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Οι EGF - RIs είναι μια ομάδα φαρμάκων πρόσφατα 
εγκεκριμένων για προχωρημένα στάδια καρκίνου

EGF-RIs: 
• Υπερεκφράζονται σε πολλά είδη όγκων: 
 Κεφαλής και τραχήλου
 Πνεύμονα
 Μαστού, ωοθηκών, προστάτη, παγκρέατος και παχέoς εντέρου 
• Παίζουν ρόλο σε:
 Διαφοροποίηση
 Ανάπτυξη 
 Μετάσταση
•  Εκφράζονται σε φυσιολογικά μη νεοπλασματικά κύτταρα
 κερατινοκύτταρα 
 κύτταρα των τριχικών θυλάκων
 εκκρινείς αδένες 
 σμηγματογόνοι αδένες

Δύο τάξεις φαρμάκων αναστέλλουν τους EGF-R

•  Μικροί μοριακοί EGF-RIs 
 gefitinib (Iressa)
 erlotinib (Tarceva) 

(αναστολή ενδοκυττάριας τυροσίνης κινάσης→ παρεμπόδιση  
της αυτοφωσφορυλίωσης και του μηχανισμού διέγερσης)

• Μονοκλωνικά αντισώματα 
 cetuximab (Erbitux)
 trastazumab (Herceptin) 
 panitumumab (Vectibix) 

(δέσμευση στο εξωκυττάριο τμήμα του EGF- R παρεμπόδιση της ενερ-
γοποίησης και μετατροπής του σήματος διέγερσης του υποδοχέα)

Παρενέργειες ΕGF-RI στο δέρμα

Οι δερματολογικές εκδηλώσεις είναι η συχνότερη παρενέργεια, εμφανιζό-
μενες σε σύντομο διάστημα από την έναρξη της θεραπείας:
•  Διαταραχή στην ανάπτυξη και την υφή των τριχών 
•  Παρωνυχία με ή χωρίς επιλοίμωξη ή σχηματισμό πυογόνου κοκκιώ-

ματος 
•  Γενικευμένη ξηροδερμία και απολέπιση
•  Ακμοειδές εξάνθημα (φαγεσωρικό βλατιδοφλυκταινώδες στην κεφαλή, 

τον τράχηλο και την κεντρική περιοχή του θώρακα και της ράχης)

Βαθμολόγηση της βαρύτητας προσβολής ονύχων

Βαθμός Εκδήλωση
1 Αποχρωματισμός 
 Ραβδώσεις 
 Στιγμοειδείς εμβαθύνσεις (Pitting)
2 Μερική ή πλήρης απώλεια του/των νυχιών  
 Άλγος της ονυχαίας πλάκας
3 Περιορισμός των καθημερινών 
 δραστηριοτήτων

 θεραπευτικές Επιλογές
Προληπτική Αγωγή Αποφυγή Ερεθισμών 
 Βαζελινούχο Σκεύασμα
Τοπική Αγωγή Βαζελινούχο Σκεύασμα 
 Κάλτσες Περίδεση 
 των προσβεβλημένων περιοχών
Μέτρια προσβολή όνυχος  Αντισηπτικά 
 και περιονυχίου
 Τοπικά ή συστηματικά αντιβιοτικά 
 Τοπικά κορτικοστεροειδή 
 Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή
Σοβαρή προσβολή όνυχος  Διαθερμία
και περιονυχίου Κρυοθεραπεία 
 Χειρουργική αφαίρεση 
 Απόσπαση ονυχαίας πλάκας 

 Προσωρινή διακοπή της αγωγής με EGFR-Is

Βαθμολόγηση της βαρύτητας ακμοειδούς  
εξανθήματος 

Βαθμός  Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V
ακμοειδούς 
εξανθήματος

 Δεν ενδείκνυται Ενδείκνυται Σχετίζεται - Θάνατος
 παρέμβαση παρέμβαση με άλγος, 
   παραμόρφωση, 
   εξέλκωση, 
   ή απολέπιση

Παρουσιάζονται 3 περιπτώσεις ανάπτυξης  
ακμοειδούς εξανθήματος μετά από αγωγή με EGF-RIs

Περίπτωση 1

•  Άνδρας 52 ετών με μη μικροκυτταρικό Ca πνεύμονος σταδίου VI παρου-
σιάστηκε με κνησμώδες εξάνθημα εντοπιζόμενο στο πρόσωπο, το στήθος 
και τη ράχη από 3 εβδομάδων.

•  Είχε υποβληθεί σε μερική εξαίρεση του πνεύμονα, τοπική ακτινοβολία και 
χημειοθεραπεία. Μετά από 11 μήνες από την αρχική διάγνωση η νόσος 
υποτροπίασε.

•  Έναρξη αγωγής με gefitinib ταυτόχρονα με την εμφάνιση του εξανθήμα-
τος.
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Αναστολείς των υποδοχέων 
του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα
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3 Επιδερμικός
αυξητικός
παράγοντας (EGF)

Εξωκυττάριο τμήμα 
του ΕGF-R

Ενδοκυττάρια 
τυροσινική κινάση 
του ΕGF-R

Αναστολείς
ενδοκυττάριας 
τυροσινικής κινάσης:
gefitinib, erlotinib

Aγγειογένεση
Απόπτωση
Μετάσταση

MAPK

PI3K

STAT

Αντι-EGF-R μονοκλωνικά αντισώματα: 
cetuximab, panitumumab 
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Περίπτωση 1

Κλινικώς
Ερυθηματώδεις βλατίδες και μικρές φλύ-
κταινες στον κορμό. Υπήρχε μικρότερη 
συμμετοχή του δέρματος της μύτης των 
παρειών και του μετώπου. Οι φαγέσω-
ρες απουσίαζαν και το δέρμα μεταξύ των 
βλαβών ήταν φυσιολογικό. Επίσης ήταν 
φυσιολογικό το δέρμα της περιοχής που 
ακτινοβολήθηκε.

Θεραπεία 
•  gel adapalene το βράδυ και gel benzyl 

peroxide το πρωί
•  Μετά από 3 εβδομάδες υπήρξε σημαντι-

κή βελτίωση των βλαβών και ο ασθενής 
συνέχισε την αγωγή με gefitinib, και για 
αρκετούς μήνες παρουσίασε προοδευ-
τική βελτίωση με μείωση του αριθμού 
των βλαβών.

9 Περίπτωση 2

•  Άνδρας 52 ετών με Ca παχέος (κόλον) 
σταδίου VI, παρουσιάστηκε με βλατιδο-
φλυκταινώδες εξάνθημα στο πρόσωπο, 
τράχηλο, θώρακα, ράχη και τριχωτό κεφα-
λής. Είχε υποβληθεί σε δεξιά κολεκτομή 
και χημειοθεραπεία.

•  Πριν 1 μήνα άρχισε ταυτόχρονα αγωγή με 
cetuximab. Σε 4ημ μετά την πρώτη έγχυση 
παρατήρησε εξάνθημα στο θώρακα.

Κλινικώς
Πολυάριθμες ερυθηματώδεις βλατίδες στα 
πλάγια μέρη του προσώπου, ερυθηματώδεις 
πλάκες με μελιτόχρωες εφελκίδες στη μύτη και 
το γένειο, απολέπιση στα φρύδια και πολλα-
πλές ερυθηματώδεις βλατίδες και φλύκταινες 
στον κορμό. Δεν υπήρχαν φαγέσωρες, ενώ 
παρουσίαζε δευτερογενή κηριοποίηση.

Περίπτωση 2

Θεραπεία
•  minocycline 100 mg x 2, τοπικά gel 

adapalene πρ-βρ σε θώρακα και ράχη, 
δ/μα οξικού οξέος και cr mupirocin 3 με 
4 φ/ημ στο πρόσωπο και το τριχωτό και 
sh σαλικυλικού οξέος.

•  Μετά από 10 ημ παρουσίαζε σημαντική βελ-
τίωση με μείωση του αριθμού των βλαβών 
και μείωση της διαμέτρου των μεμονωμέ-
νων βλαβών από 3-4 σε 1-2 mm.

Περίπτωση 3

•  Άνδρας 30 ετών με Ca παχέος σταδίου 
ΙΙΙ παρουσιάζεται με φλυκταινώδες εξάν-
θημα σε πρόσωπο, τριχωτό της κεφαλής 
και κορμό.

•  Είχε υποβληθεί σε ημικολεκτομή και χη-
μειοθεραπεία. 

•  Πριν 4 εβδ έγινε έναρξη εβδομαδιαίας 
χορήγησης cetuximab. Το εξάνθημα εμ-
φανίστηκε λίγες ημ μετά τη 2η χορήγηση 
του φαρμάκου.
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Περίπτωση 3

Κλινικώς
Διάσπαρτες, μονόμορφες, ερυθηματώδεις 
βλατίδες και φλύκταινες σε πρόσωπο, τριχωτό 
της κεφαλής και κορμό.

Θεραπεία 
Cr adapalene 1 φ/ημ. Παρά τη βελτίωση, η 
ακμή απασχολούσε αρκετά τον ασθενή και 
έγινε έναρξη ισοτρετινοϊνης σε δόση 20 mg/
ημ. Μετά 1 μήνα παρουσίαζε πλήρη εξαφά-
νιση των βλαβών εκτός από κάποιες ερυθρές 
κηλίδες. Η δοσολογία μειώθηκε σε 20 mg 
κάθε 2η ημ και παρέμεινε έτσι μέχρι το τέλος 
της αγωγής με το cetuximab.

Βιοψία δέρματος
•  Ευρύς θύλακος 
•  Εστιακή εξέλκωση 

του επιθηλίου του 
ισθμού της τρίχας 
(infundibulum)

•  Πολυάριθμα ου-
δετερόφιλα

•  Περιθυλακική διή-
θηση από λεμφο-
κύτταρα και ουδετερόφιλα

•  Γιγαντοκύτταρα τύπου ξένου σώματος.

Σχόλια

•  Πολυάριθμες μελέτες σχετικές με καρκινοπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν EGF-RIs, αναφέρουν ότι 
το ακμοειδές εξάνθημα είναι η συχνότερη παρενέργεια.

•  Ακμοειδές εξάνθημα παρατηρήθηκε στη χρήση
 gefitinib (66%), 
 erlotinib (75%), 
 cetuximab (86%) και 
 panitumumab (89%) 
•  Υπάρχει μια αναλογική σχέση ανάμεσα στην παρουσία και την έκταση του εξανθήματος, και 

του χρόνου επιβίωσης.
•  Ασθενείς που παρουσίασαν εξάνθημα έχουν >διπλάσια μέση επιβίωση από αυτούς που δεν 

παρουσίασαν
•  ↑ βαρύτητας εξανθήματος→ ↑επιβίωσης

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

•  Περιθυλακική διήθηση από Τ λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα
•  Διατεταμένοι τριχοθύλακες και βύσματα κερατίνης
•  Ύπαρξη μικροοργανισμών(?) μέσα στους τριχοθύλακες 

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων αυτών

•  Ενεργοποίηση του p27 (αναστολέα του κυτταρικού κύκλου) με συνέπεια την υπερκεράτωση, 
την ανώμαλη κερατινοποίηση και την απόφραξη των θυλάκων.

•  Παρουσία μικροοργανισμών στο θυλακικό μίσχο.
•  Άμεση πρόκληση δερματικής φλεγμονώδους αντίδρασης από τους αναστολείς μονοκλωνικών 

αντισωμάτων.
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Στόχοι θεραπευτικής αγωγής

•  Παραμένει ο ασθενής στη θεραπεία EGF-RI
•  Δεν επηρεάζει η δερματολογική αγωγή την θεραπεία με EGF-RIs

Θεραπεία υποτροπιάζοντος SCC με Cetuximab

•  >1 εκ. νέες περιπτώσεις το χρόνο στις ΗΠΑ
•  15% των καρκίνων του δέρματος (non melanoma)
•  Προχωρημένο SCC: Εκτεταμένη τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική 

αφαίρεση και ακτινοθεραπεία ή μεταστατική νόσος.
•  Συστηματική θεραπεία για το προχωρημένο SCC κυρίως συνδυασμένη 

ΧΘ με βάση την cisplatin. Υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης όμως: συχνές 
παρενέργειες (ναυτία, εμετός, νεφροτοξικότητα, απώλεια ακοής), αδυ-
ναμία λήψης από ηλικιωμένους και ασθενείς με πολλά προβλήματα 
υγείας.

•  Cetuximab: ανασυνδυασμένο χειμερικό αντίσωμα από άνθρωπο και 
ποντίκι το οποίο αναστέλλει τον EGFR μέσω ανταγωνισμού.

•  Αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του SCC της στοματορινικής περιοχής 
(εκφράζει έντονα τον EGFR) ακόμη και σε ανθεκτική στην cisplatin και 
την ακτινοβολία νόσο.

•  Είναι καλά ανεκτό με συνήθεις παρενέργειες τις αντιδράσεις υπερευαι-
σθησίας, το ακμοειδές εξάνθημα και τη διάρροια.

Περίπτωση 1

•  Το εξάνθημα επέμενε παρά την αγωγή με τοπικά σκευάσματα, 3 ώσεις 
πρεδνιζολόνης 60 mg/ημ και μινοκυκλίνη. 

•  Χρειάστηκε διακοπή της αγωγής με cetuximab για 2 εβδομάδες με 
άμεση υποχώρηση.

•  Καμία άλλη τοξική παρενέργεια του φαρμάκου δεν αναφέρθηκε.

Θεραπεία

Ως επί ακμής
•  Ήπια νόσος→τοπική αγωγή 
•  Μέτρια νόσος→συνδυασμός τοπικής αγωγής και p- os αντιβιοτικών
•  Σοβαρή→ισοτρετινοϊνη
 Ταχεία δράση
 Πιθανή συνέργεια με EGF-RIs

Περίπτωση 1

Άνδρας 73 ετών, παρουσιάζει: 
•  Ταχεία ενδοδερμική (in-transit) μετάσταση SCC αρ. κροταφικής χώρας 

εντός 2 ετών
•  Αγωγή με cetuximab
•  Την 4η εβδομάδα υποχώρηση υποδόριων οζιδίων και μείωση του 

μεγέθους της ψηλαφητής λεμφαδενοπάθειας. 
•  Στους επόμενους 3 μήνες υπήρξε πλήρης υποχώρηση των οζιδίων και 

της λεμφαδενοπάθειας.
•  Σε 1 εβδομάδα από την έναρξη της αγωγής εμφάνισε το χαρακτηριστικό 

ακμοειδές εξάνθημα σε πρόσωπο, αυχένα, άνω ράχη και θώρακα. 
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Περίπτωση 1

Σχόλια

EGFR εκφράζoνται 
•  Στα φυσιολογικά κερατινοκύτταρα 
•  Στα ακανθοκυτταρικά Ca (SCC)
•  Στις λεμφαδενικές μεταστάσεις από SCC

Άλλες μελέτες

•  Gefitinib p-os σε ασθενείς με μεταστατικό ή υποτροπιάζον SCC 
•  15% μερική ανταπόκριση και 45% σταθεροποίηση της νόσου
•  Άλλες 3 μελέτες σε εξέλιξη, EGFR-Ιs ως adjuvant

Περίπτωση 2

Γυναίκα 71 ετών, παρουσιάζει: 
•  Ενδοδερμική (in-transit) μετάσταση 

SCC μετά από ακτινοθεραπεία και 2 
χειρουργικές εξαιρέσεις κατά Mohs.

•  Μετά από 12 εβδομάδες αγωγής με 
cetuximab υπήρξε σχεδόν πλήρης 
υποχώρηση των βλαβών.

•  2 εβδομάδες μετά την έναρξη της 
αγωγής εμφάνισε ήπιο ακμοειδές ε-
ξάνθημα στο πηγούνι, το οποίο στη 
συνέχεια υποχώρησε.
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