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Tι νεότερο στη νεανική ακμή
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Σημασία

• Συχνότατη δερματοπάθεια
• Χωρίς επιπτώσεις στη γενική 

υγεία
• Σημαντική αισθητική 

παραμόρφωση
• Ψυχολογικές και ψυχιατρικές 

επιπτώσεις
• Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
• Μεγάλα οικονομικά μεγέθη

• Η ακμή σχετίζεται με τη 
σμηγματόρροια και το ψυχικό 
στρες

• Μελέτη σε 94 μαθητές: υπό 
συνθήκες στρες (προ εξετάσεων) 
και υπό συνθήκες ηρεμίας (στις 
καλοκαιρινές διακοπές)
- Μέτρηση παραγωγής σμήγματος
- Εκτίμηση του στρες μέσω 
ερωτηματολογίου 
- Εκτίμηση της βαρύτητας της 
ακμής

• Όχι σημαντικές διαφορές στην 
παραγωγή σμήγματος

• Ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 
επιπέδων στρες και βαρύτητας της 
ακμής

• Επιβεβαιώνεται η συσχέτιση 
μεταξύ στρες και ακμής, αλλά αυτό 
δε φαίνεται να συμβαίνει λόγω 
αυξημένης παραγωγής σμήγματος

Yosipovitch G et al. Study of 
psychological stress, sebum production 
and acne vulgaris in adolescents. Acta 
Derm Venereol 2007

• Stress επάγει νευρογενή φλεγμονή  ανάπτυξη ή επιδείνωση 
ακμής

• Η μελανοτρόπος ορμόνη (MSH-α) και οι μελανοκορτίνες δεν 
επηρεάζουν μόνο τη μελανινογένεση αλλά και τη φλεγμονή, 
απόπτωση και σμηγματογένεση

• Βρέθηκε (ανοσοϊστοχημικά) αυξημένη έκφραση των 
υποδοχέων της μελανοκορτίνης 1 στο δέρμα ασθενών με ακμή 
(πάσχον και υγιές) σε σύγκριση με το δέρμα υγιών μαρτύρων

• Πιθανολογείται ότι ο υποδοχέας της μελανοκορτίνης 1 
εμπλέκεται στην παθογένεια της ακμής

Ganveviciene R et al. Increased in situ expression of melanocortin-1 
receptor in sebaceous glands of lesional skin of patients with acne 
vulgaris. Exp Dermatol 2007

Θεραπεία

• Propionibacterium acnes παίζει ρόλο κυρίως 
στην παθογένεια της φλεγμονώδους φάσης της 
ακμής

• Δείχτηκε ότι το P. acnes ρυθμίζει την 
έκφραση ιντεγκρινών και φιλαγγρινών από 
τα κερατινοκύτταρα in vitro  Ρυθμίζει 
την έκφραση των κερατινοκυττάρων  
Ενδεχομένως παίζει ρόλο στο σχηματισμό του 
μικροφαγέσωρα

Larrousse V et al. Modulation of integ rins and filaggrin 
expression by Propionibacterium acnes extracts on 
keratinocytes. Arch Dermatol Res 2007

Παθογένεια Ι

• Παράδοξο: παρότι υπεράφθονοι σμηγματογόνοι αδένες στο τριχωτό – όχι 
βλάβες ακμής

• 2 περιπτώσεις, όπου ακμή παρουσιάστηκε σε αποψιλωτικές περιοχές 
γυροειδούς αλωπεκίας

• Παλαιότερα ανάλογη περίπτωση σε περιοχή ΑΓΑ
• H παρουσία τελικών τριχών φαίνεται ότι προστατεύει από την ανάπτυξη ακμής

-  Οι μεγαλύτερης διαμέτρου τελικές τρίχες ευνοούν παροχέτευση σμήγματος 
 όχι συνθήκες απόφραξης 

-  Απουσία τριχών  άρση προστασίας από επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας

Sergeant A, Holmes S. Does hair prevent acne? Insights from alopecia areata. Clin Exp 

Dermatol 2007

• Η επιδημιολογία της ακμής έχει 
αλλάξει

• Δε θεωρείται όπως παλιά νόσος 
της εφηβείας

• Συνεχίζεται τουλάχιστον έως τα 
40 έτη ή πρωτοεμφανίζεται μετά 
τα 20

• Επιδημιολογική μελέτη (με 
ερωτηματολόγιο – αυτοεκτίμηση) 
σε 1.013 άτομα >20 ετών
- 73,3% είχε κάποτε ακμή

-  Μετά τα 18 έτη, η ακμή 
συχνότερη μεταξύ γυναικών

- Επιπολασμός 
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  Γυναίκες Άνδρες
20-29 έτη 50,9% 42.5% 
30-39 έτη 35,2% 20,1% 
40-49 έτη 26,3% 12,0% 
>50 ετών 15,3% 7,3% 

Collier CN et al. The prevalence of 
acne in adults 20 years and older. J 
Am Acad Dermatol 2007

Επιδημιολογία

Παθογένεια ΙΙ Παθογένεια ΙΙΙ

      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ακμή από φάρμακα

• 3 περιπτώσεις φαρμακευτικής ακμής που 
προκλήθηκε από το infliximab (αντι-TNF-α 
βιολογικός παράγοντας)

• Προστίθεται στα φάρμακα που προκαλούν 
ακμοειδή εξανθήματα: στεροειδή, ιωδιούχα, 
αλογονούχα, λίθιο και ολαρζαπίνη, 
αντιεπιληπτικά, ισονιαζίδη, χημειοθεραπευτικά, 
κορτικοτροπίνη, ιτρακοναζόλη, 
υδροξυχλωροκίνη, ναπροξένη

Sladden MJ. Infliximab-induced acne: report of a third 
case. Br J Dermatol 2007
Bassi E at al. Infliximab-induced acne: report of two 
cases. Br J Dermatol 2007

Ψυχοδερματολογία

• Δυσμορφοφοβική Διαταραχή (ΔΔ)= ανησυχία 
και ενασχόληση με ασήμαντες ή ανύπαρκτες 
εμφανισιακές ατέλειες, που διαταράσσει την 
καθημερινή λειτουργικότητα του ασθενούς

• Συχνότητα ΔΔ μεταξύ ασθενών με ακμή: 14,1-
21,1%

• Η παρουσία ΔΔ συνήθως ανεξάρτητη της 
βαρύτητας της ακμής

Bowe WP et al. Body dysmorphic disorder symptoms 
among patients with acne vulgaris. J Am Acad 
Dermatol 2007

Συστηματικές συσχετίσεις

• Μελετή σε καλλιέργειες δειγμάτων υλικού προστατεκτομής: όπου καλλιεργήθηκε P. acnes 
ήταν πιθανότερο να υπάρχει φλεγμονή από ό,τι σε δείγματα με (-) κ/α ή (+) για άλλα 
βακτηρίδια.

• Η φλεγμονή που εκλύεται από το P. acnes μπορεί να συμβάλλει στην καρκινογένεση στον 
προστάτη.

• Εξετάζεται συσχέτιση P. acnes με καρκίνο προστάτη.
• Έλεγχος μεταξύ 34.629 υγειονομικών (1992-2002), 2.147 περιπτώσεις καρκίνου προστάτη.
• Κριτήριο βαριάς ακμής, η χρήση τετρακυκλίνης για 4 ή περισσότερα χρόνια.
• Άτομα που είχαν κάνει χρήση τετρακυκλίνης είχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για 

καρκίνο του προστάτη έναντι όσων δεν είχαν χρησιμοποιήσει τετρακυκλίνη.
• Χρειάζονται περισσότερες βιολογικές και επιδημιολογικές μελέτες για τεκμηρίωση 

συσχέτισης.

Sutcliffe S et al. Acne and risk of prostate cancer. Int J Cancer 2007
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Αντιμετώπιση

• Σε πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) υποστηρίζεται ότι 
δε χρειάζεται ειδική δίαιτα στους ασθενείς με ακμή.

• Στηρίζεται σε λίγες παλιές μελέτες (προ 40 ετών).

• Καλύτερα σχεδιασμένες πρόσφατες μελέτες έδειξαν:

-  η ακμή συσχετίζεται με την κατανάλωση γάλακτος.

-  η εφαρμογή ειδικής δίαιτας (25% της ενέργειας από πρωτεΐνες, 45% 
από χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες x 12 εβδομάδες) 
οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση των βλαβών έναντι των 
μαρτύρων

-  δίαιτα υψηλής πρωτεϊνικής αξίας και χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου 
οδήγησε σε μείωση του δείκτη ελεύθερης τεστοστερόνης, της 
DHEA-S και αύξηση της insulin-like growth factor binding protein 1, 
που συσχετίζονται με μείωση της βαρύτητας της ακμής (Smith RN et 
al. J Am Acad Dermatol 2007)

Strauss JS, Krowcchuk DP, Leyden JJ et al. Guidelines of care for acne vulgaris 
management. J Am Acad Dermatol 2007 Apr; 56(4):651-63
Treloar V. Comment on guidelines of care for acne vulgaris management. J Am 
Acad Dermatol 2007

10 Θεραπεία Ι

• Προσπάθεια διαμόρφωσης σχημάτων 
διαλείπουσας χορήγησης ισοτρετινοΐνης.

• Συγκρίθηκαν τρία σχήματα 
ισοτρετινοΐνης σε 66 ασθενείς.

1.  10 πρώτες ημέρες/μήνα x 6 μήνες (0,5 
mg/kg)

2.  Καθημερινά τον πρώτο μήνα και μετά 
τις 10 πρώτες ημέρες/μήνα  x 5 μήνες

3. Καθημερινά για 6 μήνες

• Στατιστικά σημαντική μείωση του σκορ 
της ακμής και στις 3 ομάδες (P < 0,001). 

• Όχι διαφορά αποτελεσματικότητας 
μεταξύ των 3 ομάδων, μόνο διαφορά 
μεταξύ ομάδων 1 και 3 στις περιπτώσεις 
βαριάς ακμής (P = 0,013).

• Μικρότερη συχνότητα παρενεργειών στις 
ομάδες της διαλείπουσας χορήγησης.

Akman A et al. Treatment of acne with 
intermittent and conventional isotretinoin: 
a randomized, controlled multicenter study. 
Arch Dermatol Res 2007
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Θεραπεία ΙΙ

R115866 (Rambazole; Barrier Therapeutics NV, Geel, Belgium) 

Mη ρετινοειδές, νέας γενιάς αναστολέας του μεταβολισμού 
(καταβολισμού) του ρετινοϊκού οξέος που αυξάνει ενδοκυτταρίως τα 
επίπεδα του ενδογενούς all-trans-ρετινοϊκού οξέος

• 17 άρρενες με μέτρια-βαριά έλαβαν p.o. R115866 1 mg εφάπαξ 
ημερησίως για 12 εβδομάδες.

• Μέση μείωση 

-  φλεγμονωδών βλαβών 77,4% (P < 0,001), 

-  μη φλεγμονωδών 58,3% (P < 0,001) 

-  του συνόλου των βλαβών 76,0% (P < 0,001) 

• Σπάνιες και ήπιες παρενέργειες

Verfaille CJ et al. Oral R115866 in the treatment of moderate to severe facial acne 

vulgaris: an exploratory study. Br J Dermatol 2007
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Θεραπεία ΙΙΙ

Erbium:glass laser (1,540-nm) 
έχει εγκριθεί για βαριά ακμή της 
ράχης

• 15 ασθενείς, 4 συνεδρίες ανά 15 
ημέρες στο πρόσωπο

• Στους 6 μήνες υποκειμενική 
βελτίωση 68% και κατά 
αξιολόγηση ερευνητή 78%

• Επαναληπτική συνεδρία στους 
6 μήνες: 80% σε ύφεση στους 9 
μήνες (παράταση αποτελέσματος)

• Δεν παρατηρήθηκε μείωση στην 
παραγωγή σμήγματος

• Δε χρειάζεται τοπική αναισθησία

• Δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες 
παρενέργειες

Bogle MA. Evaluation of the 1,540-nm 
Erbium:Glass Laser in the Treatment 
of Inflammatory Facial Acne. Dermatol 
Surg 2007

Θεραπεία ΙV

• Μέχρι τώρα οι τετρακυκλίνες 
χρησιμοποιούνταν σε δοσολογία 
για αντιβιοτική δράση.

• FDA ενέκρινε κάψουλες 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
δοξυκυκλίνης 40mg που 
χορηγούνται εφάπαξ ημερησίως 
και έχουν αντιφλεγμονώδη μόνο 
δράση. Χρησιμοποιούνται στο 
βλατιδοφλυκταινώδες στάδιο της 
ροδοχρόου νόσου.

• Επίσης εγκρίθηκαν δισκία 
παρατεταμένης αποδέσμευσης 
μινοκυκλίνης για την 
αντιμετώπιση της φλεγμονώδους 
μέτριας ή βαριάς ακμής σε άτομα 
>12 ετών.

• Κλινικές μελέτες φάσης 3 έχουν 
τεκμηριώσει αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια.

Del Rosso JQ. Recently approved 
systemic therapies for acne vulgaris 
and rosacea. Cutis 2007

Θεραπεία V

Νέο αντιβιοτικό BAL19403

• Ανήκει στις μακρολίδες.
• Δραστικό έναντι P. acnes (βακτηριοστατικό).
• Ακόμη δραστικό και σε ανθεκτικά στην ερυθρομυκίνη ή στην 

κλινδαμυκίνη στελέχη.
• Ίσως χρήσιμο για τη θεραπεία μέτριας φλεγμονώδους ακμής.

Heller S et al. Antipropionibacterial activity of  BAL19403, a novel macrolide 
antibiotic. Antimicrob Agents Chemother 2007

Θεραπεία VΙ

Μη αντιβιοτική λοσιόν συνδυασμός triethyl citrate και ethyl 
linoleate

• 40 ασθενείς, τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη με placebo.
• Αξιολόγηση με Leeds acne grading system και Sebutape.
• Ανταπόκριση στις 4 εβδομάδες.
• Στατιστικά σημαντική υπεροχή της ενεργού θεραπείας.
• Σημαντική μείωση της παραγωγής σμήγματος (κατά μ.ο. 33%).
• Χωρίς ιδιαίτερες Α.Ε.
• Χρήσιμο σε ακμή με σμηγματόρροια.

Charakida A et al. Double-blind, randomized, placebo-controlled study of 
a lotion containing triethyl citrate and ethyl linoleate in the treatment of 
acne vulgaris. Br J Dermatol 2007

Θεραπεία VΙΙ

Συνδυασμός adapalene 0,1% 
και υπεροξείδιου  βενζοϋλίου 
(BPO) 2,5% gel

• Σύγκριση συνδυασμού – 
μονοθεραπείας με αδαπαλένη 
ή BPO - εκδόχου για 12 
εβδομάδες.

• Σημαντική υπεροχή 
συνδυασμού.

• Προφίλ ασφαλείας όπως 
αδαπαλένης.

Thiboutot DM et al. Adapalene-
benzoyl peroxide, a fixed-dose 
combination for the treatment 
of acne vulgaris: results of a 
multicenter, randomized double-
blind, controlled study. J Am Acad 
Dermatol 2007

Θεραπεία VΙΙΙ

Δαψόνη gel 5% για 12 εβδομάδες

• Ανοικτή μελέτη, 486 ασθενείς
• Τοπικές αντιδράσεις 8,2%, κεφαλαλγία 20%, ρινοφαρυγγίτιδα 15%.
• Χωρίς αιματολογικές ή βιοχημικές διαταραχές.
• Στους 12 μήνες: μέση μείωση:

- 58,2% για φλεγμονώδεις βλάβες
- 19,5% για μη φλεγμονώδεις
- 49,0% συνολικά 

Lucky AW. Dapsone gel 5% for the treatment of acne vulgaris: safety and efficacy 
of long-term (1 year) treatment. J Drugs Dermatol 2007

Θεραπεία ΙΧ

• 2 τυχαιοποιημένες μελέτες (ν=3.010), όπου συγκρίνεται gel δαψόνης 
5% vs έκδοχο x 2 x12 εβδομάδες.

• Στατιστικά σημαντική υπεροχή του φαρμάκου.
• Μείωση βλαβών ταχεία (από 2η-4η εβδομάδα).
• Όχι εργαστηριακές διαταραχές, ούτε και της αιμοσφαιρίνης σε ασθενείς 

με έλλειψη G-6-PD.
• Όχι διαφορές στις παρενέργειες.
• Ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία.

Draelos ZD et al. Two randomized studies demonstrate the efficacy and safety of 
dapsone gel, 5% for the treatment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2007

Θεραπεία Χ

Κρέμα αμινολεβουλενικού οξέος 20% + 
ερυθρό φως (635 nm)

• 15 ασθενείς με ακμή.

• Στο πρόσωπο δόση 50 J/cm2 ή 30 J/cm2.

• Στη ράχη 50 J/cm2 ή 70 J/cm2.

• 8 ασθενείς βελτιώθηκαν.

• Όχι διαφορά μεταξύ των δόσεων.

• Δε διαπιστώθηκε μείωση της 

παραγωγής σμήγματος ή του 

πληθυσμού του P. acnes μετά τη 

θεραπεία.

• Εναλλακτική επιλογή.

Horfelt C et al. Photodynamic therapy for 
acne vulgaris: a pilot study of the dose-
response and mechanism of action. Acta 
Derm Venereol 2007
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      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ι

• Απομυελινωτική βλάβη αριστερής 
παρεγκεφαλίδας (MRI) + ανορεξία, 
αδυναμία, εμβοές.

• 3 μήνες μετά έναρξη αγωγής με 
ισοτρετινοΐνη για ακμή.

• Πριν 1 έτος MRI: (-).
• Διακοπή αγωγής  εξαφάνιση 

βλάβης εντός τριμήνου.
• Δύσκολη η τεκμηρίωση συσχέτισης.

Yaman M et al. A cerebellar demyelinating 
lesion following treatment of acne with 
isotretinoin. Clin Exp Dermatol 2007

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΙΙ

•  Άνδρας 19 ετών έλαβε ισοτρετινοΐνη 
(0,5 mg/kg) για ακμή και μετά 
10 ημέρες: πυρετός, αρθραλγίες, 
ερυθηματώδεις πλάκες   
φλυκταινώδεις  νεκρωτικές.

• Διαγνώστηκε σύνδρομο Sweet.
•  Διακοπή αγωγής + συστηματικά 

κορτικοειδή   υποχώρηση.
•  2 χρόνια μετά, εκδήλωσε ελκώδη 

κολίτιδα.
• Ασαφής η συσχέτιση με ισοτρετινοΐνη.

Ammar D et al. Sweet’s syndrome complicating 
isotretinoin therapy in acne. Ann Derm 
Venereol 2007

21 22 Ανεπιθύμητες ενέργειες ΙΙΙ

• Αρκετή συζήτηση και διαφωνία για το αν η 
ισοτρετινοΐνη μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη.

• Κατά τη μακρά εμπειρία του συγγραφέα καμιά 
περίπτωση κατάθλιψης.

• Αν εκδηλωθεί ή προϋπήρχε ή οφείλεται στην 
επίδραση στον ψυχισμό της ίδιας της ακμής ή στην 
προσωρινή έξαρση από την αγωγή.

• Συνιστά προοδευτικά αυξανόμενη δόση (0,2-
0,3mg/kg τον 1o μήνα, 0,3-0,45mg/kg το 2o και 
μετά 0,5-0,7mg/kg μέχρι τέλους συνολικά 8-9 
μήνες) ή χαμηλή έως μέτρια δόση συστηματικών 
κορτικοστεροειδών στην αρχή ή ενδοβλαβικές 
διηθήσεις σε οζίδια – ψευδοκύστεις.

Suarez Talle JA. Acute depression caused by isotretinoin: 
does it exist? JEADV 2007

23

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΙV

• Αναφορές περιπτώσεων κατάθλιψης σε ασθενείς με ακμή υπό αγωγή με ισοτρετινοΐνη.

• Υποχώρησε με διακοπή, επανεμφανίστηκε με επαναχορήγηση.

• Μείζων κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό πολύ σοβαρή εξέλιξη.

• Προτείνεται η εκτίμηση των υποψήφιων για ισοτρετινοΐνη ασθενών ως προς την ύπαρξη κατάθλιψης και η 
τακτική παρακολούθησή τους όσο διαρκεί η θεραπεία.

• Σχετικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων και συνεργασία 
με ψυχιάτρους.

rasic JR. Monitoring people treated with isotretinoin for depression. Psychol Rep 2007

• Μελέτη 200 ασθενών.

• 3 ομάδες που έλαβαν ισοτρετινοΐνη ή συστηματικά αντιβιοτικά ή τοπικά αντιβιοτικά.

• Αξιολόγηση με: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale και Zung Depression Status Inventory.

• Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ αγωγής με ισοτρετινοΐνη και εμφάνιση κατάθλιψης.

Cohen J et al. No association found between patients receiving isotretinoin for acne and the development of depression 
in a Canadian prospective cohort. Can J Clin Pharmacol 2007

     • Αναδρομική μελέτη 97.694 ατόμων (15-35 ετών) που έλαβαν τετρακυκλίνες για ακμή.
• 24,8% έλαβε μινοκυκλίνη, 15,6% δοξυκυκλίνη, 42,3% άλλη τετρακυκλίνη.
• Διαπιστώθηκε συσχέτιση ΣΕΛ μόνο με τη μινοκυκλίνη.
• Παρότι μικρή πιθανότητα, ο κίνδυνος για ΣΕΛ πρέπει να συνεκτιμάται.
• Η μινοκυκλίνη έχει συσχετισθεί με πρόκληση αυτοάνοσης ηπατίτιδας, αντιδράσεων τύπου ορονοσίας.

Margolis DJ et al. Association or lack of association between tetracycline class antibiotics used for acne vulgaris and 
lupus erythematosus. Br J Dermatol 2007

• 8η καταγεγραμένη περίπτωση όπου η μινοκυκλίνη προκάλεσε την εκδήλωση οζώδους πολυαρτηρίτιδας.
• Σε 18χρονη που έπαιρνε μινοκυκλίνη για ακμή.
• Διακοπή αγωγής    ύφεση οζώδους πολυαρτηρίτιδας.

Tehrani R et al. Minocycline-induced cutaneous polyarteritis nodosa. J Clin Dermatol 2007

• Αναδρομική μελέτη (1984-2002): 8.609 γυναίκες, 13-45 ετών, που έλαβαν ισοτρετινοΐνη.
• 90 κυήσεις (συχνότητα 32,7 ανά 1.000 άτομα-έτη).
• 76 έκαναν διακοπή κύησης (84%), 3 είχαν αυτόματη αποβολή (3%), 2 υπέστησαν κάκωση κατά τον 

τοκετό με συνέπεια νεογνικό θάνατο (2%) και 9 γέννησαν ζωντανό παιδί (10%).
• 1 νεογνό με συγγενή ανωμαλία προσώπου (11%).
• Προγνωστικοί παράγοντες για κύηση υπό ισοτρετινοΐνη: χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, 

τουλάχιστον 1 επίσκεψη στα επείγοντα, τουλάχιστον 1 νοσηλεία ενώ υπό ισοτρετινοΐνη.
• Προληπτικοί παράγοντες: σύγχρονη λήψη αντισυλληπτικών.
• Συχνότητα κυήσεων 4 φορές μεγαλύτερη από αναφερόμενη, όπως και των εκτρώσεων.

Berard A et al. Isotretinoin, pregnancies, abortions and birth defects: a population-based perspective. Br J Clin Pharmacol 
2007
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