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Akne – allmän bakgrund
Mats Berg, Håkan Mobacken

Sammanfattning
Akne är huvudsakligen en tonårssjukdom, men fortsätter hos många upp i 30- till 40-årsåldern och även senare (acne tarda). Sjukdomen kan även debutera eller
försämras i vuxenåldern. Det finns även en akut form,
acne fulminans. Diagnosen akne är vanligen enkel att
ställa, men kan i vuxenåldern vara svår att särskilja från
rosacea. De fyra grundpelarna i aknegenesen är ökad
talgproduktion, en abnorm keratinisering i utförsgången
från talgkörtel och hårfollikel, Propionibacterium acnes
(P. acnes) och inflammation. Kortison, litium, anabola
steroider, testosteron och antikonceptionsmedel med
enbart gestagen kan försämra akne. På senare år har det
framkommit studier som antytt att kosten kan ha betydelse, men välgjorda interventionsstudier saknas. De
flesta aknepatienter kan skötas i primärvården, men remiss till hudläkare är indicerat vid otillräckligt resultat
av antibiotika, täta recidiv, tendens till postinflammatorisk pigmentering/ärrbildning, osäkerhet om aknediagnosen, allmänpåverkan av akne eller akne som ger svåra
psykosociala problem. Livskvaliteten är ofta låg vid akne
med nedsatt självförtroende, ångest och depressionstendens. Det är därför viktigt att behandla akne adekvat för
att undvika inte bara ärr i huden utan även i själen.

vanligare hos kvinnor. I en tysk studie fann man synlig akne
hos 64 % av dem mellan 20 och 29 år och hos 43 % av dem
mellan 30 och 39 år (4). Ännu i åldern 40 till 50 år visade en
engelsk undersökning att 5 % av kvinnorna och 3 % av männen hade en mestadels mild akne (5).
Akne är en kronisk sjukdom enligt WHO:s definition
från 2004: En långdragen, återkommande, icke självbegränsande åkomma, som manifesterar sig som en akut eller
långsamt debuterande sjukdom och som har ett vågliknande
förlopp och en betydande psykosocial påverkan (6).

”Hypertrofiska och atrofiska
ärr kan vara svårbehandlade”
Diagnostik
Diagnosen tonårsakne är för det mesta enkel att ställa vid:
rätt ålder, rätt lokalisation (i ansiktet och ibland även upptill
på bröst, skuldror och rygg) och rätt utseende med follikulära lesioner.

Differentialdiagnostik
•

Definition
Akne är en kronisk inflammation i den gemensamma utförsgången för talgkörtel och hårfollikel i ansiktet och ofta
upptill på bröstet, nacken och ryggen.

Prevalens, klinik och prognos
Med acne vulgaris avses tonårsakne, som drabbar nästan
alla i denna period (1). Redan prepubertalt kan icke-inflammatoriska lesioner (komedoner) bildas. De flesta tonåringar
får en lindrig till måttligt svår akne med fet ansiktshy (seborré), komedoner och ytliga inflammatoriska lesioner (papulopustler) lokaliserade i ansiktet och enstaka på bålen. I
tonåren har 15–20 % en måttlig till svår akne i ansiktet och
på överkroppen med djupa pustler (< 5 mm) och i värsta fall
noduli (> 5 mm), cystor och fistlar (kallas också nodulocystisk akne) (2). I en svensk studie bedömdes var tredje individ
ha en behandlingskrävande akne (3).
Tonårsakne går oftast i remission i 18- till 20-årsåldern,
men i brist på longitudinellt följda patientgrupper kan en
närmare prognostisering inte lämnas. När akne läker kan
det uppstå missprydande hypertrofiska eller atrofiska ärr,
vilket är vanligast efter djupa pustler, noduli och cystor. Sådana ärr är svårbehandlade.
Akne är emellertid inte bara ett övergående ungdomsproblem. Efter 20-årsåldern förekommer akne både hos
dem vars tonårsakne fortsatt och hos dem som utvecklar
akne efter 20-årsåldern (acne tarda) (1). I tonåren är akne
vanligast och svårast hos män, men i vuxen ålder är det
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Rosacea: Sällsynt före 20-årsåldern. Lokaliserad centralt i ansiktet, rodnad, inga komedoner, inga utslag
utanför ansiktet.
Perioral dermatit: Oftast hos unga vuxna kvinnor, små
papler/pustler symmetriskt runt munnen med fri zon
närmast läpparna. Förekommer även ofta kring näsöppningarna.
Furunkulos: Recidiverande furunklar. Furunkel är en infektion, oftast orsakad av Staphylococcus aureus, i hårfollikeln som engagerar dermis och ofta även subcutis.
Hidradenitis suppurativa: Kroniskt återkommande inflammation (primärt ingen infektion) i talg- och svettkörtelutförsgångar. Lokaliseras i stora hudveck. Läker
med fistelbildning och ärr.
Pityrosporumfollikulit: Kliande follikuliter på bålen,
ingen effekt av aknebehandling.

Patogenes
Genetiska faktorer spelar en viktig roll i uppkomsten av
framför allt svår akne (7). Den exakta patogenetiska mekanismen bakom akne är inte känd, men fyra samverkande
faktorer kan urskiljas (2).
1. Talgproduktionen ökar korrelerat till svårighetsgraden
av akne, och orsaken anses vara att talgkörteln, som är
androgenkänslig, har en ökad känslighet för normala
koncentrationer av cirkulerande androgener.
2. En abnorm keratinisering av epitelceller i den gemensamma utförsgången för hårfollikel och talgkörtel orsakar en obstruktion av follikeln, som blir utvidgad på
grund av retention av talg (en mikrokomedon bildas).
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3.

Den mikroaerofila P. acnes, som ingår i den normala
hudfloran, tillväxer i komedonen.
4. P. acnes bildar, i samspel med keratinocyter i utförsgångens vägg och sebocyter, inflammatoriska och kemotaktiska mediatorer som driver en inflammatorisk
process (8).
Vid behandling av akne strävar man efter att påverka så
många av dessa faktorer som möjligt.

”Livskvaliteten påverkas
och korrelerar inte alltid med
svårighetsgraden av akne”
Livskvalitet
För många i den sårbara tonårsperioden medför akne en
kraftig psykosocial påfrestning korrelerad till svårighetsgraden av akne (9). Nedsatt självförtroende, missnöje med utseendet, ångest inför sociala möten och isolering från kamrater
kan förekomma. Även depressioner och till och med suicidtankar kan uppstå (10). Livskvaliteten korrelerar inte alltid
med svårighetsgraden av akne: även en kliniskt lindrig akne
kan upplevas stigmatiserande. I en studie mådde en grupp av
aknepatienter sämre avseende social funktion och mental
hälsa än patienter med andra svåra sjukdomar som diabetes,
astma, hjärt-kärlsjukdom och reumatiska sjukdomar (11).

Utlösande och förvärrande faktorer (12)
Läkemedel: Till exempel systemisk eller lokal behandling
med kortikosteroider (steroidakne), anabola steroider, testosteron, litium, antikonceptionsmedel med enbart gestagen.
Yttre faktorer: Mekanisk ocklusion; upprepad kontakt
med kosmetika (13), mineraloljor och tjära.
Hormonstörningar: Till exempel polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), binjurebarkhyperplasi, missbruk av anabolaandrogena steroider.
Kost: De senaste decennierna har ett samband mellan
födoämnen och akne ansetts vara osannolikt (14). Nu har
det dock framkommit studier som kan tyda på att mat med
högt glykemiskt index, choklad och mjölkprodukter kan ha
en försämrande verkan (1). Det behövs emellertid välgjorda
interventionsstudier innan kostråd kan ingå i behandlingen
(15).

Svårighetsgradering
I vetenskapliga studier utgår man från den kliniska bilden
med typ och antal av inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner i kombination med patientens egen skattning
av hur livskvaliteten har påverkats. I praktiskt/kliniskt arbete
kan en förenklad indelning användas som grund för behandlingsriktlinjer (16):
• Komedoakne
• Mild och medelsvår papulopustulös akne
• Svår papulopustulös akne och medelsvår nodulär akne
• Svår nodulär/nodulocystisk akne

Acne tarda
Acne tarda betecknar akne som antingen fortsatt efter puberteten eller debuterat efter 20-årsåldern. Vid sen debut är
svårighetsgraden oftast mild till måttlig. Den är vanligast
hos kvinnor, och brukar yttra sig som papulopustler nertill
på kinder och haka eller stora slutna komedoner (makrokomedoner) (17). De inflammatoriska lesionerna kan läka
med nersänkta ärr och postinflammatoriska hyperpigmenteringar. Tänk på möjliga utlösande/försämrande faktorer, för
kvinnor särskilt exponering för feta täckande krämer och
endokrina störningar som hyperkortisonism och tillstånd
med hyperandrogenism (symtom som mensrubbningar,
hirsutism, manligt håravfall) (18).

Fulminant akne
Fulminant akne (acne fulminans) är en sällsynt men svår
form av akne med allmänsymtom (19). Den drabbar oftast
manliga tonåringar med akne efter kort tids behandling med
testosteron eller androgena steroider, isotretinoin eller tetracyklin. Akut utvecklas ömma noduli/cystor som övergår i
smärtsamma hemorragiska ulcerationer på bröst, rygg och
ansikte. Dessutom förekommer feber, ledvärk, SR-stegring
och leukocytos (neutrofili).

Remissindikationer
Remiss till hudläkare vid
• måttlig till svår akne där antibiotika i adekvat dosering
kombinerat med lokalbehandling inte gett resultat efter
tre månader
• täta recidiv efter avslutade antibiotikakurer
• akne som ger uttalad postinflammatorisk pigmentering
eller ärrbildning
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akne med hudsår, allmänpåverkan, feber och leukocytos
(acne fulminans)
svåra sociala och psykologiska problem på grund av
akne.

•
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Topikala produkter inklusive kombinationspreparat
Mats Berg, Lena Håkansson

Sammanfattning
Topikala produkter är grunden för aknebehandling.
Detta gäller framför allt de medel som inte innehåller
antibiotika, det vill säga bensoylperoxid, adapalen och
azelainsyra. Bensoylperoxid har en starkt antibakteriell
effekt och används därför bland annat i fasta kombinationer med adapalen och klindamycin. Bensoylperoxid
missfärgar textilier. Adapalen är en retinoidliknande
substans med antiinflammatorisk effekt och effekt på
talgkörtelns keratinisering, vilket resulterar i en nedsatt
mikrokomedonbildning. Den fasta kombinationen med
adapalen och bensoylperoxid ökar compliance och har
förutom god akneeffekt även visats ha förebyggande effekt mot akne. Azelainsyra har bland annat antibakteriella effekter och används i första hand när bensoylperoxid eller adapalen inte tolereras på grund av
hudirritationer. Azelainsyra har en långsammare klinisk
effekt än de två andra substanserna.
Irritationen av substanserna är störst initialt, då man
lämpligen bör applicera dem till exempel varannan dag,
för att efter någon vecka öka till daglig behandling.
Grundprincipen för ökad compliance är applikation av
läkemedlen en gång dagligen. De topikala produkterna
används huvudsakligen vid komedoakne och papulopustulös akne. De kan även kombineras med peroral
aknebehandling och med p-piller.

Inledning
Topikala produkter är basterapi vid behandling av akne och
är den grupp av läkemedel som majoriteten av patienter får
tillräcklig behandlingseffekt av. Till gruppen topikala produkter hör både receptfria och receptbelagda läkemedel.
Bensoylperoxid är receptfritt medan adapalen, enbart eller i
en fast kombinationsprodukt, samt azelainsyra är receptbelagda. Topikala akneprodukter används också som tilläggsbehandling till patienter som kräver systemisk behandling
för att uppnå tillräcklig eller önskvärd klinisk effekt, och för
att minska risken för resistens vid antibiotikabehandling av
akne. Nedan följer en genomgång av de läkemedel som finns
tillgängliga på den svenska marknaden, förutom produkter
som innehåller enbart klindamycin, vilket behandlas i kapitlet Perorala och topikala antibiotika samt i behandlingsrekommendationen.

Peroxider
Bensoylperoxid
Bensoylperoxid (Basiron AC gel 5 % och 10 %, Basiron AC
Wash gel 5 %, Brevoxyl kräm 40 mg/g) har god effekt på
mild och medelsvår papulopustulös akne. Produkten appliceras på hela det drabbade området en till två gånger dagligen. Tecken på klinisk förbättring ses vanligen efter 4–6
veckors behandling.

Verkningsmekanism: Bensoylperoxid har en antibakteriell
aktivitet, framför allt mot Propionibacterium acnes (P. acnes).
Dessutom har bensoylperoxid avfjällande, keratolytisk samt
sebostatisk effekt och motverkar den överdrivna talgproduktion som är associerad med akne.
Kombinationsterapi: Kan med fördel användas tillsammans med perorala antibiotika vid svårare fall av akne för att
potentiera effekten och begränsa resistensutvecklingen av P.
acnes. Samtidig användning med isotretinoin bör undvikas
då detta kan förvärra en lokal hudirritation.
Biverkningar: Torr hud, fjällning, erytem, pruritus och
en brännande känsla i huden förekommer.
Övrigt: Bensoylperoxid minskar antalet resistenta stammar av P. acnes och minskar risken för resistens vid antibiotikaterapi (1), se kombinationsterapi ovan. Produkten kan
bleka/missfärga färgat hår och färgade textilier.

”Topikala produkter är
basterapi vid behandling
av akne”
Retinoider för utvärtes behandling mot
akne
Adapalen
Adapalen (Differin gel 1 mg/g och kräm 1 mg/g) har god
effekt på mild till måttligt svår akne på bröst, rygg och i ansiktet. Produkten doseras en gång dagligen. Klinisk effekt
kan ses efter två veckors behandling.
Verkningsmekanism: Adapalen är en retinoidliknande
substans med antiinflammatoriska effekter. Mekanistiskt
binder adapalen till specifika nukleära retinoinsyrareceptorer. Adapalens farmakodynamiska effekt antas vara en normalisering av differentieringen av follikulära epitelceller,
vilket resulterar i en nedsatt mikrokomedonbildning (2).
Kombinationsterapi: Kan kombineras med all övrig topikal terapi. En fast kombination med bensoylperoxid finns
godkänd (se Epiduo nedan).
Biverkningar: Kan orsaka torr hud, hudirritation, brännande känsla i huden, erytem och uppflammande av akne
under den första behandlingsmånaden. Biverkningarna minskar sedan i frekvens och allvarlighetsgrad samt är reversibla.

Adapalen i kombination med bensoylperoxid
Epiduo gel 0,1 %/2,5 % innehåller adapalen i kombination
med bensoylperoxid. Epiduo har god effekt på mild och
medelsvår papulopustulös akne, med tonvikt på medelsvår
akne (3). Produkten ska appliceras en gång dagligen på hela
det akneangripna området. Tecken på klinisk förbättring ses
vanligen efter 1–4 veckors behandling.
Verkningsmekanism: Epiduo innehåller adapalen och
bensoylperoxid. För information om de ingående substansernas verkningsmekanism, se beskrivningar ovan.
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Biverkningar: De vanligaste biverkningarna från appliceringsstället är torr hud, hudirritation, brännande känsla i
huden, erytem, hudexfoliation och irritativ kontaktdermatit.
Övrigt: Preparatet har en bevisat förebyggande effekt
mot akne vid dosering en gång dagligen (4). Epiduo bör
inte komma i kontakt med färgat material såsom hår och
färgade tyger, eftersom gelen kan orsaka blekning och
missfärgning.

Tretinoin
Tretinoin är avregistrerat och det finns i dag ingen topikal
produkt som innehåller enbart tretinoin på den svenska
marknaden. Tretinoin kan dock förskrivas som extemporeläkemedel. Nyligen har en kombinationsprodukt med klindamycin godkänts (se nedan) som ska användas vid måttligt
svår akne.

”Azelainsyra är en endogen
substans med antibakteriella
egenskaper”
Tretinioin i kombination med klindamycin
Acnatac gel 10 mg/g + 0,25 mg/g innehåller tretinioin i
kombination med klindamycin. Den kliniska effekten av
produkten utvärderades på patienter med 20–50 inflammatoriska lesioner och 20–100 icke-inflammatoriska lesioner. Acnatac har god effekt på framför allt inflammatoriska
lesioner vid måttligt svår akne. Produkten ska appliceras en
gång dagligen på hela det akneangripna området. Tecken
på klinisk förbättring ses efter flera veckors behandling.
Produkten är relativt ny så klinisk erfarenhet av den saknas
i Sverige.
Verkningsmekanism: Topikalt tretinoin har både komedolytiska och antiinflammatoriska effekter. Klindamycin
har antibakteriell effekt mot P. acnes samt en antiinflammatorisk effekt på aknelesioner. Vid kombination av substanserna anses tretinoin öka penetreringen av klindamycin i
huden.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna från appliceringsstället är torr hud, erytem, seborré, klåda, hudexfoliation och solbrännskada.
Övrigt: Acnatac skall inte användas under graviditet, och
kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod.
Fotosensitivitet kan inträffa under behandling med Acnatac
på grund av förhöjd känslighet för UV-strålning.

Övriga medel mot akne för utvärtes bruk
Azelainsyra
Azelainsyra (Finacea gel 15 %, Skinoren kräm 20 %) har god
effekt på mild och medelsvår papulopustulös akne. Azelainsyra appliceras på de hudområden som ska behandlas morgon
och kväll och masseras försiktigt in i huden. I allmänhet
syns en tydlig förbättring efter 4 veckor vid behandling med
azelainsyra (5).
Verkningsmekanism: Azelainsyra är en endogen substans
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som har antibakteriella egenskaper. Substansen har också en
direkt påverkan på follikulär hyperkeratos. Under behandling med azelainsyra hämmas tillväxten av P. acnes.
Kombinationsterapi: Azelainsyra kan kombineras med
andra läkemedel, både topikala och perorala läkemedel.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är sveda,
pruritus och erytem vid applikationsstället, som förekommer hos fler än 1 av 10 användare, medan fjällning, smärta,
torrhet samt missfärgning och irritation vid applikationsstället förekommer hos fler än 1 av 100 användare.
Övrigt: Finacea har också indikation vid papulopustulös
rosacea. Skinoren har enbart indikation vid akne.

Behandling av komedoakne och mild och
medelsvår papulopustulös akne
Utvärtes behandling utgör grunden vid så gott som all aknebehandling. Hela det akneangripna området ska behandlas och inte bara enskilda aknelesioner. Topikala läkemedel
kan som regel kombineras, men inte vid samma applikationstillfälle. När önskad effekt uppnåtts bör behandlingen
fortsätta profylaktiskt, i första hand med kombinationen av
adapalen och bensoylperoxid.

Komedoakne
Vid komedoakne rekommenderas adapalen i första hand.

Mild papulopustulös akne
Läkemedel vid behandling av mild papulopustulös akne:
• adapalen 0,1 % (1 mg/g)
• bensoylperoxid 5 %
• azelainsyra 20 %
Läkemedlen appliceras lämpligen en gång dagligen.
Kombinationen av adapalen och bensoylperoxid är effektivare än behandling med enbart adapalen eller bensoylperoxid (6). Detta leder ofta till en irritation initialt, vilket
patienten alltid bör informeras om. Vid känslig hud bör patienten starta med smörjning varannan kväll i 2–4 veckor.
Azelainsyra 1–2 gånger dagligen kan vara ett alternativ
om ovanstående inte tolereras, men den kliniska effekten
insätter då långsammare (> 4 veckor).

Medelsvår papulopustulös akne
Dokumenterade medel är bensoylperoxid, adapalen och
azelainsyra, det vill säga som vid mild papulopustulös akne.
Därutöver kombinationsprodukter samt klindamycin, eventuellt också i kombination.
Läkemedel vid behandling av medelsvår papulopustulös
akne:
• Förstahandsmedel är kombinationen av bensoylperoxid
och adapalen.
• Kombinationen av bensoylperoxid och klindamycin är
andrahandsmedel och ska på grund av antibiotikainnehåll och risk för påverkan på mikrobiota inte ges
under längre tid än tre månader i sträck. En fast kombination av tretinoin och klindamycin är godkänd. Klindamycin ska med anledning av risk för resistensutveckling hos P. acnes inte ges som monoterapi.
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Perorala antibiotika (lymecyklin, tetracyklin) eller ppiller kan övervägas om effekten av ovanstående är
otillräcklig efter 6–12 veckors behandling och ska alltid
kombineras med topikal behandling. Kombination av
bensoylperoxid och adapalen rekommenderas i första
hand, alternativt monokomponenterna enbart. Kombination med azelainsyra kan vara ett alternativ om dessa
medel inte tolereras.
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Perorala och topikala antibiotika
Nils Hamnerius, Charlotta Edlund

Sammanfattning
Antibiotika har använts i över 60 år för att behandla
akne. Behandling med perorala antibiotika har i ett
flertal studier visats ha effekt mot acne vulgaris. Av dessa
är endast tetracykliner (tetracyklin och lymecyklin)
godkända för indikationen måttlig till svår acne vulgaris.
Förutom en direkt påverkan på Propionibacterium acnes
(P. acnes) bidrar sannolikt även antiinflammatoriska effekter till den kliniska effekten.
Det finns konsensus om att antibiotika inte ska ges
som monoterapi vid akne utan antibiotikabehandling
bör alltid kombineras med topikal behandling för att
uppnå en bättre klinisk effekt. Kombinationen med
bensoylperoxid är särskilt gynnsam eftersom den kan
minska risken för uppkomst av resistensutveckling hos P.
acnes.
Den kliniska betydelsen av resistens hos P. acnes i
studier är svårtolkad och en tydlig korrelation mellan
resistens och behandlingsmisslyckande har inte påvisats,
förutom för erytromycin.
Peroral antibiotikabehandling ger sällan några svåra
subjektiva biverkningar utan tolereras vanligen väl. Dock
är överväxt av motståndskraftiga mikroorganismer i
munhåla och tarm vanligt förekommande, inte minst i
samband med långtidsbehandling med perorala tetracykliner. Förutom den allmänna risken för ökad resistensutveckling i samhället innebär detta potentiella
risker för den enskilda patienten. En medicinsk bedömning ska alltid göras före insättande av antibiotika.

Inledning
Antibiotika har använts i över 60 år för att behandla akne
(1). Genom åren har det publicerats många behandlingsstudier, flertalet dock små och rapporterna är överlag heterogena vad gäller dosering, behandlingsduration och effektmått. En bättre uppfattning om det vetenskapliga stödet
för antibiotikabehandling fås av de systematiska översikter
som publicerats på senare år (2–8) som selekterat de studier
som är av acceptabel kvalitet. De senaste är en systematisk
översikt av Purdy och de Berkeer (med sökdatum februari
2010) (7) och den kunskapsöversikt som finns tillgänglig
på brittiska National Institute for Health Care and Excellence (senast uppdaterad juli 2013) (9). Cochrane-rapport
finns bara för minocyklin, ett tetracyklinpreparat som inte
tillhandahålls i Sverige. De antibiotika som i första hand är
aktuella i Sverige är för lokalt bruk klindamycin och för
peroralt bruk tetracyklin, lymecyklin, doxycyklin och erytromycin. Det finns även visst stöd i litteraturen för peroral behandling med trimetoprim-sulfa, azitromycin och
dapson.
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Verkningsmekanism vid aknebehandling
Reduktion av antalet Propionibacterium acnes är sannolikt
en väsentlig effekt av behandling med tetracyklin, klindamycin eller makrolider. Därutöver har dessa preparat även
antiinflammatoriska effekter genom att hämma neutrofila
leukocyters funktion, minska frisättning av proinflammatoriska och komedogena cytokiner och enzymer av betydelse
för inflammationsprocessen såsom metalloproteinaser och
bakteriella lipaser (10, 11). Detta torde vara förklaringen till
att behandling med doxycyklin i låga doser som inte påverkar bakterieförekomsten ändå ger en måttlig, men statistiskt
signifikant effekt på akne (12).

”Topikal behandling
med klindamycin ger sällan
allvarliga biverkningar”
Topikala antibiotika
Tillgängliga antibiotika för topikal användning i Sverige är
klindamycin som monoterapi respektive i fast kombination
med bensoylperoxid respektive tretinoin. Klindamycin är en
linkosamid som verkar genom att hämma bakteriens proteinsyntes och är aktiv mot anaerober och mot många grampositiva bakterier som stafylokocker och streptokocker. Vid
topikal behandling reducerar klindamycin antalet propionibakterier men ger även en antiinflammatorisk effekt. Data i
systematiska översikter anger att klindamycin har bättre effekt än placebo vad gäller reduktion av inflammatoriska lesioner, men ingen säker skillnad i effekt vad gäller icke-inflammatoriska lesioner (7). Fast kombination klindamycin/
bensoylperoxid är effektivare än klindamycin som monoterapi. Enskilda studier talar för att behandling med den
fasta kombination klindamycin/bensoylperoxid är effektivare än behandling med enbart bensoylperoxid. I en stor
meta-analys omfattande totalt 5 890 patienter var dock
skillnaden i effekt mellan enbart bensoylperoxid och kombinationen klindamycin/bensoylperoxid så liten, om än statistiskt signifikant, att man ifrågasatte den kliniska nyttan av
tillägg med klindamycin (5). Den kliniska effekten av den
fasta kombinationen klindamycin och tretinoin i jämförelse
med enbart klindamycingel, enbart tretinoningel eller placebo har studerats i randomiserade dubbelblindade studier
omfattande patienter med acne vulgaris med både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner. Kombinationen visades vara effektivare jämfört med monoterapi för två
av tre lesionsvariabler (13).
Topikal behandling med klindamycin är sällan förenad
med några allvarliga biverkningar. Den systemiska absorptionen är låg och risken för påverkan på den intestinala floran
är ringa. Lokal irritation kan förekomma; kontaktallergi
mot klindamycin är mycket sällsynt.
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Figur 1. Tetracykliner sålda på recept i Sverige 2000–2013 till åldersgruppen 17–24 år, uttryckt som DDD/1 000
invånare och dag. Svarta staplar visar andelen förpackningar för behandling av akne* medan ljusblå staplar visar
andelen mindre förpackningar avsedda för behandling av infektioner i luftvägarna.
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DDD/1 000 invånare och dag
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Tetracykliner mindre förpackning

Akneförpackningar*

*doxycyklin 100 mg 100 tablett, lymecyklin 300 mg 100 tablett, oxytetracyklin 250 mg 96 tablett, tetracyklin 250 mg 100 tablett.
Källa: eHälsomyndigheten, Concise, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Perorala antibiotika
Behandling med perorala antibiotika har i ett flertal studier
visats ha effekt mot acne vulgaris (3). Av dessa är endast tetracykliner godkända för denna indikation i Sverige, medan
erytromycin används i andra länder. I Sverige är erytromycin
ett andrahandsmedel för behandling av akne.

Tetracykliner
I Sverige tillgängliga tetracykliner för oralt bruk är tetracyklin, lymecyklin och doxycyklin. Av dessa är tetracyklin
och lymecyklin godkända för indikationen måttlig till svår
acne vulgaris. Lymecyklin hydrolyseras under absorption i
kroppen till aktivt tetracyklin. Tetracykliner är bredspektrumantibiotika med bakteriostatisk effekt, som verkar genom
att hämma proteinsyntesen. Vid aknebehandling har tetracyklin både en antibakteriell effekt mot P. acnes och en ospecifik antiinflammatorisk effekt. En nackdel med tetracykliner är den snabba resistensutvecklingen. Resistensen är ofta
plasmidmedierad och korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklinderivat.
Tetracyklingruppens preparat (inklusive doxycyklin) förskrivs vid infektioner i luftvägarna (främst sinuit och pneumoni) i mindre förpackningar, medan dessa antibiotika vid
indikationen akne i stället förskrivs i förpackningar à 100
tabletter. Figur 1 belyser hur andelen av tetracyklingruppens
preparat (inklusive doxycyklin) som förskrivs på indikationen
akne förhåller sig till den övriga förskrivningen av dessa
preparat i åldersgruppen 17–24 år. Förskrivningen av de
mindre förpackningarna tenderar att minska, sannolikt delvis som följd av senare års medvetna satsning på att reducera
icke-indicerad förskrivning vid till exempel bronkit/hosta,
som ett led i strävan att minska det oönskade selektions-

trycket för antibiotikaresistens. Den aknerelaterade förskrivningen har istället ökat sedan år 2000, både i andel och i
absoluta tal. Detta gäller för alla åldersgrupper sammantaget
men blir mest tydligt i åldersgruppen 17–24 år, där akne är
mest vanligt.

”P.o. tetracyklinbehandling
i mer än 3–4 månader anses
inte ge ytterligare förbättring”
Klinisk effekt
Tetracykliner (tetracyklin, lymecyklin, doxycyklin) och erytromycin har använts sedan länge med framgång för behandling av akne. Tetracykliner är effektivare än placebo (3).
Randomiserad placebokontrollerad studie för erytromycin
saknas (9). Någon säker skillnad i effektivitet mellan de olika
tetracyklinpreparaten har inte kunnat visas, inte heller någon
tydlig skillnad mellan effekten av erytromycin och tetracykliner. Tetracykliner är mindre effektiva än isotretinoin.
Det saknas konsensus om dosering av perorala antibiotika
vid akne. Doseringen i studierna har i de flesta fall varit
500–1 000 mg/dag för tetracyklin, 150–600 mg/dag för
lymecyklin och 100–200 mg/dag för doxycyklin (4). Det är
vanligt att inleda med en högre dos (till exempel tetracyklin
1 g/dag respektive lymecyklin 600 mg/dag) och efter 4–8
veckor halvera dosen. Det finns stöd för att detta inte försämrar den kliniska effekten (15), men huruvida peroral behandling med lägre doser ökar risken för selektion av resistenta bakteriestammar är okänt. Vad gäller erytromycin
finns det en äldre studie som visade att dosen 1 000 mg/dag
gav bättre effekt än 500 mg/dag (16).
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För att uppnå tydlig effekt av antibiotikabehandlingen är
1 månads behandlingstid otillräcklig. Det krävs vanligen
åtminstone 2–3 månaders behandling (15). Däremot anses
inte behandlingstider utöver 3–4 månader ge någon ytterligare förbättring. Behandlingseffekten är vanligen övergående, det vill säga akne återkommer om man inte fortsätter
med topikal behandling efter avslutad antibiotikabehandling (17).

”All antibiotikabehandling
ger ekologiska störningar i
normalfloran”
Biverkningar
Peroral antibiotikabehandling ger sällan några svåra biverkningar utan tolereras vanligen väl. Gastrointestinala biverkningar kan förekomma, vanligast vid behandling med erytromycin, men är sällan orsak till utsättande av behandling.
Benign intrakraniell hypertension (nypåkommen huvudvärk, synpåverkan på grund av papillödem) kan i sällsynta
fall ses vid behandling med tetracykliner (19). Dosberoende
fotosensibilitet kan förekomma vid behandling med doxycyklin, men är vanligen inte något bekymmer med andra
tetracykliner (20). Det finns även data som kan tala för att
antibiotikabehandling av akne kan ge en ökad risk för övre
luftvägsinfektioner (21).
Det har diskuterats huruvida perorala antibiotika kan
påverka effekten av perorala antikonceptionsmedel, men
någon ökad risk för svikt av kombinerade p-piller har inte
kunnat visas (22).

Resistensutveckling
All antibiotikabehandling ger förutom den avsedda effekten
på den orsakande patogenen också i varierande grad ekologiska störningar av den normala mikrofloran. Det finns ett
klart samband mellan förbrukning och mängden resistenta
bakterier, både på individnivå och i samhället. Ur ett internationellt perspektiv ser antibiotikaresistensläget mycket bra
ut i Sverige jämfört med i övriga delar av världen (23). Detta
har troligtvis sin förklaring i den restriktiva antibiotikapolitik som bedrivs i Sverige. Graden av ekologisk störning och
resistensutveckling beror även på val av preparat, administreringssätt, dos och behandlingstid. Topikalt administrerade antibiotika medför främst risker för resistensutveckling i hudfloran medan peroralt administrerade antibiotika i
stor utsträckning även påverkar den gastrointestinala mikrofloran, ofta med selektion av resistenta stammar som följd
(24).
Det finns data som talar för att framför allt lokalbehandling med erytromycin och klindamycin ger hög prevalens
antibiotikaresistenta P. acnes-stammar (25). Att förekomst
av antibiotikaresistenta P. acnes medför en försämrad effekt
vid antibiotikabehandling är bäst dokumenterat vid lokalbehandling med erytromycin, en behandling som inte är tillgänglig i Sverige. En systematisk review med sökdatum
2003 analyserade effekten av kliniska prövningar gjorda
mellan 1966 och 2003, men fann ingen hållpunkt för mins34
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kad effektivitet vad gäller inflammatoriska lesioner vid 12
veckors topikal behandling med klindamycin 1,0 %–1,2 %
(26). Eftersom systemabsorptionen av topikalt administrerat
klindamycin är mycket låg, är risken för resistensutveckling
i tarmfloran mycket låg vid denna administrationsform.
Perorala tetracykliner, som har en utbredd förskrivning
vid behandling mot måttlig till svår akne i Sverige, leder till
snabb selektion av resistens i den gastrointestinala mikrofloran. I kombination med en uttalad överkonsumtion av denna
substansgrupp, framför allt vid luftvägsinfektioner, har
detta resulterat i att resistenta stammar förekommer frekvent. Överväxt av motståndskraftiga mikroorganismer i
munhåla och tarm är mycket vanligt förekommande, inte
minst i samband med långtidsbehandling (27).
Det finns rapporter om ökande frekvens av resistenta P.
acnes (28). Relevansen av tetracyklinresistenta P. acnes vad
gäller läkande effekt vid behandling med peroral tetracyklin
mot akne är dock oklar (4, 29).

Kombinationsbehandling
Det finns konsensus om att antibiotika inte ska ges som
monoterapi vid akne utan antibiotikabehandling bör kombineras med topikal bensoylperoxid och/eller retinoid (9,
16).
När det gäller topikal antibiotikabehandling finns det ett
flertal studier som talat för att en sådan kombination ger
bättre effekt än behandling med enbart antibiotikum (9).
Stödet för kombinationsbehandling med topikala medel vid
behandling med perorala antibiotika är sparsammare. Det
finns studier som visar att samtidig behandling med peroral
antibiotika och lokalbehandling med adapalen eller den
fasta kombination av adapalen och bensoylperoxid leder till
bättre effekt än enbart peroral behandling (30). Det har visats att bensoylperoxid vid samtidig topikal antibiotikabehandling förebygger utveckling av resistens hos P. acnes
(31). Det finns således skäl att förvänta sig att kombination
av perorala antibiotika och topikal behandling med bensoylperoxid är bra med tanke på resistensutveckling, men det
saknas kontrollerade studier som styrker detta.

Graviditet och amning
Topikal behandling
Klindamycin kan användas under graviditet. Enligt FASS är
det inte känt om klindamycin passerar över i modersmjölk
vid topikal administrering och topikal behandling förväntas
inte ha några effekter på det ammande barnet.

Systembehandling
Tetracyklinbehandling kan ske under första trimestern, men
ska därefter undvikas då det finns risk för missfärgning av
barnets kommande mjölktänder. Tetracykliner bör undvikas
under amning då risk för påverkan på barnets tänder inte
kan uteslutas.
Erytromycin ska undvikas under första trimestern då det
sannolikt medför en ökad risk för hjärt-kärlmissbildning hos
fostret. Erytromycin är i FASS klassificerat som grupp II vid
amning, det vill säga risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.
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Mikrobiologi och resistensutveckling
Christian G. Giske

Sammanfattning
Hudens mikrobiota (normalflora) omfattar bakterier
som Propionibacterium acnes (P. acnes), stafylokocker
och corynebakterier. Av dessa anses P. acnes spela en roll
i patogenesen vid akne genom att kolonisera komedoner
och förvärra inflammationen i dessa. Det finns flera fylogenetiska varianter av P. acnes och endast en av dessa har
visat sig vara viktig vid patogenesen av akne. Under en
period på mer än 40 år har patienter med akne behandlats framgångsrikt med antibiotika, vilket man till stor
del tolkat som antibakteriell effekt mot P. acnes. Resistens har dock blivit betydligt vanligare och ses nu hos
50 % av isolaten mot klindamycin och erytromycin, samt
hos 20 % av isolaten mot tetracykliner. Det finns inget
entydigt samband mellan resistens hos P. acnes och terapisvikt, men en del evidens pekar på att resistens har
klinisk betydelse för behandlingsresultat. Det har visats
att kombinationsbehandling med bensoylperoxid skyddar mot resistensutveckling, varför man nu helt lämnat
monoterapi med antibiotika vid akne.
Minst lika viktig som resistensutvecklingen hos
P. acnes är den påverkan på kroppens mikrobiota som ses
vid topikal, men framför allt vid peroral, antibiotikabehandling. Påverkan på hudens mikrobiota har sannolikt
färre kliniska konsekvenser än påverkan på tarmens
mikrobiota, som ses vid peroral behandling med antibiotika. Det totala antibiotikatrycket är av betydelse
både på samhällsnivå och på individnivå, till exempel
genom selektion av resistens i tarmens mikrobiota. Dessa
konsekvenser talar sammantaget för att peroral antibiotikabehandling bör minimeras och att man, när peroral
behandling är aktuell, alltid kombinerar med topikal
behandling med bensoylperoxid.

Är akne en mikrobiologisk sjukdom?
En av hudens många funktioner är att skydda underliggande
vävnader från mikroorganismer. Mikrober som når hudytan
kommer först i kontakt med ett lager av döda celler med
keratin. Mellanrummet mellan cellerna fylls ut med ett
lipidrikt material. De flesta mikrober kan inte bryta ner keratin, varför de döda cellerna utgör en effektiv barriär.
Dessutom innehåller hudytan många olika typer av lipider
som är vattenavstötande, vilket medför att hudytan blir torr
och begränsar bakterietillväxten. Huden har på de flesta
ställen lågt pH beroende på sekretion från körtlar och på
produkter från mikrobernas egen metabolism, vilket hämmar bakterietillväxt. Flera andra tillväxthämmande substanser finns på hudytan, till exempel fria fettsyror som laurinsyra, linolsyra och linolensyra. Svett innehåller lysozym,
som bryter ner cellväggen hos många grampositiva bakterier.
Olika specifika och ospecifika försvarsmekanismer bidrar till
att reducera antalet mikrober på hudytan (1). De bakterier
som oftast påvisas på hudytan är corynebakterier, stafylo-
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kocker, Propionibacterium-arter och Micrococcus-arter (2).
Av de nämnda bakteriearter som förekommer i hudens
mikrobiota har särskilt P. acnes länge ansetts ha betydelse i
patogenesen av akne. Först på 1950-talet började man betrakta P. acnes som en del av den normala hudfloran och
insåg att den finns hos nästan 100 % av alla vuxna individer
(3). Dock observerade man i senare studier att mängden
P. acnes ökade signifikant vid puberteten (4), vilket sammanfaller med debut av akne, och att akne framgångsrikt
kunde behandlas med antibiotika. Dessutom sågs högre nivåer av antikroppar mot P. acnes hos patienter med cystisk
eller pustulär akne jämfört med patienter med mild komedopapulär akne och personer med frisk hud (5). Man
diskuterade därför om akne kunde vara en kronisk inflammation orsakad av P. acnes. Dessutom blev det senare klart
att P. acnes kan producera lipaser som frigör fria fettsyror
från triglycerider i talgkörtlar (6) och dessa har visat sig
kunna ge komedoner i djurmodeller (7).

”I aknelesioner ses oftast
propionibakterier, stafylokocker samt svampen
Malassezia”
Mikrobiologiska data från komedoner har varit mycket varierande och det har även varit svårt att jämföra olika studier
till följd av olika och icke-standardiserade provtagnings- och
odlingstekniker (2). En observation som dock går igen i flera
studier är att man inte sett kolonisation av någon enstaka
bakterieart i komedoner och att en del lesioner även har visat
sig vara sterila (2). Det senare skulle kunna tala för att akne
åtminstone i en del fall inte är en mikrobiologisk sjukdom.
Både i inflammerade och icke-inflammerade aknelesioner
ses oftast propionibakterier, stafylokocker samt svampen
Malassezia (2). Sannolikt kan dock kolonisation av talgkörtlar med P. acnes ge ett svårare förlopp. En av orsakerna kan
vara fria fettsyror (6). En annan möjlig orsak är produktion
av porfyriner som oxiderar squalene (prekursor till steroider)
(8), eftersom oxiderad squalene har visat sig kunna orsaka
akne i djurmodeller (9). P. acnes kan även bilda biofilm som
i sin tur kan orsaka vidhäftning av keratinocyter, vilka kan
förvärra komedonbildningen (10). Andra tänkbara mekanismer är stimulering till ökad talgproduktion (11), utsöndring av proinflammatoriska cytokiner (12), aktivering av
komplementsystemet (13), induktion och aktivering av tolllike-receptorer (14,15) och utsöndring av kemotaktiska
substanser.
I en relativt nyligen genomförd studie togs hudbiopsier
på 38 patienter med akne (6 med komedoner och 32 med
inflammerade lesioner) och 38 matchade kontroller (ålder,
kön, lokalisation av biopsi) (16). Man använde antikroppar
för att kartlägga lokalisationen av P. acnes, tillhörighet till
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fylotyp, samt uttrycket av så kallad CAMP-faktor, en förmodad virulensmarkör. Patientbiopsier hade signifikant oftare
förekomst av P. acnes i talgkörtlar (18 vs. 8, 95 % CI 1,23–
9,23). Biofilmbildning sågs hos 14 patienter och 5 kontroller.
I lesionerna sågs både fylotyp IA och II, samt CAMP-faktor.
Det var ingen skillnad avseende detta mellan patienter och
kontroller. Skillnaden i förekomst av P. acnes kunde inte
förklaras av förekomst av talgkörtlar i biopsierna, eftersom
kontrollproverna hade signifikant högre antal talgkörtlar. En
möjlig förklaring till att man inte alltid hittar P. acnes i lesioner ansågs kunna vara att man med biopsiteknik ibland får
med ett mycket lågt antal talgkörtlar i biopsierna.
En nyligen publicerad studie baserades på metagenomisk
analys av prover från 49 aknepatienter och 52 icke-matchade
friska kontroller (17). Både metagenomisk sekvensering och
genomsekvensering av framodlade isolat utfördes i studien.
Den metagenomiska delen gjordes genom sekvensering av
16S ribosomalt DNA (16S rDNA) och man kunde med hjälp
av sekvenserna kartlägga mikrobiomet i olika aknelesioner.
Man kunde även skilja mellan olika varianter av P. acnes. En
fördel med metoden är att man kan differentiera mellan olika
bakterieisolat av P. acnes, vilket lätt kan missas med vanlig
odlingsmetodik. 87 % av alla kloner som hittades i talgkörtlarnas mikrobiota var P. acnes, men även Staphylococcus epidermidis och andra Propionibacterium-arter påvisades. Genomsnittligt hade varje individ 3 olika ribotyper av P. acnes.
Ribotyperna 4 och 5 sågs signifikant oftare hos aknepatienter, medan ribotyp 6 oftare sågs i frisk hud. Helgenomsekvensering visade att stammar med ribotyp 4 och 5 innehöll
plasmider och genomiska öar som kan spela en roll i patogenesen av akne. Studien har kritiserats för provtagningsteknik
(”tape-stripping”) och att prov togs från näsa (anses vara en
icke-representativ lokal) (18).
Sammanfattningsvis kan man säga att P. acnes roll i patogenesen vid akne inte är helt klarlagd. Bakteriens närvaro
verkar bidra till ökad inflammation, men är sannolikt inte en
förutsättning varken för att utveckla komedoner eller inflammerade lesioner. Dock kan frånvaro av P. acnes i vissa aknelesioner bero på både bristfällig provtagningsteknik och på
vilka metoder man använt för att påvisa bakterien. Sannolikt
är metagenomiska metoder att föredra i framtida studier av
mikrobiomet i aknelesioner.

Propionibacterium acnes
P. acnes (i tidiga publikationer kallad Corynebacterium acnes)
är en grampositiv stav som växer i både anaerob miljö och
aerobt i närvaro av koldioxid. I kliniska laboratorier påträffas
bakterien mest vid infektioner i centrala nervsystemet eller
vid andra infektioner relaterade till främmande kroppar.

Provmaterial från aknelesioner analyseras mycket sällan,
varför alla odlings- och resistensdata baserar sig på andra
infektionstyper än akne och har liten relevans för den aktuella diskussionen. En annan begränsning är att kliniska isolat
från infektioner relaterade till främmande kroppar testas mot
andra antibiotika än de som är aktuella för behandling av
akne. Slutligen försvåras diskussionen om resistensutveckling av brist på internationell konsensus om hur man definierar antibiotikaresistens för denna bakterie ur ett kliniskt
perspektiv vid akne (gränser för känslig, intermediär och resistent). Dessa förhållanden leder sammantaget till att data
från klinisk-mikrobiologiska laboratorier i nuläget är av begränsat värde för diskussionen om P. acnes roll vid akne.

”Odlingsprov från aknelesioner analyseras mycket
sällan”
Traditionellt har P. acnes delats in i fyra fylotyper – IA, IB, II
och III, utifrån DNA-sekvensen från tly-, recA- och campgenerna (19). Före DNA-sekvenseringens tid använde man
olika serotypningsmetoder, fagtypning och även PulsedField Gel Electrophoresis (PFGE). Sedan dess har flera
grupper arbetat med att utveckla protokoll för multi-locus
sequence typing (MLST). Det senaste protokollet baserar sig
på 8 gener hos P. acnes, varav 6 så kallade housekeeping-gener
och 2 förmodade virulensgener (tly och camp-2) (20). Detta
så kallade expanded MLST-protokollet (eMLST) ligger till
grund för en ny indelning av isolaten i grupperna IA1, IA2,
IB, IC, II och III, en indelning som stöds både av kliniska
och fenotypiska data.
Baserat på den ovan nämnda indelningen i tre fylogrupper, varav grupp I är indelad i fyra undergrupper, har man
kunnat korrelera kliniska data till MLST-data. Nästan alla
fall av akne och ögoninfektioner är associerade med IA-organismer (akne i huvudsak med IA1), medan infektioner i
blodbanan, mjukdelsinfektioner och infektioner relaterade
till främmande kroppar är associerade med grupperna IB, II
och III (20). Man har även kunnat visa att resistens mot
medel som används för behandling av akne framför allt
återfinns hos typ IA1, vilket sannolikt återspeglar att det är
detta fylogenetiska kluster som framför allt associeras med
akne.
Närvaro av P. acnes tros spela en roll i patogenesen även
om akne kan utvecklas i frånvaro av bakterien. En del faktorer
av betydelse har redovisats tidigare i texten och omfattar
antigeniska och enzymatiska faktorer, komplementaktivering
samt utsöndring av cytokiner/kemokiner. Andra faktorer
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som i mindre grad har nämnts är det sekretoriska proteinet
Christie-Atkins-Munch-Peterson (CAMP) samt enzymet
sfingomyelinas, som båda är cytotoxiska mot keratinocyter
och monocyter och på så sätt kan inducera inflammation
(21). De exakta skillnaderna mellan olika fylogrupper när
det gäller förekomst av virulensfaktorer som kan förklara
olika typer av förlopp, är dock inte kartlagda.

Resistensutveckling hos P. acnes och antibiotikas påverkan på kroppens mikrobiota
De senaste 40 åren har aknepatienter behandlats mer eller
mindre framgångsrikt med orala och topikala antibiotika
riktade mot P. acnes, vilket har ansetts vara ett av flera bevis
på att P. acnes spelar en roll i patogenesen. Flera av de medel
som använts har dock även antiinflammatorisk aktivitet,
vilket skulle kunna vara en delförklaring till deras effektivitet. Eftersom antibiotikabehandling kan pågå i månader till
år är det ganska förväntat att se resistensutveckling bland
kutana stammar av P. acnes. Framför allt ses resistensutveckling mot tetracykliner, makrolider och klindamycin. Resistens mot tetracykliner orsakas av punktmutationer i 16S
rRNA. Resistens mot makrolider och klindamycin beror
oftast på mutationer i domän V av 23S rRNA, men kan i
vissa fall även bero på förekomst av erm-gener, som orsakar
metylering av ribosomen (22).
Antibiotikaresistenta P. acnes har rapporterats från både
Europa inklusive Sverige (23), USA, Japan och Nya Zeeland.
Data från Europa och Sverige indikerar att upp mot 50 % av
patienter med akne är koloniserade av klindamycin- och erytromycinresistenta P. acnes, medan 20 % är koloniserade av
tetracyklinresistenta stammar. Data från Storbritannien visade resistenta stammar hos 60 % av aknepatienter och hos
50 % av nära kontakter. Sammantaget indikerar detta att
kolonisation av antibiotikaresistenta P. acnes nu är ett etablerat problem i de flesta höginkomstländer (22). Den kliniska betydelsen av kolonisation av resistenta P. acnes är inte
helt klarlagd, men flera studier har pekat på ett sannolikt
samband med ökad risk för terapisvikt. Det är fortfarande
ett problem att en standard för resistensbestämning och
SIR-klassificering saknas och att patienter kan vara koloniserade med såväl känsliga som resistenta stammar samtidigt.
Erytromycin, klindamycin eller tetracykliner är numera
mindre aktuella att ge som topikal behandling, åtminstone i
monoterapi, till följd av den ökande resistensutvecklingen.
En metaanalys indikerar även en försämrad klinisk effekt av
erytromycin över tid (24). Terapisvikt har även observerats
vid systemisk administration av dessa preparat (25). Kombinationsbehandling med icke-antibiotika har föreslagits för
att undvika resistensutveckling och ett av de mest intressanta preparaten är benzoylperoxid. Medlet verkar genom
komedolytiska och keratolytiska mekanismer, reducerar nivåerna av fria fettsyror och tycks inte inducera resistens hos
P. acnes. I en dubbelblind, randomiserad studie av mild till
moderat akne som pågick i 16 veckor, sågs ett signifikant
lägre antal P. acnes och lägre förekomst av klindamycinresistenta P. acnes, jämfört med monoterapi med klindamycin
(26). Liknande fynd sågs även vid kombination av benzoylperoxid och erytromycin i en bedömarblind randomiserad
studie, som visade både lägre förekomst av resistens vid
kombinationsbehandling och god klinisk effekt mot erytro38
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mycinresistenta P. acnes (27). Kombinationsbehandling bör
dock inte omfatta mer än ett antibiotikum, på grund av risken för att utveckla multiresistenta P. acnes (28).

”Resistensutveckling ses
främst mot tetracykliner,
makrolider och klindamycin”
Frånsett resistensutveckling hos P. acnes ger antibiotikabehandling stor påverkan på både hudens och tarmens mikrobiota. Flera studier har visat ökande resistensutveckling hos
andra bakterier i hudens mikrobiota (29), ett fenomen som
dock inte har lika stor klinisk konsekvens som resistensutveckling i tarmens mikrobiota. Ett flertal studier visar att
peroralt tetracyklin ger betydande påverkan på tarmens
mikrobiota (30–32). Med den ökande förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos befolkningen i de flesta
länder, inklusive Sverige, utgör denna ekologiska påverkan
ett betydande problem. En stor metaanalys visade att användning av antibiotika korrelerar med förekomsten av resistens (OR 2,3; 95 % CI 2,2–2,5) (33), varför peroral antibiotikabehandling av akne bör begränsas så mycket som
möjligt. Slutligen har två studier visat att det kan finnas ett
samband mellan antibiotikabehandling av akne och ökande
förekomst av övre luftvägsinfektioner (34,35). Det är dock
oklart om detta beror på ändringar i mikrobiotan i nasofarynx, eller på till exempel immunmodulatoriska effekter av
antibiotika.
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Hormonell behandling av kvinnor med akne
Inger Sundström Poromaa, Viveca Odlind

Sammanfattning
På grund av sin östrogena effekt har flertalet kombinerade p-piller som innehåller etinylestradiol god effekt på
akne. Kombinerade p-piller som innehåller drospirenon
eller desogestrel förefaller vara likvärdiga med det kombinerade preparat som innehåller cyproteronacetat, och
som är det enda hormonläkemedel som är indicerat vid
akne. Viss evidens talar för att dessa preparat har vissa
fördelar jämfört med framför allt levonorgestrelinnehållande preparat. Jämförande studier med andra ickehormonella aknepreparat saknas. Evidens för att andra
antiandrogener som spironolakton och 5-alfareduktashämmare har effekt vid akne saknas. Kombinerade
hormonella preventivmetoder bör i första hand rekommenderas till kvinnor som också har behov av antikonception och som saknar riskfaktorer för djup ventrombos
(VTE).

Etiologisk bakgrund
Akne är en sjukdom som är lokaliserad till talgkörtlarna i
huden. Ökad talgbildning i talgkörtlarna påverkas av androgener och är en viktig faktor i etiologin till akne (1,2). Akne
utvecklas vanligen under puberteten samtidigt som androgennivåerna ökar, men den förbättring av akne som ofta ses
efter avslutad pubertet speglas inte av sjunkande androgennivåer (3). Medan de flesta individer med akne har androgennivåer inom normalområdet ses en ökad androgen aktivitet i huden hos vissa aknepatienter, där ökad konversion av
testosteron till 5α-dihydrotestosteron (DHT) tycks vara en
viktig etiologisk faktor (4).
Eftersom aktiviteten i talgkörtlarna stimuleras av androgen har östrogen, som kan sägas vara ett potent antiandrogen, i kombination med olika gestagener, exempelvis i
kombinerade p-piller, länge använts för att behandla kvinnor med akne.

fritt, bioaktivt testosteron. Ytterligare en möjlig väg för
kombinationer av östrogen och gestagen att verka för minskad androgenicitet i huden, är via minskad konversion av
den aktiva metaboliten 5α-dihydrotestosteron (DHT) från
testosteron (5).

Hormonläkemedel
De flesta kombinerade hormonella preventivmedel innehåller samma östrogen (etinylestradiol) men olika gestagen.
Olika gestagener har varierande grad av förmåga att binda
till androgenreceptorn och utövar därmed viss egen androgen aktivitet. Summan av den östrogena effekten från etinylestradiol och den ”antiöstrogena” effekten från gestagenet kan variera mellan olika preparat, vilket förklarar att
olika kombinationspreparat har olika god effekt på akne.
Levonorgestrel hör till de mest ”antiöstrogena” gestagenerna och har stark affinitet till androgenreceptorn, medan
gestagenerna cyproteronacetat och drospirenon kan beskrivas som kompetitiva androgenreceptorblockerare, det vill
säga utövar obetydlig egen ”antiöstrogen” effekt (5,7).
Kombinerade hormonella preventivmedel med kroppseget
östrogen (estradiol) finns nu också på marknaden.
Idag finns ett kombinerat hormonellt medel som innehåller etinylestradiol och cyproteronacetat. Detta preparat har
endast indikationen akne och är inte godkänt för antikonception, även om verkningsmekanismen och administrationssättet är detsamma som för vanliga kombinerade ppiller.

”Olika kombinationspreparat har olika god
effekt på akne”
Studier av hormonella medel vid akne

Antiandrogener, östrogener och gestagener
vid akne
Verkningsmekanismer
Kombinerade hormonella medel har effekt på akne via flera
mekanismer som samtliga leder till minskad androgenicitet.
Den ovulationshämmande effekten av kombinerade p-piller
medieras via en hämmad insöndring av gonadotropiner.
Eftersom syntesen av androgener också är gonadotropinberoende, leder ovulationshämningen till att även ovariets
androgenproduktion hämmas och testosteronnivåerna
minskar med cirka 40–50 % (5,6). Östrogenet i kombinerade
hormonella medel påverkar också leverproteinsyntesen och
ökar nivåerna av transportprotein för steroider flerfaldigt.
Det gäller framför allt könshormonbindande globulin
(SHBG), som binder främst testosteron men även östrogen
(3,4,6). Ökade nivåer av SHBG leder till minskade nivåer av
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Det är väl känt att de flesta kombinerade hormonella preventivmedel har en positiv effekt på akne, där graden av effekt
varierar med typ av gestagen. Effekten av kombinerade hormonella preventivmedel på akne är utvärderad i en systematisk Cochrane-översikt från 2012 (8). Översikten inkluderade 31 kliniska prövningar av kombinerade hormonella
preventivmedel som behandling mot akne. Dessa prövningar inkluderade sammanlagt över 12 000 kvinnor och
med undantag för en av dessa studier hade samtliga någon
form av blindning.
Av de preparat som testats och som är aktuella för Sverige, fann man att kombinerade p-piller bestående av en låg
dos etinylestradiol i kombination med gestagenerna levonorgestrel (9,10), norgestimat (11,12) eller drospirenon
(13–16), samtliga var bättre än behandling med placebo
avseende ett flertal akneparametrar såsom antal aknelesioner och antal inflammatoriska och icke-inflammatoriska

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

lesioner. Endast drospirenon hade bättre effekt än placebo
avseende antal papler och antal stängda komedoner. I samtliga studier fann man också en klar förbättring i patientens
subjektiva upplev-else av sin akne i jämförelse med placebo.
Ett antal jämförande studier har gjorts, framför allt mellan olika p-pillerkombinationer och det preparat som innehåller etinylestradiol och cyproteronacetat, då detta preparat
har haft störst spridning vid behandling av akne. Inga skillnader i effekt på akneparametrar kunde konstaterats i jämförelse med p-piller som innehåller drospirenon (17) eller desogestrel (18,19). Däremot föreföll preparat som innehåller
cyproteronacetat vara mer effektiva än p-piller med levonorgestrel avseende effekten på aknelesioner (20,21).
P-piller med drospirenon har jämförts med andra kombinerade preparat i fyra studier. Man fann ingen skillnad jämfört med preparat som innehåller cyproteronacetat (17).
Däremot föreföll drospirenoninnehållande p-piller ha vissa
fördelar jämfört med norgestimat (22) och preparat som
innehåller estradiol istället för etinylestradiol (23).
Tre studier har jämfört desogestrelinnehållande p-piller
med levonorgestrelinnehållande kombinerade p-piller. Resultaten är inte konklusiva (24–26).
Förutom en liten studie, har några jämförande studier
med andra typer av aknebehandling inte rapporterats (8).
Andra antiandrogener som spironolakton och 5-alfareduktashämmare tycks inte ha någon effekt vid akne, även om
de fungerar vid hirsutism (27,28).

Konklusion
Det finns god evidens för att kombinerade hormonella medel
har effekt på akne. Det är liten skillnad mellan olika preparat,
men de som innehåller levonorgestrel eller norgestimat förefaller mindre effektiva, liksom de preparat som innehåller
estradiol jämfört med det mer potenta östrogenet etinylestradiol.
Då det finns en liten ökad risk för VTE bör kombinerade
hormonella preventivmetoder i första hand rekommenderas
till kvinnor som också har behov av antikonception och
som saknar riskfaktorer för VTE. För mer information om
riskfaktorer för VTE hänvisas till Antikonception, Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2014
nummer 2 (www.lakemedelsverket.se). Vid förskrivning
av kombinerad hormonell preventivmetod till kvinnor med
akne bör preparat med drospirenon eller desogestrel väljas på
grund av bättre effekt på akne jämfört med levonorgestrel.
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Isotretinoin
Håkan Mobacken, Carin Bergquist

Sammanfattning
Oralt isotretinoin är den mest effektiva behandlingen
vid svår akne men allvarliga bieffekter finns beskrivna.
Noggrann selektion av patienter, information, kontrollprover före och vid återbesök under behandlingen är
viktigt. Isotretinoin får endast förskrivas av specialister
i dermatologi och det är mycket viktigt att både förskrivare och patienter är väl införstådda med produktens
fosterskadande effekt. En korrekt och ansvarsfull förskrivning av isotretinoin är nödvändig.

ders behandling, men enstaka patienter behöver längre behandling (1). En startdos på 0,2 mg/kg/dag jämfört med
0,5 mg/kg/dag ger samma goda slutresultat, mindre risk
för att akne ska flamma upp samt lindrigare mukokutana
biverkningar och muskelvärk, men förlänger behandlingstiden (4). En kumulativ dos på 120–150 mg/kg eftersträvas
för att minska recidivrisken. Upp till 30 % kan recidivera,
oftast inom två år efter behandlingen. Risken är större med
lägre kumulativ dos samt vid bål-akne och akne som kvarstår
eller debuterar efter 20- till 25-årsåldern (acne tarda) (1).

Biverkningar
Inledning
När isotretinoin (13-cis vitamin A-syra) introducerades i
början av 1980-talet innebar det ett genombrott i behandlingen av terapiresistent nodulocystisk akne. Det är fortfarande det mest effektiva läkemedlet för behandling av svår
akne och det enda som kan framkalla längre tids remission
och utläkning. Globalt har över 20 miljoner personer behandlats.
Isotretinoin var ett licensläkemedel i Sverige fram till juni
2013, då ett isotretinoinpreparat godkändes. Den EU-godkända produktinformationen gäller därmed också i Sverige.
Den godkända indikationen är svåra former av akne (till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för
permanent ärrbildning) hos personer 12 år eller äldre, som
inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska antibakteriella läkemedel och lokalbehandling.

Verkningsmekanism
Isotretinoin är en fysiologisk metabolit av vitamin A och
förekommer endogent i mycket låga vävnadskoncentrationer.
I terapeutiska doser omvandlas det bland annat till tretinoin
(all-trans vitamin A-syra), som är den mest aktiva A-vitaminmetaboliten (1). Det är det enda akneläkemedlet som påverkar alla fyra patogenetiska faktorer genom kraftig hämning
av talgproduktionen och den abnorma keratiniseringen i
follikelmynningen samt motverkning av både P. acnes-kolonisationen i follikeln och inflammationen i omgivande hud (2).

Användningsområde samt klinisk effekt
Som nämnts ovan är den godkända indikationen svåra former av akne som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska antibakteriella läkemedel och lokalbehandling. Det finns emellertid sällsynta, svåra former
av akne då direkt insättande av isotretinoin kan reducera
både ärrbildning i huden och svår psykisk påverkan av akne,
vilket påpekats av en europeisk expertgrupp (3). Isotretinoin
ska endast användas av läkare med specialistkunskaper om
retinoidbehandling och dess risker samt kraven på övervakning. 80–85 % av patienterna som får en dos på 0,5–1,0 mg/
kg/dag blir fria eller nästan fria från akne efter 4 till 8 måna-

Den vanligaste biverkan är mukokutan torrhet som är dosberoende, oftast tolerabel (genom att den kan lindras med
enkla medel) och reversibel efter behandlingen (1). Det finns
också viss risk för hepatotoxicitet, hyperlipidemi och skelettpåverkan varför återbesök och kontrollprover ska genomföras.
Allvarligast är risken för fosterskador, CNS-biverkningar
och tarmpåverkan (5).

”Isotretinoin får endast
användas av läkare med
specialistkunskap om
retinoidbehandling”
Risk för fosterskador
Isotretinoin är teratogent och det är därför mycket viktigt
att gravida kvinnor inte behandlas (6). De effekter som beskrivits är bland annat missbildningar i centrala nervsystemet,
ansiktsdysmorfi, gomspalt, missbildningar av ytterörat, ögonabnormaliteter, kardiovaskulära missbildningar samt missbildningar i sköldkörtel och bisköldkörtel. Det föreligger
också en ökad incidens av spontana aborter (7,8). På grund
av oron för fosterskador hos gravida kvinnor i behov av
blodtransfusion får blod inte doneras under isotretinoinbehandlingen och en månad efter.
För att säkerställa en god patientsäkerhet är förskrivningsrätten för isotretinoin begränsad, vilket regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (9). Rätten att förskriva läkemedel
som innehåller isotretinoin är begränsad till specialister i
dermatologi. Begränsningen motiveras med att specialister
antas vara väl införstådda med säkerhetsriskerna med isotretinoin. Läkemedelsverket kan medge dispens för läkare
under specialistutbildning under förutsättning att en ansvarig dermatolog anges i dispensansökan.
Det är mycket viktigt att både förskrivare och patienter är
väl införstådda med produktens fosterskadande effekt. På
europeisk nivå genomfördes för tio år sedan en översyn och
harmonisering av produktresumén för isotretinoin, som
kompletterades med ett tillägg om att förskrivning till fertila
kvinnor endast ska ske inom ramen av ett strikt graviditets-
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förebyggande program (Pregnancy Prevention Programme,
PPP). Detaljerad information om graviditetsförebyggande
åtgärder finns i produktresumén och det finns även särskilt
informationsmaterial för förskrivare, patienter samt apotekspersonal.
Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor som är gravida
eller ammar samt för kvinnor i barnafödande ålder, såvida
de inte uppfyller ett antal villkor för att förhindra graviditet.
Exempel på dessa villkor är att kvinnan ska vara väl införstådd med den teratogena risken och behovet av att använda
effektivt preventivmedel, samt vara införstådd med och acceptera behovet av att genomgå graviditetstester. Förskrivaren måste se till att patienten uppfyller villkoren för att förhindra graviditet, att hon har förstått villkoren på ett
tillfredsställande sätt samt godkänt dessa. Kvinnliga patienter måste förses med omfattade information om att förhindra
graviditet och bör remitteras till preventivmedelsrådgivning
om de inte använder en effektiv preventivmetod i dagsläget.
Negativa resultat av graviditetstester ska ha erhållits före,
under samt fem veckor efter avslutad behandling.
I det graviditetsförebyggande programmet rekommenderas att isotretinoin förskrivs till kvinnor i barnafödande
åldrar för 30 dagars förbrukning i taget. Produkten bör
lämnas ut från apotek inom sju dagar efter förskrivningstillfället och genomfört graviditetstest. Helst ska graviditetstest, förskrivning och utlämnande ske på samma dag. Graviditetstest bör utföras varje månad under behandlingen.
Läkemedelsverket rekommenderar starkt att dessa rutiner
följs.

symtomen före behandlingen (12). I produktinformationen anges depression som en sällsynt biverkan som inträffar
vid färre än 1 av 1 000 behandlingar och suicidförsök eller
suicid vid färre än 1 av 10 000 behandlingar (2). Ett fåtal
individer med depression under behandling blev besvärsfria efter utsättande och fick recidiv vid ny behandling,
vilket kan tala för att det finns en sällsynt idiosynkratisk
överkänslighet för isotretinoin.

”Läkemedelsverket rekommenderar starkt att rutinerna
inom det graviditetsförebyggande programmet följs”
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Akne och fototerapi
Desiree Wiegleb Edström

Sammanfattning
Fototerapi har beskrivits som en alternativ behandling
mot akne. Propionibacterium acnes (P. acnes) producerar
porfyriner, som vid exponering av synligt ljus (blått eller
rött) bildar fria syreradikaler, som i sin tur skadar propionibakterierna.
Vid laserbehandling antas det ske dels en liknande
reaktion, dels en direkt värmeutveckling i talgkörtlarna,
som skadas vilket resulterar i en minskad seborré.
Vid fotodynamisk behandling (PDT, photodynamic
therapy) används en fotosensibiliserande kräm, innehållande aminolevulinsyra (ALA) eller metylaminolevulinsyra (MAL), som absorberas av hår-talgkörtel-enheten
där en omvandling sker till porfyrin. Krämen appliceras
under ocklusion i tre timmar. Därefter belyses området
med rött ljus varvid fria radikaler bildas, som skadar
talgkörtlarna och därmed hämmar deras funktion.
Sökning är gjord på PubMed 1995–2013. Endast
randomiserade kontrollerade studier, eller kontrollerade
studier beskrivs nedan. Studierna, som har undersökt
ljusbehandling (blått ljus och/eller rött ljus, laser och
IPL) av akne, är ofta små och har en kort uppföljningstid
med motsägelsefulla resultat. Fotodynamisk behandling
har i vissa studier visat effekt på inflammatoriska lesioner, men biverkningar såsom smärta, övergående pustler,
erytem och ödem har rapporterats. Ett fåtal studier har
använt lokalbehandling som kontroll, och då var behandlingsresultaten jämförbara. Oftast var det mild till
måttlig akne som behandlades, som troligen behandlas
lika effektivt med sedvanlig lokalbehandling. Det saknas
stöd för att rekommendera UV-behandling.

Bakgrund
Fototerapi har beskrivits som en alternativ behandling mot
akne. Propionibacterium acnes (P. acnes) producerar porfyriner, som vid exponering av synligt ljus (blått eller rött) bildar
fria syreradikaler, som i sin tur skadar propionibakterierna
(1).
Vid laserbehandling antas det ske dels en liknande reaktion, dels en direkt värmeutveckling i talgkörtlarna, som
skadas vilket resulterar i en minskad seborré (2,3).
Vid fotodynamisk behandling (PDT, photodynamic therapy) används en fotosensibiliserande kräm, innehållande
aminolevulinsyra (ALA) eller metylaminolevulinsyra (MAL),
som absorberas av hår-talgkörtel-enheten där en omvandling
sker till porfyrin. Krämen appliceras under ocklusion i tre
timmar. Därefter belyses området med rött ljus varvid fria
radikaler bildas, som skadar talgkörtlarna och därmed hämmar deras funktion (4).

Metod
Sökning är gjord på PubMed 1995–2013. Endast randomiserade kontrollerade studier, eller kontrollerade studier beskrivs nedan.

Fototerapi
Ultraviolett strålning (UV)
Det finns endast äldre observationsstudier gjorda, utan
kontrollgrupp, med UV-strålning som behandling mot mild
till måttlig akne. Studierna visar liten eller ingen effekt (5,6).
Med tanke på DNA-skada efter UV-strålning och dålig dokumentation, anses UV-strålning inte vara en lämplig behandling.

”Fotodynamisk behandling
kan minska inflammation
men medför biverkningar”
Blått och/eller rött ljus
Det finns några mindre studier gjorda med blått ljus och/
eller rött ljus för behandling av mild till måttlig akne. I en
studie har 28 försökspersoner behandlats på ena ansiktshalvan med blått ljus två gånger dagligen i fyra veckor, medan
andra ansiktshalvan varit kontroll. Vid fyra veckors uppföljning sågs en signifikant förbättring av papulopustulös akne
(p < 0,05) men ingen effekt på komedoakne och en försämring av nodulocystisk akne (p < 0,05) (7).
I en annan studie delades försökspersonerna (n = 107)
med mild till måttlig akne in i fyra grupper; blå-rött ljus
(n = 30), blått ljus (n = 27), lokalbehandling med 5 % bensoylperoxid (n = 25) och placebo med vitt ljus (n = 25). Hela
ansiktet behandlades. Efter tolv veckors behandling sågs en
signifikant förbättring (p = 0,006) efter blå-rött ljus jämfört
med 5 % bensoylperoxid med avseende på inflammatoriska
lesioner, men inte för komedoakne. För komedoner sågs
ingen signifikant skillnad mellan ljusbehandling och lokalbehandling. Någon uppföljning rapporterades inte (8).
I en nyligen gjord studie fick försökspersonerna använda
en LED-lampa med blått och rött ljus i hemmet två gånger
dagligen i fyra veckor. Försökspersonerna (n = 18) fick ljusbehandling och kontrollpersonerna (n = 17) använde en placebolampa. Vid åtta veckors uppföljning sågs en förbättring av
både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner
efter ljusbehandling (p < 0,05) (9).
Rött ljus har använts i en studie där försökspersonerna
(n = 30) behandlade sig själva dagligen i 8 veckor på ena ansiktshalvan, med den obehandlade som kontroll. I slutet av
behandlingsperioden sågs en signifikant (p < 0,05) förbättring i både antalet komedoner och inflammatoriska lesioner.
Dock gjordes ingen uppföljande kontroll efter avslutad studieperiod (10).
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I en studie fick försökspersonerna (n = 32) själva behandla
sig två gånger dagligen i två dagar på en utvald aknelesion,
med en LED-lampa som gav blått ljus på ena kinden och
med en placebolampa på en utvald aknelesion på andra kinden. Efter den avslutande fjärde behandlingen sågs en fullständig läkning på den behandlade sidan med 37 % respektive 10 % på placebosidan. Resultatet efter åtta dagars
uppföljning redovisas inte (11).
I en annan studie behandlade försökspersonerna (n = 29)
sig själva med ljus/värmelampa (450–2 000 nm) på cirka
fyra aknelesioner i fyra dagar med bedömning den femte
dagen. Kontrollgrupp (n = 32) använde en placebolampa.
Förbättring sågs med 87 % för aktiv behandling jämfört
med 65 % för placebo den femte dagen (12). Gruppen som
använde ljus/värmelampan hade före behandling fler pustler
och färre papler jämfört med kontrollgruppen, varför resultatet är svårvärderat.

”Resultat av laserbehandling
är motsägelsefulla”
Laser och intensivt pulsljus (IPL)
Även olika laserapparater och intensivt pulsljus (IPL) har
prövats vid behandling av mild till måttlig akne.
I en studie deltog 41 försökspersoner, av vilka 31 vid ett
tillfälle behandlades med färgämneslaser (585 nm) medan
10 fick simulerad behandling. Av dessa avslutade 27 respektive 9 studien. Efter tolv veckors uppföljning hade den behandlade gruppen signifikant färre inflammatoriska aknelesioner (median från 29 till 14) jämfört med placebogruppen
(median 26 till 20) (p = 0,024). Ingen signifikant skillnad i
antalet komedoner (11). I en senare studie behandlades
försökspersoner (n = 40) med färgämneslaser vid ett eller två
tillfällen på ena halvan av ansiktet med andra halvan som
kontroll. 26 personer avslutade studien. Ingen signifikant
skillnad i antalet papler, pustler eller komedoner sågs efter
tolv veckor på behandlad respektive obehandlad ansiktshalva
(12). Doserna var generellt låga och få biverkningar rapporterades.
Det finns även studier med diodlaser (1 450 nm) rapporterade. En studie jämförde 20 patienter (19 avslutade)
där hela ansiktet behandlades med diodlaser, och ena ansiktshalvan även behandlades med microdermabrasio. Totalt
fyra behandlingstillfällen under tolv veckor och med uppföljning efter upp till tolv veckor. Patienterna förbättrades
signifikant, men ingen skillnad sågs mellan metoderna vid
tolv veckors uppföljning. Smärtan var kring fem på en VASskala för båda behandlingarna (13). I en annan studie behandlades 27 personer på ryggen med diodlaser kombinerat
med kryo på ena sidan och endast kryo på andra sidan, vid
fyra behandlingstillfällen under tolv veckor. Endast 15 personer deltog vid uppföljning vid 24 veckor, med signifikant
minskad akne på laserbehandlad sida (14). I en studie gjord av
Jih och medarbetare deltog 20 försökspersoner som behandlades vid tre tillfällen med två olika energidoser på
halva ansiktet, med en uppföljning på tolv månader. Endast
inflammatoriska aknelesioner bedömdes. Medelantalet inflammatoriska aknelesioner var cirka 16 vid studiens början.
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Det rapporterades en signifikant minskning av aknelesioner
med 71–76 % (p < 0,01), dock fanns ingen obehandlad jämförande kontroll (15). Slutligen finns en studie där försökspersonerna (n = 38) behandlades på ena ansiktshalvan, med andra
ansiktshalvan som kontroll. De fick fortsätta med lokalbehandling, peroral antibiotika eller hormonbehandling under
studietiden, då det bedömdes att dessa behandlingar skulle
ha samma effekt på båda kinderna. Försökspersonerna fick
behandling en gång i månaden vid tre tillfällen. 32 deltog vid
en månads uppföljning respektive 23 vid tolv månaders uppföljning. Endast inflammatoriska aknelesioner bedömdes.
Vid de båda uppföljningarna fanns ingen signifikant skillnad
i inflammatoriska aknelesioner (16).
Biverkningar som erytem, ödem samt smärta kring 5 på
VAS-skalan under laserbehandlingen var vanliga och beskrevs
i samtliga studier. Enstaka försökspersoner fick även övergående hyperpigmentering (16).
Även KTP-laser (532 nm) finns beskrivet vid behandling
av akne. Baugh och medarbetare behandlade ena ansiktshalvan, med den andra som kontroll. Tjugosex försökspersoner deltog och behandlades två gånger per vecka i två veckor.
Fem personer avbröt. Efter fyra veckors uppföljning sågs
ingen signifikant skillnad mellan behandlat område och kontroll (17). I en annan studie behandlades 44 försökspersoner
och 38 avslutade studien. De behandlades på en ansiktshalva
en gång per vecka i fyra veckor eller två gånger per vecka i två
veckor. Vid uppföljningen efter fyra veckor sågs en signifikant
förbättring av den behandlade sidan jämfört med den obehandlade sidan (18). Dock var utgångsstatus mellan grupperna, samt även individens båda ansiktshalvor, olika vid studiens början, vilket gör resultatet svårbedömt. Inga
biverkningar sågs.
Även NdYAG-laser (1320 nm) har använts i en studie där
försökspersoner (n = 46) behandlades på halva ansiktet vid tre
tillfällen. 30 försökspersoner avslutade studien. Sju och 14
veckor efter studiens början kunde ingen skillnad ses i antalet
papler, pustler eller komedoner mellan behandlade och obehandlade ansiktshalvor. Cirka 25 % upplevde betydande obehag under behandlingen. Två försökspersoner fick hyperpigmentering och två utvecklade blåsor (19).
Även kombinerad färgämneslaser (585 nm) och NdYAGlaser (1064 nm) har prövats (n = 18), där ena ansiktshalvan
behandlades med båda lasrarna och den andra med endast
färgämneslaser. Försökspersonerna fick tre behandlingar med
två veckors intervall. 16 av dem avslutade studien. Det sågs en
signifikant förbättring (p < 0,05) vid åtta veckors uppföljning
jämfört med ursprungsbedömningen, men ingen skillnad
mellan metoderna. Dock fanns ingen obehandlad kontroll
(20).
IPL har jämförts med färgämneslaser i en studie. 20 försökspersoner behandlades med IPL (530–750 nm) på den
ena ansiktshalvan och med färgämneslaser (585 nm) på den
andra fyra gånger med två veckors intervall och uppföljning
upp till åtta veckor efter sista behandlingen. Andelen inflammatoriska lesioner som fanns kvar vid åtta veckors uppföljning var 45 % för IPL och 14 % för färgämneslasern jämfört
med innan behandlingen. Andelen komedoner som var kvar
var 57 % respektive 41 %. Smärtan tolererades väl enligt
författarna till studien. Försökspersonerna fick ett övergående ödem och erytem under några timmar (21). Inga obehandlade kontroller deltog i studien.
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Fotodynamisk behandling
(PDT, photodynamic therapy)
Hongcharu och medarbetade studerade 22 försökspersoner
med akne på ryggen. Ryggen delades in i fyra fält som behandlades med PDT, ett fält med en fotosensibiliserande
kräm innehållande aminolevulinsyra (ALA) och rött ljus, ett
med endast rött ljus, ett med endast ALA samt ett fält som
kontroll. ALA-krämen applicerades i tre timmar under ocklusion. Gruppen delades in i en behandling (n = 11) eller
multipla behandlingar (n = 11) en gång per vecka i fyra
veckor. En signifikant (p < 0,05) förbättring vid 20 veckors
uppföljning rapporterades för området som behandlats med
PDT jämfört med de andra tre fälten. Ingen skillnad sågs
mellan singel- respektive multipla behandlingar. Alla försökspersoner fick en uppflamning av papler och pustler tre
till fyra dagar efter behandling (22). I en liknande studie av
Pollock och medarbetare fick försökspersonerna (n = 8) fyra
områden på ryggen behandlade med PDT (ALA och rött ljus
från diodlaser), diodlaser eller ALA samt ett område som
kontroll. Behandlingen utfördes en gång per vecka i tre
veckor och även här applicerades krämen i tre timmar under
ocklusion. Vid tre veckors uppföljning sågs en signifikant
minskning av antalet inflammatoriska lesioner på området
behandlat med PDT; minskningen av antal inflammatoriska
aknelesioner före och tre veckor efter behandling var från 12
till 4 lesioner på området behandlat med PDT och från 10
till 6 på kontrollområdet. Alla försökspersoner fick ett urtikariellt erytem direkt efter PDT, som varade i 1–2 timmar.
Mild perifollikulär rodnad sågs hos fyra försökspersoner.
Samtliga fick en postinflammatorisk pigmentering på PDTområdet som försvann inom en månad hos alla utom en
person (23).
Wiegell och medarbetare behandlade 21 försökspersoner
med PDT (en fotosensibiliserande kräm innehållande metylaminolevulinsyra [MAL] och rött ljus) och hade en obehandlad kontrollgrupp med 15 personer. Två behandlingar
utfördes med två veckors intervall. Efter 12 veckors uppföljning sågs en signifikant förbättring av inflammatoriska lesioner med 68 % minskning i PDT-gruppen och ingen förändring i kontrollgruppen. Dock sågs ingen skillnad i ickeinflammatoriska lesioner mellan grupperna. Sju personer fick
endast en behandling på grund av biverkningar. Under behandlingen beskrev försökspersonerna en smärta på VASskalan mellan 6 och 8. PDT-gruppen rapporterade biverkningar såsom smärta, erytem och övergående utveckling av
pustler. En tredjedel av PDT-gruppen utvecklade gula
krustor efter några dagar. Ungefär hälften av de försökspersoner som fick PDT stannade hemma från skola eller arbete
under en till sju dagar efter behandlingen på grund av dessa
biverkningar (24).
Hörfelt och medarbetare applicerade MAL-kräm på ena
ansiktshalvan och placebokräm på den andra och belyste hela

ansiktet med rött ljus (n = 30). Behandlingen upprepades
efter två veckor. Tre personer avbröt behandlingen på grund
av erytem eller smärta. En signifikant minskning av inflammatoriska lesioner sågs, med 54 % minskning på PDT-sidan
och 20 % minskning på placebosidan vid tio veckors uppföljning. Dock sågs ingen signifikant minskning av icke-inflammatoriska lesioner. Ungefär två tredjedelar rapporterade biverkningar, där de vanligast förekommande var smärta
(30 %), erytem (27 %) och svullnad (17 %) (25).
Orringer och medarbetare behandlade 44 försökspersoner med ALA-kräm och färgämneslaser på den ena ansiktshalvan med den andra som kontroll. Tre behandlingar gjordes
med två veckors intervall. 29 försökspersoner avslutade studien (två fick hyperpigmentering, övriga kom inte eller ville
inte fortsätta). Vid 16 veckor sågs ingen signifikant skillnad i
antalet komedoner, papler eller pustler mellan behandlad
och obehandlad ansiktshalva. Endast ett fåtal övergående
biverkningar rapporterades, såsom fjällning och hyperpigmentering (26).

Ljusbehandling jämfört med lokalbehandling
Några studier jämför olika ljusbehandlingar med lokalbehandling. Den ena, av Pappageorgiou och medarbetare, som
är beskriven ovan, visade efter tolv veckors behandling en
signifikant förbättring efter blå-rött ljus jämfört med 5 %
bensoylperoxid med avseende på inflammatoriska lesioner
men inte på komedoner. Ingen uppföljning gjordes (8).
I de övriga studierna sågs ingen skillnad mellan ljusbehandling och lokalbehandling.
I en studie delades försökspersonerna in i tre grupper. En
grupp fick färgämneslaser varannan vecka i sex veckor
(n = 13), en annan grupp 0,1 % tretinoinkräm och 5 % bensoylperoxid dagligen (n = 13) och en tredje grupp TCA-peeling (triklorättiksyra) efter två veckors daglig användning av
0,025 % retinoidsyrakräm (n = 15). Bedömningen gjordes i
slutet av behandlingsperioden, som var tre månader. Man
fann ingen signifikant skillnad i resultat mellan de tre behandlingsprotokollen (27). Gold och medarbetare jämförde
fyra veckors behandling med blått ljus två gånger per vecka
med lokal behandling med 1 % klindamycinlösning två
gånger dagligen. Tjugofem försökspersoner (n = 13 klindamycin, n = 12 blått ljus) avslutade efter fyra veckors studie
och 18 försökspersoner (n = 9 klindamycin, n = 9 blått ljus)
kunde följas upp fyra veckor efter avslutad behandling. Vid
fyra veckors uppföljning sågs ingen signifikant skillnad (28).
I en annan studie har blått ljus som gavs två gånger per
vecka i fyra veckor (n = 30) jämförts med 5 % bensoylperoxid
som gavs två gånger dagligen i fyra veckor (n = 30). Ingen
signifikant skillnad på behandlingsresultatet sågs vid två
veckors uppföljning (29).

Samtliga bakgrundsdokumentationer finns publicerade på www.lakemedelsverket.se
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I en annan studie fick försökspersonerna (n = 30) behandla
hela ansiktet med bensoylperoxidgel och en ansiktshalva
behandlades även med IPL. Vid tre veckors uppföljning sågs
ingen signifikant skillnad (30). Slutligen jämfördes effekten
av kräm innehållande klindamycin 1 % + bensoylperoxid 5 %
(n = 39) med kombinationen färgämneslaser och klindamycin 1 % + bensoylperoxid 5 % (n = 51). Ingen signifikant
skillnad kunde ses två veckor efter avslutad behandling
(31).
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