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Oι Bourke and Griffin ήταν οι πρώτοι που πρότειναν
την συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη με την αιτιολογία της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη, βασιζόμενοι στην υψηλότερη επικράτηση των σάκχαρο-διαβητικών
ασθενών μεταξύ των ασθενών με καλοήθη υπερτροφία του
προστάτη που υποβάλλονταν σε προστατεκτομή [1].
Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα οι Hammarsten και Högstedt ανατροφοδότησαν το επιστημονικό ενδιαφέρον στη
σχέση μεταξύ των δύο παθήσεων βρίσκοντας μεγαλύτερου μεγέθους κατά μέσο όρο προστάτες σε ασθενείς με μη
ινσουλινο-εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που έπασχαν
από ενοχλήματα του κατώτερου ουροποιητικού σε σχέση
με μη διαβητικούς ασθενείς που εμφάνιζαν παρόμοια συμπτώματα [2].
Ομοίως, οι Ozden και συνεργάτες και Parson και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι από τους ασθενείς με υπερτροφία του προστάτη, εκείνοι με τα υψηλότερα επίπεδα
γλυκόζης ορού (>110 mg/dL) έχουν σημαντικά υψηλότερο μέσο προστατικό όγκο έναντι των ασθενών με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης ορού [3, 4].
Επιπλέον οι Safarinejad και Sarma απέδειξαν την θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού των κλινικών δεικτών
της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη και της συνύπαρξης σακχαρώδους διαβήτη [5, 6].
Πιθανοί μηχανισμοί που συσχετίζουν την ανάπτυξη της
καλοήθους υπερτροφίας με τον σακχαρώδη διαβήτη και
υποστηρίζουν τα παραπάνω ευρήματα είναι η αύξηση του
τόνου των περιφερικών συμπαθητικών νεύρων και εν
γένει της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος λόγω της υπερινσουλιναιμίας [7] και η υποξία,
λόγω μείωσης της παροχής αίματος από διαβητική αγγειακή βλάβη στον προστάτη αδένα [8].
Ωστόσο, το γεγονός ότι ο διαβήτης συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία και την επιδείνωση των ενοχλημάτων του κατώτερου ουροποιητικού αλλά και το γεγονός
ότι η υπερτροφία του αδένα δεν συνοδεύεται πάντοτε από
συμπτώματα περιορίζουν την αξία των παρατηρήσεων
αυτών: στην πραγματικότητα, οι ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη είναι επιρρεπέστεροι σε σχέση με το γενικό ανδρικό πληθυσμό τόσο στο να διαγνωσθούν με BPH όσο
και να υποβληθούν στη συνέχεια σε προστατεκτομή.
Πράγματι, δεδομένου ότι ο διαβήτης επηρεάζει την λειτουργία της ούρησης, η ένταση των συμπτωμάτων από το
κατώτερο ουροποιητικό στους ασθενείς με υπερτροφία
του προστάτη και διαβήτη είναι ενοχλητικότερη απ' ό,τι
στους ασθενείς με υπερτροφία του προστάτη χωρίς δια-

βήτη [9]. Επιπλέον, οι διαβητικοί έχουν ένα σημαντικά
μικρότερο μέγιστο ποσοστό ροής (Qmax) από τους μηδιαβητικούς ασθενείς [10].
Είναι παρόλα αυτά ενδιαφέρουσα η παρατήρηση της
περαιτέρω αύξησης στο ρυθμό ανάπτυξης του υπερτροφικού προστατικού ιστού με το ποσοστό αύξησης του επίπεδου ινσουλίνης πλάσματος των Hammarsten και
Högstedt που σύγκριναν ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά με εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα σε ασθενείς
με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό με ή χωρίς
διαβήτη [1].
Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε από τους Ozden
και συνεργάτες που διαπίστωσαν σημαντικά υψηλότερο
ετήσιο ποσοστό αύξησης του όγκου της μεταβατικής
ζώνης των διαβητικών έναντι των ασθενών με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης ορού [5]. Οι Nandeesha και συνεργάτες
συσχέτισαν τις παραμέτρους προφίλ ινσουλίνης με το μέγεθος του προστάτη σε μη-διαβητικούς και βρήκαν τα επίπεδα ινσουλίνης ορού σε νηστεία και τα επίπεδα
αντίστασης στη ινσουλίνη σημαντικά υψηλότερα στους
ασθενείς με καλοήθη υπερτροφία του προστάτη [12].
Τέλος, πρόσφατα, οι Barnard και συνεργάτες συνέδεσαν τη μείωση της ανάπτυξης των αρχέτυπων επιθηλιακών προστατικών κυττάρων με την μείωση την ινσουλίνης
[13]. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, φαίνεται πως οι
ανωμαλίες της ομοιόστασης της γλυκόζης διαδραματίζουν
κάποιον ρόλο στην έναρξη της καλοήθους υπερτροφίας
του προστάτη με το να επηρεάζουν το ρυθμό αύξησης των
προστατικών κυττάρων.
Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δεν είναι ακόμα γνωστοί,
η τρέχουσα γνώση εντούτοις υποστηρίζει την ιδέα ενός
παράγοντα ενεργοποίησης της ανάπτυξης που μεσολαβεί
στην δημιουργία, τη συντήρηση και την πρόοδο του
υπερτροφικού προστατικού ιστού. Είναι άλλωστε από παλαιότερες μελέτες γνωστή η παρουσία παραγόντων ανάπτυξης στον προστατικό ιστό και η συμμετοχή τους στις
κυτταρικές αλληλεπιδράσεις [14].
Προκειμένου να αξιολογήσουν το ρόλο των παραγόντων ενεργοποίησης της ανάπτυξης στην καλοήθη υπερπλασία, οι Wang και συνεργάτες ερεύνησαν την έκφραση
του παράγοντα ανάπτυξης ινοβλαστών (fibroblast
growth factor-2/ FGF2) στους προστάτες ικανού αριθμού αρουραίων με πειραματικά προκληθέντα διαβήτη.
Διαπίστωσαν ότι αν και η έκφραση του FGF2 ήταν υψηλότερη στα επιθηλιακά απ’ ότι στα στρωματικά κύτταρα
στους προστάτες της ομάδας ελέγχου, αυτοί διανέμονταν
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ομοιόμορφα στους προστάτες των διαβητικών ζώων. Η
ομότιμη παρουσία παραγόντων ενεργοποίησης της ανάπτυξης στο στρώμα και το επιθήλιο συνάδει με την δυσαναλογία στην σχέση του αριθμού των κυττάρων του
επιθηλίου και του στρώματος που παρατηρείται στην καλοήθη υπερπλασία.
Επίσης διαπίστωσαν ότι ενώ οι διαβητικοί αρουραίοι
είχαν μικρότερους σε μέγεθος προστάτες και χαμηλότερα
επίπεδα τεστοστερόνης ορού από τις ομάδες ελέγχου, η
θεραπεία με ινσουλίνη τους αύξησε και το μέγεθος του
προστάτη αλλά και τα επίπεδα τεστοστερόνης [15]. Στην
πραγματικότητα, η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη-ενεργοποιητής της ανάπτυξης που υποκινεί την αύξηση και την αναπαραγωγή κυττάρων. Στον προστατικό ιστό είναι γνωστή
από δεκαετίας η παρουσία του προσομοιάζοντος με την
ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα (IGF).
Έχει αποδειχθεί ότι τα προστατικά επιθηλιακά κύτταρα
αλλά και τα κύτταρα του προστατικού στρώματος απαντούν στην μιτογενετική δράση του IGF διαμέσου των
υποδοχέων IGF-I. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι τα κύτταρα
του προστατικού στρώματος συνθέτουν και εκκρίνουν τον
IGF-II καθώς και συνδετικές πρωτεΐνες (IGF-binding
proteins/IGFBP) οι οποίες διασπώνται πρωτεολυτικά
από το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), ενώ παρεκκλίσεις σε διάφορα στοιχεία του συστήματος IGF έχουν παρατηρηθεί στα κύτταρα του προστατικού στρώματος στην
καλοήθη υπερπλασία [16, 17]. Με δεδομένη την εξάρ-

τηση τόσο των επιθηλιακών όσο και των στρωματικών
προστατικών κυττάρων από την διυδροτεστοστερόνη
[18] και την αυξημένη δραστηριότητα της IGF-II στα
κύτταρα της περιουρηθρικής περιοχής [17] -όπου αναπτύσσεται η καλοήθης υπερτροφία- θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η καλοήθης υπερτροφία επάγεται από τον IGF
σε μια ανδρογονο εξαρτώμενη διαδικασία.
Αν και μια τέτοια διαδικασία δεν έχει πλήρως περιγραφεί, πειραματικά μοντέλα απέδειξαν ότι η ατροφία του
αδένα που συντελείται τόσο με τη στέρηση των ανδρογόνων καθώς και με την επίδραση των αντι-ανδρογόνων και
των αναστολέων της 5-α-ρεδουκτάσης επιτυγχάνεται διαμέσου τοπικών αυξητικών παραγόντων [19, 20, 21].
Ιδιαίτερα για τον προσομοιάζοντα με την ινσουλίνη αυξητικό παράγοντα, πειράματα απέδειξαν η δραστηριότητα
του είναι πιθανό να ρυθμίζεται από τα ανδρογόνα. Επί
απουσίας των τελευταίων, ο αριθμός των IGFBP σχεδόν
εκμηδενίζεται ενώ επί αναστολής της μετατροπής της τεστοστερόνης στη δραστική μορφή της μειώνονται τόσο οι
υποδοχείς IGF-1 όσο και τα επίπεδα IGF-Ι mRNA.
Με βάση τα παραπάνω η διασύνδεση της ανδρογονικής
δραστηριότητας με την δράση του IGF ενδεχομένως να
αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της επίδρασης της
ινσουλίνης και των ανωμαλιών της ομοιόστασης της γλυκόζης στην έναρξη της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη.
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