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1. Β’ Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι, «Λαϊκό» Νοςοκομείο, Ιατρικι Σχολι,  

    Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

2. Πακολογικι Κλινικι, Γενικό Νοςοκομείο Κεφαλλθνίασ 

1ο Πανελλινιο υνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ  
Ήπατοσ Παγκρζατοσ και Χολθφόρων 

ΕΙΑΓΩΓΗ_ 

ΚΟΠΟ_  

KΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ 
• 4θ αιτία κανάτου από καρκίνο ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ.  
• 5-ετισ επιβίωςθ: 6% / Μζςθ επιβίωςθ: 6 μινεσ. 
• Παράγοντεσ κινδφνου:  
     - Κάπνιςμα (25%) - Οικογενειακό ιςτορικό (10%) 
     - Παχυςαρκία - Χρόνια παγκρεατίτιδα (πικανϊσ). 
     - Διαβιτθσ τφπου II - Ζλλειψθ άςκθςθσ.  
• Συχνότεροσ ςε θλικίεσ άνω των 55 ετϊν / Άντρεσ.  
• Τα ποςοςτά εμφάνιςθσ κα αυξθκοφν.  
• Κακι πρόγνωςθ: Αργά διάγνωςθ – Όχι δυνατότθτα 

Χειρουργικισ επζμβαςθ - Συχνά ςυνυπάρχουν μεταςτάςεισ. 
• Χθμειοκεραπεία: Μικρό κεραπευτικό όφελοσ.  
• Ανάγκθ νζων κεραπευτικϊν ςτόχων: Στοχευμζνεσ 

κεραπείεσ.  
• Ανάγκθ κατανόθςθσ μοριακοφ υποβάκρου.  
• Ανάγκθ εξεφρεςθσ βιολογικϊν δεικτϊν: Υπερζκφραςθ 

μοριακϊν υποδοχζων. 
 

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΤΠΟΔΟΧΕΙ 
 Domains and structural features of a classical 

nuclear receptor. A typical nuclear receptor (NR) 
consists of 6 region (A to F); region F may or may 
not be present. Region D (hinge) contains the 
nuclear localization signal (NLS); other NLSs may be 
present in region E. AF-1: Activator function 1; AF-2: 
Activator function 2. 

Mechanisms of action of nuclear receptors. Type Ⅰ 
nuclear receptors (NR) (steroid receptors) are 
complexed with heat shock proteins (HSP) and 
maintained in the cytoplasm in the absence of 
ligands. The other receptors are instead mainly 
nuclear and the ligands induce hetero- (for type Ⅱ 
receptors) or homodimerization (for type Ⅲ 
receptors). Furthermore, a group of receptors (type 
Ⅳ) whose regulation is poorly known act as 
monomers. 



ΚΟΠΟ_ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ_ 

Παρουςίαςθ ρόλου και κλινικισ ςθμαςίασ μοριακϊν υποδοχζων τον καρκίνο του παγκρζατοσ. 

- Receptors of growth factors - Insulin-like growth factor-1 receptor - Vascular endothelial growth factor receptor 

- Other receptors 

Intergrin α5β1, Somatostatin receptors, Death receptor 5, Claudin receptor, Notch receptors, Mesothelin receptors, FSH 
receptors, MUC1 receptors, ADM receptors, Farsenoid X receptor, Transferin receptor, Sigma-2 receptor, Chemokine 
receptor CXCR-4, uPAR, EphA2 receptor, GRIA3 receptor, RON receptor, AT-1 receptor, NR4A receptor, PPAR, ER 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ_ 

 Είναι ανάγκθ: 
- Να προςδιοριςτοφν ςυγκεκριμζνα μόρια-ςτόχοι που ςχετίηονται  

με τθν ογκογζνεςθ, τθν ανάπτυξθ του όγκου ι τθν αντίςταςθ ςτθ 
χθμειοκεραπεία. 

- Να ανακαλυφκοφν τα μόρια που ςυμμετζχουν ςε διεργαςίεσ όπωσ 
θ φλεγμονι και το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. 

- Οι μοριακοί υποδοχείσ αποτελοφν τζτοιουσ βιολογικοφσ δείκτεσ. 
 

 Ζχει ςθμειωκεί πρόοδοσ ςε μοριακζσ κεραπείεσ ςε προ-κλινικζσ 
μελζτεσ για τθ κεραπεία του καρκίνου παγκρζατοσ. Ωςτόςο, 
χρειάηονται επιπλζον μελζτεσ. 

 


