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Θέματα και Μέθοδοι

 Προοπτική μελέτη 12 εβδομάδων. Περιλαμβάνει 135 άνδρες 18-25 ετών που κατατάχθηκαν στο Φινλανδικό • 
Στρατό (8/2002-10/2004) και έλαβαν po isotretinoin 0.5 mg/kg/day για θεραπεία της ακμής τους. 
Baseline, εβδομάδα 4-6, εβδομάδα 10-12• 
 Beck Depression Inventory (BDI, score>10 ενδεικτικό μέτριας κατάθλιψης-αυτοκτονικού ιδεασμού), Leeds acne • 
grading score, Dermatology Life Quality Index (DLQI, 0-30)
 Συμπεριλήφθησαν ασθενείς που στο baseline ανέφεραν  καταθλιπτικά συμπτώματα ή αυτοκτονικό ιδεασμό ή • 
είχαν ψυχιατρικό ιστορικό (15 ασθενείς)

Αποτελέσματα

 Χαμηλό μέσο BDI score στο baseline και ακόμη χα-• 
μηλότερο στις επόμενες επισκέψεις  (P<0.001)
 Οι ασθενείς με συμπτώματα κατάθλιψης (BDI>10) στο • 
baseline μειώθηκαν από 7.1% στο 3.2% (P=0.205)
 Μείωση συνολικού αριθμού ασθενών με αυτοκτονικό • 
ιδεασμό από 13.5% σε 7.1% (P=0.010–στατιστικά 
σημαντικό) 
 Ένας ασθενής με baseline BDI 8 αποπειράθηκε να • 
αυτοκτονήσει 2 μέρες μετά τη 2η επίσκεψη (BDI 3). 
Ήταν σε κατάσταση μέθης. Διακόπηκε η χορήγηση 
isotretinoin και νοσηλεύθηκε. 
 Η ετήσια επίπτωση για απόπειρες αυτοκτονίας, όπως • 
υπολογίστηκε για αυτό το group, είναι 3.4% σε σύ-
γκριση με 6.4%  του αντίστοιχου γενικού Φινλανδικού 
πληθυσμού.
 Η ακμή βελτιώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο (Leeds • 
score). 
Καμία σημαντική αλλαγή στο DLQI. • 

Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η isotretinoin δεν φαίνε-
ται να συνδέεται με κατάθλιψη ή αυτοκτονικό ιδεασμό 
στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Για την ακρίβεια, τα 
αντίστοιχα ποσοστά μειώθηκαν κατά μέσο όρο στην 
τελική επίσκεψη.
Εν τούτοις, η πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης μετά 
από λήψη isotretinoin σα σπάνια ιδιοσυγκρασιακή 
αντίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Η isotretinoin είναι ένα ασφαλές, γενικά, φάρμακο, 
πολύ αποτελεσματικό στη θεραπεία της ακμής. Δεν 
πρέπει να το στερούμε από ασθενείς που έχουν έν-
δειξη να το λάβουν, με το φόβο εμφάνισης σπάνιων 
παρενεργειών.

Αποτελέσματα

Στατιστικά στοιχεία

Cochran’s Q-test for frequency data. 
Friedman test or Mann-Whitney’s U-test 
for data not normally distributed.
Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
P<0.05. 

Συζήτηση

 Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν γίνει για την πιθανή σχέση μεταξύ isotretinoin και • 
κατάθλιψης.

Τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα.• 

 Υπάρχουν αρκετά case reports και αναδρομικές  κυρίως μελέτες που υποστηρίζουν ότι ασθενείς υπό • 
αγωγή εμφάνισαν αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό. Αναφέρουν βελτίωση 
συμπτωμάτων μετά από διακοπή (positive dechallenge) ή/και επιδείνωση μετά από επανέναρξη 
του φαρμάκου (positive rechallenge). 

 Η isotretinoin φαίνεται να επηρεάζει το ρετινοϊδικό σύστημα του εγκεφάλου, το οποίο σχετίζεται • 
με νευροδιαβιβαστές που μεσολαβούν στην κατάθλιψη. Ειδικότερα, ο Bremner et al έδειξε ότι η 
isotretinoin μειώνει τα επίπεδα του εγκεφαλικού μεταβολισμού στο φλοιό του μετωπιαίου λοβού, 
μια περιοχή που σχετίζεται με κατάθλιψη και διαταραχές της συμπεριφοράς. 

 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετές προοπτικές μελέτες που δείχνουν ότι η κατάθλιψη • 
και τα συμπτώματα άγχους παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή  και μειώθηκαν κατά την αγωγή με το 
φάρμακο. Άλλες μελέτες επίσης δε βρήκαν διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ασθενών 
που έλαβαν isotretinoin ή συντηρητικές θεραπείες για την ακμή τους.

 Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει τρία κύρια μειονεκτήματα: α. σχετικά βραχύ follow up (12 ε-• 
βδομάδες), β. μόνο ανδρικό πληθυσμό και γ. δε γνωρίζουμε την επίδραση που πιθανώς έχει η 
στρατιωτική θητεία στην ψυχολογία των νέων.

 Οι συγγραφείς δε συνδέουν την απόπειρα αυτοκτονίας που καταγράφηκε σε 1 περίπτωση με τη • 
λήψη του φαρμάκου. 

1

4

6

3

2

5

Καταθλιπτικά συμπτώματα και αυτοκτονικός ιδεασμός 
κατά τη διάρκεια θεραπείας με Ισοτρετινοΐνη (isotretinoin) 

Μια follow-up μελέτη 12 εβδομάδων σε Φινλανδούς νεοσύλλεκτους άνδρες
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πίνακας 1: Καταθλιπτικά συμπτώματα, αυτοκτονικός ιδεασμός, διαβάθμιση της ακμής του προσώπου και 
ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της μελέτης των 12 εβδομάδων στους νέους άντρες ασθενείς με πρόβλημα 

ακμής, στους οποίους χορηγήθηκε ισοτρετινοΐνη.
 
 Baseline εβδ. 4-6 εβδ. 10-12 P
BDI [μέσος ±SD] 3.0±3.948 2.0±3.589 1.8±3.783 <0.001
BDI ≥10 [n (%)] 9 (7.1%) 7 (5.6%) 4 (3.2%) 0.205
Suicidal ideation [n (%)] 17 (13.5%) 9 (7.1%) 9 (7.1%) 0.010
Leeds [μέσος ±SD] 3.6±1.955 2.5±1.527 1.8±1.272 <0.001
DLQI [μέσος ±SD] 3.8±3.283 2.3±2.655 3.9±2.986 <0.001
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