den korta behandlingstiden. Man kunde inte påvisa några 
större signifikanta skillnader mellan grupp A och grupp B i denna studie, vilket stödjer 
påståendet i den första studien, som säger att låg-dos behandling med isotretinoin är jämförbar 
med konventionell behandling och att de ger liknande resultat.  
Man kunde inte påvisa någon signifikant skillnad i GAGS score eller i antal inflammatoriska 
eller icke-inflammatoriska lesioner mellan grupp A och grupp B. 
Patienterna i denna studie visade högst patientnöjdhet i grupp B, som fick 0,25-0,4 
mg/kg∙dag, som representerar låg-dos behandling. Patienterna i grupp A var de som var minst 
nöjda med behandlingen. Patienterna i denna grupp fick 0,5-0,7 mg/kg∙dag. Dessa doser 
representerar den konventionella behandlingen. 
 
I den tredje studien (25) gav låg-dos behandling med isotretinoin mycket bra resultat då 
94,8% av patienterna i grupp 1, och 92,6% av patienterna i grupp 2, uppnådde signifikant 
förbättring eller fullständig remission, med endast milda biverkningar. De vanligaste 
biverkningarna var mild läppinflammation och torr hud. Endast en liten ökning av 
serumlipider sågs hos 4,2%  (jämfört med 35% vid konventionell behandling) och en liten, 
övergående ökning av leverenzymer hos 4,8% (jämfört med 10% vid konventionell 
behandling). Av totalt 617 patienter som slutförde studien hittade man en ökning av 
triglycerider hos endast en patient som tvingades avbryta behandlingen. 
 I denna studie undersökte man effekten av låg-dos isotretinoin endast på patienter med 
måttlig akne, vilket i sig är en begränsning. I denna studie kunde man inte jämföra resultaten 
direkt med konventionella doser utan jämförde med andra studier som har undersökt hur 
konventionell behandling verkar på måttlig akne eftersom författarna valde att göra en icke-
jämförande studie. Författarna har med denna studie visat att låg-dos behandling på måttlig 
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akne tolereras bättre av patienterna och att behandlingen ger liknande resultat som vid 
konventionell behandling på måttlig akne. Låg-dos behandlingen är dessutom billigare för 
patienterna. Författarna rekommenderar fortsatt de konventionella höga doserna för patienter 
med svår akne. Denna prospektiva studie hade 638 deltagare vilket gör studien mer trovärdig 
när man ska påvisa statistiska samband. Alla patienterna hade mellan 5-7 på Leedsskalan, 
detta mätinstrument gjorde det lättare att jämföra patienternas behandlingsresultat. 
 
I den fjärde studien (26) undersökte man säkerheten och effektiviteten hos fast låg-dos 
isotretinoin (20 mg/dag) varannan dag plus topikal klindamycingel (1%), hos patienter med 
måttlig akne. Totalt fullföljde 305 patienter den 6 månader långa behandlingen. Studien 
visade mycket goda resultat hos 68,2% och goda resultat hos 19,3% av patienterna. De 
vanligaste biverkningarna var mild läppinflammation (91%) och torr hud (43%). En ökning av 
leverenzymer förekom hos endast 5% och ökning av serumlipider hos 6% vilket betyder att 
det var sällsynt med avvikande laboratorievärden. Efter 6 månaders behandling med låg-dos 
isotretinoin varannan dag och topikal klindamycingel (1%) kunde man konstatera att låg-dos 
isotretinoin är en effektiv behandling av måttlig akne på vuxna patienter, med en hög 
säkerhetsprofil och låg förekomst av biverkningar. Även denna studie grundar sig på 
behandling av endast måttlig akne vilket gör det svårt att jämföra resultatet med andra studier. 
Nästan alla patienterna drabbades av mild läppinflammation, vilket är den  allra vanligaste 
biverkningen hos isotretinoin. Alla patienterna använde redan olika anti-akne preparat, 
författarna valde därför klindamycingel som tilläggsbehandling för att alla skulle genomgå 
samma behandling. Även i denna studie saknas en matchande kontrollgrupp av konventionell 
behandling och resultaten i denna studie jämförs med data från publicerade studier. Denna 
studie saknar också uppdelning av patienterna i ålder- och könsgrupp vilket gör det svårare att 
jämföra resultaten med andra studier. 
 
Den femte studien (23) valdes till detta arbete för att undersöka hur låg-dos isotretinoin (< 
0,5mg/kg∙dag) verkar på svår akne som acne conglobata och acne fulminans. Med denna 
studie har författarna visat att även svår akne kan behandlas med låga doser isotretinoin. 
Patienterna fick väldigt bra resultat och låg-dos behandlingen gav endast milda biverkningar, 
förutom en patient med diagnosen acne conglobata som hade konstant förhöjda nivåer av 
serum kolesterol och kreatin kinase. Denna studie hade endast 4 deltagare med antingen akne 
conglobata eller akne fulminans. Det krävs fler och större studier att jämföra dessa resultat 
med innan man kan dra någon säker slutsats om hur låg-dos behandling med isotretinoin 
verkar på svår akne. Patienterna som var mellan 14 och 18 år behandlades inte enbart med 
isotretinoin. Behandlingen varierade, förutom med isotretinoin behandlades patienterna med 
olika anti-akne preparat som orala kortikosteroider, klindamycin i kombination med 
bensoylperoxid, erytromycin och liknande. Detta gör att man inte riktigt kan jämföra eller 
utvärdera resultaten i studien eftersom alla 4 patienterna fick en individuell behandlingsplan. 
De positiva resultaten i denna studie kan bero på det låga antalet behandlade patienter, vilket 
kan ses som en felkälla. Fyra patienter är för litet antal för att kunna påvisa någon statistisk 
skillnad. I detta fall behövs en större studie för att man ska kunna dra en säker slutsats.  
 
Den sista studien (27) valdes till arbetet för att få en uppfattning om hur väl äldre personer 
med akne klarar av en låg-dos behandling med isotretinoin. Normalt sett drabbas yngre 
människor av akne, vanligtvis i tonåren men det finns en liten procent som drabbas av 
beständig akne som har fortsatt att besvära dessa människor långt fram i livet. I denna studie 
deltog 10 patienter med måttlig akne i åldrarna 56-75 år. Studien begränsades till att behandla 
mild och måttlig akne. En patient behandlades med 1 mg/kg∙dag isotretinoin i 6 månader, 
vilket ledde till besvärliga biverkningar som svår läppinflammation, näsblod, ökade 
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serumtriglycerider och serumkolesterol. Detta ledde till att patienten inte ville fortsätta med 
behandlingen efter endast en månad med de höga doserna.  
Därför fick de andra patienterna lägre doser på 0,25 mg/kg∙dag i 6 månader. Resultatet blev 
mycket bra. Aknen upplöstes för 6 patienter på 3-4 månader och på 6 månader för de andra 
tre. Biverkningarna var minimala med denna dos.  Endast en av patienterna fick upprepa 
behandlingen efter 11 månader. Författarna föreslår att måttlig akne som inte har blivit hjälpt 
av konventionell behandling bör behandlas med låg-dos isotretinoin oavsett orsak. Patienterna 
i denna studie hade alla kämpat med akne i störren delen av sina liv. Upprepade behandlingar 
med  bland annat antibiotika hade inte hjälpt och flera av patienterna hade P.acnes som 
utvecklat antibiotikaresistens. Patienten som behandlades med konventionella doser och som 
efter endast en månad inte ville fortsätta behandlingen är ett exempel som visar vikten på att 
hitta en behandling som patienterna klarar av. Lägre doser av isotretinoin gör det möjligt för 
till och med äldre människor att fullfölja kuren. Uppföljningen av patienterna gör studien mer 
trovärdig och är ett plus då man ska jämföra bland annat hur lång remission  patienterna har 
efter avslutad kur. Patienten som fick upprepa behandlingen efter 11 månader behandlades på 
nytt och var därefter fri från akne i 15 månader vid uppföljningen. 
Det är nödvändigt att göra fler och större studier för att kunna bekräfta dessa påståenden. 
Antalet deltagare var även här för få för att kunna påvisa ett statistiskt samband.  
 
För att besvara frågeställningen valdes litteraturstudie som metod. Nackdelen med vald metod 
var att studierna var utformade på olika sätt, vilket gjorde det svårt att jämföra dem. Studierna 
hade allt ifrån olika doser till olika behandlingstid i en och samma studie. Resultat som inte 
togs med i arbetet är en intervju med en kvinna som har behandlats med konventionella doser 
isotretinoin (Appendix 1). I intervjun berättar hon om vilka biverkningar hon upplevde under 
behandlingen. Denna intervju ger en inblick i vilka biverkningar man vanligtvis kan drabbas 
av och hur patienten har påverkats av biverkningarna. Eftersom dessa resultat inte besvarar 
frågeställningen togs de inte med i arbetet.   
 

SLUTSATS 

 
Detta litteraturarbete tyder på att låg-dos behandling med isotretinoin ger mycket bra resultat 
på mild och måttlig akne. Även svår akne kan behandlas effektivt med låga doser isotretinoin, 
och ger dessutom färre och mildare biverkningar jämfört med konventionell behandling. Den 
är således ett bra alternativ till patienter som inte klarar att fullfölja en kur med konventionella 
doser. För patienter med svår akne och som klarar de höga doserna rekommenderas fortsatt 
den konventionella behandlingen men kan redan efter 8 veckor gå över till låg-dos behandling 
men ändå behålla effekten. 
Även om studierna har varit relativt tydliga i sina resultat har i vissa fall antalet patienter varit 
för lågt, vilket gör att man inte kan besvara frågeställningen på ett helt korrekt sätt. 
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APENDIX 

 

APPENDIX 1. Intervjufrågor 

 

Kvinna, 19 år. 

Fråga 1. Vilken dos fick du förskrivet av din läkare? 

Till en början fick jag 0,5 mg/kg/dag, sedan höjdes dosen till 1,0 mg/kg/dag 

Fråga 2. Vilka biverkningar upplevde du under behandlingen? 

” Jag minns att jag till en början fick torr hud överallt, specillt torra läppar och i ansikte. 
Läpparna var spruckna och inflammerade. Huden i ansiktet blev ömtåligare och lite röd. Jag 
fick  klåda över hela kroppen. Jag mäkte också att jag tappade mer hår än vanligt. Mitt hår 
blev torrt och jag behövde inte tvätta håret lika ofta. Tyvärr så försämrades min akne under de 
första veckorna av behandlingen innan jag märkte att behandlingen hade effekt. Jag minns att 
jag fick en bakterieinfektion i fingret som inte ville läka och då förstod jag inte varför men nu 
när jag tänkter tillbaka på det så tror jag att det berodde på behandlingen.  

Insidan av nästan blev torr och jag fick lite näsblod. Jag kände ett ökat behov av att kissa (vet 
inte om det hade med behandlingen att göra). Jag upplevde även att jag fick ont i ryggen och 
musklerna, även lederna, efter fysisk ansträngning”. 

Fråga 3. Om du fick välja på nytt...skulle du göra om behandlingen? 

”Ja, utan tvekan. Min hy förbättrades avsevärt. Jag mår mycket bättre efter behandlingen än 
vad jag gjorde innan. Det är värt besväret när du får se resultaten på hyn. 

Fråga 4. Fick du några problem med levervärden, blodfetter eller blodsockernivåerna? 

”Nej, det tror jag inte att jag fick. Min läkare sa att min kropp klarade behandling väldigt bra 
och därför höjde vi senare dosen”.  

Fråga 5. Skulle du rekommendera Roaccutan till någon annan? 

”Ja, det skulle jag. Jag är väldigt nöjd med behandlingen. Jag tror att det är väldigt 
individuellt. Jag upplevde inte att biverkningarna var så jobbiga. Jag läste inte bipacksedel av 
just den anledningen att jag inte ville förvänta mig det värsta. Någon annan skulle kanske 
uppleva behandlingen som jobbig. Det beror nog på vilka biverkningar man upplever under 
behandlingen.” 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 


