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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η κλινική παρατήρηση µεγαλύτερων προστατικών αδένων σε άτοµα µε µεταβολικό σύνδροµο ενέπνευσε την
διατύπωση της υπόθεση µιας πιθανής σχέσης µεταξύ του µεταβολικών συνδρόµου και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Στην πραγµατικότητα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερσουλιναιµία, η αθηροσκλήρωση, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιµία
και η παχυσαρκία -που είναι συστατικά του µεταβολικού συνδρόµου- είναι εξίσου κοινές καταστάσεις µε την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ιδιαίτερα µάλιστα στα ηλικιωµένα άτοµα, ωστόσο µοιράζονται ορισµένα παθογεννετικά γνωρίσµατα. Ο
σκοπός του παρόντος µελετήµατος είναι να συνοψίσει τις σχετικές αναφορές και να εξετάσει εάν υπάρχει ή όχι ένας συσχετισµός
µεταξύ αυτών των καταστάσεων.
Μέθοδοι: Προσδιορίσαµε τις µελέτες που δηµοσιεύθηκαν από το 1990 και µετά ερευνώντας την βάση δεδοµένων
Medline/Pubmed. Οι αρχικοί όροι αναζήτησης ήταν καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, επιδηµιολογία, παράγοντας κινδύνου,
και συνδυάστηκαν µε τους όρους µεταβολικές ασθένειες, σακχαρώδης διαβήτης, η υπερσουλιναιµία, η αθηροσκλήρωση, η
υπέρταση, η δυσλιπιδαιµία και η παχυσαρκία. Οι αναφορές στις επιλεγµένες δηµοσιεύσεις ελέγχθηκαν για την περίπτωση σχετικών άρθρων που δεν περιλήφθηκαν στην αρχική αναζήτηση.
Αποτελέσµατα: Οι συνιστώσες παθήσεις του µεταβολικού συνδρόµου είναι κοινοί όροι και συνυπάρχουν συχνά µε BPH.
Υπάρχουν διάφορες µελέτες (παρατήρησης, επιδηµιολογικές και πειραµατικές) που εξετάζουν την σχέση του µεταβολικού συνδρόµου µε την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Μερικές από αυτές εξετάζουν το µεταβολικό σύνδροµο ως µια οντότητα
ενώ άλλες ερευνούν κάθε συστατικό του µεταβολικού συνδρόµου σε µεµονωµένη βάση.
Συµπέρασµα:Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έως τώρα δηµοσιευµένες µελέτες υποστηρίζουν την ότι η σχέση µεταξύ
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και των µεταβολικών ασθενειών µέσω µιας κοινής παθογεννετικής οδού είναι δυνατή.
Ορισµένα τµήµατα της ίσως έχουν ήδη αποδειχθεί πειραµατικά, ωστόσο ο ακριβής µηχανισµός που παρεµβαίνει στην ανάπτυξη
του µεταβολικού συνδρόµου και στην ανάπτυξη της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη παραµένει ασαφής.
Λέξεις ευρετηριασµού: Καλοήθης υπερπλασία προστάτη, µεταβολικό σύνδροµο, σακχαρώδης διαβήτης, υπερινσουλιναιµία,
αθηροσκλήρωση, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, παχυσαρκία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι ο κοινότερος καλοήθης όγκος στα άρρενα άτοµα, και η επίπτωσή
της είναι σχετική µε την ηλικία. Προκαλείται από µια αύξηση
στα επιθηλιακά και τα στρωµατικά προστατικά κύτταρα. Η
αιτιολογία της ΚΥΠ είναι ακόµα κατά ένα µεγάλο µέρος αδιευκρίνιστη1, αλλά θεωρείται πιθανό να οφείλεται στην αλληλεπίδραση τοπικών και εξωτερικών (νευρικών, ενδοκρινών,
ανοσολογικών και αγγειακών) παραγόντων2. Η κλινική παρατήρηση µεγαλύτερων προστατικών αδένων σε άτοµα µε
µεταβολικά νοσήµατα όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπερινσουλιναιµία, αθηροσκλήρωση, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία,
παχυσαρκία ενέπνευσε την διατύπωση της υπόθεση µιας
πιθανής σχέσης µεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας του
προστάτη και αυτών των µεταβολικών διαταραχών. Αυτές,
περιγράφηκαν ως µια οντότητα το 1988 από τον Reaven
υπό τον όρο µεταβολικό σύνδροµο3. Η αρχική µεταβολική
ανωµαλία που προδιαθέτει στην ανάπτυξη των προαναφερθεισών µεταβολικών διαταραχών, αφορά στον ελαττωµατικό
µεταβολισµό της γλυκόζης, οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη και σε δευτεροπαθή υπερσουλιναιµία και οφείλεται πιθανώς σε έλλειψη υποδοχέων ινσουλίνης στο µυϊκό, λιπώδη
ιστό καθώς και στο ήπαρ4. Υπάρχουν διάφορες µελέτες (παρατήρησης, επιδηµιολογικές και πειραµατικές) που εξετάζουν την σχέση του µεταβολικού συνδρόµου µε την καλοήθη
υπερπλασία του προστάτη. Μερικές από αυτές επιβεβαιώνουν την σχέση µεταξύ των δύο παθήσεων και προτείνουν
πιθανές κοινές παθοφυσιολογικές οδούς.
Παχυσαρκία, άλλοι ανθρωποµετρικοί
παράγοντες και BPH
Μεταξύ άλλων προτεινόµενων παραγόντων που εµπλέ-

κονται στην ανάπτυξη της ΚΥΠ, το περισσότερο ενδιαφέρον
έχει στραφεί στις στεροειδείς ορµόνες και ειδικότερα στην τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα και τους µεταβολίτες τους. Μολονότι, η παρουσία τεστοστερόνης αποτελεί προϋπόθεση
για την ανάπτυξη της ΚΥΠ, µέχρι τώρα, λίγα στοιχεία έχουν
οριστικά συνδέσει την ανάπτυξη της ΚΥΠ µε οποιαδήποτε
παρέκκλιση στις στεροειδείς ορµόνες και ο συσχετισµός µεταξύ της παχυσαρκίας και του κινδύνου ανάπτυξης ΚΥΠ
µέσω των µεταβολών των επιπέδων των στεροειδών ορµονών παραµένει ένα αµφισβητούµενο ζήτηµα5.
Οµοίως, η κλινική µελέτη των Daniell και συνεργατών που
εξέτασε την σχέση και σωµατικών χαρακτηριστικών ασθενών, συµπεραίνει ότι µεταξύ των ασθενών µε ΚΥΠ οι παχύσαρκοι έχουν τα µεγαλύτερα σε όγκο αδενώµατα6. Τρεις
διαχρονικές µελέτες, εντούτοις, δεν επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήµατα. Οι µεν Seitter και Barett-Connor δεν παρατήρησαν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ βαθµού παχυσαρκίας
και όγκου αδενώµατος7, ενώ, οι οµάδες των Glynn και Sidney
βρήκαν ότι η χειρουργική επέµβαση για ΚΥΠ εκτελείται λιγότερο συχνά µεταξύ των υπέρβαρων ατόµων. Επιπλέον, τα
παχύσαρκα άτοµα στην στατιστική ανάλυση και των δύο εργασιών εµφανίζουν ελαφρώς µειωµένο κινδύνους για να
υποβληθούν σε επέµβαση προστάτη8. Αντίθετα, οι Matsuda
και συνεργάτες, πρόσφατα, βρήκαν θετική συσχέτιση του
όγκου παθολογοανατοµικού παρασκευάσµατος διουρηθρικής προστατεκτοµής µε το δείκτη µάζας σώµατος8. Η αντίφαση θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η ανάγκη
χειρουργικής επέµβασης δεν σχετίζεται απαραίτητα µε την
έκταση της ΚΥΠ, ενώ και ο όγκος του παθολογοανατοµικού
παρασκευάσµατος διουρηθρικής προστατεκτοµής παρέχει
φτωχή εκτίµηση του συνολικού όγκου του προστάτη9. Οι µελέτες που η διαβάθµιση της ΚΥΠ βασίζεται στα συµπτώµατα
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και την δακτυλική εξέταση παρουσίασαν επίσης αµφισβητούµενα αποτελέσµατα: ∆ύο µεγάλες πληθυσµιακές µελέτες συσχέτισης συνιστωσών της ΚΥΠ (συµπτώµατα προστατισµού
και της ανάγκη χειρουργικής επέµβασης) µε τον δείκτη µάζας
σώµατος και το βάρος δεν βρήκαν καµία συσχέτιση10. Αντίθετα ο Giovannucci και συνεργάτες συσχέτισαν γραµµικά τη
δριµύτητα των συµπτωµάτων και την ανάγκη χειρουργική
επέµβαση µε έναν ενιαίο κλινικός δείκτης της παχυσαρκίας11.
Η πλέον πρόσφατη µελέτη του Safarinejad επίσης συσχετίζει
τον δείκτη µάζας σώµατος µε την ΚΥΠ12. Πάλι, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η δακτυλική εξέταση δεν παρέχει ακρίβεια στην
εκτίµηση του µεγέθους του προστάτη ενώ, η ένταση των ενοχληµάτων όπως περιγράφεται στα ερωτηµατολόγια δεν αντιστοιχεί στην σοβαρότητά τους. Επιπλέον όπου η
διαβάθµιση της ΚΥΠ βασίζεται στα συµπτώµατα, υπάρχουν
λάθη στην ταξινόµηση της ΚΥΠ επειδή δεν αναπτύσσουν
όλα τα άτοµα µε ΚΥΠ ενοχλήµατα και αντίστροφα. ∆εδοµένου ότι οι τεχνικές απεικόνισης µετρούν τον προστατικό όγκο
µε τη µεγάλη ακρίβεια, οι µελέτες συσχέτισης σωµατοµετρικών παραγόντων και ΚΥΠ που βασίζονται στην απεικονιστική εκτίµηση του µεγέθους του προστάτη θεωρούνται πιο
αξιόπιστες. Εντούτοις καµία από τις υπάρχουσες µελέτες δεν
προσφέρει σταθερές αποδείξεις µιας τέτοιας συσχέτισης. Ο
Hammarsten και οι συνεργάτες συσχέτισαν τον όγκο του
προστάτη αδένα -όπως αυτός µετρήθηκε µε υπέρηχο- µε τις
παθήσεις του µεταβολικού συνδρόµου σε ασθενείς µε συµπτώµατα από το κατώτερο ουροποιητικό µε ή χωρίς εκδηλώσεις του µεταβολικού συνδρόµου και βρήκαν τη σχέση
παχυσαρκίας και ΚΥΠ ισχυρά θετική13. Το ίδιο εργαστήριο
συσχέτισε ανθρωπολογικά, εργαστηριακά και κλινικά στοιχεία
µε τον όγκο του προστάτη αδένα σε ένα δείγµα διακόσιων
πενήντα ασθενών µε ενοχλήµατα και βρήκε έναν θετικό συσχετισµό µεταξύ του ετήσιου ποσοστού αύξησης της ΚΥΠ µε
τον δείκτη µάζας σώµατος και τεσσάρων άλλων εκφράσεων
της παχυσαρκίας. Οµοίως, οι Ozden και λοιποί που µέτρησαν το συνολικό προστατικό όγκο και τον όγκο της µεταβατικό ζώνης µε διορθικό υπέρηχο σε ένα µικρότερο δείγµα
ασθενών κατέδειξαν µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης του προστάτη αδένα στην υποοµάδα των παχύσαρκων ασθενών µε
ΚΥΠ14. Ο Parsons και οι συνάδελφοι αξιολόγησαν στοιχεία
από 422 άτοµα που είχαν υποβληθεί σε µαγνητική απεικόνιση του προστάτη αλλά δεν βρήκαν οποιαδήποτε σχέση15
ενώ ο Soygur και οι συνάδελφοι σε ένα µικρό δείγµα ατόµων
µε αποφρακτική ούρηση βρήκαν τα µεγαλύτερα αδενώµατα
στα άτοµα που βαρύτερα κατά 40% τουλάχιστον πέρα από
το συνιστώµενο βάρος αλλά δεν παρατήρησαν διαφορά στην
ένταση των στα συµπτωµάτων16. Οι Burke και λοιποί διερεύνησαν την σχέση διάφορων ανθρωποµετρικών παραµέτρων
µε την παρουσία και την πρόοδο συστατικών της ΚΥΠ όπως
ένταση συµπτωµάτων, υπόλειµµα ούρων, µέγεθος προστάτη, µέγιστο ποσοστό ροής και ιστορικό οξείας απόφραξης
µε τον προστατικό όγκο. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά τους
ούτε το βάρος ούτε τα άλλα ανθρωποµετρικά µέτρα δεν συνδέονται σηµαντικά µε την παρουσία ή την πρόοδο της ΚΥΠ17.
Είναι ενδιαφέρον ότι δύο προοπτικές µελέτες διαπίστωσαν
ο µεγαλύτερος δείκτης µάζας σώµατος συνδέεται µε µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξης ΚΥΠ. Ο Zucchetto και οι συνάδελφοί του συνέκριναν το αναφερόµενο ύψος, βάρος, και τη
µετρηµένη περιφέρεια µέσης και ισχίων ατόµων µε ιστολογικά επιβεβαιωµένη ΚΥΠ και επίσης συσχέτισαν αντίστροφα
το υπερβολικό βάρος µε τον κίνδυνο ανάπτυξης και προόδου
της ΚΥΠ18. Τα παχύσαρκα άτοµα έχουν µειωµένα επίπεδα
τεστοστερόνης ορού, ενώ παράγουν περισσότερη οιστραδιόλη από τα µη-παχύσαρκα άτοµα µέσω του µετασχηµατισµού της επινεφριδιακής ανδροστενεδιόνης στο λιπαρό ιστό.
Αντίθετα, λόγω του µειωµένου λιπαρού ιστού, τα λιπόσαρκα
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άτοµα έχουν τα πιο υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης19. Με
βάση τα παραπάνω, ο κίνδυνος ανάπτυξης της ΚΥΠ είναι
βιολογικά εύλογος και για τους παχύσαρκους και για τους
αδύνατους ανθρώπους µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η
ερµηνεία και οι συσχετισµοί των επιδηµιολογικών µελετών20.
Επιπλέον, λόγω της σχετικής µε την ηλικία µείωσης στο ανάστηµα και της αλλαγής στην πυκνότητα κοκάλων, ο δείκτης
µάζας σώµατος είναι µάλλον ανακριβής και οποιαδήποτε
αναφορά βασισµένη στον δείκτη µάζας σώµατος στους ηλικιωµένους µπορεί να είναι αµφισβητήσιµη. Πρέπει επίσης να
παρατηρηθεί ότι ο δείκτης µάζας σώµατος δεν αντανακλά
πάντα την επίδραση της παχυσαρκίας. Χαρακτηριστικά ο
Gupta και λοιποί κατέδειξαν ότι το ύψος είναι ανεξάρτητος
προγνωστικός παράγοντας της ΚΥΠ ενώ το βάρος, η µέση
και η περιφέρεια ισχίων δεν είναι5. Στην µελέτη των Giovannucci και συνεργατών, η περιφέρεια µέσης σχετίστικε γραµµικά και τη δριµύτητα των συµπτωµάτων και την ανάγκη
χειρουργικής επέµβασης14, ενώ ο Zhuang και λοιποί βρήκαν
επίσης θετική συσχέτιση µεταξύ του ύψους και του όγκου του
προστάτη24. Εντούτοις, δύο άλλες διασταυρούµενες µελέτες
δεν βρήκαν οποιαδήποτε συσχέτιση µεταξύ του ύψους και
του όγκου του προστάτη21,25.
Παρά το σχετικά µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων που περιλαµβάνεται στις ανωτέρω µελέτες, τρείς από τις τέσσερις
αυτές µελέτες έχουν σοβαρούς περιορισµούς: στη µελέτη
των Gupta και συναδέλφων οι συµµετέχοντες ταξινοµήθηκαν
µε βάση την παρουσία συµπτωµάτων χωρίς ιστολογική επιβεβαίωση της ΚΥΠ, στη µελέτη των Morrison και συναδέλφων ταξινοµήθηκαν ως έχοντες ΚΥΠ αναλόγως της ανάγκης
χειρουργείου ενώ στη µελέτη των Zucchetto και συναδέλφων, τα αποτελέσµατα υπολογίστηκαν µε βάση το ύψος και
βάρος όπως αυτό αναφέρθηκε από τους ίδιους τους ασθενείς. Η µελέτη των Zhuang και συναδέλφων θεωρήθηκε αξιόπιστος δεδοµένου ότι η ΚΥΠ αξιολογήθηκε βάσει του
προστατικού όγκου όπως µετρήθηκε στο υπερηχογράφηµα.
Είναι προφανές εντούτοις, ότι τα υψηλόσωµα άτοµα έχουν
αναλογικά µεγαλύτερους προστάτες ανεξάρτητα από την παρουσία της ΚΥΠ και εποµένως είναι εύλογό τα άτοµα αυτά
να έχουν µια µεγαλύτερη απόλυτη ετήσια αύξηση στον συνολικό όγκο του προστάτη τους25. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα,
στη µελέτη των Lee και συνεργατών ο συνολικός όγκος του
προστάτη βρέθηκε µεν µεγαλύτερος στους παχύσαρκους απ'
ό,τι στους φυσιολογικού βάρους ασθενείς αλλά αφότου αποκλείστηκαν οι παχύσαρκοι ασθενείς µε µεταβολικές ασθένειες26. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι µάλλον οι
γενετικοί παρά οι µεταβολικοί παράγοντες διαδραµατίζουν
σηµαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη της ΚΥΠ και παράλληλα
εξηγούν τη θετική σχέση µεταξύ του ύψους και ΚΥΠ. Αυτή η
υπόθεση υποστηρίζεται περαιτέρω από την µελέτη που καταδεικνύει ότι η ταχέως αναπτυσσόµενη ΚΥΠ είναι παράγοντας κινδύνου για την παχυσαρκία καθώς επίσης και από την
υψηλότερη συχνότητα BPH στις δυτικές κοινωνίες απ' ό,τι
στις ασιατικές χώρες27,28. ∆υστυχώς, οι µελέτες που προσπαθούν να καταδείξουν την γενετική βάση ως κύριο αίτιο για την
ανάπτυξη ΚΥΠ αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες. Το κυριότερο µειονέκτηµα βρίσκεται στο γεγονός ότι η άµεση µέτρηση έκθεσης που είναι γενετική προδιάθεση είναι αδύνατη
ελλείψει ενός συγκεκριµένου γονιδίου προς µελέτη. Αυτήν
την περίοδο, Tsuchiya και λοιποί συνέδεσαν τον αυξανόµενο
κίνδυνο καλοήθους υπερπλασίας µε CA πολυµορφισµό του
γονιδίου του προσοµοιάζοντα µε την ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα29. ∆εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες αιτίες έναρξης και
της προόδου της καλοήθους υπερπλασίας δεν είναι ακόµα
γνωστές, απαιτούνται περισσότερες µελέτες για να επιβεβαιώσουν το ανωτέρω εύρηµα, να το συνδέσουν µε τα ήδη γνωστά και να εξηγήσουν τους παθογενετικούς µηχανισµούς.
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