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Η συστηματική ισοτρετινοΐνη στη θεραπεία της ακμής 
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Συνθετικά ρετινοειδή (παράγωγα βιταμίνης Α)

1ης Γενιάς: Τρετινοϊνη, Ισοτρετινοϊνη, Αλιτρετινοϊνη

2ης Γενιάς: Ετρετινάτη, Ασιτρετίνη

3ης Γενιάς: Ταζαροτένη, Αδαπαλένη

(Brecher AR. JAAD 2003; 49:171-82)

Ισοτρετινοΐνη: Μηχανισμός δράσης II

•  Ο ισχυρότερος φαρμακολογικός αναστολέας της παραγωγής σμήγματος
•  Μείωση μεγέθους σμηγματογόνων αδένων
•  Ελάττωση πολλαπλασιασμού σμηγματογόνων κυττάρων
•  Αναστολή διαφοροποίησης σμηγματογόνων κυττάρων
•  Άγνωστος ο μηχανισμός δράσης
•  Δε συνδέεται με τους γνωστούς ρετινοϊκούς υποδοχείς (RAR, RXR)
•  Πιθανώς να δρα ως προφάρμακο που μετατρέπεται ενδοκυττάρια σε all-

trans retinoic acid ή 9-cis retinoic acid 
(Thiboutot D. JID 2004; 123:1-12)

•  Η ισοτρετινοΐνη προκαλεί απόπτωση σε SEB-1 σμηγματοκύτταρα, μέσω 
μηχανισμού που είναι ανεξάρτητος από τους RAR υποδοχείς

(Nelson AM et al. JID 2006;126:2178-89)

Δοσολογικό σχήμα ισοτρετινοΐνης για την ακμή

•  0.5-2.0mg/kg/ημέρα
•  Σε φλεγμονώδεις βλάβες:
 έναρξη με ≤ 0.5mg/kg/ημέρα
 ± συστηματικά κορτικοστεροειδή προ ισοτρετινοΐνης
•  Συνολική δόση 120-150mg/kg
•  Λήψη με τροφή → αυξάνει απορρόφηση

(Strauss JS et al. JAAD 2007; 56:651-63)

Χρήση ισοτρετινοΐνης για την ακμή εκτός έγκρισης I 

Χρήση ισοτρετινοΐνης 
εκτός έγκρισης  

(off-label) II

Διαλείπουσα χρήση
•  60 ασθενείς με ήπια ή μέτρια 

ακμή προσώπου
•  0.5-0.75mg/kg/ημέρα ισοτρετι-

νοΐνη για 1 εβδομάδα το μήνα, 
για 6 μήνες

•  Βελτίωση σε 68% ασθενών
•  Ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Προβλήματα: 
  -  Προσοχή: Συνεχής κίνδυνος 

τερατογένεσης για τις γυναίκες 
ασθενείς

 - Υποτροπή?
(Kaymak Y et al. JEADV 2006; 20:1256-60)

Χρήση ισοτρετινοΐνης 
εκτός έγκρισης  
(off-label) III

Χαμηλή δόση ισοτρετινοΐνης
•  Προοπτική, ανοιχτή μελέτη σε 

638 ασθενείς > 12 ετών: 20mg/

ημέρα (0.3-0.4mg/kg/ημέρα) 

ισοτρετινοΐνη για 6 μήνες (αθροι-

στική δόση 70mg/kg)

•  Βελτίωση ακμής σε 92-94% 

ασθενών

•  4 χρόνια follow-up: υποτροπή 

σε 3-6% ασθενών

•  Οφέλη: λιγότερες παρενέργειες, 

μικρότερο κόστος
(Amichai B et al. JAAD 2006; 54;644-6)

Ισοτρετινοΐνη στη θεραπεία της ακμής

•  1982: FDA-έγκριση για τη σοβαρή, ανθεκτική σε 
άλλες θεραπείες, κυστική ακμή

•  Για ασθενείς > 12 ετών
•  2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων, 

(SPC): χρήση σε σοβαρές μορφές ακμής (οζώδη, ή με 
κίνδυνο ουλοποίησης), μετά από αποτυχία επαρκούς 
θεραπείας με συστηματικά αντιβιοτικά

(Strauss JS et al. JAAD 2007; 56:651-63)
(Brecher AR. JAAD 2003; 49:171-82)

•  Προτείνεται η χρήση ισοτρετινοΐνης ως 1η θεραπεία 
σε:

 -  Σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση λόγω της ακ-
μής

 -  Ύπαρξη επιβαρυντικών προγνωστικών παραγόντων 
της ακμής

(An expert view on the treatment of acne with systemic antibiotics 
and/or oral isotretinoin in the light of the new European recommen-

dations) Dreno B et al. Eur J Dermatol 2006; 16:565-71

Προγνωστικοί παράγοντες για την ακμή

•  Οικογενειακό ιστορικό ακμής
•  Επίμονη ή όψιμη ακμή
•  Ακμή πρώιμης έναρξης
•  Αυξημένος ρυθμός έκκρισης σμήγματος (sebum excretion rate)
•  Κίνδυνος ουλών
•  Εντόπιση ακμής στον κορμό

(Dreno B et al. Eur J Dermatol 2006; 16:565-71)

Ισοτρετινοΐνη: Μηχανισμός δράσης I

(Gollnick H et al. JAAD 2003; 49:s1-38)
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Ανεπιθύμητες ενέργειες συστηματικής ισοτρετινοΐνης I

Συμπτώματα υπερβιταμίνωσης Α
•  Δέρμα, βλεννογόνοι
•  Οφθαλμοί
•  ΚΝΣ
•  Εργαστηριακές παράμετροι
•  Μυοσκελετικό σύστημα
•  Ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Τερατογένεση

Εργαστηριακός έλεγχος

•  Γενική αίματος, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη, ηπατικά ένζυμα, β-HCG

(JAAD 2004; 50:900-6 )

Ισοτρετινοΐνη και ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες

•  Έχουν αναφερθεί αλλαγές διάθεσης, αυτοκτονικός ιδεασμός, αυτοκτονία 
σε ασθενείς υπό ισοτρετινοΐνη

•  De-challenge, re-challenge
•  FDA, 1998: ‘Psychiatric disorders: Accutane may cause depression, psychosis 

and, rarely, suicide ideation, suicide attempt and suicide. Discontinuation of 
Accutane therapy may be insufficient; further evaluation may be necessary’

Όμως: 
•  Σε αναδρομική μελέτη 7.535 ασθενών υπό ισοτρετινοΐνη και 14.376 ασθενών 

υπό συστηματικά αντιβιοτικά για την ακμή δε βρέθηκε συσχέτιση
•  Χωρίς αιτιολογική συσχέτιση
•  Μικρότερη επίπτωση των ΨΑΕ σε ασθενείς υπό ισοτρετινοΐνη σε σχέση με 

γενικό πληθυσμό ίδιας ηλικίας
•  Έχει βρεθεί πως η θεραπεία με ισοτρετινοΐνη βελτιώνει διάθεση
Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενών

(Jick SS et al. Arch Dermatol 2000; 136:1231-6)

Ανεπιθύμητες ενέργειες συστηματικής ισοτρετινοΐνης II

•  Ξηρότητα δέρματος, ματιών, χειλιών, ρινός →  Ενυδάτωση, lip balms, 
αφαίρεση φακών επαφής

•  Τριχόπτωση                                                     → Παροδική

•  Μυαλγίες, αρθραλγίες                                   → Παρακεταμόλη
•  Κεφαλαλγίες                                                   →   Εάν είναι σοβαρές,  

έλεγχος για καλοήθη  
ενδοκράνια υπέρταση

•  Αύξηση τρανσαμινασών (15%)                     → Παροδική

•  Αύξηση λιπιδίων (30%)                                 →  Αναστρέψιμη με διακοπή 
θεραπείας

•  Νυκταλωπία
(Katsambas et al. Clin Dermatol 2004; 22:412-8)
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Υποτροπή ακμής μετά από θεραπεία με ισοτρετινοΐνη

Ρόλος κληρονομικότητας
Σε οικογενειακό ιστορικό ακμής:
•  Η ακμή ξεκινά νωρίτερα
•  Η ακμή ξεκινά πριν την εφηβεία
•  Συχνότερη η χρήση συστηματικών θεραπειών
•  Συχνότερη η υποτροπή μετά από συστηματική ισοτρετινοΐνη

(Ballanger F et al. Dermatology 2006; 212:145-9)

ID

Ισοτρετινοΐνη:  
Ανεπιθύμητες ενέργειες σκελετικού συστήματος

•  Consensus: δεν απαιτείται έλεγχος για υπερόστωση, πρώιμη σύγκλειση 

επιφύσεων, ή απασβεστοποίηση οστών (bone demineralization) κατά τη 

συνήθη θεραπεία ακμής 
(Strauss et al. JAAD 2007; 56:651-63)
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Ισοτρετινοΐνη και Τερατογένεση

•  Απαγορεύεται η εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μέχρι και 
1 μήνα μετά το τέλος θεραπείας

•  Υποχρεωτική η χρήση 2 μεθόδων αντισύλληψης σύμφωνα με SPC!
•  Αφορά κάθε γυναίκα μετά την έναρξη της έμμηνου ρύσεως και μέχρι την 

εμμηνόπαυση 
•  2 αρνητικά τεστ β-HCG προ έναρξης ισοτρετινοΐνης

(Goldsmith et al. JAAD 2004; 50:900-6)

•  iPLEDGE πρόγραμμα
•  www.ipledgeprogram.com
•  Υποχρεωτική η χρήση 2 μεθόδων αντισύλληψης 1 μήνα πριν την έναρξη 

θεραπείας, κατά τη θεραπεία και για 1 μήνα μετά τη διακοπή θεραπείας με 
ισοτρετινοΐνη
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Συνδυαστική θεραπεία με ισοτρετινοΐνη

•  Αντισυλληπτικά: συστήνεται
•  Αντιβιοτικά: αντενδείκνυται συγχορήγηση τετρακυκλινών
•  Τοπικές θεραπείες
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Άλλες χρήσεις ισοτρετινοΐνης

•  Acne fulminans
•  Acne conglobata
•  Gram-αρνητική θυλακίτιδα
•  Ροδόχρους ακμή

(Katsambas AD et al. Clin Dermatol 2004; 22:412-8)
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