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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπόβαθρο: Ενώ η αιτιολογική συνάφεια της στεφανιαίας νόσου με τη διατροφή και την παχυσαρκία έχουν
αποδειχτεί και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που συνδέουν τον καρκίνο του προστάτη με τις διατροφικές
συνήθειες, δεν έχει διερευνηθεί η συσχέτιση του καρκίνου του προστάτη με τη στεφανιαία νόσο και την
παχυσαρκία. Ο σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της παχυσαρκίας, της
στεφανιαίας νόσου και του καρκίνου του προστάτη σε νεκροτομικό υλικό. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της
μελέτης αποτελείται από 116 άτομα ανδρικού φύλου ηλικίας μεταξύ 55 και 98 ετών που απεβίωσαν από
διάφορα αίτια. Σε καθένα από τα 116 άτομα μετρήθηκε η διάμετρος της μέσης και του ισχίου πριν τη διενέργεια
της νεκροτομής. Το αρχικό τμήμα της αορτής, της δεξιάς και της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας και η
περιφερική ζώνη του προστάτη αδένα παρασκευάστηκαν και υποβλήθηκαν σε παθολογοανατομική εξέταση.
Αποτελέσματα: Το 71.8% των ανδρών που εξετάστηκαν είχαν παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με
προχωρημένη στεφανιαία νόσο. Είκοσι από τα 116 άτομα που εξετάστηκαν είχαν ιστολογικό καρκίνο του
προστάτη. Δώδεκα από αυτά απεβίωσαν από καρδιαγγειακά νοσήματα ενώ 16 είχαν σοβαρή στεφανιαία
νόσο. Η σχέση μεταξύ της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου και της παρουσίας ιστολογικού καρκίνου του
προστάτη βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p=0.02). Αντίθετα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
μεταξύ δείκτη μέσης-ισχίου και της παρουσίας ιστολογικού καρκίνου του προστάτη (p>0.05). Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η νόσος των στεφανιαίων αρτηριών και ο ιστολογικός καρκίνος
του προστάτη θα μπορούσαν να συσχετιστούν, εντούτοις λόγω του σχετικά μικρού δείγματος, περαιτέρω
μελέτες απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σχέση αυτή.
Λέξεις ευρετηριασμού: ιστολογικός καρκίνος του προστάτη, παχυσαρκία, στεφανιαία νόσος, δείκτης
μέσης-ισχίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενώ η αιτιολογική συνάφεια της στεφανιαίας νόσου
με τη διατροφή και την παχυσαρκία έχουν
αποδειχτεί και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που
συνδέουν τον καρκίνο του προστάτη με τις
διατροφικές συνήθειες, δεν έχει διερευνηθεί η
συσχέτιση του καρκίνου του προστάτη με τη
στεφανιαία νόσο και την παχυσαρκία, μολονότι,
από δεκαετίας ορισμένοι ερευνητές έχουν
προτείνει την ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ τους
[1]. Με δεδομένο ότι τόσο η στεφανιαία νόσος όσο
και ο καρκίνος του προστάτη είναι από τα πιο
συχνά νοσήματα στον -ηλικιωμένο κυρίωςανδρικό πληθυσμό και αποτελούν κοινά αίτια
θανάτου στους άνδρες των μεγαλύτερων
ηλικιακών ομάδων [2], η συσχέτισή τους είναι
δυσχερής. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση της
συνύπαρξής τους σε νεκροτομικό υλικό μπορεί να
προσφέρει σημαντικές πληροφορίες. Ο σκοπός
της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής

συσχέτισης μεταξύ της παχυσαρκίας, της
στεφανιαίας νόσου και του καρκίνου του προστάτη
σε νεκροτομικό υλικό.
Υλικό και μέθοδος
Το υλικό της μελέτης αποτελείται από 116 άτομα
ανδρικού φύλου, ηλικίας μεταξύ 55 και 98 ετών οι
οποίοι απεβίωσαν την περίοδο μεταξύ Αυγούστου
2008 και Ιανουαρίου 2011 που απεβίωσαν από
διάφορα αίτια. Σε καθένα από τα 116 άτομα
μετρήθηκε η διάμετρος της μέσης και του ισχίου
πριν τη διενέργεια της νεκροτομής. Στη συνέχεια,
εξαιρέθηκαν και παρασκευάστηκαν το αρχικό
τμήμα της αορτής (30 mm), της δεξιάς και της
αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (30 mm) καθώς
και ο προστάτης αδένας ο οποίος ζυγίστηκε και
μετρήθηκε
στις
3
διαστάσεις
του.
Τα
παρασκευάσματα των αγγείων και η περιφερική
ζώνη του προστάτη αδένα μονιμοποιήθηκαν,
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ετάμησαν σε διαστήματα 4 χιλιοστών και
υποβλήθηκαν σε παθολογοανατομική εξέταση. Η
ιστολογική διαφοροποίηση
του
ιστολογικού
καρκίνου του προστάτη βασίστηκε στην
ταξινόμηση της WHO [3]. Οι αθηρωματικές βλάβες
ταξινομήθηκαν ιστολογικά σε ήπιες-μέτριες (τύποι I,
II, III) και προχωρημένες (τύποι IV, V, VI) [4]. Με
όριο το 1, ανάλογα με την σχέση περιμέτρου
μέσης- ισχίων τα άτομα της μελέτης χωρίστηκαν σε
δυο ομάδες (παχύσαρκοι και μη παχύσαρκοι).
Αποτελέσματα
Εξήντα εννέα από τα 116 περιστατικά βρέθηκαν με
παθολογοανατομικά ευρήματα ενδεικτικά προχωρημένης αθηρωμάτωσης (αλλοιώσεις τύπου IV, V,
VI). Καρκίνος του προστάτη διαγνώστηκε σε 20
δείγματα. Η συχνότητα των αθηρωματικών
βλαβών και του καρκίνου του προστάτη έτεινε
αυξανόμενη με την αύξηση της ηλικίας και μάλιστα
η μεγαλύτερη παρατηρήθηκε στους άνδρες της 8ης
και 9ης δεκαετίας (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Σχέσεις ηλικίας καρκίνου του προστάτη
και αθηρωμάτωσης
Ηλικιακή Αριθμός
Καρκίνος Βαριά
ομάδα
δειγμάτων προστάτη αθηρωμάτωση
>85
34
8
31
75-84
32
6
23
65-74
32
3
10
55-64
18
3
5
Από τους 20 όγκους οι 13 αφορούσαν όγκους που
κατελάμβαναν λιγότερο από το 5% του συνολικού
όγκου του αδένα και θα κατατάσσονταν στο στάδιο
T1a εάν διαγιγνώσκονταν κατά τη διάρκεια της
ζωής (λανθάνων καρκίνος). Σε ένα περιστατικό ο
καρκίνος του προστάτη καταλάμβανε όλο τον
αδένα και έδειχνε να διηθεί τα γειτονικά όργανα Οι
περισσότεροι από τους καρκίνους του προστάτη
(80%), ήταν καλής (Gleason score 2–4) και
ενδιάμεσης διαφοροποίησης (Gleason score 5-7)
και μόλις 4 (20%) ήταν αδιαφοροποίητοι (Gleason
score 8-10). Σε δώδεκα από τους 20 άνδρες με
καρκίνο του προστάτη το αίτιο θανάτου ήταν η
καρδιακή ανακοπή σε έδαφος προφανούς
πρόσφατου εμφράγματος του μυοκαρδίου. Δεκαέξι
από τους 20 άνδρες με καρκίνο του προστάτη
είχαν μακροσκοπικά στοιχεία στεφανιαίας νόσου,
εύρημα
που
επιβεβαιώθηκε
στην
παθολογοανατομική
εξέταση.
Αν
και
τα
περισσότερα παρασκευάσματα αγγείων έφεραν
αθηρωματικές αλλοιώσεις, η αναλογία των
αθηρωματικών αλλοιώσεων τύπου IV-VI βρέθηκε
να είναι μεγαλύτερη στους άνδρες με καρκίνο του
προστάτη συγκρινόμενη με εκείνη των ανδρών
χωρίς καρκίνο του προστάτη (πίνακας 2). Η
παρουσία καρκίνου του προστάτη και ο τύπος των
συνυπαρχουσών αθηρωματικών βλαβών (και
ειδικότερα σε σχέση με τη σοβαρότητά τους)
εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (P
=0.02).
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Πίνακας 2. Σχέσεις καρκίνου του προστάτη και
βαθμού αθηρωμάτωσης
I, II, III
IV, V, VI
Σύνολο
Χωρίς
43
53
96
καρκίνο του
(37.5%)
(44.8%)
(82.3%)
προστάτη
Με καρκίνο
4
16
20
του
(3.4%)
(14.2%)
(17.7%)
προστάτη
Σύνολο
47
69
116
(40.9%)
(59.1%)
(100.0%)
Η σχέση μεταξύ του ιστολογικού τύπου του
καρκίνου του προστάτη και του τύπου των
συνυπαρχουσών αθηρωματικών αλλοιώσεων (και
ειδικότερα σε σχέση με τη σοβαρότητά τους) δεν
βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική τόσο στις
παραμετρικές όσο και στις μη παραμετρικές
μετρήσεις (P >0.05). Περαιτέρω διερεύνηση
σχετικά με την πιθανή σχέση μεταξύ του αιτίου
θανάτου και της παρουσίας καρκίνου του
προστάτη δεν ανέδειξε στατιστική σημαντικότητα
δεδομένου του ότι ένας μεγάλος αριθμός
περιστατικών χωρίς εύρημα καρκίνου στον
προστάτη τους είχαν επίσης αποβιώσει από
καρδιοαγγειακά νοσήματα. Τριανταοκτώ από τους
116 άνδρες ήταν παχύσαρκοι (32.75%) (αναλογία
περιμέτρου μέσης ισχίων >1), ενώ οι υπόλοιποι 68
θεωρήθηκαν
μη
παχύσαρκοι
(αναλογία
περιμέτρου μέσης ισχίων <1). Δεν βρέθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση της παχυσαρκίας
με τον καρκίνο του προστάτη (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Σχέσεις καρκίνου του προστάτη και
παχυσαρκίας
Μη παχύσαρκοι
Παχύσαρκοι
Χωρίς
65
31
καρκίνο του
προστάτη
Με καρκίνο
13
7
του προστάτη
Σύνολο
78
38
Συζήτηση
Αρκετοί ερευνητές, έχουν συνδέσει την επικράτηση
του
καρκίνου
του
προστάτη
και
των
καρδιοαγγειακών παθήσεων και την θνησιμότητα
εξ αυτών με τις διατροφικές συνήθειες [5–10].
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι η (διορθωμένη
ηλικιακά) συχνότητα καθώς και η θνητότητα των
δυο αυτών παθήσεων, διαφέρει σημαντικά στις
διάφορες περιοχές του πλανήτη και μάλιστα η
κλινική τους συχνότητα είναι υψηλότερη στις
‘‘δυτικές’’ χώρες και σημαντικά χαμηλότερη στις
Ασιατικές χώρες [11–14]. Ακόμη, μελέτες σε
πληθυσμούς μεταναστών στις ΗΠΑ απέδειξαν ότι
οι μετανάστες από περιοχές χαμηλού κινδύνου
εκτίθενται σταδιακά σε υψηλότερο κίνδυνο -όπως ο
Αμερικανικός πληθυσμός- κυρίως λόγω των
αλλαγών
στη
διατροφή.
Παράλληλα
καταγράφτηκαν αλλαγές και σε παραμέτρους που
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σχετίζονται με τις διατροφικές συνήθειες και που
οδηγούν σε αύξηση της επίπτωσης των
καρδιοαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου του
προστάτη
όπως
η
παχυσαρκία
και
η
υπερλιπιδαιμία [15-17]. Σύμφωνα με τα παραπάνω,
τα νοσήματα αυτά φαίνεται πως μοιράζονται
παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία
ενδεχομένως
συνδέονται
με
μια
κοινή
παθογεννετική οδό. Ορισμένες κλινικές μελέτες
προσυμπτωματικού έλεγχου και πρόληψης έδειξαν
σημαντικά
υψηλότερο
επιπολασμό
της
δυσλιπιδαιμίας σε άνδρες με καρκίνο του
προστάτη ενώ σχετικά πρόσφατες μελέτες
τροποποίησης τρόπου ζωής και φαρμακολογικής
παρέμβασης που στοχεύουν στη μείωση των
επιπέδων χοληστερόλης του ορού, έχουν βρεθεί
να έχουν δυνητικό αντίκτυπο στην μείωση του
κινδύνου του καρκίνου του προστάτη. Εντούτοις,
ενώ
ο
ρόλος
της
διατροφής
υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά στην αιτιολογία αλλά
και την εξέλιξη της καρδιαγγειακής νόσου είναι
καλά τεκμηριωμένες [18,19] η υπόθεση ότι η
πρόσληψη τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε
λιπαρά θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για
καρκίνο του προστάτη, καίτοι έχει αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης δεν έχει γίνει πλήρως
αποδεκτή. Ωστόσο ήδη από τα μέσα του 80,
ορισμένες μελέτες ανέφεραν άμεση σχέση μεταξύ
της υψηλής πρόσληψης λιπών με την διατροφή
και του κίνδυνου ανάπτυξης καρκίνου του
προστάτη [20-23]. Αντίστοιχα πειραματικές μελέτες
έχουν αποδείξει τη θετική επαγωγή του
πολλαπλασιασμού
των
μεταμοσχεύσιμων
καρκινικών
κυττάρων
Dunning
και
συνεπακολούθως της ανάπτυξης του καρκίνου
προστάτη σε αρουραίους που τρέφονταν με δίαιτες
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά συστατικά [24].
Επιπλέον,
διεθνή
συγκριτικά
στοιχεία
υποδεικνύουν ότι οι διαιτητικοί παράγοντες είναι
ικανοί να αμβλύνουν τα επίπεδα και τη
δραστηριότητα ορμονών που εμπλέκονται εάν όχι
στην καρκινογένεση, τουλάχιστον στην εξέλιξη του
καρκίνου του προστάτη [25,26]. Παρόλο που οι
πολλαπλές ορμονικές αλληλεπιδράσεις, τα
εξειδικευμένα βιοχημικά μονοπάτια και η μοριακή
σηματοδότηση των στεροειδών ορμονών και οι
επιπτώσεις τους στον καρκίνο του προστάτη (αλλά
και των καρδιαγγειακών νόσων) σε κυτταρικό
επίπεδο
είναι
ανεπαρκώς
κατανοητοί,
επιδημιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει μια
ανάλογη σχέση μεταξύ της υψηλής διαιτητικής
πρόσληψης λίπους, (και την ενδεχόμενη
τροποποίηση των ορμονικών και βιοχημικών
δραστηριοτήτων) με την επίπτωση και τη
θνησιμότητα των καρδιοαγγειακών νοσημάτων και
του καρκίνου του προστάτη. Πράγματι, διαιτητικώς
μεσολαβούμενες μεταβολές στον μεταβολισμό των
ορμονών μπορεί να εξηγήσουν τις φυλετικές και
γεωγραφικές διαφορές στα δυο νοσήματα.[27–33].
Οι Hill και Wynder απέδειξαν ότι η χορτοφαγική
διατροφή μειώνει τα επίπεδα της προλακτίνης της
τεστοστερόνης και η διυδροεπιανδροστερόνης του
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πλάσματος σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα [34].
Σε υποστήριξη των παραπάνω οι Howie and
Schultz βρήκαν ότι άνδρες μη χορτοφάγοι έχουν
υψηλότερα
επίπεδα
οιστραδιόλης
και
τεστοστερόνης του πλάσματος (αλλά όχι της 5-α
διυδροτεστοστερόνης) συγκρινόμενοι με τους
χορτοφάγους [35]. Ακόμη οι γυναίκες στην
εμμηνόπαυση καθώς και οι γυναίκες που
χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά δισκία και έχουν
μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων (και αυξημένα
τεστοστερόνης)
εμφανίζουν
παρόμοιες
διαφοροποιήσεις στην οιστραδιόλη του πλάσματος
ενώ
παράλληλα
επιδεικνύουν
σημαντικά
υψηλότερη
συχνότητα
καρδιοαγγειακών
νοσημάτων [36]. Οι Howie and Schultz,
υποστηρίζουν ότι οι διαφοροποιήσεις στα
στεροειδή του πλάσματος μπορεί να οφείλονται
στις φυτικές ίνες που εμπεριέχονται στη δίαιτα των
χορτοφάγων,
άποψη
που
υποστηρίζεται
περαιτέρω από τους Goldin και συνεργάτες που
διαπίστωσαν ότι οι φυτικές ίνες επηρεάζουν το
μεταβολισμό των οιστρογόνων του πλάσματος
διαφοροποιώντας την εντεροηπατική κυκλοφορία,
[35,37]. Οι ίνες αυτές έδειξαν να δεσμεύουν τα
οιστρογόνα και την τεστοστερόνη in vitro [39]. Μετά
λοιπόν τoν αρχικό μεταβολισμό στο ήπαρ, οι
μεταβολίτες των στεροειδών απεκκρίνονται στη
χολή και εισέρχονται στον εντερικό σωλήνα όπου
μπορούν να απορροφηθούν και να επιστρέψουν
στο ήπαρ ή να αποβληθούν με τα κόπρανα. Οι
χορτοφάγοι, λόγω της υψηλής διατροφικής
πρόσληψης φυτικών ινών απεκκρίνουν το
μεγαλύτερο μέρος των στεροειδών ορμονών του
φύλου στα κόπρανα με αποτέλεσμα να μειώνονται
επίπεδα αυτών των ορμονών το πλάσμα. Η άποψη
αυτή διερευνήθηκε από τους Ross και συνεργάτες
οι οποίοι βρήκαν υψηλότερη περιεκτικότητα
στεροειδών ορμονών του φύλου στα κόπρανα
χορτοφάγων σε σύγκριση με των μη χορτοφάγων
της ομάδας ελέγχου [38]. Τα παραπάνω συνδέουν
τη διατροφή, τουλάχιστον εν μέρει, με το καρκίνο
του προστάτη και υποδεικνύουν μια διασύνδεση με
τα καρδιοαγγειακά νοσήματα στο πλαίσιο της
δράσης των στεροειδών ορμονών.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι
μπορεί να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της
βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου και του καρκίνου
του προστάτη αν και ο κοινός παθογεννετικός
μηχανισμός παραμένει άγνωστος. Aπο την άλλη
πλευρά, μολονότι, η πλούσια σε λιπαρά διατροφή
συνδέει τις δυο αυτές νοσολογικές οντότητες και θα
μπορούσε να αποτελεί το υπόβαθρο του
μηχανισμού αυτού, το γεγονός ότι και οι δύο είναι
πολύ κοινές -ιδιαίτερα στους άνδρες της τρίτης
ηλικίας- καθιστά δύσκολη την διάκριση της
σημαντικής συσχέτισης από την απλή σύμπτωση.
Περαιτέρω έρευνα στους παράγοντες που
επηρεάζουν την αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του
προστάτη και την αθηρωμάτωση μπορεί να
βοηθήσει την διάκριση αυτή.
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ
SUMMARY

Objective: the possible correlation between coronary artery disease, obesity and prostate cancer was investigated in the
present study in postmortem tissues
Materials and Methods: 116 male deceased patients were included. Hip/waist ration was calculated for all patients.
Proximal aorta, right and left coronary artery and prostate marginal zone were routinely processed and examined
pathologically.
Results: 71.8% of patients had pathological findings compatible with advanced coronary artery disease. 20 out of 116
patients had histologically proven prostate cancer and 12 of these patients died of cardiovascular disease while 16 had
clinically severe coronary artery disease. The correlation between severity of coronary artery disease and histological
presence of prostate cancer was statistically significant (p=0.02). Such statistically significant correlation was not found for
hip/waist ratio and histological presence of prostate cancer.
Conclusions: the results of this study suggest possible correlation between coronary artery disease and prostate cancer.
Further research is needed at this point though since our study sample was relatively small.
Key words : histologically proven prostate cancer, coronary artery disease, obesity, hip/waist ratio
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