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Sammanfattning 

Introduktion: Acne är en vanligt förekommande hudsjukdom som 
involverar talgkörtlar och hårfolliklarnas utförsgång. Acne är främst 
lokaliserat till ansikte, rygg, skuldror och övre bålen, områden med ett stort 
antal talgkörtlar. Vanligtvis debuterar acne i tidiga ungdomsår, men vissa 
personer kan besväras långt upp i vuxen ålder. Fyra bakomliggande faktorer 
har identifierats som grundorsak till acne. Det är ökad sebumproduktion, 
hyperkeratinisering, ökad tillväxt av Propionibacterium acnes och 
inflammation.  
 
För mild till måttligt svår acne rekommenderas i första hand lokal behandling 
eller antibiotika i tablettform. För svår acne eller acne som inte svarat på 
konventionell behandling kan isotretinoin (Roaccutan) förskrivas av 
hudläkare på licens. Isotretinoin introducerades på 1980-talet och är än idag 
det mest effektiva läkemedlet mot acne. Det kan dock ge upphov till en rad 
biverkningar. De senaste 15 åren har det diskuterats huruvida det finns en 
koppling mellan isotretinoin vid behandling av acne och uppkomsten av 
depression som biverkan. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att försöka utreda om det 
föreligger något samband mellan behandling med isotretinoin mot acne och 
uppkomsten av depression.  
 
Metod: Litteratursökning har gjorts i databasen PubMed. Arbetet är baserat 
på totalt 22 artiklar, varav 12 originalartiklar och 10 översiktsartiklar. Till 
resultatdelen användes 8 orginalartiklar som behandlade min frågeställning. 
Information har även hämtats från internet. 
 
Resultat: I de ingående studierna undersöktes huruvida det föreligger ett 
samband mellan isotretinoin vid acne och depression. Utvärdering av symtom 
på depression och risk för självmord har gjorts med hjälp av olika 
självskattningsformulär. Då svår acne i sig kan orsaka depression och negativt 
påverka det psykiska välmåendet, har det varit svårt att fastställa ett 
orsakssamband. Resultaten är entydiga och ingen av studierna har lyckats visa 
på något klart samband. Tvärt emot har man sett en positiv förbättring av 
depressiva symtom hos de individer som fått ett bra resultat av sin 
acnebehandling.  
 
Diskussion: Sambandet mellan behandling med isotretinoin vid acne och 
uppkomst av depression har visat sig vara en högst kontroversiell fråga. 
Isotretinoin förskrivs vid svår acne och det är också de med svårast acne som 
troligen löper störst risk för depression/självmord. Även de personer som inte 
uppnått förväntat resultat med isotretinoin och därav upplever besvikelse över 
behandlingsresultatet skulle kunna utgöra en riskgrupp för depression/ 
självmord. Utifrån de studier som redovisas i detta arbete ser det inte ut som 
att risken för att utveckla depression skulle öka på grund av isotretinoin. 
Många faktorer kan spela in och därför behövs det fler omfattande studier 
inom området.  
Nyckelord: Acne, isotretinoin, depression 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund: 

Acne är en vanligt förekommande hudsjukdom som involverar talgkörtlar och 
hårfolliklarnas utförsgång. Vanligtvis debuterar acne i tidiga ungdomsår, 
något tidigare hos pojkar än flickor och når sin kulmen i 15-18 årsåldern.  
Vissa personer kan dock besväras av acne långt upp i vuxen ålder. Det är inte 
helt klart varför vissa individer drabbas av acne medan andra inte får några 
besvär alls. En viss genetisk predisposition kan vara en möjlig förklaring (1,2). 
Ett ökat androgenpåslag under puberteten påverkar storleken på talgkörtlarna 
och även sebumproduktionen som båda har en central roll i uppkomsten av 
acne (3). De flesta personer som är drabbade av acne har dock helt normala 
serumnivåer av androgena hormoner och acnens svårighetsgrad är inte direkt 
relaterat till serumnivån (4). 
 
Acne är främst lokaliserat till områden med ett stort antal talgkörtlar: ansikte, 
rygg, skuldror och övre bålen. Indelningen av svårighetsgrad sker vanligtvis i 
icke inflammatorisk acne, inflammatorisk acne och svår nodulocystisk acne. 
Icke inflammatorisk akne är när endast komedoner (”pormaskar”) 
förekommer, inflammatorisk acne när komedoner och rikligt med papler och 
pustler (ytliga varblåsor) förekommer. Nodulocystisk acne är en svår form 
som ofta ger utläkning med ärrbildning (1,2). Acne är inget allvarligt tillstånd 
ur medicinsk synvinkel men kan orsaka den enskilda individen stort psykiskt 
lidande, försämrad livskvalitet och i värsta fall social isolering. För att 
motverka detta är det mycket viktigt med adekvat behandling (5).  
 

1.2 Multifaktoriella orsaker: 

Fyra bakomliggande faktorer har identifierats som grundorsak till acne. Det är 
ökad sebumproduktion, hyperkeratinisering, Propionibacterium acnes och 
inflammation (6).  
 
Talgkörteln är en holokrin körtel där sekretet utgörs av hela körtelceller och 
dessa förekommer överallt på vår hud utom i handflatorna och under 
fotsulorna. Den primära funktionen är att producera sebum för att skydda 
huden mot uttorkning och därmed hålla den smidig, samt att delta i hudens 
försvar mot angrepp av svampar och bakterier (7). Sebum består av en 
komplex blandning av triglycerider, nedbrytningsprodukter från fettsyror, 
kolesterol, estrar av kolesterol och vaxer samt skvalen. Hos personer med 
acnebesvär har man kunnat se att sammansättningen av sebum kan skilja sig 
något från den hos personer utan besvär.  Bland annat har det påvisats att 
personer med acne har en mindre mängd av den fleromättade fettsyran 
linolensyra än normalt (4,7). Vid androgen hormonpåverkan ökar 
talgkörtlarna i storlek och därmed också sebumproduktionen. Denna höga 
sebumproduktion i samverkan med en onormal förhorning av talgkörtelns 
utförsgång (benämns hyperkeratinisering) leder till ökad proliferation eller 
minskad avstötning av keratinocyter (celltyp som utgör yttersta lagret på 
huden). Detta i sin tur orsakar en igentäppning av talgkörtel och hårfollikel 
med sebum och keratin. En komedon bildas, vilket utgör grunden för alla 
typer av acne (3,4,8).  
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Bakterien P. acnes utgör en viktig del när det gäller uppkomsten av acne. P. 
acnes är en anaerob grampositiv bakterie som har goda tillväxtbetingelser i 
den syrefattiga och lipidrika miljön som råder i den igentäppta 
talgkörtelutförsgången. P. acnes producerar lipaser som bryter ned sebum till 
fria fettsyror vilket inducerar ett inflammatoriskt svar (2,4). Bakterien ger 
upphov till bildandet av proinflammatoriska cytokiner såsom interleukin-1β, 
IL-8, IL-12 samt tumour necrosis factor-α (TNF-α). Även monocyter och 
neutrofila granulocyter är inblandade i inflammationsprocessen (7).  
 

1.3 Behandlingsregimer vid acne: 

För mild till måttligt svår acne rekommenderas i första hand lokal behandling 
(3). Det finns ett antal läkemedel på marknaden som angriper en eller flera av 
de mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av acne. Bensoylperoxid, 
azelainsyra och lokalt verkande antibiotika hämmar alla tillväxten av 
bakterien P. acnes och minskar därmed också inflammationsprocessen. 
Tretinoin, adapalen och bensoylperoxid verkar mot den hyperkeratinisering 
som sker och förhindrar att komedoner bildas (2). Studier har visat att 
kombinationerna adapalen/bensoylperoxid (Epiduo) samt 
clindamycinfosfat/besoylperoxid (Duac) är effektivare än de ingående 
substanserna var för sig (9,10). Antibiotika i tablettform kan vara ett 
ytterligare alternativ när inte topikala behandlingsregimer ger fullgod effekt. 
Vanligen används då tetracyklin som kombineras med något av de utvärtes 
preparaten som innehåller adapalen, tretinoin eller bensoylpersoxid för att 
minska risken för att antibiotikaresistens mot P. acnes uppstår. Vid mycket 
svår acne eller acne som inte svarat på konventionell behandling kan 
Roaccutan förskrivas på licens (3,11). 
 

1.4 Isotretinoin (Roaccutan): 

I början av 1980-talet introducerades ett nytt mycket effektivt acneläkemedel 
innehållande den verksamma substansen isotretinoin. Det är avsett för 
användning vid svår nodulocystisk acne, alternativt terapiresistent acne som 
inte svarat på tidigare konventionell behandling. Läkemedlet är för oralt bruk 
och vanlig dos är 0,5-1,0 mg/kg/dag. Behandlingen sträcker sig över flera 
månader. Ofta ses en total utläkning med bestående resultat (12).  
 
Isotretinoin är ett A-vitaminsyraderivat (13-cis-retinoic acid) och den enda 
substans som påverkar samtliga fyra patogena faktorer vid uppkomsten av 
acne. Läkemedlet verkar kraftigt hämmande på sebumproduktionen och 
minskar därmed både hyperkeratinisering och bildandet av komedoner. Den 
sebumhämmande funktionen anses komma av att isotretinoin framkallar 
apoptos hos de celler (sebocyter) som producerar sebum. Även talgkörtlarnas 
storlek minskar (13). Dess antiinflammatoriska egenskaper grundar sig på att 
minskad sebumproduktion skapar en sämre tillväxtmiljö för P. acnes men 
också genom att isotretinoin direkt hämmar bildandet av pro-inflammatoriska 
cytokiner (13,14). Isotretinoin har ingen direkt verkan på P. acnes (13). 
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1.5 Isotretinoin och depression: 
 
På grund av sin teratogena effekt har isotretinoin aldrig godkänts som 
läkemedel för acne i Sverige. Kvinnor i fertil ålder som behandlas med 
isotretinoin ska använda en tillförlitlig preventivmedelsmetod och får ej heller 
bli gravida inom två månader efter avslutad behandling. Isotretinoin får 
endast förskrivas på licens av hudläkare och en noggrann uppföljning av 
patienten görs under hela behandlingstiden (15). Isotretinoin är även 
förknippat med en rad biverkningar. Exempel på biverkningar som 
förekommer är mycket torr hud, fotosensitivitet, leverpåverkan och förhöjda 
triglycerider (12).  
 
Något som har diskuterats under de senaste 15 åren är om det kan finnas en 
möjlig koppling mellan depression som biverkan och användandet av 
isotretinoin. Det har rapporterats ett oroväckande antal fall där depression 
tycks ha uppkommit till följd av behandling med isotretinoin vid svår acne. 
Även andra psykologiska bieffekter såsom psykoser, aggressivitet, 
självmordsförsök och självmord finns rapporterade (12,13). Det faktum att 
acne i sig kan vara psykiskt påfrestande och av den anledningen orsaka 
depression, gör orsakssambandet mycket svårtolkat (12). 
 
Det finns teorier som tyder på en möjlig biologisk förklaring till varför 
depression kan uppstå. I hjärnan finns receptorer som binder till sig 
retinoider. Dessa är främst lokaliserade till det limbiska systemet som man vet 
är involverat vid depression. Även viktiga signalsubstanser påverkas, främst 
dopamin men i viss mån också serotonin och noradrenalin. Vid kraftig 
överdosering av vitamin A uppstår snarlika bieffekter som vid behandling med 
isotretinoin (16). 
 

2. Syfte 
 
I denna litteraturstudie undersöks om det finns ett eventuellt samband mellan 
isotretinoinbehandling mot acne och risk för uppkomst av depression. 
 

3. Metod 

Detta arbete baseras på epidemiologiska studier, främst kohortstudier och 
fall-kontrollstudier, där sambandet mellan isotretinoin vid acnebehandling 
och depression/psykiska effekter som biverkan undersökts. Arbetet bygger 
huvudsakligen på artiklar hämtade från databasen PubMed. 
Litteratursökningen är gjord under tiden 2012-03-30 till 2012-04-11.  
 
Sökningen av material genomfördes i PubMed genom att kombinera MeSH-
termerna ”Acne Vulgaris”,”isotretinoin /adverse effects” och”depression”. 
Sökningen genererade 44 träffar och utifrån dessa valdes fyra originalartiklar, 
från år 2000 och framåt, som behandlade min frågeställning. I en 
kompletterande fritextsökning hittades ytterligare fyra originalartiklar som 
var relevanta för frågeställningen. Denna sökning var begränsad till svenska 
eller engelska artiklar publicerade de senaste 5 åren. 
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Bakgrundsinformation hittades via artiklar i Pubmed. Fakta har även 
inhämtats från internetsidorna www.lakartidningen.se, 
www.internetmedicin.se och www.praktiskmedicin.com 
 
Arbetet baseras på totalt 22 artiklar varav 12 orginalartiklar och 10 
översiktsartiklar. Till resultatdelen användes 8 orginalartiklar som specifikt 
behandlade min frågeställning.   
 

4. Resultat 
 
4.1 ”Evaluation of depressive symptoms in acne patients treated 
with isotretinoin”(17) 
 
I denna fall-kontrollstudie undersöktes sambandet mellan behandling med 
isotretinoin och utvecklandet av ångest/depression. Totalt 50 personer med 
svår eller måttligt svår terapiresistent acne (patientgruppen) samt 30 friska 
frivilliga personer utan acne (kontrollpersoner) deltog i studien. I 
patientgruppen var 48 % män och 52 % kvinnor medan i kontrollgruppen var 
förhållandet 50 % män respektive 50 % kvinnor. Åldersfördelningen var 20,4 
± 3,7 år i patientgruppen och 23,1 ± 3,8 år i kontrollgruppen. Ingen av 
deltagarna i patientgruppen eller kontrollgruppen hade tidigare någon 
diagnos vad gäller depression eller psykisk sjukdom. Tidigare psykisk ohälsa 
var ett exklusionskriterium för deltagande i studien. Deltagarna i 
patientgruppen förskrevs en dos motsvarande 1 mg/kg/dag och dosen delades 
upp på två doseringstillfällen. Studien omfattade 16 veckors behandling. 
 
Resultatet av studien baserades på två olika sätt att bedöma graden av 
depression och ångest. För depression användes Beck Depression Inventory 
(BDI, se appendix) och för att bedöma graden av ångest användes State and 
Trait Anxiety Inventory (STAI, se appendix). Testerna utfördes vid studiens 
start för att få ett utgångsvärde samt efter en respektive fyra månader. För 
BDI gäller att ju högre poäng på skalan desto svårare symtom på depression 
STAI bygger på ett formulär där varje fråga har fyra alternativ beroende på 
hur många gånger per vecka personen upplever ångestsymtom. Höga poäng 
på ett visst urval av frågor indikerar ångest Utifrån detta bedömdes sedan en 
eventuell ändring av sinnesstämning.  
 
Utgångsvärdet för patientgruppen var för BDI 10,94 ± 8,4 och för STAI 48,76 
± 5,4. Motsvarande värden för kontrollgruppen var BDI 2,7 ± 2,3 och STAI 
31,27 ± 6,2. Patientgruppen hade således ett högre utgångsvärde och 
skillnaden var statistiskt signifikant, P< 0,05. För kontrollgruppen 
redovisades inga detaljerade resultat i övrigt. Författarna av studien har 
presenterat skillnaden för BDI och STAI gentemot patientgruppen (tabell 1). 
Ingen av deltagarna utvecklade några symtom på depression eller ångest 
under studiens gång. Tvärt emot sågs en signifikant förbättring (P<0,05) av 
sinnesstämning och ångestsymtom hos individerna i patientgruppen.  
 
 
 
 

http://www.lakartidningen.se/
http://www.internetmedicin.se/
http://www.praktiskmedicin.com/
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Tabell 1. Förändring av Beck Depression Inventory (BDI) respektive State and Trait Anxiety 
Inventory (STAI) hos patientgruppen. Den andra kolumnen visar skillnaden (medelvärde) vid 
jämförelse mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp.  Skillnaden mellan grupperna är 
statistiskt signifikant då P< 0,05. Tabell omarbetad efter Bozdag et al. (17). 
 

 Medelvärde i patientgrupp Skillnad i kontrollgrupp 

(medelvärde) 

 Start 1 mån 4 mån Start 1 mån 4 mån 

BDI 10,94±8,4* 

 

7,14±5,1* 

 

6,80±4,5* 

 

 7,07  4,01  2,95 

STAI 48,76±5,4* 

 

47,26±5,1* 

 

45,90±5,6* 

 

 13,31  11,47  9,60 

*= 95 % KI 

4.2 ”A prospective trial of the effects of isotretinoin on quality of 
life and depressive symptoms” (18) 
 
Syftet med denna prospektiva fallkontrollstudie var att undersöka sambandet 
mellan upplevd livskvalitet och depression hos patienter som behandlas med 
isotretinoin för acne. Som jämförelse användes en grupp som behandlades 
med oral antibiotika och topikal behandling med adapalenekräm samt en 
kontrollgrupp bestående av personer utan acnebesvär. Studien omfattade 6 
månader och patienterna rekryterades från the Royal United Hospital i Bath, 
Storbrittannien. Personerna i kontrollgruppen rekryterades från två skolor, ett 
universitet och genom anslag i ett köpcenter. I gruppen som behandlades med 
isotretinoin ingick 65 personer (69 % män), i gruppen för antibiotika 31 
personer (52 % män) och kontrollgruppen bestod av 94 personer varav 53 % 
män. Åldersspannet för de individer som deltog i studien låg mellan 13,4-32 
år. 
 
Graden av livskvalitet uppmättes med hjälp av en kortare version av ett 
formulär utarbetat av The World Health Organization (WHOQOL-BREF). Ett 
högt värde på skalan indikerar att personen anser sin livskvalitet som hög (se 
appendix). Acnens svårighetsgrad bestämdes dels av läkare, dels genom en 
femgradig skala, Likert rating scale, där patienten själv bedömde 
svårighetsgraden. För att mäta symtom på depression användes Centre for 
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) Resultat över 15 på en 
skala graderad mellan 0-60 anger att patienten har symtom på depression (se 
appendix). För personer under 18 år användes varianten anpassad för barn 
(CES-DC). Status för personerna i kontrollgruppen uppmättes endast vid 
studiens början. Patientgrupperna utvärderades vid tre tillfällen, vid studiens 
start, efter tre respektive sex månader. Dock var deltagandet vid sista 
uppföljningen så lågt i båda patientgrupperna att resultatet uteslöts. 
 
Kontrollgruppen valdes ut för att matcha individerna i patientgrupperna och 
det var ingen signifikant skillnad i ålder, fördelningen män/kvinnor eller 
graden av depression enligt poäng på skalan vid studiens start. Då 
kontrollgruppen endast bestod av personer utan acne användes den enbart 
som jämförelse vid studiens initialskede. Som förväntat hade de två 
patientgrupperna ett signifikant högre utgångsvärde än kontrollgruppen på 
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upplevd svårighetsgrad av acne (P<0,001). När det gällde utvärderingen av 
livskvalitet angav båda patientgrupperna signifikant sämre utgångsvärden 
angående utseende och kroppsuppfattning (P<0,01). Faktorerna kön, 
uppskattad svårighetsgrad av acnen och graden av depression påverkade 
livskvaliteten. Dessa betraktades därför som störfaktorer (confounders). En 
förbättring av den totala livskvaliteten sågs hos dem som fått ett bra resultat 
av sin acnebehandling oavsett behandlingsform. Förbättringen var störst hos 
de patienter som angav högst grad av depression vid studiens början. Studien 
visade inte på några signifikanta förändringar när det gäller symtom på 
depression. Tabell 2 visar hur resultatet såg ut för gruppen som behandlades 
med isotretinoin i jämförelse med gruppen som behandlades med antibiotika. 
 
 
Tabell 2. Olika aspekter på livskvalitet och acnens svårighetsgrad efter tre månaders 
behandling med isotretinoin respektive antibiotika.  
Tabell omarbetat efter McGrath et al. (18).          
 

 Isotretinoin Antibiotika 

 Start 3 mån Start 3 mån 

 n MV n MV n MV n MV 

Fysiska 

aspekter* 

65 80,49 51 80,73 31 78,77 23 78,52 

Psykologiska 

aspekter* 

65 66,51 51 73,06 31 65,90 23 70,48 

Sociala  

aspekter* 

65 69,42 51 75,27 30 70,43 23 68,52 

Miljöbetingad* 65 77,72 51 79,16 30 75,80 23 75,17 

CES-D/CES-DC 63 10,46 48 8,08 31 11,16 19 7,89 

Uppskattad 

svårighetsgrad 

på acne 

62 3,33 47 1,85 31 2,90 18 1,90 

MV= medelvärdet 
*= livskvalitet 
 

Författarna drog slutsatsen av studien att den totala livskvaliteten markant 
förbättrades hos dem som fått ett bra resultat av sin acnebehandling, oavsett 
behandlingsform. Förbättringen av livskvalitet var enligt författarnas slutsats 
störst hos de patienter som angav högst grad av depression vid studiens 
början.  
 

4.3 ”Isotretinoin Use and risk of Depression, Psychotic Symptoms, 
Suicide, and Attemted Suicide” (19) 
 
Resultatet från denna populationsbaserade retrospektiva kohortstudie bygger 
på analyser av insamlade registeruppgifter från The Canadian Saskatchewan 
Health Database och The United Kingdom General Practice Research 
Database. Syftet med studien var att belysa den relativa risken (RR) att 
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utveckla depression eller psykotiska symtom hos de individer som använde 
isotretinoin, jämfört med dem som förskrivits antibiotika. Risken för 
självmord samt självmordsförsök utvärderades också. En inbördes jämförelse 
gjordes även i isotretinoingruppen för att bedöma risken före, under och efter 
behandling.  
 
Resultat från Canadian Saskatchewan Health Database: 
 
Data insamlades mellan åren 1983 - 1997. Resultatet omfattar analyser av 
totalt 7195 registrerade personer som använt isotretinoin. Könsfördelningen 
var 53 % män och 47 % kvinnor. Totalt fanns 13700 personer i registret som 
förskrivits antibiotika, företrädesvis tetracyklin (64 %), varav 43 % män och 57 
% kvinnor.  Merparten, 79 % av isotretinoin-användarna och 75 % av de som 
använt antibiotika låg inom åldersintervallet 10-29 år. Bland de som ingick i 
studien hade 1777 personer noteringar i registret om symtom på psykisk 
ohälsa. Dessa noteringar var inrapporterade av läkare. Vanligast var ångest 
med 61 % och därefter depression med 29 %. Även affektiva och icke affektiva 
symtom förekom.  
 
Studiens resultat presenteras i form av den relativa risken att utveckla 
nytillkomna psykiska besvär som följd av behandling. Tidpunkten för 
uppkomst av psykiska besvär är indelad efter när behandlingen ägde rum. Till 
de individer som innefattas av gruppen ”under behandling” räknas alla fram 
till och med tre månader efter avslutad behandling. Till gruppen ”nyligen 
behandlade” räknas de som avslutat sin behandling för 4-6 månader sedan. 
Övrig tid, det vill säga mer än 6 månader efter avslutad behandling, räknas 
individen som oexponerad för läkemedel. 
 
Vid pågående behandling med isotretinoin beräknades den relativa risken för 
självmord och självmordsförsök till 0,9 jämfört med de som ej exponerats för 
isotretinoin. 
 
Resultat från United Kingdom General Practice Research Database 
(GPRD): 
 
Resultatet från denna del av studien bygger på registerdata för 340 användare 
av isotretinoin. Av dessa var 58 % män och 42 % kvinnor. Som jämförelse 
användes registerdata för 676 användare av antibiotika varav 59 % män och 41 
% kvinnor. I båda grupperna var 78 % inom åldersspannet 10-29 år. Då endast 
ett fall gällande självmord/självmordsförsök var rapporterat i denna databas 
gick det inte att tolka något resultat utifrån detta. Fallet gällde en person som 
inte stod på behandling, eller nyligen hade behandlats med isotretinoin.  
 
Tabell 3 och tabell 4 nedan visar en jämförelse mellan resultaten från de två 
databaserna.  
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Tabell 3. Den relativa risken att diagnostiseras med nytillkommen depression under och vid 
nyligen avslutad behandling med isotretinoin respektive antibiotika. Gruppen oexponerad 
fungerar som referensgrupp. GPRD = United Kingdom General Practice research databas. 
Tabell omarbetad efter Jick et al. (19). 
 

 Saskatchewan GPRD 

Behandlingsstatus Fall per 

personår 

Justerad relativ 

risk (95 % KI) 

Fall per 

personår 

Justerad relativ 

risk (95 % KI) 

Oexponerad 225/11655 1,0 27/1349 1,0 

Under behandling  

med isotretinoin 

61/3469 1,0 (0,7 -1,3) 3/88 1,8 (0,4-5,2) 

Under behandling 

med antibiotika 

214/9324 1,3 (1,0 -1,5) 32/1284 1,5 (0,9-2,5) 

Nyligen behandlad 

med isotretinoin 

25/1455 0,9 (0,6-1,4) 2/59 1,8 (0,3-6,1) 

Nyligen behandlad 

med antibiotika 

70/4303 0,9 (0,7-1,1) 11/347 1,7 (0,8-3,4) 

 
 
Tabell 4. Den relativa risken att utveckla psykiska besvär vid tidpunkterna sex månader före 
behandling med isotretinoin, under behandling samt sex månader efter senaste recept på 
isotretinoin. GPRD = United Kingdom General Practice Database. Tabell omarbetad efter Jick 
et al. (19). 
 

 Saskatchewan GPRD 

Behandlingsstatus Fall per 

personår 

Justerad relativ risk 

(95 % KI) 

Fall per 

personår 

Justerad relativ risk 

(95 % KI) 

Sex månader före 

behandling med 

isotretinoin 

65/3160 1,0 4/148 1,0 

Under behandling med 

isotretinoin 

93/3516 1,2 (0,9-1,7) 3/88 1,3 (0,2-5,7) 

Sex månader efter 

senaste recept på 

isotretinoin 

34/1588 1,0 (0,6-1,5) 2/63 1,1 (0,2-5,7) 

 

Författarna drog slutsatsen av de två delstudierna att behandling med 
isotretinoin för acne inte ökar risken för depression eller 
självmord/självmordsförsök. 
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4.4 ”A prospective study of the responsiveness of depression and 
suicidal ideation in acne patients to different phases of isotretinoin 
therapy” (20): 
 
Följande studie är en prospektiv kohortstudie från 2005. Totalt 33 personer, 
21 män och 12 kvinnor rekryterades att delta. Medelåldern hos deltagarna var 
25 år för män och 24,75 år för kvinnor. Rekryteringen skedde via hudläkare på 
hudklinik. Studien omfattade 16 veckors behandling med en standarddos av 
isotretinoin på 1 mg/kg/dag. Behandlingen utvärderades efter 8 respektive 16 
veckor med avseende på stämningsläge. Studien föranledde ett visst bortfall 
och endast 22 personer fullföljde hela perioden.  
 
För att evaluera symtom på depression användes både Beck Depression 
Inventory (BDI) och Beck Hopelessness Scale (BHS) (se appendix). BDI var i 
denna studie uppdelad på två delar, en för kroppsliga symtom på depression 
och en för kognitiva/affektiva symtom. Vid poängantal 9 eller högre på BHS är 
risken för självmord påtaglig och bör uppmärksammas (se appendix). 
Svårighetsgraden på acnen utvärderades på en skala 0-8 av både läkare och 
patienten själv. Ju högre värde på skalan desto svårare acnebesvär. 
 
De 22 deltagare som fullföljde studien till vecka 16 fick en avsevärd förbättring 
i sin acne. Skillnaden mellan de som avslutade studien i förtid (av oklar 
anledning) och de som genomförde den i sin helhet, var att de som avslutade 
hade ett signifikant högre värde (P<0,05) på den kognitiva/affektiva BDI-
skalan vid studiens början. En signifikant förbättring (P<0,05) sågs för 
kognitiva/affektiva symtom från studiens början till första utvärdering vid 
vecka åtta. Skillnaden var i medeltal 2,76 poängtal och P=0,02. Mellan vecka 
8-16 var det ingen signifikant skillnad (P>0,05). För de övriga parametrarna 
såsom värdet på BHS och den del av BDI som utvärderade kroppsliga symtom 
på depression sågs inte heller någon signifikant skillnad (P>0,05). I tabell 5 
visas värdet på BDI, BHS samt läkarens bedömning av acnens svårighetsgrad. 
 
Tabell 5. Beck Depression Inventory (BDI), Beck Hopelessness Scale (BHS) och acnens 
svårighetsgrad under 16 veckors behandling med isotretinoin. Tabell omarbetad efter Kellett 
et al. (20). 
 

 Medelvärdet vid 

studiens start 

n= 33 

Medelvärdet efter 

8 veckor 

n=21 

Medelvärdet efter 

16 veckor 

n=22 

BDI Total 13,29 10,35 10,11 

BDI 

Kognitiv/Affektiva 

9,17 6,41a 5,94 

BDI Kroppsliga 

symtom 

3,58 3,35 3,58 

BHS 4,76 4,58 3,88 

Acnens 

svårighetsgrad 

3,92 1,78b 0,42b 

a=signifikant förbättring P<0,05, b=signifikant förbättring P<0,001  
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Tabell 6 visar den procentuella fördelningen av antal deltagare i studien och 
deras upplevda grad av depression med avseende på BDI-skalan. Tabellen 
visar också på förändringen av upplevda symtom under studiens gång. I 
inledningen av studien var det två deltagare (6,45 %) som angav att de 
upplevde svåra symtom på depression. Vid utvärderingen vecka 8 avslutade 
en av dessa sin medverkan i studien på grund av potentiell självmordsrisk.  
 
 
Tabell 6. Antal deltagare i procent och fördelningen mellan uppskattad svårighetsgrad på 
depressiva symtom indelat efter Beck Depression Inventory (BDI). Tabell omarbetad efter 
Kellett et al. (20). 
 

 Inga tecken på 

depression 

BDI 0-13 (%) 

Lätta symtom 

på depression 

BDI 14-19 (%) 

Medelsvår 

depression 

BDI 19-29 (%) 

Svår 

depression 

BDI 30-63 (%) 

Studiens start 

n=33 

74,19  9,67  9,67  6,45  

Vecka 8 

n= 21 

80,95  4,76  9,52  4,76  

Vecka 16 

n= 22 

81,81  4,54  9,09  4,54  

 

Författarna av studien kunde inte påvisa något samband mellan isotretinoin 
och uppkomsten av depression. Eventuellt sågs en viss könsskillnad vad gäller 
depressiva symtom orsakade av acnen i sig. Kvinnor tycktes i högre grad 
påverkas negativt, med dåligt självförtroende och depression som följd. 
Författarna påpekar studiens ringa omfattning och välkomnar större studier 
inom området. 
 
4.5 ”Isotretinoin Therapy and Mood Changes in Adolescents With 
Moderate to Severe Acne, A Cohort Study”(21): 
 
Studien representerar en prospektiv kohortstudie från år 2005. Totalt 132 
personer mellan 12-19 år valdes ut att delta. Syftet med studien var att 
undersöka hur den mentala hälsan påverkades vid behandling med 
isotretinoin. Inklusionskriterier var måttligt till svår inflammatorisk acne 
samt nodulocystisk acne. Exklusionskriterier var alla former av tidigare 
diagnos på depression eller psykisk sjukdom. Deltagarna delades in i en grupp 
som behandlades med isotretinoin (n=59), 1 mg/kg/dag, och en grupp som 
fick konventionell acnebehandling (n=73). Den konventionella 
acnebehandlingen bestod av antingen topikal antibiotika/ tretinoin (topikalt) 
eller oral behandling med antibiotika.  
 
Symtom på depression utvärderades med hjälp av The Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (se appendix). I denna 
studie hade gränsen för depression satts vid poängtal 17 eller högre på CES-D. 
Testet utfördes i studiens initialskede samt vid en uppföljning efter 3 till 4 
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månader. De som hade 17 eller högre blev föremål för vidare utredning på 
grund av överhängande risk för självmord/självmordsförsök.  
 
Totalt 101 deltagare fullföljde studien i sin helhet. Ingen signifikant skillnad av 
CES-D i initialskedet kunde ses mellan de som avslutade studien och de som 
fortsatte. Vid studiens start var det 14,3 % av isotretinoin-användarna och 19,2 
% av de med konventionell behandling som uppgav ett CES-D över 17. 
Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant (4,9 
procentenheter; 95 % konfidensintervall (KI), -0,419,4). Vid uppföljning tre 
månader senare var fördelningen 8,2 % för isotretinoin-användarna och 15,4 
% för de med konventionell behandling. Inte heller denna skillnad var 
statistiskt signifikant (7,2 procentenheter; KI 5,319,7). Vid den extra 
utredning som gjordes av de med CES-D över 17, var det ingen av isotretinoin-
användarna som hade tankar på självmord. Incidensen för att diagnostiseras 
med en nytillkommen depression, var under tremånadersperioden 4,1 % vid 
användning av isotretinoin och 3,8 % för konventionell behandling. Inte heller 
denna skillnad var statistiskt signifikant (0,3 procentenheter; KI -7,7 8,3). 
 

Författarna till studien drog slutsatsen utifrån resultatet att användning av 
isotretinoin vid måttligt till svår acne inte ökar risken för depression. De ansåg 
vidare att det fanns belägg för att adekvat acnebehandling förbättrade 
depressiva symtom.  
 
 
4.6 ”No association found between patients receiving isotretinoin 
for acne and the development of depression in a Canadian 
prospective cohort” (22): 
 
Följande studie är en kontrollerad prospektiv kohort-studie från år 2007. Till 
studien rekryterades 200 personer från 14 år och uppåt, medelåldern var 22 
år. Symtom på tidigare depression var inget hinder att delta i studien. 
Däremot var pågående behandling med antidepressiva läkemedel ett 
exklusionskriterium. Studiepopulationen delades in i två grupper om vardera 
100 personer. Acnens svårighet graderades av läkare i mild (38 %), måttlig (53 
%) samt svår acne (9 %). De 100 individer som behandlades med isotretinoin, 
var de i studiepopulationen som bedömdes ha svårast acne. De 100 personer 
som ingick i kontrollgruppen fick antingen oral antibiotika eller topikal 
behandling. För att evaluera symtom på depression användes Zung 
Depression Status Inventory (Zung index) och Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale (CES-D) (se appendix). De flesta med uttalad 
depression har ett värde på Zung index mellan 50-69 och ett värde över 15 för 
CES-D (se appendix). Utvärdering av depressiva symtom gjordes i 
initialskedet av studien samt efter 2 månader. Ett speciellt formulär 
upprättades för att identifiera tänkbara störfaktorer (confounders). Förutom 
acnens svårighetsgrad ville författarna ta reda på om andra yttre faktorer 
kunde påverka resultatet. Exempel på sådana faktorer var kroniska 
sjukdomar, användning av alkohol/droger, läkemedelsanvändning och 
depression hos nära familjemedlem. 
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Av samtliga 200 deltagare uppgav 63 % att de inte hade några andra kroniska 
sjukdomar. Fyra deltagare (2 %) rapporterade att de tidigare haft symtom på 
depression. Sex deltagare (3 %) hade någon nära anhörig som var drabbad av 
depressionssjukdom. Ingen av deltagarna brukade alkohol. Endast acnens 
svårighetsgrad tycktes påverka resultatet.  
 
För de som behandlades med isotretinoin var medelvärdet för Zung 
Depression Status Inventory (Zung Index) 30 (KI=28,75-32,5) vid studiens 
start . Vid utvärdering två månader senare låg värdet på 31,5 (KI=30,0-32,5). 
Skillnaden var inte statistiskt signifikant (P=0,4892). I kontrollgruppen som 
behandlades med oral antibiotika eller topikala läkemedel sågs ingen skillnad 
från studiens början till uppföljning två månader senare. De deltagare som 
tidigare haft symtom på depression hade vid uppföljningen ett medelvärde på 
29,4 för isotretinoin, respektive 30,6 för oral antibiotika/topikal behandling. 
Dessa värden var jämförbara med de utan tidigare symtom på depression. Två 
personer ur isotretinoingruppen, som vid studiens inledning inte var 
deprimerade, rapporterade ett värde över 15 vid utvärderingen av CES-D efter 
två månader. Detta indikerade nytillkommen depression. En deltagare hade 
CES-D över 15 i studiens inledning, men var inte deprimerad vid 
uppföljningen. Inga detaljerade värden för CES-D vid utvärderingen efter två 
månader resovisas i studiens resultat. Tabell 7 visar fördelningen av 
studiepopulationen och resultat av CES-D och Zung Index. 
 

Tabell 7. Fördelningen mellan de olika behandlingsgrupperna med avseende på kön, 
medelålder och acnens svårighetsgrad vid studiens början beroende på 
läkemedelsexponering. Tabellen visar även utgångsvärdet och värdet vid uppföljning två 
månader senare för Zung Index samt utgångsvärdet för CES-D. Tabell omarbetad efter Cohen 
et al. (22). 
 

 

 

Kön 

Kvinnor 

(%) 

Medel- 

ålder 

Acne 

Måttlig/ 

Svår*** 

(%) 

Zung** 

Start 

Zung** 

2 mån 

CES-D* 

Start 

Isotretinoin 

(n=100) 

59 21,5 96,0 30 31,5 2 

Oral antibiotika 

(n=41) 

27 26,0 58,5 31,25 31,25 3 

Topikal behandling 

(n=59) 

48 20,0 6,8 31,25 31,25 3 

* = Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (medelvärde) (CES-D) 
** = Zung Depression Status Inventory (medelvärde) 
** *= Acnens svårighetsgrad vid inledning av studien. 

 

Författarna drog slutsatsen av studien att det inte verkar finnas något 
samband mellan behandling med isotretinoin och uppkomsten av depression. 
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4.7 ”Association of suicide attempts with acne and treatment with 
isotretinoin: retrospective Swedish cohort study” (23): 
 
Följande är en svensk retrospektiv kohortstudie från år 2010. I Sverige får 
isotretinoin endast förskrivas av hudläkare på licens från Läkemedelsverket. 
Studiepopulationen omfattas av de som i Sverige förskrivits isotretinoin för 
svår acne mellan åren 1980-1990. Uppgifterna hämtades från 
Läkemedelverkets register, där även information om dos och total mängd som 
förskrivits fanns registrerat. Utifrån detta kunde behandlingstiden för varje 
enskild individ också beräknas. Studiepopulationen utgjordes av totalt 5756 
personer i åldrarna 15-49. Av dessa var 63 % (3613) män. 
 
Deltagarnas personnummer jämfördes mot två av Socialstyrelsens register, 
det nationella patientregister över inläggningsorsaker på sjukhus och 
dödsorsaksregistret. Tidpunkten för självmordsförsök delades in i före, under, 
samt efter behandling. Begreppet ”före behandling” innebar 12 månader till 
tre år före behandling med isotretinoin. Den totala behandlingstiden och fram 
till och med sex månader efter avslutad behandling räknades som ”under 
behandling”. Ett år efter avslutad behandling och upp till 15 år därefter angavs 
som ”efter behandling”. 
 
Ett flertal jämförelser gjordes, dels mot en generell population och dels inom 
studiepopulationen. Syftet med jämförelserna var att se om det förekom 
någon skillnad i frekvens av självmordsförsök mellan studiepopulationen och 
den generella populationen.  
 
Vid jämförelse mellan studiepopulationen och den generella populationen såg 
man att incidenstalet steg från 0,89 per 1000 personår (95 % 
konfidensintervall 0,54–1,37) tre år före behandling till 1,36 per 1000 
personår (0,65–2,50) ett år innan behandling. Detta gällde för ett första 
självmordsförsök. För de individer som försökt vid fler än ett tillfälle var 
istället incidenstalet 0,99 per 1000 personår (0,65–1,44) tre år innan till 1,57 
per 1000 personår (0,86–2,63) ett år innan behandling. Störst risk förelåg 
inom sex månader efter behandlingsstart, 1,93 per 1000 personår (1,08–3,18). 
Liknande utveckling sågs vid jämförelse inom studiepopulationen. Tre år före 
behandling var incidenstalet 0,86 (-0,78–2,50) per 1000 personår och ett år 
före låg det på 1,66 per 1000 personår. Under behandling och till sex månader 
efter avslutad behandling låg incidenstalet på 2,52 per 1000 personår. Fram 
till slutet av år 2001 hade 17 män och 7 kvinnor ur studiepopulationen begått 
självmord. En man under behandling och två andra inom ett år från avslutad 
behandling. Den första kvinnan som begick självmord gjorde det sex år efter 
avslutad behandling med isotretinoin. Totalt 128 personer vårdades på 
sjukhus för försök till självmord. Tabell 8 visar en sammanställning av studien 
vad gäller själmordsförsök, fullbordade självmord, ålder, kön och tidpunkt i 
förhållande till läkemedelsexponering.  
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Tabell 8. Självmordsförsök/fullbordade självmord, fördelning mellan kön och tidpunkt i 
förhållande till läkemedelsexponering. Tabell omarbetad efter Sundström et al. (23). 
 

 Före behandling Under behandling + 1år > 1-15 år efter 

behandling 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Självmordsförsök 

(antal) 

15 17 11 9 44 32 

Medelålder vid 

självmordsförsök 

23,2 

(19-25) 

26,0 

(19-33) 

25,6 

(19-29) 

27,4 

(19-35) 

32,3 

(27-36) 

33,7 

(28-39) 

Metod: 

Icke våld/våld* 

12/3 14/3 9/3 8/1 38/5 28/4 

Fullbordade 

självmord (antal) 

- - 3 - 14 7 

Medelålder vid 

fullbordat 

självmord 

- - 32,7 - 33,5 35,6 

Metod: 

Icke våld/våld** 

-/- -/- 1/2 -/- 8/6 1/6 

*= Icke våld, överdos, förgiftning. Våld; kniv, skjutvapen, hängning mm.  
 

Författarna drar slutsatsen av studien att det kan föreligga en ökad risk för 
självmord hos sårbara individer, upp till sex månader efter avslutad 
behandling med isotretinoin. De anser vidare att belägg finns för att risken 
redan är ökad för dessa personer innan behandling inleds, då det är visat att 
acne i sig kan öka risken för självmord. 
 

4.8 ”Depressive symptoms and suicidal ideation during 
isotretinoin treatment: a 12-week follow-up study of male Finnish 
Military conscripts” (24): 
 
Detta är en 12 veckor lång prospektiv studie från år 2009. Studiepopulationen 
bestod av 135 värnpliktiga män med måttlig till svår acne, som rekryterats via 
Central Military Hospital of Finnish Defence Forces. Tidigare symtom på 
depression, eller annan psykisk ohälsa, var inget hinder att delta i studien.  
 
Utvärdering av depressiva symtom/självmordstankar gjordes vid studiens 
början, efter 4-6 veckor samt efter 10-12 veckor. Symtom på depression 
evaluerades med hjälp av Beck Depression Inventory (BDI) (se appendix). 
Dosering av isotretinoin var 0,5 mg/kg/dag. Nio deltagare avslutade studien i 
förtid av följande orsaker; två deltagare avbröt behandlingen på grund av 
allvarliga biverkningar i form av upprepade näsblödningar och blödningar i 
mag- och tarmkanalen. Fyra personer avbröt sin militärtjänstgöring och kom 
därför inte till uppföljningarna. En deltagare bytte militärdistrikt och deltog 
därför ej i sista uppföljningen. En av dessa nio genomförde ett 
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självmordsförsök som ledde till inläggning på sjukhus och avbruten 
militärtjänstgöring. Ytterligare en avslutade deltagandet i studien av oklara 
orsaker. 
 
Medelåldern för de 126 personer som genomförde studien i sin helhet var 
20,0±0,884 år. Nio deltagare angav att de hade måttligt svåra symtom 
(BDI>10) på depression vid studiens början. Vid studiens slut rapporterade 8 
av dessa att de inte längre kände sig deprimerade (BDI<10). Fyra personer av 
de 117 som inte var deprimerade vid studiens inledning angav att de hade 
symtom på depression vid någon av de två uppföljningarna. Medelvärdet på 
BDI för dessa var 17,0 (11-25). 
 
Vid inledningen av studien rapporterade 17 personer att de vid något tillfälle 
haft tankar på självmord. Vid sista uppföljningen angav 58,8 % av dessa (10 av 
17) att självmordstankar inte längre var aktuella. Bland de som inte haft 
tankar på självmord vid studiens inledning (n=109), var det 2,8 % (3 av 109) 
som uppgav detta vid någon av uppföljningarna.  
 
Samtliga personer såg en signifikant förbättring av sin acne (P<0,001) efter 12 
veckor. Tabell 9 visar en sammanställning av studiens resultat vid de olika 
uppföljningarna. 
 

Tabell 9. Depressiva symtom/självmordstankar hos 126 manliga acnepatienter under 
behandling med isotretinoin. Tabellen visar ett medelvärde på förändringen av Beck 
Depression Inventory (BDI) under de 12 veckor som studien pågick. Tabellen avspeglar även 
förändringen vad gäller symtom på måttligt/svår depression (BDI ≥10) samt 
självmordstankar hos deltagarna. Tabell omarbetad efter Rehn et al. (24). 

 

 Start Vecka 4-6 Vecka 10-12 P-värde 

BDI 3,0±3,948* 2,0±3,589* 1,8±3,783* <0,001 

BDI ≥10  9 (7,1 %) 7 (5,6 %) 4 (3,2 %) 0,205 

Självmordstankar 

 

17 (13,5 %) 9 (7,1 %) 9 (7,1 %) 0,010 

*= 95 % KI 

Författarna drar slutsatsen att det inte verkar finnas något samband mellan 
behandling med isotretinoin vid acne hos unga män och 
depression/självmordstankar. Tvärt emot tycktes man se en positiv förändring 
av sinnesstämning hos de som fick ett bra resultat av sin acnebehandling. 
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5. Diskussion 
 
Isotretinoin introducerades i början av 1980-talet och är än idag det mest 
effektiva läkemedlet mot svår acne eller acne som inte tidigare svarat på 
konventionell behandling. Preparatet kan dock ge upphov till en rad allvarliga 
biverkningar. Ett flertal fall av depression och självmordsförsök/självmord 
har rapporterats vid användning av isotretinoin. Teorier har framförts att 
detta skulle kunna vara en biverkning. Sambandet mellan isotretinoin och 
depression som biverkan har visat sig vara en högst kontroversiell fråga (12). 
Det har utförts både kliniska studier och registerstudier för att undersöka 
huruvida det föreligger ett samband eller inte, men resultaten är i många fall 
motstridiga. Fysiologiskt skulle sambandet kunna förklaras med att 
isotretinoin kan passera blod- hjärnbarriären och påverka signalsubstanser 
som är inblandade vid uppkomsten av depression (18). 
 
De studier som ligger till grund för detta arbete har inte lyckats visa på något 
klart samband mellan behandling med isotretinoin och uppkomsten av 
depression eller självmordsförsök/självmord. Acne uppträder vanligtvis under 
ungdomsåren, en oerhört känslig period i livet, då utseendet spelar en 
betydande roll för individen. Av denna anledning är det inte helt otänkbart att 
acne i stor grad kan påverka en individs självförtroende, livskvalitet och 
psykosociala interaktioner. I vilken omfattning en enskild individ påverkas 
skulle delvis kunna bero på hur individen själv uppskattar acnens 
svårighetsgrad. 
 
I studien (20) kunde man inte se någon skillnad mellan kvinnor och män vad 
gäller depressiva symtom, varken i studiens inledningsskede eller vid studiens 
slut. Studien (24) omfattade enbart manliga deltagare, men i övriga studier 
tycktes man se att kvinnor i högre grad generellt upplevde sin acne som mera 
socialt handikappande (20,23).  
 
I två av studierna var tidigare symtom på depression eller annan psykisk 
ohälsa ett exklusionskriterium (17,21). I studien (22) var inte tidigare symtom 
på depression ett hinder att delta. Däremot var pågående behandling med 
antidepressiva läkemedel ett exklusionskriterium (22). Genom att utesluta 
denna grupp av personer, är det troligt att man förbiser eventuella bieffekter 
av isotretinoin hos dem som är predisponerade för depression.  
 
Ett fåtal personer uppvisade nytillkomna symtom på depression under 
behandling med isotretinoin. Detta skulle mycket väl kunna bero på andra 
orsaker än en bieffekt relaterad till den farmakologiska 
verkningsmekanismen. Flertalet av dem som valdes ut att delta i någon av 
studierna hade tidigare provat ett antal olika behandlingsregimer utan fullgott 
resultat. Orimligt höga förväntningar på effekten och frånvaro av det resultat 
man förväntat sig, skulle kunna leda till besvikelse, uppgivenhet och 
depression som följd. Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att personen haft 
en föreställning om att en utläkning av acnen automatiskt leder till en bättre 
psykosocial tillvaro. En besvikelse över att livet och tillvaron inte förbättrades 
i den grad man hoppats på, trots frånvaro av acne, skulle kunna utlösa 
symtom på depression. Detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring till 
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resultatet från den svenska studien (23). Där såg man att om det föreligger en 
risk för självmord/självmordsförsök vid behandling med isotretinoin, så är 
den störst upp till sex månader efter avslutad behandling (23).  
 
Generellt kunde man dock se att många individer med svår acne rapporterade 
en signifikant minskning av depressiva symtom vid studiens slut. I en 
översiktsartikel (12) anges ett antal kliniska faktorer som i hög grad tycks 
påverka uppkomsten av depression. Exempel på sådana faktorer är antal år 
med acne, resultat av tidigare behandling, tidigare symtom på depression och 
egen uppfattning av acnens svårighetsgrad (12). Roaccutan förskrivs vanligen 
till personer med mycket svår acne. Det är troligen också de som har svårast 
acne som löper störst risk att begå självmord. Orsakssambandet försvåras 
därmed ytterligare av att dessa personer redan innan behandling med 
isotretinoin är predisponerade för depression/självmord. Även de personer 
som inte uppnått förväntat resultat med isotretinoin och därav upplever 
besvikelse över behandlingsresultatet skulle kunna utgöra en riskgrupp. Både 
acnens svårighetsgrad och ett icke fullgott behandlingsresultat skulle kunna 
vara tänkbara orsaker till depression eller självmord. Följaktligen är det ingen 
enkel uppgift att utreda huruvida isotretinoin orsakar depression vid 
acnebehandling, då det även är så många andra faktorer som kan spela in. 
Möjligen kan det rent utav vara en kombination av faktorer som ligger till 
grund för att vissa personer uppvisar nytillkomna symtom på depression.  
 
Ingen studie var av typen randomiserad placebokontrollerad, vilket bidrar till 
ökad risk för bias vid urval av deltagare. I studien (12) menar 
artikelförfattarna att det inte vore etiskt korrekt att randomisera patienter 
med svår terapiresistent acne till en placebogrupp. Det skulle innebära ett 
onödigt lidande för patienten under lång tid (12). I resultatdelen ingår studier 
med både prospektiv och retrospektiv design, samtliga öppna. Skillnader i 
studiedesign mellan studierna försvårar den sammanlagda tolkningen av 
resultat. Flertalet av deltagarna, oavsett studie, var rekryterad via hudklinik. I 
de fall där jämförelse gjorts mellan oral antibiotika och isotretinoin, har de 
med svårast acne förskrivits isotretinoin. Detta aktiva urval skulle kunna vara 
en källa till missvisande resultat.  
 
Studierna (19,23) har båda hämtat sina uppgifter från befintliga register. I den 
svenska studien (23) är resultatet baserat på förskriven dos och mängd. 
Behandlingstiden har därefter beräknats utifrån den förskrivna mängden (23). 
Dessa beräkningar skulle således kunna vara behäftade med vissa fel. Utifrån 
registeruppgifter kan man inte heller med säkerhet avgöra om patienten 
verkligen hämtat ut och använt det förskrivna läkemedlet i den omfattning 
som registret anger. Ovanstående uppgifter har sedan i sin tur, via 
personnummer, jämförts med uppgifter från dödsorsaksregistret och 
nationella patientregistret (23). Denna process skulle kunna innebära risk för 
systematiska fel. Författarna till (23) nämner en rad svagheter med 
registerstudier, bland annat finns ingen information att hämta om hur effektiv 
behandlingen var för den enskilda patienten. Detta öppnar för frågan om det 
är de som inte fått fullgod effekt som är överrepresenterade bland depressiva 
och självmordsbenägna. I studien (23) nämns vidare att en patient som 
behandlats med isotretinoin, i efterhand skulle kunna flytta utomlands och 
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där begå självmord. Av den anledningen återfinns personen sedan inte i 
registret, vilket ger upphov till en felkälla (23). 
 
Gemensamt för studierna är att de är relativt begränsade vad gäller antalet 
deltagare och endast utförda under en kortare period, vanligen mellan 4-6 
månader. Detta skulle kunna innebära att en ovanlig biverkan inte hinner 
uppträda under studiens gång. Alternativt att antalet individer med denna 
biverkan blir för lågt för att kunna säkerställas som statistiskt signifikant. De 
två studier som baseras på registeruppgifter omfattar en större population och 
sträcker sig över en längre period. Dessa retrospektiva studier har till skillnad 
från övriga även tittat på förekomsten av depressiva symtom upp till tre år 
före studiestart (19,23). 
 
Evaluering av depressiva symtom har gjorts med hjälp av olika 
självskattningsformulär. Tre av studierna har använt sig av BDI (17,20,24) (se 
appendix). Standardskalan anger 14 som gränsen för depression (17). I studien  
(24) har man dock av oklar anledning valt att dra gränsen för depression vid 
10, vilket rimligtvis bör innebära att fler individer anses som deprimerade. I 
studien (21) har CES-D(se appendix) använts för att bedöma graden av 
depressivitet hos deltagarna. I denna studie har man utan förklaring valt att 
sätta gränsen för depression vid 17, trots att standardskalan anger värdet 15. 
Detta borde således betyda en underskattning av antalet individer med uttalad 
depression.  
 
Även om de metoder som använts för att uppskatta graden av depression är 
väl etablerade och ansedda som tillförlitliga, innebär självskattning alltid en 
subjektiv bedömning. Användandet av olika skalor i studierna försvårar 
möjligheten att göra jämförelser studierna emellan. Detta i tillägg till att man i 
vissa fall valt att frångå standardiserade skattningsskalor kan förstås påverka 
resultatet i olika riktningar.  
 
Den sammanfattande reflektionen är att ingen bör undanhålla någon från 
effektiv acnebehandling av rädsla för att personen ska utveckla en depression. 
Detta bör gälla oavsett personens tidigare historia vad gäller symtom på 
depression, då det i dagsläget inte finns tillräckligt starka orsakssamband 
mellan acnebehandling med isotretinoin och uppkomst av depression. 
Eftersom isotretinoin förskrivs till dem med svår acne som inte svarat på 
konventionell behandling finns ett stort hopp om ett bra behandlingsresultat 
från patientens sida. En studie som undersöker om behandlingen misslyckats 
hos de individer som blev deprimerade och begick självmord skulle vara av 
intresse. Frågan är komplex men viktig, då många unga människor lider 
oerhört av sin acne. Det behövs fler omfattande studier, vilket vi 
förhoppningsvis får se i framtiden.   
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6. Slutsats 

Sambandet mellan behandling med isotretinoin vid acne och depression/ 
självmordstankar är en komplex fråga. Det finns en fysiologisk förklaring till 
ett eventuellt samband, då isotretinoin kan passera blod- hjärnbarriären och 
interagera med signalsubstanser inblandade vid uppkomsten av depression. 
Ingen av de studier som detta arbete baseras på har dock lyckats påvisa att 
något verkligt samband föreligger. Slutsatsen blir således att fler omfattande 
studier behövs inom området, för att kunna bringa klarhet i huruvida det 
förekommer ett samband eller inte. Önskvärt vore om studierna hade 
enhetliga bedömningsskalor och pågick under längre tid. Även metaanalyser 
välkomnas. 
 

7. Tackord 

Ett stort tack till min handledare Sofia Svahn för tips och kommentarer under 
skrivandets gång.  
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Appendix 
 
 
Beck Depression Inventory (BDI) (25,26): 
                                                                                                                                                                                               
Beck Depression Inventory är ett formulär med 21 flervalsfrågor där patienten 
själv får uppskatta sin övervägande sinnesstämning under den senaste veckan. 
Antalet hopräknade poäng anger ett mått på den depressiva svårighetsgraden. 
Följande skalor används vid bedömning: 0-13 anger minimala/inga tecken på 
depression; 14-19 anger lätt form av depression; 20-29 anger medelsvår 
depression och slutligen 30-63 anger svår depression.  
 
 
State and Trait Anxiety Inventory (STAI) (27): 
 
Formuläret bygger på 20 frågor där patienten uppskattar på en fyragradig 
skala hur ofta den upplever olika symtom på ångest. Skalan som anges är: 0 
aldrig; 1 ibland/1-2 gånger per vecka; 2 ofta/3-4 gånger per vecka; 3 alltid/5-7 
dagar per vecka. Höga poängtal på frågorna 1, 6, 7, 10, 13, 16 och 19 
förknippas med ångestbesvär. 
 
 
WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) (28,29): 
 
WHOQOL-BREF är en kortare version av originalet WHOQOL. Formuläret 
täcker in 26 olika aspekter på livskvalitet inom områden som fysisk/kroppslig, 
psykisk, social och miljöbetingad livskvalitet. Patienten uppskattar utifrån det 
sin upplevelse på en skala numrerad från 0-100. Ett högre värde indikerar 
högre livskvalitet.  
 
 
Centre for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) (30): 
 
CES-D bygger på ett självuppskattningsformulär där patienten själv anger hur 
många gånger per vecka denne har upplevt känsla av depression. Formuläret 
utvecklades 1977 och består av 20 flervalsfrågor. Varje fråga är graderad från 
0-3, där 0 = för sällan/aldrig, 1 = ibland/endast ett fåtal tillfällen, 2 = vid ett 
flertal tillfällen och 3 = större delen av tiden/alltid. Resultat över 15 på en 
skala graderad mellan 0-60 anger att patienten har symtom på depression. 
 
 
Beck Hopelessness Scale (BHS) (31): 
 
Beck Hopelessness Scale utvecklades 1974 av Beck et al. och bygger på en 
skala som mäter tre specifika komponenter (motivation, affektiva och 
kognitiva faktorer). Formuläret består av 20 sant/falskt-frågor och detta 
används främst för att förutse risken för självmord. Vid poängantal 9 eller 
högre är risken påtaglig och bör uppmärksammas. 
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The Zung Self-Rating Depression Scale (32): 
 
The Zung Self-Rating Depression Scale är ett formulär för självuppskattning 
av depressiva symtom. Formuläret bygger på 20 flervalsfrågor med fyra olika 
alternativ per fråga. Summan av poängen på delfrågorna utgör resultatet för 
testet. Poängtalet kan ligga mellan 20-80. De flesta med uttalad depression 
ligger mellan 50-69. Vid resultat över 70 betraktas depressionen som svår. 
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