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ABSTRACT 

 

AIM:  Adiponectin, an adipose tissue derived hormone with insulin-sensitizing 

effects, has been inversely associated to several hormonally-dependent 

malignancies. Prostate cancer is associated with low levels of adiponectin 

which have been proposed as an independent risk factor for this malignancy. 

Aim of the current study was to examine whether hypoadiponectinemia in 

prostate is associated with to insulin resistance.  

 

Experimental design:  Plasma samples and covariate data in the context of 

a case-control study of 300 Greek men were evaluated including 75 prostate 

cancer patients, 75 patients with benign prostatic hyperplasia (BPH), and 150 

age-matched healthy controls.   

 

Results: Prostate cancer patients had significantly lower plasma adiponectin 

levels compared to the other two groups i.e. BPH patients and healthy 

controls (7.4±5ng/ml versus 11.5±6.4ng/ml and 12.8±8ng/ml, respectively). 

On the other hand, no statistically significant differences were found between 

prostate cancer patients and the other two groups for both HOMA-IR and 

QUICKI (p-value= 0.551). As expected, in all three groups, the levels of 

adiponectin correlated negatively with HOMA-IR (rho=-0.214, p-value=0.006), 

QUICKI (rho=0.214, p-value=0.006) and insulin levels (rho=0.942, p-

value<0.001).  

 

Conclusion: In spite to what would have been expected from the relevant 

literature, our data suggest that the hypoadiponectinemia in prostatic cancer 

does not appear to be associated to insulin resistance. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Ο προστάτης 

 ΑΝΑΤΟΜΙΑ  

 Ο προστάτης αδένας είνα ένα ινομυώδες και αδενωματώδες όργανο 

και βρίσκεται ακριβώς πρόσθια της ουροδόχου κύστης. Ο φυσιολογικός 

προστάτης ζυγίζει περίπου 20 γραμμάρια και έχει περίπου το σχήμα και το 

μέγεθος ενός κάστανου. Περιβάλλεται από μία έσω κάψα από ινώδη ιστό και 

από μία έξω κάψα ή ψευδοκάψα. Στην οπίσθια μοίρα της, η ψευδοκάψα 

αποτελείται από την προστατοκυστική περιτονία του Denonvilliers, η οποία 

είναι αρκετά παχιά, ώστε να αποτελεί ικανό φράγμα για την διασπορά ή 

επέκταση κακοήθειας του προστάτη προς το ορθό. Ο προστάτης αδένας 

αποτελείται από 6 λοβούς: τον πρόσθιο, τον οπίσθιο, τον μέσο, τον 

υπαυχενικό και  τον δεξιό και αριστερό πλάγιο. (1)  

Ανατομικές σχέσεις. Ο προστάτης αδένας βρίσκεται όπισθεν της ηβικής 

σύμφυσης. Κοντά στην άνω-οπίσθια επιφάνειά του βρίσκονται οι 

σπερματικοί πόροι και οι σπερματοδόχες κύστεις. Στην οπίσθια μοίρα του, 

διαχωρίζεται από το ορθό από τα 2 πέταλα της περιτονίας του Denonvilliers.  

Αιμάτωση. Αρτηριακή: Κατώτερη κυστική, έσω αιδοιική και μέση 

αιμορροιδική αρτηρία. Φλεβική: Οι φλέβες από τον προστάτη 

παροχετεύονται στο περιπροστατικό πλέγμα, που συνδέεται με την εν τω 

βάθει ραχιαία του πέους φλέβα και τις υπογαστρικές φλέβες. Λεμφική 

αποχέτευση: Tα λεμφαγγεία από τον προστάτη παροχετεύονται στους 

υπογαστρικούς, ιεροκυστικούς και έξω λαγόνιους λεμφαδένες. 

 

Εικόνα 1: Η θέση του προστάτη και οι σχέσεις αυτού με γειτονικά όργανα  

(τροποποιημένο από βάση δεδομένων NIH) 
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 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 

 Ο προστάτης περιβάλλεται από μία λεπτή, ινώδη κάψα, κάτω από την 

οποία βρίσκονται, κυκλοτερώς δομημένα, μυικά ινίδια και συνδετικός ιστός, τα 

οποία και περιβάλλουν την ουρήθρα, σχηματίζοντας έναν αυτόνομο 

σφιγκτήρα. Στο βάθος της στιβάδας αυτής βρίσκεται το στρώμα του 

προστάτη, το οποίο αποτελείται από συνδετικό, ελαστικό ιστό και μυικά ινίδια 

και ανάμεσα στο οποίο εμβυθίζονται οι αδένες, τα αδένια του επιθηλίου. Αυτά 

τα αδένια παροχετεύονται στους κύριους απεκκριτικούς πόρους (υπάρχουν 

περίπου 25 τέτοιοι), οι οποίοι με τη σειρά τους, εκκενώνονται στο έδαφος της 

ουρήθρας, ανάμεσα στο σπερματικό λοφίδιο και στον κυστικό αυχένα. (1)  

 

 

Εικόνα 2: Tομή στην οποία διακρίνει κανείς τα αδένια του προστάτη και το 

στρώμα.(τροποποιημένο από βάση δεδομένων NIH) 

 

 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 

 Ο προστάτης αναπύσσεται από πολλαπλές συμπαγείς προσεκβολές 

του ουρηθρικού επιθηλίου άνωθεν και κάτωθεν της εισόδου του 

μεσονεφρικόυ πόρου. Αυτές οι απλές, σωληνώδεις προσεκβολές, ξεκινούν 

να αναπτύσσονται σε 5 διακριτές ομάδες στο τέλος της 11ης εβδομάδας και 

ολοκληρώνονται τη 16η εβδομάδα (112 χιλ). Περί την 22η εβδομάδα, το μυικό 

στρώμα είναι αισθητά αναπτυγμένο και συνεχίζει να αναπτύσσεται σταδιακά 

μέχρι τη γέννηση. Από τις 5 προαναφερθείσες ομάδες των επιθηλιακών 
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δεσμών, σχηματίζονται αισίως οι 5 λοβοί: ο πρόσθιος, ο οπίσθιος, ο μέσος 

και οι δύο πλάγιοι.  

 

 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 Η ανάπτυξη καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη είναι μία ευρέως 

διαδεδομένη κατάσταση παγκοσμίως και αφορά κυρίως στον άνδρα της 

μέσης ηλικίας και άνω.  Ο ορμονοεξαρτώμενος αυτός αδένας, φαίνεται να 

τροποποιεί το βάρος και τις διαστάσεις του ανάλογα με την ηλικία του 

άρρενος και την ορμονική κατάσταση αυτού. Έτσι, ενώ στη γέννηση ζυγίζει 

λίγα μόλις γραμμάρια, στη διάρκεια της εφηβείας και υπό την επίδραση 

ανδρογόνων, ο προστάτης αδένας αποκτά το σύνηθες βάρος που έχει στον 

ενήλικο, δηλαδή τα 20 περίπου γραμμάρια. Περί την 5η δεκαετία της ζωής 

του άνδρα, ο προστάτης εμφανίζει ένα νέο κύμα αύξησης, το οποίο όμως 

φαίνεται να ξεκινά από τη μεταβατική ζώνη (περιουρηθρικά) και να αφορά 

κυρίως τους πλάγιους και τον υπαυχενικό λοβούς. 

Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, φαίνεται οτι η υπερτροφία αυτή 

του αδένα έχει σαφή συσχέτιση με την ορμονική δραστηριότητα των 

ανδρογόνων, αφού σε ορχεκτομηθέντες, σχεδόν ποτέ δεν υπερτρέφεται ο 

προστάτης. Θεμελιώδη επίσης ρόλο διαδραματίζει και η ηλικία, αφού η 

υπερτροφία αναπτύσσεται σε άνδρες ηλικίας 45 ετών και άνω. Τέλος, μία 

εναλλακτική θεωρία, πέρα από την ορμονική συσχέτιση, είναι αυτή που 

ενοχοποιεί την αλληλεπίδραση του στρώματος με το επιθήλιο. Έχει 

αποδειχθεί οτι στην υπερτροφία του προστάτη, το στρώμα αυξάνει πολύ 

περισσότερο από το αδενικό στοιχείο και ενώ η σχέση τους στον 

φυσιολογικό αδένα είναι επιθήλιο/στρώμα: 1/2, στον υπερτροφικό προστάτη 

είναι 1/5 . (2) 
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Εικόνα 3: Διογκώσεις του προστάτη ανάλογα με την αιτία 

(τροποποιημένο από βάση δεδομένων NIH) 

 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Επιδημιολογία. Πρόκειται για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες του 

δυτικού κόσμου (1). Εμφανίζεται σπάνια πριν την ηλικία των 60 ετών και η 

επίπτωσή του αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας (2). Το ποσοστό 

εμφάνισης αυξάνεται προιούσης της ηλικίας και από 10% σε άνδρες ηλικίας 

50 ετών, φθάνει να αγγίζει το 25% των ανδρών που διανύουν την 8η 

δεκαετία της ζωής τους (3), ενώ σε νεκροτομικές μελέτες έχουν βρεθεί 

πολλοί λανθάνοντες καρκίνοι (4). Κατέχει τη 2η θέση όσον αφορά στην πιο 

κοινή αιτία θανάτου από νεοπλάσματα σε άνδρες όλων των ηλικιών και την 

κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 55 

ετών (5).  

 

Αιτιολογία. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι εξής: 

Ενδοκρινικοί. Ενοχοποιήθηκαν, όπως και στην καλοήθη υπερτροφία, οι 

ορμονικοί παράγοντες και, συγκεκριμένα, τα ανδρογόνα (5), ενώ έχει 

παρατηρηθεί ανταπόκριση της νόσου μετά από ανδρογονικό αποκλεισμό αν 

και ο ανδρογονικός αποκλεισμός αντιρροπείται από ανδρογόνα που 
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παράγονται από τον ίδιο τον προστάτη (CRPC-castrate-resistant prostate 

cancer) (6,7).  

Γενετικοί. Συσχετίσεις έχουν γίνει με το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας 

HLA (8), (9), ενώ παράλληλα προσδιορίστηκε και ταυτοποιήθηκε μία σειρά 

ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων (10), των οποίων η δράση 

ενδεχομένως να ευοδώνεται από εμπλεκόμενους αυξητικούς παράγοντες  

(epidermal growth factor, fibroblast growth factor, transforming growth factor-

a, b, insulin-like growth factor) (11). 

Σεξουαλικοί. Διαφαίνεται οτι αυξημένη συχνότητα για Ca προστάτη 

εμφανίζουν άτομα με αυξημένη ερωτική διάθεση (libido) (12), αλλά με 

αραιότερη σεξουαλική δραστηριότητα (13).  

Διαιτητικοί. Ο καρκίνος του προστάτη, όπως και άλλες νεοπλασίες, έχει 

φανεί να  σχετίζονται με διατροφικές συνήθειες πλούσιες σε λιπαρά (14,15), 

ενώ, αντίθετα, προστατευτικό ρόλο φαίνεται να ασκεί η βιταμίνη Α και η 

πρόδρομη ουσία της, β-καροτίνη (16). Ο ρόλος της βιταμίνης D μένει ακόμη 

να διευκρινιστεί (17). Τέλος, αυξημένα επίπεδα καδμίου φαίνεται να 

σχετίζονται θετικά με τον καρκίνο του προστάτη, ενώ τα επίπεδα του 

ψευδαργύρου ανευρίσκονται υψηλά στην καλοήθη υπερτροφία και χαμηλά 

στον καρκίνο (18,19) 

Επαγγελματικοί. Αναφορές υπάρχουν για ενοχοποίηση των παραγώγων 

καδμίου και προιόντων καουτσούκ (20) 

Μολυσματικοί. Ιοί που έχουν ενοχοποιηθεί είναι ο ιός του Έρπητα ΙΙ, o  

Simian ιός 40 και ο κυτταρομεγαλοιός (CMV) (21, 22), ενώ τα αφροδίσια 

νοσήματα και το κάπνισμα φαίνεται να μη συσχετίζονται με τον καρκίνο του 

προστάτη (23). 

 

Στάδια. Ο καρκίνος του προστάτη είναι δυνατό να διακριθεί σε κλινικά 

εκδηλούμενη μορφή (clinical prostatic cancer), κρυφή μορφή (οccult cancer), 

λανθάνουσα μορφή (latent carcinoma) και τυχαίος καρκίνος (incidental 

carcinoma) Ο καρκίνος μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένος (μέσα στα όρια 

του αδένα, με πιθανή μελλοντική εξέλιξη από χαμηλού μέχρι υψηλού 

κινδύνου), τοπικά προχωρημένος (με διάρρηξη της κάψας του αδένα, οπότε 

και ο έλεγχος κατευθύνεται στην πιθανή επέκτασή του σε γειτονικούς ιστούς) 

ή μεταστατικός (από τους επιχώριους λεμφαδένες μέχρι τα οστά) (24, 25). 
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Φυλετική κατανομή. Ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνότερος στους 

μαύρους, ακολουθεί η λευκή φυλή και τέλος η ασιατική. Το ίδιο ισχύει και 

όσον αφορά στη θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη, ενώ αυτή είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή στους Εβραίους (26). Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, οτι η 

συχνότητα του λανθάνοντος καρκίνου είναι σε όλες τις περιοχές και φυλές η 

ίδια. 

 

Εντόπιση. Η αρχική εξεργασία είναι συνήθως μία σταθερή περιοχή στην 

οπισθοπλάγια επιφάνεια που επεκτείνεται προς την κάψα (οπίσθιος λοβός). 

Σπάνια διαπερνά την περιτονία του Denonvilliers. Όσον αφορά στην 

παθολογική ανατομική του καρκίνου του προστάτη, ο ιστός μπορεί να είναι 

επιθηλιακός ή σκίρρος. Τα επιθηλιακά στοιχεία μπορεί να τίθενται σε μία 

θηλώδη δομή, αλλά μπορεί να είναι και αναπλαστικά. Η διήθηση του 

στρώματος είναι προφανής συνήθως. Μιτώσεις εμφανίζονται, σε αντίθεση με 

την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Μπορεί, τέλος, να παρατηρηθεί 

διήθηση των περινευρίων χιτώνων (27). 

 

Ιστοπαθολογία. Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να προέρχεται   

Α. από το επιθήλιο: αδενοκαρκίνωμα, βλεννώδες ή ηθμοειδές (97%), 

καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο των πόρων (2,5%), καρκίνωμα 

μαλπιγγιακού τύπου από μετάλλαξη λόγω χρόνιου ερεθισμού και 

νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Β. από το στρώμα (1%): ραβδομυωσάρκωμα 

και λειομυοσάρκωμα. Γ. από δευτεροπαθή εντόπιση καρκίνου από άλλο 

όργανο, όπως διήθηση από καρκίνο ουροδόχου κύστης, διήθηση από 

καρκίνο παχέος εντέρου, μετάσταση και λέμφωμα.  

Στο 95%, ο καρκίνος του προστάτη είναι αδενοκαρκίνωμα από τα 

προστατικά επιθηλιακά κύτταρα. Από αυτά, το 75% είναι από την περιφερική 

ζώνη του προστάτη, το 15-20% από την κεντρική ζώνη και το 10-15% από 

τη μεταβατική ζώνη. 

Ο βαθμός διαφοροποίησης αξιολογείται ιδιαίτερα στον καθορισμό της 

πρόγνωσης και της θεραπείας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ο κοινός 

ιστολογικός τύπος και η ταξινόμηση κατά Gleason. Η κοινή ιστολογική 

διαίρεση είναι:  
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- G1, υψηλού βαθμού διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα 

- G2, μέσου βαθμού διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα 

- G3, χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα 

Το πιο διαδεδομένο και πολυχρησιμοποιούμενο είναι το σύστημα κατά 

Gleason, το οποίο βασίζεται σε αρχιτεκτονικά κριτήρια όσον αφορά στη 

δομή του κυττάρου, όπως είναι η κυτταρική ατυπία και η δομή των αδενίων 

(27, 28). Σε αυτό ορίζονται δύο βαθμοί διαφοροποίησης, το άθροισμα των 

οποίων αποτελεί το Gleason score: 

 Gleason 2-4 → υψηλής διαφοροποίησης, μικρό μέγεθος και μικρή 

τάση για μεταστάσεις 

 Gleason 5-7 → μέσης διαφοροποίησης 

 Gleason 8-10→ χαμηλής διαφοροποίησης, μεγάλο μέγεθος και τάση 

για μεταστάσεις. 

(*Ο βαθμός της διαφοροποίησης σχετίζεται με τη μορφολογία και την 

αρχιτεκτονική διάταξη των αδενίων του προστάτη.) 

 

Σταδιοποίηση. Προυπόθεση για να σταδιοποιηθεί η νόσος αποτελεί κατ΄ 

αρχάς η ιστολογική διάγνωση και επιβεβαίωση της καρκινικής φύσης του 

όγκου. Ακριβής σταδιοποίηση γίνεται μετά από τη χειρουργική εξαίρεση του 

όγκου, παρόλα αυτά, αδρή κατάταξη της επέκτασης της νόσου ενίοτε 

χρειάζεται πριν καν τη χειρουργική παρέμβαση, κατάταξη η οποία 

επιτυγχάνεται: 

Α. κλινικά,  με τη δακτυλική εξέταση (παραμένει πάντοτε χρήσιμη και 

εξαιρετικά αξιόπιστη, ιδίως σε τοπική επέκταση.) 

Β. απεικονιστικά, με το διορθικό υπερηχογράφημα με ειδικότητα να 

κυμαίνεται από 78%-99% και ευαισθησία από 59%-87% (29, 30, 31) 

Γ. ιστολογικά, με την διορθική βιοψία και  

συμπληρωματικά, με την αξονική τομογραφία -εξέταση επιλογής στην 

υποψία διήθησης πυελικών λεμφαδένων ή διήθησης σε άλλα όργανα- (32, 

33) και τη μαγνητική τομογραφία  

Δ. με τη βιοψία πυελικών λεμφαδένων διά λεπτής βελόνης (Fine Needle 

Aspiration – FNA) και την κυτταρολογική εξέταση (34, 35, 36). Έτσι, σε 

στάδιο Τ1, ποσοστό ανεύρεσης διηθημένων λεμφαδένων βρίσκεται στο 5-
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10%, στο στάδιο Τ2 στο 18-30% και στα στάδια Τ3, Τ4, μεταξύ 40 και 60%. 

(37). Επίσης, διηθημένοι λεμφαδένες βρίσκονται σε ποσοστό 22% ασθενών 

με νόσο διαφοροποίησης Grade I, σε 54% σε νόσο Grade II και σε 77% σε 

νόσο Grade III (38). 

Ε. Θέση έχει και το σπινθηρογράφημα των οστών για την εντόπιση οστικών 

μεταστάσεων με Tc-99 methylene phosphonate (39) 

Στην προσπάθεια μίας κοινής ταξινόμησης και αντικειμενικά αποδεκτής 

σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη, θεσπίστηκε και το 1992 

τροποποιήθηκε το διεθνές σύστημα ταξινόμησης ΤΝΜ.  

 T:  τοπική νόσος (από μη εκτίμηση του προστάτη μέχρι διήθηση 

σπερματοδόχων κύστεων, του ανελκτήρα του πρωκτού και του 

πυελικού τοιχώματος, Τx-T4) 

 N:  περιοχικοί λεμφαδένες (από μη εκτίμηση αυτών μέχρι και >5 cm, 

Nx-N3) 

 M:  απομακρυσμένες μεταστάεις (από μη αξιολόγηση μέχρι άλλα 

όργανα, Μx-M1) 

Ο καρκίνος του προστάτη έχει μια αργή, αλλά σταθερή πορεία εξέλιξης στην 

πλειονότητα των ασθενών και αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, οδηγεί στο θάνατο 

μετά από άλλοτε διάφορο διάστημα. Ο χρόνος επιβίωσης εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες, που αφορούν στο μέγεθος του όγκου, το στάδιο 

διαφοροποίησης, τον βαθμό διήθησης, την πλοειδικότητα του DNA (40) και 

τις τιμές των καρκινικών δεικτών (41, 42), κάτι που αποτέλεσε κίνητρο για 

την παρούσα διδακτορική διατριβή. 

 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της πορείας μίας κακοήθειας  και  

της προόδου της νόσου, αλλά και της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας, κυρίαρχο ρόλο κατέχουν οι καρκινικοί δείκτες. Για πολλά έτη ο 

καρκίνος του προστάτη παρακολουθούνταν μέσω των επιπέδων της όξινης 

φωσφατάσης (prostate acid phosphatase-PAP) (43). Τις τελευταίες 2 

δεκαετίες το ειδικό προστατικό αντιγόνο περιήλθε σε ιδιαίτερα σημαντική 

θέση όσον αφορά στη διαπίστωση νόσου και κυρίως στην μετεγχειρητική 

παρακολούθηση αυτής. (44, 45, 46)  
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Όξινη Προστατική Φωσφατάση (Prostate Acid Phosaphatase-PAP). Το 

1935 ανευρίσκεται η πρώτη αναφορά στα υψηλά επίπεδα της όξινης 

φωσφατάσης σε σπέρμα και προστατικό ιστό (47) και αργότερα στον ορό 

πασχόντων από καρκίνο του προστάτη (43), καθώς και στη μείωση των 

επιπέδων αυτής σε ορχεκτομηθέντες ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.(48, 

49). Η όξινη προστατική φωσφατάση είναι μία σιελοπρωτείνη ΜΒ 102.000 

Daltons, αποτελείται από 2 υποομάδες και από χημικής πλευράς είναι 

ορθοφωσφορική μονοεστερική φωσφουδρολάση, ενώ επηρεάζεται από 

χειρισμούς και παθήσεις του προστάτη (50, 51, 52, 53, 54). 

 

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (Prostate Specific Antigen-PSA). Οι πρώτες 

αναφορές στο ειδικό προστατικό αντιγόνο χρονολογούνται στο 1971 και στο 

1973, όταν αυτό απομονώθηκε στο ανθρώπινο σπέρμα (55). Το 1979 η 

ουσία αυτή απομονώθηκε και στον προστατικό ιστό (56). Πρόκειται για μία 

μονή αλυσίδα γλυκοπρωτείνης με 237 αμινοξέα, συνδεδεμένη με τέσσερις 

υδατανθρακικές αλυσίδες.  Το ειδικό προστατικό αντιγόνο έχει ΜΒ 34.000 

Daltons (57). Ο χρόνος ημισειας ζωής του είναι 2,2-3,2 ημέρες. Μεγαλύτερη 

ποσότητα ειδικού προστατικού αντιγόνου περιέχεται στο σπερματικό υγρό 

(1g/L) και ο ρόλος του είναι να βοηθάει στη ρευστοποίηση του σπέρματος. 

Αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας, στην καλοήθη υπερτροφία του 

προστάτη, στην οξεία βακτηριακή προστατίτιδα, στον καρκίνο του προστάτη, 

μετά τη δακτυλική εξέταση και μάλαξη του αδένα και μετά τη βιοψία του 

προστάτη.  Η ευαισθησία του είναι 68-80% και η ειδικότητά του 69-90% (58, 

59). Το PSA με το διορθικό υπερηχογράφημα και λήψη βιοψίας (60), φάνηκε 

να βοηθάει σε καλύτερη ανίχνευση του καρκίνου (61), ωστόσο τα 2/3 

περίπου των ασθενών που υποβάλλονται σε διορθική βιοψία δεν 

επιβεβαιώνονται με ιστολογική διάγνωση  καρκίνου (61). Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιούνται πλέον δύο νέες παράμετροι: 

- το PSA density (PSAD), που ορίζεται το πηλίκο του PSA προς το  μέγεθος 

του προστάτη (62), με όριο cutt-off 0,15 ng/ml/gr. Όταν σε ένα PSA 4,0-10,0 

ng/ml, ανευρεθεί PSAD < 0,15 ng/ml/gr, οι πιθανότητες για καρκίνο είναι 

περίπου 63% για μη νόσηση (σε σχέση με 32% με νόσηση οταν εμφάνιζαν 

PSAD>0,15) 
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- το PSA velocity, που ορίζεται ως ο δείκτης μεταβολής του PSA στον χρόνο, 

κυρίως για ασθενείς με ενδιάμεσες τιμές PSA και μέγιστη τιμή τα 0,75 

ng/ml/έτος, με ειδικότητα 90%  

- τα πηλίκα ελεύθερου, συνδεδεμένου και ολικού PSA, με αφορμή το 

γεγονός οτι το PSA στον ορό ανευρίσκεται συνδεδεμένο με αναστολείς 

πρωτεασών σε ποσοστό 95% περίπου (63, 64). Τιμές συνδεδεμένου PSA 

/ολικό PSA < 0,70, ελεύθερου PSA /ολικό PSA > 0,15 και ελεύθερου PSA 

/συνδεδεμένο PSA> 0,25 συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες για 

καλοήθεια (65).   

 

Σιαλικό οξύ (Ν-ακετυλο-νευραμινικό οξύ). Η δοκιμασία ανίχνευσης του 

σιαλικού οξέος στο αίμα (LSA) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 

Memorial Sloan Kettering Cancer Institute της Νέας Υόρκης (66). Το σιαλικό 

οξύ που συνδέεται με λιπίδια (lipid associated sialic acid, LSA), είναι ένας 

καρκινικός δείκτης που μελετήθηκε στο Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center. Πρόκειται για έναν δείκτη πολλά υποσχόμενο για τη διαχείρηση 

ασθενών με καρκίνο (67, 68). Αργότερα επιβεβαιώθηκε η αξία του σιαλικού 

οξέος και στην πρώιμη ανίχνευση μεταστάσεων. (69, 70, 71, 72, 73) . 

 

Μη ειδικοί δείκτες. Αλκαλική φωσφατάση, Ένζυμα DNAάση, RNAάση, α-

Εμβρυική Σφαιρίνη, οι Πολυαμίνες, η Ινοδεκτίνη και Ολική χοληστερόλη 

ούρων, η Υδροξυπρολίνη, το Ασβέστιο ούρων, η Oστεοκαλσίνη ούρων και 

Μονοκλωνικά αντισώματα, όπως η Γλυκοπρωτείνη 7 E11-C5, η οποία 

προσκολλάται σε ειδικό προστατικό αντιγόνο της μεμβράνης (PSMA). 

(73,74, 75) 

 

 Ο λιπώδης ιστός 

 

Ο λιπώδης ιστός είναι ένας χαλαρός συνδετικός ιστός, το κύριο συστατικό 

του οποίου είναι τα λιποκύτταρα. Στον άνθρωπο το κύριο μέρος αποτελείται 

από λευκό λιπώδη ιστό (σε αντίθεση με τα ζώα, στα οποία υπάρχει σε 

μεγάλο ποσοστό και φαιός λιπώδης ιστός) (76) Τα άφθονα λιποκύτταρα 

περιβάλλονται από ένα δίκτυο ινών κολλαγόνου, από αιμοφόρα αγγεία, από 
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ινοβλάστες και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και χρησιμεύουν 

σαν χώρος αποθήκευσης των τριγλυκεριδίων (76). 

Ο ρόλος του λιπώδους ιστού στον μεταβολισμό θα μπορούσε αδρά να 

ταξινομηθεί ως: 

- αποθήκη ενεργειακών υλών. Ο λιπώδης ιστός, στη διάρκεια της νηστείας 

και μέσω τροφικών και νευρο-ενδοκρινικών παραγόντων, απελευθερώνει διά 

της λιπόλυσης, λιπαρά οξέα, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από 

τους μύες, το ήπαρ και τους νεφρούς, ενώ αντίθετα, σε καταστάσεις 

υπερπροσφοράς γλυκόζης, προάγει μέσω της ινσουλίνης τη λιπογένεση 

(76). 

- ρύθμιση του μεταβολισμού και της ομοιοστασίας της ενέργειας. Τα 

λιποκύτταρα εκκρίνουν πολυάριθμες πρωτείνες και βιοδραστικά πεπτίδια, 

γνωστά ως αδιποκίνες, τα οποία δρουν τόσο σε επίπεδο τοπικό 

(παρακρινικά, αυτοκρινικά), όσο και συστηματικό (ενδοκρινικό).(77) 

Δικαίως λοιπόν, ο λιπωδης ιστός σήμερα θεωρίται ένα αληθές ενδοκρινικό 

όργανο. (78). Ο λιπώδης ιστός εκκρίνει μια πληθώρα σημάτων που 

επιτρέπουν στον οργανισμό να προβαίνει σε προσαρμοστικές μεταβολές του 

ενεργειακού μεταβολισμού. Πολλές από τις μεταβολικές επιπτώσεις της 

παχυσαρκίας μπορεί να προέρχονται από δυσλειτουργία του συστήματος 

των σημάτων αυτών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο λιπώδης ιστός είναι ένας 

εκλεπτυσμένος ενδοκρινής αδένας (79), που εκφράζει και/ή εκκρίνει τα 

παρακάτω μόρια (80, 81): 

-  Ορμόνες. Λεπτίνη, Ρεζιστίνη, Αδιπονεκτίνη, Οιστρογόνα 

- Κυτοκίνες. Ιντερλευκίνη 6 (IL-6) και Παράγοντας νέκρωσης όγκων α 

(tumor necrosis factor, TNF-α) 

- Εξωκυττάριες πρωτείνες. Κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙ, IV, VI, Ινονεκτίνη, 

Οστεονεκτίνη, Λαμινίνη, Εντακτίνη και Μεταλλοπρωτείνες 2και 9 

- Ένζυμα. Εξαρτώμενη από το κυτόχρωμα Ρ450 αρωματάση, 17β-HSD, 

11β-HSD LPL, CETP (πρωτείνη-μεταφορέας του εστέρα της χοληστερόλης) 

- Πρωτείνες του RAS. Ρενίνη, ΑΤ1, ΑΤ2, Μετατρεπτικό ένζυμο της 

αγγειoτενσίνης 

- Πρωτείνες οξείας φάσης. Α1-οξεο γλυκοπρωτείνη και Απτοσφαιρίνη 

- Πρωτείνες που σχετίζονται με το σύστημα ινωδόλυσης. PAI-1 και 

Ιστικός παράγοντας 
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- Παράγοντες συμπληρώματος. Αντιψύνη (παράγοντας συμπληρώματος 

D), Συμπλήρωμα C3 και Παράγοντες συμπληρώματος Β, ΑSP 

- Άλλα. Απολιποπρωτείνη Ε, Προστακυκλίνη και PPAR γ 

Στην παχυσαρκία παρατηρούνται μεταβολές στα σήματα που ρυθμίζουν τον 

μεταβολισμό, την ομοιοστασία και την ενέργεια, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται καταστάσεις που προδιαθέτουν σε μεταβολικές παθήσεις. 

Δεδομένων των ανωτέρω, δικαιωματικά ίσως ο λιπώδης ιστός και πιο ειδικά 

το λιποκύτταρο, μπορεί να καταταγεί στην κατηγορία των ενδοκρινών ιστών. 

(82). 

 

 

Εικόνα 4: Ο πολλαπλός ρόλος του λιποκυττάρου, μέσω των μορίων 

που αυτό εκκρίνει 

(τροποποιημένο από Μichalakis & Segars, 2009 (82)) 

 

 AΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ 

 

Η αδιπονεκτίνη είναι μία πρωτείνη ΜΒ 30.000 Daltons (πρώτη περιγραφή το 

1995) (83), που αποτελείται από 247 αμινοξέα και που συντίθεται 

αποκλειστικά στα λιποκύτταρα (84). Κατά καιρούς στην αδιπονεκτίνη 

δόθηκαν διάφορες ονομασίες, όπως apM1, AdipoQ, GBP28 (85, 86). 

Κυκλοφορεί στο αίμα σε συγκέντρωση που αντιστοιχεί περίπου στο 0,05% 
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των ολικών πρωτεινών του ορού (87) και κυκλοφορεί υπό τη μορφή 

τριμερών, εξαμερών και 18μερών (88, 89, 90, 91). Τα επίπεδά της στο 

πλάσμα, όπως και αυτά της λεπτίνης, είναι υψηλότερα στις γυναίκες απ΄ ό,τι 

στους άνδρες. ( 92, 93, 94). 

H αδιπονεκτίνη αποτελείται από ένα αμινοτελικό άκρο, το κύριο μέρος και 

ένα καρβοξυτελικό σφαιρικό άκρο (95, 96). Η πιο βασική μορφή της 

αδιπονεκτίνης που εκκρίνεται από το λιποκύτταρο είναι το τριμερές. Επίσης, 

οργανώνεται σε δύο δομές υψηλότερης οργάνωσης, μέσω της ένωσης 2 

τριμερών (εξαμερή) και 6 τριμερών (18μερή). Αυτά τα συμπλέγματα 

περιγράφονται σαν χαμηλού ΜΒ (low molecular weight LMW-6μερή) και 

υψηλού ΜΒ (high molecular weight, HMW-18μερή). Προκειμένου να δράσει 

η αδιπονεκτίνη, υφίσταται διάφορες υδατανθρακικές προσθήκες, αναγκαίες 

για τη βιοδραστικότητά της (97, 98). Η αδιπονεκτίνη έχει 8 διαφορετικές 

ισομορφές, κάθε μία από τις οποίες έχει διάφορη δυνατότητα να συνδέεται 

και να ενεργοποιεί τουλάχιστον δύο υποδοχείς της αδιπονεκτίνης, οι οποίοι 

με τη σειρά τους, τροποποιούν το στάδιο της φωσφορυλίωσης της κινάσης 

του ΑΜΡ (99, 100). Ο υποδοχέας 1 της αδιπονεκτίνης (Adipo R1), που 

εκφράζεται κυρίως στον σκελετικό μυ, έχει μία υψηλή συγγένεια για την 

σφαιρική αδιπονεκτίνη (globular adiponectin) και πολύ μικρή συγγένεια για 

την full length αδιπονεκτίνη, ενώ ο υποδοχέας 2 της αδιπονεκτίνης (Αdipo 

R2) συναντάται κυρίως στο ήπαρ και έχει ενδιάμεση συγγένεια και για τις 

δύο μορφές. (101) 
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Εικόνα 5: Δράσεις της αδιπονεκτίνης μέσω των υποδοχέων της 

(τροποποιημένο από Μichalakis & Segars, 2009 (82)) 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η αδιπονεκτίνη προκαλεί μείωση των επιπέδων γλυκόζης, προαγωγή της 

οξείδωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων και μείωση των επιπέδων των 

τριγλυκεριδίων (102, 103, 104). Η μείωση των επιπέδων της γλυκόζης 

επέρχεται μέσω της μείωσης της ηπατικής νεογλυκογένεσης (105, 106, 107). 

Όλες αυτές οι αλλαγές φαίνεται να οφείλονται σε αυξήσεις στην ενεργειακή 

δαπάνη και όχι στις δράσεις στην πρόσληψη τροφής. Η αδιπονεκτίνη ασκεί 

καρδιοπροστατευτική δράση και φαίνεται να μειώνει την έκταση 

εμφράγματος του μυοκαρδίου (108, 109, 110, 111) και επιταχύνει, όπως θα 

αναφερθεί παρακάτω, τους μηχανισμούς αγγειογένεσης (112). Στον ορό 

βρίσκεται σε ποσότητα μικρογραμμαρίων και οι τιμές της στο πλάσμα 

κυμαίνονται από 2 μέχρι 30 μgr / ml (113).   

Η αδιπονεκτίνη μειώνεται τόσο σε καθολική, όσο και κεντρικού τύπου 

παχυσαρκία (114, 115, 116, 117, 118, 119, ) και αυξάνεται σε μακρόχρονη 

μείωση του βάρους (120). Περιφερική εξωγενής χορήγηση αδιπονεκτίνης 

αυξάνει την οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και την πρόσληψη 

γλυκόζης, μειώνοντας έτσι το βάρος και την παχυσαρκία, χωρίς να 

επηρεάζεται η πρόσληψη τροφής. (121, 122) Eπίσης, τα χαμηλά επίπεδα 
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αδιπονεκτίνης έχουν υψηλή συσχέτιση με καρδιαγγειακή νόσο (123, 124), 

ενώ τα επίπεδά της συσχετίζονται αντίστροφα με παράγοντες 

καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υπερλιπιδαιμία (125). 

Επίσης, συνεχώς αναπτυσσόμενη έρευνα καταδεικνύει την ρύθμιση που 

ασκεί η αδιπονεκτίνη στην ευαισθησία στην ινσουλίνη (101, 114, 115, 116, 

117). Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης είναι χαμηλά σε καταστάσεις 

ινσουλινοαντοχής και, αντίθετα, είναι υψηλά σε κατάσταση βελτιωμένης 

ινσουλινοευαισθησίας, όπως μετά από απώλεια βάρους. Ωστόσο, η 

συσχέτιση ανάμεσα στην αδιπονεκτίνη και την ινσουλινοαντοχή είναι 

παρούσα σε πλείστους διαβητικούς πληθυσμούς, αποδεικνύοντας έτσι οτι 

ισχύει ανεξάρτητα από την παχυσαρκία (126, 127, 128, 129). Χορήγηση 

θειαζολινεδιονών έχει δειχθεί οτι αυξάνει τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης 

(κυρίως HMW) και μέσω αυτών και την ινσουλινοευαισθησία (130). 

Άλλη παράμετρος που είναι πλέον γνωστό οτι επηρεάζεται από τα επίπεδα 

της ορμόνης αδιπονεκτίνης είναι τα επίπεδα των λιπιδίων και ο 

μεταβολισμός αυτών, αφού η υπερέκφρασή της αυξάνει τα επίπεδα της 

ιστικής LPL (λιποπρωτεινική λιπάση) με αποτέλεσμα την μείωση των 

λιπιδίων στον ορό (131, 132).  

Εκτός από τα ανωτέρω, η αδιπονεκτίνη εκφράζει και αντιφλεγμονώδεις (118) 

και αθηρωματοπροστατευτικές δράσεις (119, 120) και φαίνεται να 

παρεμποδίζει την προσκόλληση μονοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωμα, 

καθώς και τη μετατροπή των μακροφάγων σε αφροκύτταρα. Επίσης, αυξάνει 

την παραγωγή  μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στα ενδοθηλιακά κύτταρα, 

προάγοντας έτσι την αγγειογένεση. Ο Adipo R1, που έχει υψηλότερη 

συγγένεια για την σφαιρική αδιπονεκτίνη (τριμερές αδιπονεκτίνης), είναι πιο 

ευρέως κατανεμημένος στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Μία από τις κύριες 

«σηματοδοτικές» (signaling) δράσεις της αδιπονεκτίνης στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα είναι η ενεργοποίηση της κινάσης του ΑΜΡ, η οποία με τη σειρά της 

ενεργοποιεί την ενδοθηλιακή συνθάση του ΝΟ (eNOS) και προάγει την 

παραγωγή ΝΟ. Η ενεργοποίηση της συνθάσης του ΝΟ εξαρτάται επίσης 

από την σηματοδότηση μέσω της κινάσης Αkt και του διαμεσολαβητή του ΡΙ-

3Κ. Τόσο η ενεργοποίηση  της Αkt όσο και της eNOS συμβάλλουν στην 

αγγειοδιαστολή, στην αυξημένη αιματική ροή και στην μείωση της 

μετατροπής των μακροφάγων σε αφρώδη κύτταρα. Άλλος πιθανός 
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μηχανισμός είναι η αναστολή από την αδιπονεκτίνη της από την  οξειδωμένη 

LDL (oxLDL) προκαλούμενη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS), 

πιθανά μέσω αναστολής της οξειδωτικής δράσης του NADPH (133). Κατά 

συνέπεια, η μειωμένη παραγωγή ROS  μπορεί να προάγει την παραγωγή 

ΝΟ (με το να βελτιώνει την καταστολή της δράσης της eNOS από το ROS) 

και να να μειώνει την κυτταρική απόπτωση (133). 

Συμπερασματικά, η αδιπονεκτίνη δρα σαν αντιδιαβητική και αντιαθηρωτική 

ορμόνη,  αυξάνει την ινσουλινοευαισθησία (134, 135, 136, 137, 138), έχει 

αντιφλεγμονώδεις (139) και αντιαθηρογόνες δράσεις (140, 141) και μπορεί 

να βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ (136, 137), τα επίπεδά της είναι 

ελαττωμένα σε ασθενείς με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 

(142, 143, 144) και σχετίζονται αντίστροφα με παραμέτρους παχυσαρκίας, 

όπως ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), η μάζα λίπους και το ποσοστό του 

σωματικού λίπους (145, 146, 147). Επίσης, τα επίπεδά της κυμαίνονται 

αντίστροφα ανάλογα με καταστάσεις σχετιζόμενες με ινσουλινοαντίσταση, 

καθώς και με υπερινσουλιναιμία, όπως η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 2 (148), ανεξάρτητα από τη μάζα λίπους. Νεώτερα 

δεδομένα δείχνουν έκφρασή της και στο ενδομήτριο, την υπόφυση και τους 

αναπαραγωγικούς ιστούς (82). 

 

Εικόνα 6: Νεότερα δεδομένα και όργανα-στόχοι της αδιπονεκτίνης 

(τροποποιημένο από Μichalakis & Segars, 2009 (82)) 
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ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

 Οι παχύσαρκοι ασθενείς, αφ΄ενός έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

προσβληθούν από καρκίνο, αφ΄ετέρου δε, παρουσιάζουν αυξημένη 

θνητότητα εάν έχουν ΒΜΙ>40 kgr/m2. (149). Παρόλα αυτά, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η παθοφυσιολογική συσχέτιση των δύο αυτών 

παθήσεων και οι πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί.  

Ήδη αναφέρθηκαν οι συσχετίσεις της αδιπονεκτίνης με την παχυσαρκία, την 

ινσουλινοαντοχή και τον σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης, υπενθυμίζεται οτι σε 

αντίθεση με τις περισσότερες πρωτείνες που εκκρίνονται από τον λιπώδη 

ιστό, τα επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα είναι χαμηλότερα σε 

παχύσαρκους από ό,τι σε αδύνατους. Άρα, η συσχέτιση που προκύπτει 

μεταξύ παχυσαρκίας - κυρίως κεντρικής - , ινσουλινοαντοχής, σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2 και κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης είναι αρνητική (150). Τα 

επίπεδα της αδιπονεκτίνης είναι μειωμένα σε παχύσαρκους και διαβητικούς, 

σε καρδιαγγειακές νόσους, στην αρτηριακή υπέρταση και στο μεταβολικό 

σύνδρομο (151). 

 Η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα μειώνουν τα επίπεδα της 

κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης Έτσι, οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν 

υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης από τις προεμμηνοπαυσιακές, ενώ 

υπενθυμίζεται οτι οι γυναίκες έχουν ούτως ή άλλως υψηλότερα επίπεδα 

αδιπονεκτίνης από τους άνδρες (152).  

Κατά την λογική αυτή λοιπόν, ελέγχθηκε  η συσχέτιση των επιπέδων της 

αδιπονεκτίνης με νεοπλασίες σχετιζόμενες με την παχυσαρκία και την 

ινσουλινοαντοχή. Αναλυτικά: 

 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος μαστού: Από καιρού είχε συσχετισθεί η αυξημένη 

επίπτωση καρκίνου του μαστού σε παχύσαρκες μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες (149). Με αφορμή λοιπόν αυτήν την παρατήρηση, βρέθηκε οτι τα  

χαμηλά επίπεδα της αδιπονεκτίνης συσχετίζονται με  αυξημένη επίπτωση 

καρκίνου του μαστού καθώς και με την επιθετικότητα αυτού (153). 

 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος του ενδομητρίου: Αντίστοιχη ήταν και η συσχέτιση 

της αδιπονεκτίνης με την επίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου, 
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συσχέτιση που ήταν πιο έντονη σε γυναίκες κάτω των 65 ετών (154), ενώ η 

συνύπαρξη υψηλού BMI και χαμηλών επιπέδων αδιπονεκτίνης εξαπλασίαζε 

τον κίνδυνο (155). 

 

Aδιπονεκτίνη και καρκίνος του παχέoς εντέρου: Παρόμοια είναι και η 

συσχέτιση και με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, με τον κίνδυνο να 

ελαττώνεται μέχρι και 60% όταν τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης ήταν υψηλά 

(156). 

 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος του στομάχου: Η συσχέτιση ισχύει κυρίως για 

καρκίνους του ανώτερου πεπτικού και φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση 

και με την καλή πρόγνωση του νεοπλάσματος (157). 

 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος του προστάτη: Μόνο μία μικρή μελέτη από τον 

Goctas et al (158) είχει δημοσιευθεί μέχρι το 2005, η οποία μιλάει για χαμηλά 

επίπεδα αδιπονεκτίνης σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη σε σχέση με 

ασθενείς με καλοήθη υπερτροφία του προστάτη ή σε υγιείς μάρτυρες. 

Δεδομένου οτι η συσχέτιση αυτή αποτελεί το βασικό αντικείμενο της 

παρούσης διατριβής, ο κορμός των δεδομένων και των συσχετίσεων 

αναγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Αδιπονεκτίνη και λευχαιμία: Η αδιπονεκτίνη αναστέλλει την ανάπτυξη των 

κυττάρων της μυελομονοκυτταρικής σειράς και προάγει την απόπτωση 

λευχαιμικών κυττάρων (159). Πρόσφατα, τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης 

συσχετίσθηκαν με οξεία μυελογενή λευχαιμία, αλλά όχι με οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά (160). 

Οι μηχανισμοί που δύνανται να συνδέουν την αδιπονεκτίνη με τον καρκίνο 

θα μπορούσαν να συνοψισθούν  σε: 

 

Έμμεσες επιδράσεις μέσω τροποποίησης των επιπέδων των ορμονών και 

των κυτοκινών. Τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης που σχετίζονται με 

ινσουλινοαντοχή και οι παράλληλες αλλαγές στην σύνθεση στο ήπαρ του 

IGFBP1 (Insulin like growth factor binding protein 1), έχουν σαν αποτέλεσμα 

την προαγωγή της καρκινογένεσης (161). 



 26 

Άμεσες επιδράσεις της αδιπονεκτίνης στην καρκινογένεση. Η αδιπονεκτίνη 

παρεμβαίνει στον άξονα TSC2/mTOR/S6, προάγει την έκφραση των p53 και 

p21 και ενεργοποιεί την πρωτεινική φωσφατάση 2Α, η οποία έχει 

ογκοκατασταλτική δράση.  (162) 

Σηματοδοτικά μονοπάτια που συνδέουν την αδιπονεκτίνη με την 

καρκινογένεση 

- Η αδιπονεκτίνη προάγει την πρωτεινική κινάση που ενεργοποιείται από το 

5-ΑΜΡ (AMPK) και έτσι αναστέλλει ένζυμα που σχετίζονται με διάφορους 

καρκίνους (163, 164, 165) 

-  Η αδιπονεκτίνη αναστέλλει την παραγωγή ROS (166), η οποία με τη σειρά 

της μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ΝΟ, με αποτέλεσμα τον μειωμένο 

κυτταρικό παλλαπλασιασμό. 

- Η αδιπονεκτίνη επηρεάζει τα JNK και STAT3 (οικογένεια κινασών και 

παραγόντων μεταγραφής) που σχετίζονται με τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και την κυτταρική απόπτωση (167, 168). 

  

   

 ΛΕΠΤΙΝΗ 

 Πρόκειται για μία πρωτείνη από 167 αμινοξέα, η οποία ανακαλύφθηκε 

το 1994 από κλωνοποίηση του γονιδίου obese (ob) (169). Η λεπτίνη 

θεωρείται οτι δρα σαν λιποστάτης, δηλαδή όσο η ποσότητα του λίπους 

αυξάνεται στις αποθήκες των λιποκυττάρων, τόσο λεπτίνη απελευθερώνεται 

στο αίμα και στέλνει μήνυμα στον εγκέφαλο για επάρκεια ενέργειας. Τα 

επίπεδα της λεπτίνης μειώνονται όταν μειώνεται η πρόσληψη θερμίδων και 

όταν σημειώνεται απώλεια βάρους (170). Η λεπτίνη κυκλοφορεί στο αίμα σε 

ελεύθερη και δεσμευμένη μορφή (80).  

 Χορήγηση λεπτίνης σε υγιή ποντίκια, με έλλειψη λεπτίνης (ob/ob mice) 

δείχνει επηρεασμό των λειτουργιών μέσω σηματοδότησης στον εγκέφαλο 

για τις αποθήκες λίπους, ενώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται και 

σε ποντίκια που βρίσκονται υπό δίαιτα, μοντέλο το οποίο προσομοιάζει 

περισσότερο σε αυτό του ανθρώπου (171, 172, 173). 

Στους ανθρώπους, η λεπτίνη εκφράζεται κυρίως στον λιπώδη ιστό, αλλά έχει 

βρεθεί και στον υποθάλαμο, την υπόφυση, τον πλακούντα, τον σκελετικό μυ 

και το γαστρικό επιθήλιο. Μεταλλάξεις της λεπτίνης ή των υποδοχέων της 
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καταλήγουν σε εκσεσημασμένη παχυσαρκία. Στην πλειοψηφία των 

παχυσάρκων, τα ποσά της λεπτίνης είναι ευθέως ανάλογα με την 

παχυσαρκία (174) και εκκρίνονται κυρίως από το υποδόριο λίπος (78). Τα 

λιπώδη κύτταρα εκκρίνουν μεγαλύτερα ποσά λεπτίνης, σε μια προσπάθεια 

να ειδοποιήσουν το σώμα για κινητοποίηση απώλειας βάρους. Παρόλα 

αυτά, η αυξημένη λεπτίνη στους παχύσαρκους συναντά το εμπόδιο της 

αντοχής στους ιστούς, με τελικό αποτέλεσμα την μη ανταπόκριση του 

παχύσαρκου στην τάση απώλειας βάρους.  

 Όσον αφορά στην σχέση της λεπτίνης με την καρκινογένεση, έχει 

βρεθεί οτι η λεπτίνη προωθεί την κυτταρική ανάπτυξη, αναστέλλει την 

απόπτωση και διαμεσολαβεί την μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων 

και επίσης πολλοί καρκίνοι έχει βρεθεί οτι υπερεκφράζουν υποδοχείς 

λεπτίνης. (175). Τα αυξημένα επίπεδα λεπτίνης από τα προλιποκύτταρα 

σχετίζονται με προαγγειογόνες και προμιτογόνες ιδιότητες. Πιθανά 

διαμεσολαβητικά μονοπάτια της επίδρασης της λεπτίνης στην ογκογένεση 

αποτελούν το μονοπάτι JAK/STAT, ο vascular endothelial growth factor 

(VEGF), ο tumor necrosis factor α (TNFα) και η ιντερλευκίνη -6 (IL-6). (175)   

    

 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 6 & ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΟΓΚΩΝ α (IL 6, 

TNF-α) 

Η IL-6 και ο TNF-α είναι δύο κυτοκίνες που παράγονται κυρίως από τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά που εκφράζονται και στον 

λιπώδη ιστό.  

Παράγων νέκρωσης όγκων α (TNF α). Ο TNF α είναι μια προφλεγμονώδης 

κυτοκίνη, της οποίας η έκκριση αυξάνεται σε παχύσαρκους. Ενώ αρχικά 

θεωρείτο οτι προάγει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, στη 

συνέχεια οι δράσεις του συσχετίστηκαν με κυτταρική εξαλλαγή, 

πολλαπλασιασμό, διείσδυση, αγγειογένεση και μετάσταση, ρόλοι που 

εμπλέκονται στην συμμετοχή του στην ογκογένεση. (175). 

Ιντερλευκίνη -6.  Η ιντερλευκίνη-6 είναι προφλεγμονώδης κυτοκίνη που 

αυξάνεται στην παχυσαρκία. Έχει εμπλακεί στην καρκινογένεση που 

σχετίζεται με την φλεγμονή και διαμεσολαβεί την έκφραση γονιδίων που 

σχετίζονται με την αγγειογένεση, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την 

επιβίωση μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού JAK/STAT. (175).  
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 ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ 

Η ρεζιστίνη είναι μία πρόσφατα ανακαλυφθείσα πρωτείνη με 114 αμινοξέα , 

που εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά στον λευκό λιπώδη ιστό και 

κυκλοφορεί ως διμερές (176). Σε επίμυες η ρεζιστίνη έχει συσχετισθεί με την 

ινσουλινοαντοχή, αλλά στους ανθρώπους εκκρίνεται από τα μονοκύτταρα 

και τα μακροφάγα, στοιχεία που δείχνουν την εμπλοκή της στην 

ινσουλινοαντίσταση και στην φλεγμονή. (176).  

 

 ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ 

C αντιδρώσα πρωτείνη (CRP), Xυμοτακτική πρωτείνη των μονοκυττάρων-1, 

Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1, Πρωτείνη 

ενεργοποίησης ακυλίωσης, Πρωτείνες του συστήματος Ρενίνης-

Αγγειοτενσίνης, Ένζυμα που σχετίζονται με τον μεταβολισμό των 

στεροειδικών ορμονών, Peroxisome Proliferator-activated Receptor-γ. (175). 

 

 Λιπώδης ιστός και καρκινογένεση 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ 

 

Στην παχυσαρκία παρατηρείται ποσοτική αύξηση των λειτουργιών του 

λιπώδους ιστού και ποιοτική διαφοροποίηση του μεταβολισμού του λόγω 

των αλλαγών που συμβαίνουν στο μέγεθος των αποθηκών λίπους και στις 

μεταβολές που συμβαίνουν σε κυτταρικό επίπεδο. Η αύξηση του λιπώδους 

ιστού έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή μη εστεροποιημένων 

λιπαρών οξέων, λεπτίνης και κυτοκινών, γεγονός που οδηγεί σε γενικότερες 

μεταβολές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης, 

με σκοπό να κινητοποιηθούν οι ενεργειακές αποθήκες και να μην αυξηθεί 

περισσότερο το σωματικό βάρος. Αυτό όμως σαν γεγονός δεν βοηθαέι 

μακροπρόθεσμα, αφού η ινσουλινοαντοχή φαίνεται να προδιαθέτει για 

καρδιαγγειακή νόσο, παράγοντας που δρα συνεργικά με την παχυσαρκία 

(177). 
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Στις μεταβολές που υφίσταται ο λιπώδης ιστός δεν πρέπει να λησμονείται η 

διαφορά ανάμεσα στους διάφορους τύπους της παχυσαρκίας. Ο ανδροειδής 

τύπος παχυσαρκίας (σπλαγχνική-κεντρική παχυσαρκία) έχει δειχθεί να είναι 

πιο επιβαρυντικός όσον αφορά στον καρδιαγγειακό κίνδυνο από ό,τι ο 

γυναικοειδής τύπος παχυσαρκίας (γενικευμένη παχυσαρκία) (178), λόγω 

διαφοράς του μεγέθους των λιποαποθηκών, κάτι που αντανακλά και στην 

παραγωγή ή μη ενδοκρινικών σημάτων από τον λιπώδη ιστό. Αυξημένες 

αποθήκες σπλαγχνικού λίπους οδηγούν σε αυξημένη ηπατική έκθεση σε μη 

εστεροποιημένα λιπαρά οξέα, σε διαταραχή της κάθαρσης της ινσουλίνης 

από το ήπαρ, σε αυξημένη ηπατική σύνθεση VLDL σε σχέση με τα 

τριγλυκερίδια και σε διαταραχή της περιφερικής πρόσληψης γλυκόζης. 

Επίσης, αυξάνεται η β αδρενεργική ευαισθησία, η οποία οδηγεί σε αυξημένη 

λιπόλυση και παραγωγή μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων και αυξάνεται 

η παραγωγή κυτταροκινών. Ακόμη, στην παχυσαρκία, η παραγωγή από τον 

λιπώδη ιστό λεπτίνης, μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων και 

ιντερλευκίνης 6 αυξάνεται και η δραστικότητα των κυτταροκινών 

μεταβάλλεται. Αυτό έχει σαν συνέπεια αντί το λιποκύτταρο να ρυθμίζει τις 

εκκρίσεις του με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του, αυτές οι εκκρίσεις να 

καθορίζονται από τον βαθμό κατανομής του λιπώδους ιστού και από 

μεταβολές που υφίσταται το λιποκύτταρο σε κυτταρικό επίπεδο. Εξήγηση για 

όλα αυτά θα μπορούσε να αποτελεί το γεγονός οτι ο λιπώδης ιστός, του 

οποίου ο μεταβολισμός ανπτύχθηκε αρχικά σε περιβάλλον ένδειας 

ενργειακών υλών, δυσκολεύεται να προσαρμοσθεί στην υπερπληθώρα 

ενέργειας της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 

προδιάθεση για διάφορες μεταβολικές νόσους (177). 

 

 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 

Αρκετές μορφές καρκίνου έχουν συσχετισθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία με 

την παχυσαρκία. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο 

παγκοσμίως και έχει σημειωθεί οτι οι μετεμηνοπαυσιακές παχύσαρκες 

γυναίκες έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν σε σχέση με τις αδύνατες 

(179). Επίσης, ο υψηλότερος ΔΜΣ έχει συσχετιστεί με χειρότερη 

ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία και στην επιβίωση (180). Πιθανή εξήγηση 
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αποτελεί  η αυξημένη μετατροπή ανδρογόνων σε οιστρογόνα περιφερικά, 

λόγω της υπερδραστηριότητας του ενζύμου αρωματάση στον λιπώδη ιστό. 

(181). Ο καρκίνος του εντέρου έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένο 

σωματικό βάρος, αλλά η συσχέτιση αυτή είναι χαρακτηριστικά μεγαλύτερη 

στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες είναι πιο ήπια (181), ίσως λόγω της 

προστατευτικής δράσης των οιστρογόνων, που προκαλούν απόπτωση και 

αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Ο μηχανισμός και εδώ δεν 

είναι σαφής, αλλά η φλεγμονή, η ισνουλινοαντοχή, η μικροβιακή χλωρίδα και 

ο ρόλος των αδιποκινών έχουν ενοχοποιηθεί (182). Ο καρκίνος του 

πνεύμονα είναι ο κύριος καρκίνος που ευθύνεται για θανάτους και στα 2 

φύλα, αλλά εδώ τα δεδομένα περί την παχυσαρκία δεν είναι σαφή, αφού 

πρόσφατες μετα-αναλύσεις καταδεικνύουν μια αρνητική συσχέτιση του 

βάρους με την επίπτωση της νόσου (183). 

 

Φλεγμονή λιπώδους ιστού, ένα μικροπεριβάλλον που ευνοεί την 

ογκογένεση 

 Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από ένα χρόνιο στάδιο χαμηλού βαθμού 

φλεγμονής (184). Ο λιπώδης ιστός αποτελείται από ώριμα λιποκύτταρα και 

κύτταρα στρώματος, τα οποία περιλαμβάνουν προ-λιποκύτταρα, ινοβλάστες, 

αγγειακά κύτταρα και ανοσοκύτταρα. Η χρόνια φλεγμονή χαρακτηρίζεται από 

αναδιαμόρφωση του λιπώδους ιστού, με υπερτροφία των λιποκυττάρων, 

διήθηση από ανοσοκύτταρα, αγγειογένεση και ίνωση, με αλλαγές στο 

προφίλ των αδιποκινών (184). Η φλεγμονή αυτη έχει δειχθεί οτι αποτελεί ένα 

μικρο-περιβάλλον που που ευνοεί την εξέλιξη ενός όγκου σε διάφορες 

μορφές καρκίνων (185). 

 Μακροφάγα, παχυσαρκία και καρκίνος. Έχει δειχθεί οτι η συγκέντρωση 

μακροφάγων στη χρόνια φλεγμονή του λιπώδους ιστού έχει συσχετισθεί με 

τις επιπλοκές της παχυσαρκίας, μέσω της δυσλειτουργίας που αυτά 

προκαλούν σε φλεγμονώδεις δείκτες που εμπλέκονται στον καρκίνο. Τα 

μακροφάγα χωρίζονται σε Μ1 (προφλεγμονώδη) και Μ2 (αντι-φλεγμονώδη). 

Η ενεργοποίηση των Μ1 διαμεσολαβείται μέσω του NF-κB και του 

μονοπατιού JKN/AP-1, των οποίων η ενεργοποίηση σχετίζεται με 

ογκογένεση (186). Η συσχέτιση των Μ1 με τον παράγοντα νέκρωσης των 

όγκων α (TNF α) και με διάφορες ιντερλευκίνες φαίνεται οτι εξηγούν μέρος 
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της συσχέτισης της φλεγμονής με την καρκινογένεση, μέσω κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και αγγειογένεσης (187). Τα μακροφάγα M2 προάγουν 

υψηλά επίπεδα αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η IL-10 και συνολικά 

συμμετέχουν στην αναστολή των φλεγμονωδών απαντήσεων και στην 

προαγωγή της αναδόμησης των ιστών.(187) Στην παχυσαρκία έχει δειχθεί 

μια αντιστροφή απο Μ2 σε Μ1 μακροφάγα, ίσως σε μια προσπάθεια 

αντιστροφής της φλεγμονής και εγκαθίδρυσης μιας νέας ισορροπίας, η 

οποία όμως αντιστροφή ισχύει και στους όγκους, συσχετίζοντας έτσι τις δύο 

αυτές καταστάσεις.  

 

Δυσλειτουργία αδιποκινών στην παχυσαρκία και τον καρκίνο 

 Η εξαλλαγή ενός όγκου προυποθέτει την αλληλεπίδραση κυτοκινών, 

αυξητικών παραγόντων και μεταγραφικών παραγόντων. Συνέπειες του 

οξειδωτικού στρες. Οι  ενεργές ρίζες οξυγόνου προάγουν δυνητικά 

μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

και την εξέλιξη καρκίνου. Η δράση τους εξαρτάται από την ποσότητά τους. 

Χαμηλά επίπεδα είναι δυνητικά μιτογόνα με προαγωγή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, ενδιάμεσα επίπεδα κινητοποιούν μια κυτταρική 

διαφοροποίηση και τα υψηλά επίπεδα αλληλεπιδρούν με τις κυτταρικές 

μεμβράνες (καθιστώντας τες πιο διαπερατές) και με το DNA, προκαλώντας 

του ζημιά ή γονιδιακή αστάθεια. Η σχέση της παχυσαρκίας και του καρκίνου 

ενδέχεται να διαμεσολαβείται και μέσω των ριζών οξυγόνου, αφού οι ρίζες 

οξυγόνου σε παχύσαρκους είναι αυξημένες, δεδομένης της καταστολής που 

υφίστανται τα αντιοξειδωτικά ένζυμα όταν ένας νορμοβαρής μεταβαίνει στο 

στάδιο του παχύσαρκου. (188) 

Ορμονικές συσχετίσεις και παχυσαρκία και καρκίνος. Αρκετοί τύποι καρκίνων 

στο ανθρώπινο σώμα εμφανίζουν συσχέτιση με τις ορμόνες. Οι καρκίνοι του 

ενδομητρίου, του μαστού, των ωοθηκών, του προστάτη, των όρχεων και του 

θυρεοειδούς είναι νεοπλασίες που τροφοδοτούνται από την διαφορετική 

συγκέντρωση των επιμέρους ορμονών, αφού αποτελούν όργανα-στόχους 

τους. Τα οιστρογόνα είναι ένας γνωστός αυξητικός παράγοντας, του οποίου 

η πηγή έκκρισης διαφέρει μεταξύ προ- και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. 

Στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, τα οιστρογόνα εκκρίνονται από τις 

ωοθήκες, ενώ μετεμμηνοπαυσιακά, τα οιστρογόνα εκκρίνονται από άλλα 
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σημεία, σημαντικότερο των οποίων είναι ο λιπώδης ιστός. Τα επίπεδα της 

οιστρόνης, της οιστραδιόλης και της ελεύθερης οιστραδιόλης συσχετίζονται 

με τον δείκτη μάζας σώματος θετικά, αφού σε συνθήκες αύξησης του 

λιπώδους ιστού, το ένζυμο αρωματάση, που αδράζεται στον λιπώδη ιστό, 

ευθύνεται για αυξημένη μετατροπή ανδρογόνων σε οιστρογόνα (189). Τα 

οιστρογόνα με τη σειρά τους δεσμεύονται σε 3 κατηγορίες υποδοχέων (ER-

α, ER-β και GPR30) και ενεργοποιούν αυξητικά γονίδια, αυξητικούς 

παράγοντες και ογκογονίδια (190). Παράλληλα, η μετεμμηνοπαυσιακή 

μείωση των επιπέδων της προγεστερόνης, μπορεί να συμβάλλει με τον δικό 

της τρόπο στην υπερπλασία και την καρκινογένεση στο ενδομήτριο (191).  

 

Ινσουλινοαντοχή σχετιζόμενη με την παχυσαρκία 

 Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη-κλειδί που εμπλέκεται στον έλεγχο της 

γλυκόζης και την ομοιόσταση των λιπιδίων. Ο διαμεμβρανικός υποδοχέας 

ινσουλίνης αποτελείται από δύο α-υπομονάδες και δύο β-υπομονάδες  που 

συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς μεταξύ τους (192). Η ινσουλίνη 

προάγει την κυτταρική απόκριση μέσω πολλών οδών, όπως η PI3K / Akt 

σηματοδότηση, που οδηγούν στην ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ. Η ΑΜΡΚ έχει 

συσχετισθεί με τη ρύθμιση διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής κατάστασης, του μεταβολισμού, της 

μιτοχονδριακής βιογένεσης, της πρωτεΐνοσύνθεσης, καθώς και της 

ανάπτυξης  των κυττάρων και του πολλαπλασιασμού τους (193). Επιπλέον, 

η ενεργοποίησή της αρχικά φαίνεται να αναστέλλει την φλεγμονή που 

προκαλεί ο ΤΝF-α, την αντίσταση στην ινσουλίνη, την κυτταρική απόπτωση 

και το οξειδωτικό στρες. Η δραστηριότητα της ΑΜΡΚ μειώνεται στο λιπώδη 

ιστό σε σοβαρά παχύσαρκα άτομα που είναι ανθεκτικά στην ινσουλίνη σε 

σύγκριση με εξίσου παχύσαρκα άτομα που είναι ευαίσθητα στην ινσουλίνη 

(194). Μελέτες για την έκκριση της ινσουλίνης, όπως αντανακλάται από τα 

επίπεδα του c-πεπτιδίου, έχουν επισημάνει μία συσχέτιση μεταξύ 

υπερινσουλιναιμίας και κακής κλινικής έκβαση και  θάνατο στον καρκίνο του 

προστάτη (195). Μια πρόσφατη μελέτη έχει δείξει ότι η αλδο-κετο 

ρεδουκτάση 1B10, η οποία παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του 

όγκου και την εξέλιξή του, επάγεται από την ινσουλίνη μέσω του μονοπατιού 

του ενεργοποιητή της πρωτεΐνης-1 (ΑΡ-1) σε κύτταρα ανθρώπινου 
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ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (196). Πιο πρόσφατες αναφορές έχουν 

επίσης δείξει ότι η ινσουλίνη έχει μιτογόνο και αντι-αποπτωτική δράση στον 

καρκίνο του ενδομητρίου και ότι η ενεργοποίηση των υποδοχέων ινσουλίνης 

και Akt συνδέεται με πιο επιθετικά χαρακτηριστικά του όγκου (197). 

Δεδομένου ότι η ινσουλίνη δρα επίσης και ως αυξητικός παράγοντας, 

υπάρχουν ορισμένα μόρια, που ονομάζονται Insulin Like Peptides-ILPs, που 

μπορούν να συνδεθούν με τον υποδοχέα ινσουλίνης και να ενεργοποιούν 

ενδοκυτταρικές αποκρίσεις παρόμοιες με εκείνες που προκαλούνται από την 

ινσουλίνη. Στους ανθρώπους, οι πιο σημαντικές ILPS είναι η ΙΟΡ-1 και ο 

IGF-2. Το μιτογόνο και αντι-αποπτωτικό περιβάλλον που προκαλείται από 

τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης και IGF-1 στην παχυσαρκία επιταχύνει την 

σταδιακή συσσώρευση μεταλλάξεων και, κατά συνέπεια, ευνοεί την 

καρκινογένεση (198). Μελέτες αξιολόγησης των επιπέδων του IGF-1 στον 

καρκίνο δείχνουν θετική συσχέτιση με την ανάπτυξη του καρκίνου και της 

εξέλιξής του. Τα επίπεδα του κυκλοφορούντος IGF-1 συνδέονται κυρίως με 

τη μεγάλη ΙΟΡ-δεσμευτική πρωτεΐνη, IGFBP-3. Μελέτες αξιολόγησης του 

κινδύνου του καρκίνου του προστάτη (199), του μαστού, του παχέος εντέρου 

και του καρκίνου του πνεύμονα υποδεικνύουν ότι οι υψηλές κυκλοφορούν 

συγκεντρώσεις IGF-1 συνδέονται με έναν αυξημένο κίνδυνο νόσησης, ενώ 

υψηλές συγκεντρώσεις IGFBP-3 συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο (175).  

Έχει αναφερθεί ότι η χρόνια υπερινσουλιναιμία σχετίζεται με διάφορους 

τύπους καρκίνου, όπως τον καρκίνο του εντέρου, τον καρκίνο του 

παγκρέατος, τον καρκίνο του ενδομητρίου και του μαστού (200). Ο 

μηχανισμός της καρκινογένεσης μέσω της ινσουλίνης πιστεύεται οτι 

σχετίζεται με αμφότερους τους υποδοχείς ινσουλίνης. Ειδικότερα, η 

ινσουλίνη προάγει την παραγωγή και τη δραστηριότητα του 

ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (IGF1) που έχει τη δυνατότητα να 

προωθήσει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Η ινσουλίνη και ο IGF1 

προωθούν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και αναστέλλουν την κυτταρική 

απόπτωση (201), ενώ η ανάπτυξη του καρκίνου είναι μειωμένη όταν 

αποκλείεται ένας υποδοχέας IGF1 ή όταν η συγκέντρωση του IGF1 

μειώνεται (202). Επίσης, η  υπερινσουλιναιμία μπορεί να επηρεάσει την 

παραγωγή των  ορμονών του φύλου, όπως τα ανδρογόνα και τα 

οιστρογόνα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη 
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ορμονοευαίσθητων καρκίνων, στους οποίους ανήκει και ο καρκίνος του 

προστάτη. Μολονότι  ο IGF1 δεν είναι έχει ευθέως ανάλογη αύξηση όσο 

αυξάνει ο ΔΜΣ, οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο ελεύθερος IGF1 μπορεί να 

οδηγήσει σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό( 203). Ογδόντα τοις εκατό του IGF1 

συνδυάζεται με την δεσμευτική πρωτεινη του IGF1 (IGFBP3), η οποία είναι 

γνωστό ότι παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. 

Επιδημιολογικά πειράματα και μελέτες αναφέρουν ότι η αύξηση της IGFBP3 

μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, του 

προστάτη και των πνευμόνων. Σε παχύσαρκα άτομα, τα επίπεδα IGFBP3 

παρέμειναν σταθερά ή παρουσίασαν μικρή αύξηση. Ενώ το επίπεδο IGF1 

μειώνεται περιστασιακά, πιστεύεται ότι η αύξηση του IGFBP3 στην 

παχυσαρκία οφείλεται στην αρνητική ανάδραση που προκαλείται από 

αυξήσεις σε ελεύθερη IGF1. (200) 

 

Υποξία, αγγειογένεση και ανάπτυξη καρκίνου 

 Ο λιπώδης ιστός παρέχει μια ικανοποιητική έκθεση σε θρεπτικά 

συστατικά και οξυγόνο, λόγω του εκτεταμένου αγγειακού δικτύου που 

περιβάλλει τα λιποκύτταρα. Παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που 

αναφέρει οτι όσο ο λιπώδης ιστός αναπτύσσεται, η προκύπτουσα υποξία 

συνδέεται με την φλεγμονή που συνοδεύει την  παχυσαρκία και η οποία με 

τη σειρά της οπως αναφέρθηκε προηγουμένως,  ευνοεί την ανάπτυξη 

καρκίνου. Σε συνθήκες υποξίας, αυξάνεται η συσσώρευση μακροφάγων και 

καρκινικών κυττάρων, τα οποία συνθέτουν ένα προαγγειογόνο περιβάλλον 

σε περιοχές που μέχρι τότε ήταν υποαγγειούμενες, ευνοώντας συνθήκες 

ανάπτυξης όγκου (204). 

 

H σχέση του δυσλειτουργικού λιπώδους ιστού με την παχυσαρκία και 

την ανάπτυξη του όγκου 

 Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λιπώδους ιστού, ο λευκός και ο φαιός, ο 

καθένας με διαφορετικές προελεύσεις και  λειτουργίες (205). Ο σημαντικός 

ρόλος του λευκού λιπώδους ιστού (WAT) συνδέεται με τη διατήρηση της 

ομοιόστασης της ενέργειας, με την αποθήκευση  των τριγλυκεριδίων και εν 

συνεχεία την απελευθέρωση λιπαρών οξέων για την σύνθεση ενέργειας. Ο 

WAT ελέγχει επίσης μια ευρεία ποικιλία λειτουργιών, όπως η ανοσιακή 
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απάντηση και η φλεγμονώδης αντίδραση, η ομοιοστασία της γλυκόζης και 

των λιπιδίων, ο έλεγχος της πρόσληψης τροφής και η έκκριση αντιποκινδν 

(205). Ο WAT είναι ένας ετερογενής ιστός, που αποτελείται από ένα 

περιφερικό υποδόριο ιστό (SAT) και ένα κεντρικό ενδοκοιλιακό ιστό 

(σπλαχνικός λιπώδης ιστός) (206). Η κοιλιακή παχυσαρκία φαίνεται να 

συνδέεται με υψηλότερο μεταβολικό κίνδυνο από το υποδόριο λίπος με την 

αύξηση του σπλαγχνικού λιπώδους ιστού, ο οποίος συσχετίζεται έντονα με 

το μεταβολικό σύνδρομο και την ανάπτυξη κάποιου όγκου (207). Ο φαιός 

λιπώδης ιστός (ΒΑΤ) αρχικά περιγράφηκε να έχει ένα φυσιολογικό ρόλο σε 

ζώα και βρέφη. Σε ανθρώπινα νεογνά, ο ΒΑΤ βρίσκεται σε ειδικές αποθήκες, 

στην μεσοπλάτια και στην μασχαλιαία περιοχή, και, σε μικρότερο βαθμό, 

κοντά στο θύμο και πέριξ της ραχιαίας μέσης γραμμής του θώρακα και της 

κοιλιάς (208). Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες με τη χρήση τεχνικών 

απεικόνισης τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων έχουν τεκμηριώσει την 

παρουσία λειτουργικού ΒΑΤ και σε ενήλικες ανθρώπους (209), δείχνοντας 

οτι έχει ενεργό ρόλο στη θερμογένεση, στην παραγωγή θερμότητας με τη 

μεσολάβηση κυρίως της πρωτεΐνης uncoupling protein-1 (UCP-1), η οποία 

παράγει θερμότητα από τα μιτοχόνδρια και τη σύνθεση ΑΤΡ (210). Ο 

λιπώδης ιστός από παχύσαρκα άτομα υφίσταται ένα ευρύ φάσμα 

τροποποιήσεων λόγω της διαστολής του και της υπερβολικής ποσότητας 

των λιπιδίων που αποθηκεύονται. Ο περιορισμός στην επεκατσιμότητα του 

λιπώδους ιστού οδηγεί σε συσσώρευση λίπους και σε άλλα μέρη του 

σώματος με λιποτοξικές συνέπειες (211). Δεδομένου του πεπερασμένου 

στην ικανότητα αποθήκευσης λιπαρών οξέων, τα παχύσαρκα άτομα 

αναγκάζονται να εμφανίζουν μια αύξηση στα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) 

και σε έκτοπες αποθήκες λίπους. Τα υψηλότερα επίπεδα των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων είναι καλά υποστρώματα για οξειδωτικές διεργασίες και 

μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως μεσολαβητές της αντίστασης στην 

ινσουλίνη σε μύες ή στο ήπαρ (212). Αλλαγές στον μεταβολισμό των 

λιπιδίων μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου με την 

αύξηση των FFA, λόγω της λειτουργίας τους ως ογκογόνα σήματα (213). 

Στον καρκίνο αυξάνεται η δραστηριότητα της συνθετάσης των λιπαρών 

οξέων (FASN). Η αναστολή της δραστικότητας της FASN μειώνει την 

πολλαπλασιαστική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων, γεγονός που 
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υποδηλώνει ότι τα FFA μπορούν να δράσουν ως πηγή ενέργειας για τα 

καρκινικά κύτταρα, ενώ παράλληλα η FASN έχει προταθεί ως σημαντικός 

δείκτης της από υπερσίτιση επαγόμενης αντίστασης στην ινσουλίνη (214). 

Αυξημένα επίπεδα FFA που προέρχονται είτε από το καρκινικό κύτταρο ή 

εξωγενείς πηγές λίπους μπορεί να προωθήσουν έναν πιο επιθετικό 

ογκογόνο φαινότυπο, αφού ενδέχεται τα καρκινικά κύτταρα να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν λιπίδια απευθείας από τα λιποκύτταρα ως πηγή ενέργειας, 

προάγοντας έτσι την  ανάπτυξη του όγκου (215). 

 

Παχυσαρκία και καρκίνος του προστάτη 

 Δεδομένης της επίπτωσης του καρκίνου του προστάτη και της 

παχυσαρκίας στον γενικό πληθυσμό, έχουν διενεργηθεί πλείστες μελέτες 

(181, 216, 217). Τα δεδομένα που συνδέουν την επίπτωση παχυσαρκίας και 

καρκίνου του προστάτη είναι αρκετά αντικρουόμενα, με μια τάση προς την 

προστατευτική μεν δράση της παχυσαρκίας στην εμφάνιση καρκίνου, αλλά 

ταυτόχρονα και μια ευθεία συσχέτισή της με την επιθετικότητα του καρκίνου 

(218). 

 Η συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου του προστάτη φαίνεται 

να μπορεί να διαμεσολαβηθεί από 3 μηχανισμούς, δηλαδή τον άξονα 

ινσουλίνης / IGF-1, τις στεροειδείς ορμόνες του φύλου και τη σηματοδότηση 

μέσω αδιποκινών.  

Ο άξονας ινσουλίνη / ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγων έχει συσχετισθεί 

με την καρκινογένεση (219). Ο υποδοχέας της ινσουλίνης εκφράζεται στα 

καρκινικά κύτταρα του προστάτη και τα υψηλά επίπεδα c  πεπτιδιίου έχουν 

συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα από καρκίνο του προστάτη, ενώ η 

μετφορμίνη (που μειώνει την ινσουλινοαντοχή) έχει δειχθεί οτι μειώνει την 

επίπτωση καρκίνου του προστάτη σε διαβητικούς ασθενείς (220). Η 

παχυσαρκία και η ινσουλινοαντοχή συσχετίζονται με αυξημένα επίπεδα 

κυκλοφορούντος IGF-1, παραγων που έχει βρεθεί αυξημένος σε πολλούς 

καρκίνους, ίσως μέσω της αυξημένης μετατροπής των 

ανδρογονοευαίσθητων κυτταρικών σειρών σε μη ανδρογονοευαίθητες (221). 

Επειδή δε ο αυξημένος IGF-1 βρέθηκε σε κλινικά διαπιστωμένους καρκίνους 

και όχι σε αυτύς που διαπιστώνονταν απλά με αυξημένο PSA, ίσως ο IGF-1  

να παίζει ρόλο στην κλινική έκφραση του καρκίνου του προστάτη (221).  
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Επίσης, η παχυσαρκία συνδέεται με μειωμένα επίπεδα ανδρογόνων. Τα 

ανδρογόνα παίζουν σαφή ρόλο στην φυσιολογική προστατική αύξηση, αλλά 

η βιβλιογραφία φαίνεται να δείχνει οτι οι ασθενείς με χαμηλή τεστοστερόνη 

εμφανίζουν πιο επιθετικό φαινότυπο καρκίνου του προστάτη (222), ενώ σε 

μεγαλύτερη ηλικία –όπου τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι μειωμένα- οι 

καρκίνοι του προστάτη είναι πιο επιθετικοί (223). Παράλληλα, ο αυξημένος 

λιπώδης ιστός προάγει την αρωματοποίηση της τεστοστερόνης σε 

οιστραδιόλη, τα αυξημένα επίπεδα της οποίας έχουν ενίοτε συνδυαστεί με 

ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη (224). 

Παράλληλα, το στάδιο χρόνιας υποκλινικής φλεγμονής που παρατηρείται 

στην παχυσαρκία εμπλέκεται και σε διαταραγμένα επίπεδα αδιποκινών. Η 

λεπτίνη δεν έχει συσχετισθεί με αυξημένη επίπτωση καρκίνου του προστάτη, 

αλλά τα χαμηλά επίπεδα της αδιπονεκτίνης – που έχει σαφείς αντιογκωτικές 

δράσεις- και της οποίας τα επίπεδα μειώνονται στην παχυσαρκία, έχουν 

συσχετισθεί με αυξημένη επίπτωση καρκίνου του προστάτη (199), αλλά και 

με μεταστατική νόσο, σε σχέση με περιορισμένη στον αδένα (225). Άλλο 

προιόν του λιπωδους ιστού είναι η ιντερλευκίνη-6, της οποίας τα επίπεδα 

αυξάνουν στην παχυσαρκία, ενώ παράλληλα έχει βρεθεί οτι τα προστατικά 

καρκινικά κύτταρα παράγουν ιντερλευκίνη-6 αλλά και έχουν υποδοχείς για 

αυτήν (226). Παρόλο που τα επίπεδα της είναι αυξημένα σε καρκίνο του 

προστάτη και ειδικότερα σε μεταστατική νόσο, ακόμη δεν είναι σίγουρο οτι τα 

αυξημένα αυτά επίπεδα έχουν αιτιολογικό ρόλο ή παράγονται από τον ίδιο 

τον όγκο (227). 

 

Παχυσαρκία, ινσουλινοαντοχή, αδιπονεκτίνη και καρκίνος του 

προστάτη 

Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτουν 

αρχικές επιμέρους συσχετίσεις που τελικά συνδυάζονται και δευτερογενώς 

στο αιτιολογικό επίπεδο. Έτσι, αρχικά στην παχυσαρκία μειώνονται τα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης (228, 229, 230) και κατά συνέπεια η δράση της στην 

περιφέρεια, μέσω  των υποδοχέων AdipoR1, AdipoR2 και t-cadherin (231). Οι 

συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης σχετίζονται αντίστροφα με τον καρκίνο του 
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μαστού (154, 232),  τον καρκίνο του ενδομητρίου (155, 233, 234), με τον 

καρκίνο του παχέος εντέρου (235, 236), με τον καρκίνο του παγκρέατος 

(237), τον καρκίνο του οισοφάγου (238), με αιματολογικές κακοήθειες (239), 

με κακοήθειες του νεφρού (240) και του ήπατος (241). Η ομάδα μας έχει δείξει 

στο παρελθόν μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης και 

του καρκίνου του προστάτη (199). Επιπλέον, η αδιπονεκτίνη έχει αντίστροφη 

συσχέτιση με την ινσουλίνη (242), για την οποία λειτουργεί ως παράγοντας 

ευαισθητοποίησης, με μείωση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης και την 

ενίσχυση της δράσης της ινσουλίνης στο ήπαρ (231, 243, 244). 

Σε μία ήδη δημοσιευμένη μεγάλη μελέτη ασθενών-μαρτύρων σε ασθενείς με 

καρκίνο του προστάτη, βρήκαμε σχεδόν 70% μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο 

του προστάτη στους άνδρες με υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης, 

υποστηρίζοντας ένα ρόλο της αδιπονεκτίνης στην παθογένεση του καρκίνου 

του προστάτη. (199). Τα αποτελέσματά μας ήταν σύμφωνα με τις διάφορες 

άλλες σχετικές επιδημιολογικές μελέτες (159, 245, 246, 247). Παράλληλα,   η 

προαναφερθείσα υπερινσουλιναιμία (248) και η αύξηση του ποσού του 

βιοδιαθέσιμου ινσουλινόμορφου  αυξητικού παράγοντα Ι (ΙGF-Ι) μπορεί να 

εμπλέκονται στην καρκινογένεση (229), σε συνδυασμό με τη συστηματική 

φλεγμονή της παχυσαρκίας (ως ένα προ-ογκοτικό  περιβάλλον) και την 

υπερπαραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου (ROS) που μπορούν να 

βλάψουν το DNA και έτσι να συμβάλλουν στην δημιουργία μεταλλάξεων και 

καρκινογένεση (249).  

Διάφορες ομάδες έχουν μελετήσει την επίδραση των επιπέδων της ινσουλίνης 

στην ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Οι Hsing και συν. (250) 

κατέγραψαν την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του προστάτη και ανέφεραν ότι οι άνδρες στο υψηλότερο τριτημόριο 

της ευαισθησίας στην ινσουλίνη είχαν μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του 

προστάτη (OR = 0,35), αλλά οι άνδρες στο υψηλότερο τριτημόριο της 

αντίστασης στην ινσουλίνη είχαν ένα αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 

προστάτη (OR = 2.78). Οι Albanes και συν (2009) (251) συνέκριναν επίπεδα 

ισνουλίνης διαχωρισμένη σε τεταρτημόρια (τεταρτημόριο 1, ινσουλίνη: ≤ 2.75 

μU/mL), τεταρτημόριο 2, ινσουλίνη : > 2.75 - ≤ 4.10 μU/mL), τεταρτημόριο 3, 



 39 

ινσουλίνη: > 4.10 - ≤ 6.10 μU/mL), τεταρτημόριο 4, ινσουλίνη: > 6.10 μU/mL) 

και ανέφεραν ότι τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας συνδέονται με 

στατιστικά σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη (OR = 1.50,  

OR = 1.75, και OR = 2.55, για το δεύτερο με τέταρτο τεταρτημόριο τιμών 

ινσουλίνης, αντίστοιχα). Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε με το HOMA-IR 

(OR = 2.10, 95%) για τα υψηλότερα έναντι των χαμηλότερων τεταρτημορίων. 

Ωστόσο, οι Stocks και συν (2007) (252) διαπίστωσαν οτι τα  υψηλά επίπεδα 

c-πεπτιδίου, HOMA-IR, λεπτίνης και HbA1c συνδέθηκαν με σημαντικές 

μειώσεις του κινδύνου του καρκίνου του προστάτη, ενώ οι Nandeesha και συν  

(253) περαιτέρω επιβεβαίωσαν ότι η ινσουλίνη ορού νηστείας αυξήθηκε 

σημαντικά (Ρ <0,05) και οτι το QUICKI μειώθηκε σημαντικά (Ρ <0,05) στις 

περιπτώσεις καρκίνου προστάτη σε σύγκριση με μάρτυρες. Από τις ανωτέρω 

μελέτες φαίνεται οτι η σχέση ινσουλινοαντίστασης και καρκίνου του προστάτη 

είναι αμφιλεγόμενη και μη αποδεδειγμένη επαρκώς.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 Ο καρκίνος του προστάτη αντιπροσωπεύει την πιο συχνή κακοήθεια 

στους άνδρες (32%) και τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο 

(14%), για αυτό και η εύρεση αιτιολογικών συσχετίσεων είναι ζωτικής 

σημασίας (1). H συμπτωματολογία, σε συνδυασμό με την κλινική αξιολόγηση 

του μεγέθους και της διαμόρφωσης του προστάτη με τη δακτυλική εξέταση, 

καθώς και η βιοψία του προστάτη αποτελούν τις σημαντικότερες 

παραμέτρους εκτίμησης της νόσου. Ωστόσο, ολοένα αυξανόμενα στη 

βιβλιογραφία είναι τα δεδομένα που μιλάνε για συσχέτιση της παχυσαρκίας με 

καρκίνο σε διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Ειδικά τα τελευταία 

χρόνια, που ο λιπώδης ιστός θεωρείται πλέον ενεργό ενδοκρινικό όργανο με 

έκκριση κυτοκινών και πολλών άλλων ουσιών, ειδικό βάρος έχει δοθεί στην 

αδιποκίνη αδιπονεκτίνη. (169)   

 Η αδιπονεκτίνη είναι μία ορμόνη που εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό και 

τα επίπεδά της είναι μειωμένα όσο περισσοτερο παχύ είναι ένα άτομο. 

Βασιζόμενοι στην υπόθεση οτι τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι 

μειωμένα στην παχυσαρκία, υποθέσαμε οτι τα χαμηλά της επίπεδα πιθανώς 

να σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη σε παχύσαρκους 

ασθενείς. Έχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μπορεί να 

εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη-μια κατάσταση που σχετίζεται με 

χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης- (229).  
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- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ   

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της αξίας της αδιπονεκτίνης σαν πιθανό προγνωστικό 

δείκτη στον καρκίνο του προστάτη και προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα 

προχωρήσουμε στο κύριο μέρος της μελέτης, πραγματοποιήσαμε μια πιλοτική 

μελέτη με ανοσοιστοχημική χρώση ιστών από καρκίνο του προστάτη σε 

αντιπαραβολή με ιστούς από υπερτροφία και υγιείς μάρτυρες για τους υποδοχείς της 

αδιπονεκτίνης ΑdipoR1 και AdipoR2.  

Ασθενείς πιλοτικής μελέτης 

Για τη μελέτη της έκφρασης των AdipoR1 και AdipoR2, μελετήσαμε 72 δείγματα από 

καρκινικό προστατικό ιστό (εξ’αυτών και 11 δείγματα από σημείο μη 

προσβεβλημένου προστατικού ιστού) και 27 δείγματα από ιστό ασθενών με 

υπερτροφία του προστάτη ή υγιών μαρτύρων.  

Μέθοδοι πιλοτικής μελέτης 

Η ανοσοιστοχημική χρώση για τους δύο υποδοχείς έγινε σε δύο αντιπροσωπευτικά 

για κάθε δείγμα μπλοκ παραφίνης 4μm. Η προετοιμασία έγινε σε pH 6, και 

χρησιμοποιήθηκε πολυκλωνικό αντίσωμα από κουνέλι  (Phoenix Pharmaceuticals, 

Inc., Belmont, CA) σε διάλυση 1:40. Το σύμπλεγμα στρεπταβιδίνης- βιοτίνης 

χρησιμοποιήθηκε με Visualisation Kit LSAB (Dako K0690). Η χρώση αξιολογήθηκε 

και βαθμολογήθηκε σύμφωνα με την ένταση του σήματός της ξεχωριστά για την 

μεμβράνη και το κυτταρόπλασμα σε μια κλίμακα από 0 μέχρι +++.  

Στατιστική πιλοτικής μελέτης 

Οι συγκρίσεις για την έκφραση των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2  μεταξύ ιστών 

από καρκίνο και ιστών από υπερτροφία και υγιείς μάρτυρες έγιναν με τεστ Χ2 ώστε 

να αξιολογηθεί η διαφορά στην ένταση σήματος. 

Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης 

Η ανοσοιστοχημική χρώση των όγκων για την έκφραση των υποδοχέων της 

αδιπονεκτίνης αποκάλυψε οτι ο AdipoR1 και ο AdipoR2 μπορεί να εκφράζονται και 

στον καρκίνο του προστάτη και στον υγιή ιστό.   

Οι καρκινικοί ιστοί παρουσίαζαν ισχυρή έκφραση του AdipoR1 σε ποσοστό 29%, 

ενώ οι ιστοί ασθενών με υπερτροφία ή υγιών μαρτύρων εξέφραζαν σαφώς 

ισχυρότερα τον AdipoR1 σε ποσοστό 62% (P = 0,02), γεγονός που πιθανώς 
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φανερώνει μια προστατευτική δράση της αδιπονεκτίνης και της έκφρασής της σε 

έναν υγιή ιστό.  

O υποδοχέας AdipoR2 εκφραζόταν και αυτός ασθενέστερα στον καρκινικό ιστό, αλλά 

χωρίς η έκφρασή του να είναι στατιστικά σημαντική και αξιολογήσιμη. 

 Όταν έγινε χρώση στα ανέπαφα (υγιή) κομμάτια του αδένα από ασθενείς με 

καρκίνο, σε όλα τα δείγματα είχαμε έκφραση του ΑdipoR1, ενώ ο AdipoR2 

εκφραζόταν μόνο στο 55% των δειγμάτων. Η ηλικία και το PSA των ασθενών με 

καρκίνο δεν σχετιζόταν με την έκφραση των AdipoR1 και AdipoR2. Υπήρχε μια τάση 

προς αυξημένη έκφραση του AdipoR1, αλλά όχι του AdipoR2, σε ασθενείς με 

καρκίνο χαμηλής διαφοροποίησης (P = 0,07), αλλά το στάδιο της νόσου δεν είχε 

συσχέτιση με την έκφραση των υποδοχέων. Η έκφραση των υποδοχέων δεν διέφερε 

μεταξύ του καρκινικού και του μη προσβεβλημένου υγιούς ιστού, αλλά τα δείγματα 

ήταν λίγα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή στατιστικά 

συμπεράσματα.   

 

Πίνακας για την έκφραση του υποδοχέα αδιπονεκτίνης Adipo R1 

 

 

 Αρνητική ή 
οριακή 
χρώση  

Θετική 
χρώση  

Ισχυρά 
θετική 
χρώση  

p  

Adipo R1      

Καρκινικός ιστός  
(n=72)  
(αριθμός / %)  

13 (19%)  37 (53%)  20 (29%) *  0,02  

Μη καρκινικός ιστός 
(n=11) 
(αριθμός / %)  

0 (0%)  8 (73%)  3 (27%)   

Υπετροφία και μάρτυρες 
(n=27) 
(αριθμός / %)  

1 (5%)  7 (33%)  13 (62%)   

 

 

* : στατιστικά σημαντική μικρότερη έκφραση του AdipoR1 σε καρκινικό ιστό 

     έναντι υπετροφίας και μαρτύρων (p < 0,02) 
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Εικόνα 7: Ανοσοιστοχημικές χρώσεις έκφρασης αδιπονεκτίνης 

 

 

Οι ανοσοϊστοχημικές αναλύσεις έδειξαν οτι η έκφραση των υποδοχέων της 

αδιπονεκτίνης AdipoR1 είναι μειωμένη στον καρκίνο του προστάτη σε σχέση με την 

καλοήθη υπερτροφία και τους μάρτυρες. Το δεδομένο αυτό ισχυροποιεί την 

ενδεχόμενη συσχέτιση της αδιπονεκτίνης με τον καρκίνο του προστάτη, αφού 

διαφαίνεται οτι η έκφρασή της στον καρκινικό ιστό είναι μειωμένη και δυνητικά 

ενδέχεται να συμβάλλει άμεσα σε διαδικασίες καρκινογένεσης, τουλάχιστον στον 

καρκίνο του προστάτη, που εμείς μελετήσαμε. 

 

Συμπέρασμα πιλοτικής μελέτης και έναυσμα για την κύρια μελέτη  

Δεδομένης της μειωμένης λοιπόν έκφρασης του υποδοχέα της αδιπονεκτίνης στον 

καρκινικό ιστό που διαπιστώσαμε στην πιλοτική μας αυτή μελέτη, προχωρήσαμε 

στην συσχέτιση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης στον ορό ασθενών με καρκίνο του 

προστάτη έναντι ασθενών με υπερτροφία και υγιών μαρτύρων, καθώς και στη 

διερεύνηση του πιθανού μονοπατιού αυτής της συσχέτισης.  
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-  ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Εχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μπορεί να εμφανίζουν 

αντίσταση στην ινσουλίνη-μια κατάσταση που σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα 

αδιπονεκτίνης-. Υπόθεσή μας ήταν ότι η συσχέτιση μεταξύ χαμηλών τιμών 

αδιπονεκτίνης και αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του προστάτη 

διαμεσολαβείται από την αντίσταση στην ινσουλίνη.  

 Για να δοκιμαστεί η υπόθεση μας εξετάσαμε το βαθμό αντίστασης στην 

ινσουλίνη σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, καλοήθη υπερπλασία του 

προστάτη (ΚΥΠ) , παρόμοιους ως προς την ηλικία και το βάρος σε 

αντιπαραβολή με φυσιολογικούς μάρτυρες. Η αντίσταση στην ινσουλίνη 

εκτιμήθηκε με το πηλίκο ομοιοστασίας της αντίστασης στην ινσουλίνη 

(HOMA-IR) και τον Δείκτη Ποσοτικής Ευαισθησίας στην ινσουλίνη (QUICKI). 

Ο πληθυσμός της μελέτης μας αποτελούνταν από ασθενείς που πάσχουν 

από καρκίνο του προστάτη, από καλοήθη υπερτροφία του προστάτη και 

μάρτυρες, ασθενείς δηλαδή που προσέρχονται με δυσουρικά συμπτώματα, 

αλλά στους οποίους η βιοψία δεν έδειξε καμία παθολογία του αδένα. Ο 

στόχος ήταν να εξετάσουμε αν η προστασία αδιπονεκτίνης στον καρκίνο του 

προστάτη διαμεσολαβείται μέσω της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και τις 

συναφείς οδούς (την παρουσία ινσουλινόμορφων αυξητικών παραγόντων 

που έχουν άμεση συσχέτιση με την αδιπονεκτίνη) ή με δική της, per se, 

δράση, ανεξάρτητα από τις αναφερόμενες παραπάνω μεταβολικές οδούς. 

 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

 

Συλλογή ασθενών. Η συλλογή των ασθενών διενεργήθηκε σε ένα χρονικό 

διάστημα περίπου 2,5 ετών, και περιέλαβε 300 ασθενείς (75 

νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, 75 ασθενείς με 

καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και 150 άτομα ελέγχου) στο 
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Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαϊκό, στην Αθήνα, και στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη. Οι ασθενείς στρατολογήθηκαν από τα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία, καθώς και από τους θαλάμους νοσηλείας.  

 

Συγκατάθεση-Δεοντολογία. Όλοι οι ασθενείς συμφώνησαν να 

συμμετάσχουν στη μελέτη και υπέγραψαν σχετικές δηλώσεις συμμετοχής σε 

ερευνητικό πρωτόκολλο. Η μελέτη εγκρίθηκε από τις  Επιτροπές 

Δεοντολογίας και των δύο Νοσοκομείων (consent form). 

 

Ομάδες ασθενών 

Οι ασθενείς μας κατανεμήθηκαν σε: 

- Ομάδα 1 (καρκίνος προστάτη) 

- Ομάδα 2 (καλοήθης υπερτροφία προστάτη-ΚΥΠ-) και  

- Μ (υγιείς μάρτυρες)  

προκειμένου να μελετηθεί  η αδιπονεκτίνη και η αντίσταση στην ινσουλίνη 

σαν δείκτες του μεταβολισμού του λιπώδους ιστού στις παθήσεις του 

προστάτη. 

 

Στη μελέτη που διενεργήθηκε, σε διάστημα 2 περίπου ετών (από το 2011 

μέχρι το 2013) , μελετήθηκαν συνολικά 300 άρρενες ασθενείς, οι οποίοι 

κατανεμήθηκαν σε  

-  75 ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέντα καρκίνο του προστάτη (ομάδα 1)  

- 75 ασθενείς με πρωτοδιάγνωση καλοήθους υπερτροφίας του 

προστάτη (ομάδα 2) 

και συγκρίθηκαν με  

- 150 υγιείς μάρτυρες (ομάδα  Μ). 

 

Ιστολογική διάγνωση του καρκίνου ή της υπερτροφίας του προστάτου, 

στους πάσχοντες, βασίστηκε σε τεμάχιο ιστού το οποίο ελήφθη με  διορθική 

βιοψία. Η ομάδες 1 και 2 συγκρίθηκαν ως προς τις τιμές με την ομάδα Μ. Η 

ομάδα Μ περιελάμβανε 150 υγιείς μάρτυρες (κλινική συμπτωματολογία, με 

αρνητική δακτυλική εξέταση και –εξ αυτών σε 80 ασθενείς- και με αρνητική 

βιοψία).  
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Κριτήρια ένταξης περιελάμβαναν ασθενείς που παρουσιάζονται είτε με 

αποφρακτικά συμπτώματα του ουροποιητικού συστήματος (όπως η 

ακράτεια, η ασθενής ούρηση, η συχνή ούρηση, η έπειξη για ούρηση) ή με τη 

διαπίστωση μιας πολύ ασυνήθιστης και ύποπτης τιμής ειδικού προστατικού 

αντιγόνου (PSA), σε μια εξέταση ρουτίνας ελέγχου. Τα ανωτέρω κριτήρια θα 

μπορούσαν να εγείρουν υποψίες για την παθολογία του προστάτη, γεγονός 

που συνεπάγεται είτε την ύπαρξη μιας κακοήθειας, ή ΚΥΠ, ή ακόμη και 

καμία παθολογία καθόλου.  

 

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ή της ΚΥΠ βασίστηκε σε κλινική 

εξέταση (δακτυλική εξέταση), υπερηχογράφημα προστάτη (U / S), και, τέλος, 

σε βιοψία και παθολογοϊστολογική επιβεβαίωση σε όλους τους ασθενείς. Ως 

μάρτυρες θεωρήθηκαν οι ασθενείς που προσήλθαν αιτιώμενοι συμπτώματα 

του ουροποιητικού συστήματος, ή ένα υψηλό επίπεδο PSA, αλλά των 

οποίων οι βιοψίες δεν αποκάλυψαν παθολογία και των οποίων η κλινική 

αξιολόγηση δεν έδειξε διόγκωση του προστάτη αδένα. 

 

Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η παρουσία παλαιότερης ή ταυτόχρονης 

νεοπλασματικής νόσου σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή (ή η παλαιότερη 

διάγνωση καρκίνου του προστάτη, ή άλλων μεγάλων χρόνιων ασθενειών), 

ενώ πέντε από τους ασθενείς με καρκίνο (6,7%) είχαν μεταστάσεις κατά τη 

στιγμή της διάγνωσης. Συνέχεια υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες από τα 

φύλλα νοσηλείας του νοσοκομείου για όλους τους ασθενείς.  
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Συνυπάρχουσες νόσοι 

Από τους 75 αθενείς με καρκίνο του προστάτη 

- 29 εξ΄ αυτών έπασχαν ταυτόχρονα από στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρταση 

(υπό αγωγή) και επιπλοκές αυτών 

- 9 ασθενείς είχαν τεκμηριωμένη υπερουριχαιμία  

- 4 είχαν εμφανίσει καρδιακές αρρυθμίες  

- 4 έπασχαν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  

- 3 είχαν περιέλθει στο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας  

- 4 είχαν εμφανίσει συμπτώματα χοληδοχολιθίασης 

- 13 έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη  

- 25 εξ΄ αυτών εμφάνιζαν υπερχοληστερολαιμία.        

 

Από τους  75 ασθενείς με υπερτοφία του προστάτη  

- 17 εξ΄ αυτών έπασχαν από στεφανιαία νόσο ή αρτηριακή υπέρταση  

- 4 εμφάνιζαν υπερουριχαιμία  

- 3 είχαν παρουσιάσει καρδιακές αρρυθμίες 

- 2 είχαν εμπλοκή σε χρόνια αποφρακτικά συμπτώματα 

- 2 έπασχαν από χοληδοχολιθίαση 

- σε 10 είχε τεθεί διάγνωση σακχαρώδους διαβήτη   

- 33 εξ΄ αυτών εμφάνιζαν υπερχοληστερολαιμία. 
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Από τους 150 μάρτυρες 

- 55 παρουσίαζαν στεφανιαία νόσο ή αρτηριακή υπέρταση  

- 9 υπερουριχαιμία 

- σε 21 είχε τεθεί η κλινικοεργαστηριακή διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη 

- 52 εξ΄ αυτών εμφάνιζαν υπερχοληστερολαιμία. 

 

STAGING Ca προστάτη 

Όσον αφορά στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και στη σταδιοποίηση της 

νόσου αυτών,   

- 8 εξ΄ αυτών είχαν νόσο stage I 

- 45 εξ΄ αυτών είχαν νόσο stage II 

- 13 εξ΄ αυτών είχαν νόσο stage III 

- 5 εξ΄ αυτών είχαν νόσο stage IV 

 

 

Gleason scores 

Το Gleason score ήταν  

- Χαμηλό ( Gleason 2, Gleason 3, Gleason 4) σε 5 ασθενείς 

- Μεσαίο (Gleason 5, Gleason 6, Gleason 7) σε 48 ασθενείς 

- Υψηλό (Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10) σε 19 ασθενείς 
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 ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συλλογή υλικού ασθενών 

Οι πληροφορίες για το ατομικό ιστορικό, καθώς για τη μετέπειτα παρακολούθηση και 

έκβαση της νόσου συνελέγησαν για όλους τους ασθενείς από τα βιβλία νοσηλείας 

των νοσοκομείων με χρήση των ίδιων διαγνωστικών κριτηρίων κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα.  

 

Όπως αναφέρθηκε, όλοι οι ασθενείς αποτέλεσαν πληθυσμό μελέτης από μεγάλα 

αστικά κέντρα και για την αξιολόγηση των ποσοτικών παραμέτρων εκτιμήθηκε η αξία 

υπό διερεύνηση μεθόδων, όπως η αδιπονεκτίνη και η ινσουλινοαντοχή, σε σύγκριση 

με παραδεδεγμένες μεθόδους, όπως η βιοψία και το ειδικό προστατικό αντιγόνο.   

Η διεργασία προσδιορισμού των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και της ινσουλίνης 

έλαβε χώρα στα εργαστήρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου του Harvard, Beth Israel Deaconess Medical Center (Βοστώνη των 

ΗΠΑ). 

 

Διαδικασία συλλογής 

Όλες οι αιμοληψίες έγιναν σε συνθήκες νηστείας, σε πρωινή ώρα και πριν από την  

διενέργεια της διορθικής βιοψίας ή της μάλαξης του προστάτη διά δακτυλικής 

εξέτασης. Αμέσως τα δείγματα μεταφέρονταν για φυγοκέντρηση στα εργαστήρια των 

δύο προαναφερθέντων νοσοκομείων από τον υποψήφιο διδάκτορα. Στη συνέχεια και 

μετά το διαχωρισμό και την απομόνωση του ορού, τα δείγματα αποθηκεύονταν σε 

κατάψυξη -70 βαθμών Κελσίου, από την οποία και εξήλθαν μία και μόνη φορά, 

δηλαδή για την μέτρησή τους στη Βοστώνη των ΗΠΑ. 

 

Στους ασθενείς μας καταγράφηκαν  

Για τους ασθενείς της μελέτης αυτής, έχουν καταγραφεί:  

 πλήρη δημογραφικά στοιχεία 

 έτη σπουδών-κοινωνική κατάσταση 

 ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος 

 πλήρες λοιπό ιατρικό ιστορικό 

 συνήθειες (κάπνισμα, χρήση-κατάχρηση αλκοόλ) 
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 πλήρες αιματολογικό και βιοχημικό προφίλ 

 συνύπαρξη ή μη σακχαρώδους διαβήτη 

 κλινική εξέταση ( δακτυλική ) προστάτη 

 υπερηχογραφική ( διορθική ) απεικόνιση προστάτη 

   ακριβείς διαστάσεις  και όγκος του προστάτη   

 PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο)  

 πλήρες λιπιδαιμικό προφίλ 

 

Στο δείγμα των ασθενών μας μελετήσαμε τις εξής κύριες παραμέτρους: 

1. Αδιπονεκτίνη 

2. Ινσουλίνη 

3. Ολική Τεστοστερόνη 

4. Ειδικό προστατικό αντιγόνο 

5. Σάκχαρο νηστείας (που σε συνδυασμό με την ινσουλίνη νηστείας συνέβαλε 

στον προσδιορισμό των πηλίκων QUICKI και HOMA-IR) 

 

 

Παράμετροι που αξιολογήθηκαν αλλά δεν περιελήφθησαν στα κύρια 

αποτελέσματα ήταν: 

1. τα δημογραφικά στοιχεία 

2. το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ 

3. το μέγεθος του προστάτη στο υπερηχογράφημα 

4. αδροί δείκτες νεφρικής λειτουργίας στον ορό  

 

  

 

Προσδιορισμός Αδιπονεκτίνης 

Οι συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης στον ορό προσδιορίστηκαν με 

ραδιοανοσομετρική μέθοδο ( Linco Research, St Charles, MO), με intra-assay CV 

1,78-6,21% και inter-assay CV 6,90-9,25% και η ευαισθησία του προσδιορισμού 

ήταν 1 ng / ml.  
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Χρησιμοποιήθηκε μία προκαθορισμένη συγκέντρωση ραδιοσεσημασμένου 

αντιγόνου, μαζί με αντιορό, έτσι ώστε τα σημεία σύνδεσης στο αντίσωμα να 

περιορίζονται για το 30%-50% του ολικού ραδιοισοτόπου.   

Σε νηστεία ελήφθησαν δείγματα αίματος το πρωί και αμέσως φυγοκεντρήθηκαν και 

αποθηκεύτηκαν στους -70 ° C μέχρι τον προσδιορισμό. Προκειμένου να αποφευχθεί 

τυχόν συγχυτικός παράγοντας που θα μπορούσε να μεταβάλει τις μετρήσεις κατά τη 

διάρκεια του μηχανικού χειρισμού ή της καταπόνησης του αδένα του προστάτη, όλες 

οι αιμοληψίες διεξήχθησαν πριν από την βιοψία.    

Διαδικασία προσδιορισμού τεστοστερόνης 

Η ολική τεστοστερόνη υπολογίστηκε με RIA (Diagnostic Product Corporation, Los 

Angeles, CA) με μια ευαισθησία 4 ng/dL και interassay coefficient από  5.9% 

έως12%. 

 

Διαδικασία προσδιορισμού Ινσουλίνης και παραμέτρων ινσουλινοαντοχής 

Στην απόπειρα συσχέτισης των επιπέδων της ορμόνης ινσουλίνης και κατά 

προέκταση της εκτίμησης της ινσουλινοαντοχής, η ινσουλίνη μετρήθηκε 

χρησιμοποιώντας ραδιοανοσοδοκιμασίες διπλού αντισώματος (Diagnostic Systems 

Laboratories, Webster, ΤΧ). Για την ινσουλίνη, το intra-assay CV ήταν 4.5 έως 8.3%, 

το inter-assay ήταν 4.7 - 12.2%, και η ευαισθησία της δοκιμασίας ήταν 1.3 uIU/ml.  

Τα HOMA-IR και QUICKI υπολογίστηκαν μέσω των ήδη ευρέως αποδεκτών 

αναλογιών, οι οποίες συνδυάζουν τις μετρήσεις της γλυκόζης νηστείας και τιμές 

νηστείας της ινσουλίνης. Το QUICKI υπολογίστηκε ως QUICKI = 1 / (log (ινσουλίνη 

νηστείας μU / mL) + log (γλυκόζη νηστείας mg / dL)), και το ΗΟΜΑ υπολογίστηκε ως 

ΗΟΜΑ = Γλυκόζη x ινσουλίνη / 22,5.  Τα δείγματα μετρήθηκαν σε τρεις παρτίδες για 

κάθε προσδιορισμό χρησιμοποιώντας τα ίδια πρότυπα και τους ελέγχους. Ιατροί και 

τεχνικοί βοηθοί ήταν ανεπηρέαστοι σε σχέση με την υπόθεση ή το καθεστώς ελέγχου 

(double blinded). Όλες οι αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι υπολογίστηκαν 

στα αντίστοιχα τμήματα των δύο νοσοκομείων . 

 

 

Βιοψίες 

Όλες οι βιοψίες που ελήφθησαν διορθικά, μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν σύμφωνα 

με τα παγκόσμια αποδεκτά συστήματα ταξινόμησης νεοπλασματικών παθήσεων, 

στο εργαστήριο της Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 



 52 

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων που εκφράζονται ως συχνότητες, 

τα ποσοστά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά αναφέρονται ως μέση  τυπική 

απόκλιση (SD) ή διάμεση τιμή. Οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση Χ τεστ στο τετράγωνο του Pearson για τις 

κατηγορικές μεταβλητές και τεστ Kruskal-Wallis, μαζί με τεστ Mann-Whitney 

για συνεχείς μεταβλητές. Η γραμμική σχέση μεταξύ της αδιπονεκτίνης και 

των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών μεταβλητών συνοψίζεται με τη χρήση 

του συντελεστή συσχέτισης του Spearman. Οι στατιστική ανάλυση έγινε με 

το SPSS 17 (SAS έκδοση 8.2 για UNIX, SAS Institute, Cary, NC)
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος 

Οι τρεις ομάδες ήταν παρόμοιες σε σχέση με τις ανθρωπομετρικές 

μεταβλητές και είχαν συγκρίσιμες τιμές λιπιδίων και μεταβολικού προφίλ. Η 

αδιπονεκτίνη δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την ηλικία (r = 0,09, P = 0.22) 

για άτομα χωρίς καρκίνο του προστάτη. Οι συσχετισμοί ήταν πολύ 

παρόμοιοι μεταξύ των ασθενών σε σχέση με την ηλικία και το δείκτη μάζας 

σώματος. Οι τρεις ομάδες ήταν παρόμοιες σε σχέση με τις ανθρωπομετρικές 

μεταβλητές και είχαν συγκρίσιμες τιμές λιπιδίων και μεταβολικού προφίλ. Οι 

ασθενείς με καρκίνο του προστάτη είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ),   της αδιπονεκτίνης (p=0,04) και 

του PSA p<0,01). 
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Πίνακας 1: Περιγραφικά χαρακτηριστικά ασθενών δείγματος 
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Συγκεκριμένα, Ο μέσος όρος των τιμών της αδιπονεκτίνης ανά ομάδα 

ασθενών ήταν: 

-  7,4  5,0 ng/ml για τους ασθενείς με καρκίνο προστάτη 

- 11,5  6,4 ng/ml για τους ασθενείς με καλοήθη υπερτροφία του προστάτη 

- 12,8  8, 0 ng/ml για τους μάρτυρες. 

Οι ανωτέρω τιμές παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα (P-value 0,04) 

μεταξύ των ομάδων 1-Μ και 2-Μ.  

 

 Καρκίνος 

(ομάδα 1) 

Υπερτροφία 

(ομάδα 2) 

Μάρτυρες 

(ομάδα Μ) 

Στατιστική 

σημαντικότητα 

Αδιπονεκτίνη 

(ng/ml) 

7,4 ± 5,0 11,5 ± 6,4 12,8 ± 8,0 P: 0,04 

Iνσουλίνη 

(nIU/ml) 

19,0 ±  27,0 13,1  ± 10,9 19,5 ±  23,3 P:0,15 

 

*ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  

  

Πίνακας 2:Τιμές αδιπονεκτίνης και ινσουλίνης ανά ομάδα 
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1ο τεταρτημόριο

αδιπονεκτίνης

2ο τεταρτημόριο

αδιπονεκτίνης

3ο τεταρτημόριο

αδιπονεκτίνης

4ο τεταρτημόριο

αδιπονεκτίνης

Ασθενείς(n)/

ασθενείς (Ν) 24/73                                  

(32%)

26/73

(35%)

13/73

(17%)

12/73

(16%)

Διάμεση τιμή

αδιπονεκτίνης

(ng/ml)

3,4 (0,9-5,3) 6,8 (5,3-8,7) 10,7 (8,7-13,7) 18,7 (13,7-43,2)

 

Πίνακας 3: Διάμεση τιμή αδιπονεκτίνης ανά τεταρτημόριο  

(ασθενείς με καρκίνο προστάτη) 

 

Οι τιμές της αδιπονεκτίνης κατηγοριοποιήθηκαν ανά τεταρτημόριο. 

Τεταρτημόριο 1: 0,9-5,3 ng /ml 

Τεταρτημόριο 2: 5,3-8,7 ng/ml 

Τεταρτημόριο 3: 8,7-13,7 ng/ml 

Τεταρτημόριο 4:13,7-43,2 ng/ml 

 

Σε αναλύσεις προσαρμοσμένες μόνο στην ηλικία, ασθενείς με τιμές στα δύο 

υψηλά τεταρτημόρια της αδιπονεκτίνης (υψηλές-προστατευτικές τιμές) είχαν 

από 69%-73% μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη συγκρινόμενοι 

με τους ασθενείς στο κατώτερο τεταρτημόριο τιμών της αδιπονεκτίνης, με 

OR 0,27 για το τεταρτημόριο 3 προς το τεταρτημόριο 1 και OR 0,31 για το 

τεταρτημόριο τιμών 4 προς το τεταρτημόριο 1, με Ρ 0,03  

Τα ανωτέρω συμπεράσματα δηλώνουν και αποδεικνύουν οτι τα υψηλά 

επίπεδα της αδιπονεκτίνης (που αποτελούν δείκτη μειωμένης παχυσαρκίας) 

δρουν προστατευτικά.  
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Πίνακας 4: Κίνδυνος καρκίνου του προστάτη ανά τεταρτημόριο τιμών 

αδιπονεκτίνης 

 

Αδιπονεκτίνη, ινσουλινοαντοχή και καρκίνος 

Ως θετικό έλεγχο, χρησιμοποιήσαμε την καλά τεκμηριωμένη συσχέτιση 

μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης και αντίστασης στην ινσουλίνη. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τους δείκτες HOMA-IR και QUICKI (πηλίκα).  

Για να διαπιστώσουμε αν η διάμεση τιμή της αντιπονεκτίνης είναι παρόμοια 

στις 3 ομάδες (καρκίνος προστάτη, καλοήθης υπερτροφία προστάτη και 

μαρτυρες) εφαρμόσαμε το Kruskal-Wallis test.  

 Στο δείγμα μας, η διάμεση τιμή αδιπονεκτίνης ήταν  

- 7,62 ng / ml για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη 

- 8,84 ng / ml για τους ασθενείς με καλοήθη  υπερτροφία και  

- 9,70 ng / ml για τους μάρτυρες. 

Η στατιστική σημαντικότητα p-value (0.025) αποκάλυψε οτι οι διάμεσες τιμές 

δεν ειναι ίδιες στις 3 ομάδες ασθενών. 

Το ίδιο τεστ δεν αποκαλυψε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3 

ομάδων για τα επίπεδα του HOMA-IR και του QUICKI (p-value= 0.551), 

πράγμα που σημαίνει ότι, αν και οι ασθενείς εμφάνιζαν αντοχή στην 

ινσουλίνη, ο βαθμός της αντίστασης στην ινσουλίνη δεν σχετιζόταν με την 

ασθένεια και δείχνει έτσι οτι δεν υφίσταται άμεση σχέση της αντίστασης στην 

ινσουλίνη με τον όγκο. Σημειώνουμε ότι η αδιπονεκτίνη σχετίζεται σημαντικά 
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με την HOMA-IR (rho = -0,214, p-value = 0,006), QUICKI (rho = 0,214, p-

value = 0,006) και τα επίπεδα ινσουλίνης (rho = 0.942, p-value <0,001). 

(Πίνακας 1) 

Για να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ αδιπονεκτίνης και του καρκίνου του 

προστάτη, έχουμε αποκλείσει από την ανάλυση τους ασθενείς με ΚΥΠ και 

εκτελέσαμε μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές λογιστικές 

παλινδρομήσεις σχετικά με τους μάρτυρες  και τους ασθενείς με καρκίνο του 

προστάτη. Μας ενδιέφερε στις δοκιμασίες αν οι επιπτώσεις των επιπέδων 

αντιπονεκτίνης στον καρκίνο του προστάτη ήταν ανεξάρτητες από τα επίπεδα 

των δεικτών της ευαισθησίας στην ινσουλίνη HOMA-IR και QUICKI.  

 

Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε οτι τα επίπεδα αδιπονεκτίνης είχαν 

σημαντική επίδραση στην διάγνωση του καρκίνου του προστάτη (p-value = 

0.004, OR = 0,931, 95% CI = (0,888, 0,977)), ενώ ούτε το HOMA-IR ούτε 

QUICKI είχαν σημαντικές επιπτώσεις (p-value = 0,908 και 0,943 αντίστοιχα). 

Οι επιδράσεις των επιπέδων αδιπονεκτίνης παρέμειναν στατιστικά σημαντικές 

(p-value = 0.002, OR = 0,916, 95% CI = (0.867, 0.968)) αφού ρυθμίστηκαν 

για HOMA-IR ή QUICKI. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των επιπέδων 

αντιπονεκτίνης παρέμειναν στατιστικά σημαντικές (p-value = 0.016, OR = 

0,915, 95% CI = (0,851, 0,983) για την αδιπονεκτίνη), ακόμη και μετά την 

προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες με την ηλικία (p-value 

<0,001), ο ΔΜΣ (p-value = 0,014), το κάπνισμα (αριθμός πακέτων ανά ημέρα) 

(p-value = 0,202) και τα επίπεδα χοληστερόλης (p-value = 0.584), σε μια 

πολυμεταβλητή ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το τελευταίο πολυπαραγοντικό 

λογιστικό μοντέλο με την προσθήκη του HOMA-IR.  
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Μέση τιμή Αδιπονεκτίνης με 95% όρια αξιοπιστίας στις 3 ομάδες 

 

 

 

Μέση τιμή HOMA με 95% όρια αξιοπιστίας στις 3 ομάδες 
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Μέση τιμή QUICKI με 95% όρια αξιοπιστίας στις 3 ομάδες 

 

 

Μέση τιμή Αδιπονεκτίνης με 95% όρια αξιοπιστίας  

ανάμεσα σε ασθενείς με καρκίνο και σε μάρτυρες 
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Μέση τιμή HOMA με 95% όρια αξιοπιστίας  

ανάμεσα σε ασθενείς με καρκίνο και σε μάρτυρες 
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Μέση τιμή QUICKI με 95% όρια αξιοπιστίας  

ανάμεσα σε ασθενείς με καρκίνο και σε μάρτυρες 
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Πίνακας 5: Περιγραφικά χαρακτηριστικά ασθενών με καρκίνο προστάτη 

(n=75), ασθενών με καλοήθη υπερτροφία προστάτη( BPH) (n=75), και 

μαρτύρων (n=150).  

Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται σαν απόλυτες (n) και σχετικές (%) 

συχνότητες, και οι συνεχόμενες μεταβλητές σαν διάμεσες τιμές –median- 

(min, max).  Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει δοκιμασία Χ2 (για 

κατηγορικές μεταβλητές) και δοκιμασία Kruskall-Wallis (για συνεχείς 

μεταβλητές) 

 

Μεταβλητή                                             καρκίνος                     BPH                    Μάρτυρες         p -value 

PSA (ng/ml)                              11.0 (1.0, 250.0)           5.8 (1.0, 22.0)            3.3 (0.5, 30.0)         <0.001 

Ηλικία (έτη)                               72.0 (48.0, 86.0)         69.0 (54.0, 85.0)       65.0 (41.0, 86.0)        <0.001  

BMI (kg/m
2
)                              25.9 (19.6, 40.4)         26.1 (19.4, 36.7)       27.0 (21.0, 36.0)          0.055 

Κάπνισμα, n/N (%)                      20/66  (30)                   20/72  (28)                44/120 (37)     

Aλκοόλ, n/N (%)                            9/43  (21)                      17/61  (28)                19/72 (26)   

Aδιπονεκτίνη (ng/ml)                   7.6 (1.6, 25.1)           8.8 (0.9, 29.3)          9.7 (1.1, 43.2)                0.025 

Iνσουλίνη (uIU/ml)                        10.5 (3.5, 166.6)        10.9 (3.6, 62.3)        11.2 (3.0, 147.3)          0.358 

Γλυκόζη (mg/dl)                      99.0 (60.0, 352.0)    100.5 (66.0, 333.0)   98.0 (67.0, 337.0)                0.957  

Ολική Χοληστερόλη (mg/dl)        188.0 (112.0, 305.0)  184.0 (108.0, 320.0)  209.0 (120.0, 338.0)    0.385 

HDL Χοληστερόλη (mg/dl)           50.5 (25.0, 82.0)        50.0 (26.0, 87.0)        48.0 (25.0, 94.0)        0.397  

LDL Χοληστερόλη (mg/dl)          125.0 (20.0, 225.0)    118.0 (45.0, 241.0)    136.5 (0.0, 276.0)        0.149 

Tριγλυκερίδια (mg/dl)                97.0 (36.0, 452.0)    116.0 (36.0, 552.0)    133.5 (37.0, 287.0)          0.081  

HOMA-IR                                     2.5 (0.8, 48.4)           2.5 (0.8, 22.1)            2.7 (0.6, 90.9)              0.551 

QUICKI                                         0.3 (0.2, 0.4)            0.3 (0.3, 0.4)                0.3 (0.2, 0.4)               0.551 
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Πίνακας 6 :Πολυπαραγοντική ανάλυση των επιδράσεων της αδιπονεκτίνης, 

της ηλικίας, του καπνίσματος, του ΒΜΙ, των επιπέδων χοληστερίνης και του 

HOMA-IR στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Η ανάλυση αυτή 

πραγματοποιήθηκε στους ασθενείς με καρκίνο και στους μάρτυρες και οι 

ασθενείς με ΚΥΠ αποκλείστηκαν. 

 

Variable                              OR                         95% C.I. for OR    p-value 

 

Constant                 0.272                                                                  0.661 

Age (y)                               1.113       (1.05, 1.18)                           <0.001 

Smoke (packets per day)    0.568       (0.29, 1.10)                             0.094 

Adiponectin (ng/ml)           0.912                   (0.85, 0.98)                  0.016 

Total cholesterol (mg/dl)    0.998              (0.99, 1.01)       0.726 

 

BMI (m/kg
2
)         0.844       (0.73, 0.98)       0.023 

 

HOMA-IR                   0.991       (0.95, 1.04)       0.670 
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Παράμετροι P value

Αδιπονεκτίνη- Ca προστάτη 0,004 (ΟR 0,931)

HOMA-IR- Ca προστάτη 0,908

QUICKI- Ca προστάτη 0,943

Αδιπονεκτίνη, HOMA-IR, QUICKI 0.002 (OR = 0,916)

Αδιπονεκτίνη και ηλικία <0,001

Αδιπονεκτίνη και ΒΜΙ 0,014

Αδιπονεκτίνη και κάπνισμα 0,202

Αδιπονεκτίνη και CHOL 0,584

 

 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις παραμέτρων και αντίστοιχες σημαντικότητες 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Ο καρκίνος του προστάτη σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης. 

Επιπλέον, η χαμηλή αδιπονεκτίνη έχει προταθεί ως ένας ανεξάρτητος 

παράγοντας κινδύνου για αυτή την κακοήθεια. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης ήταν να εξετάσει αν οι χαμηλές συγκέντρωσεις αδιπονεκτίνης 

στον καρκίνο του προστάτη σχετίζονται με αντίσταση στην ινσουλίνη. 

Με βάση τα δεδομένα μας φαίνεται ότι οι  χαμηλές συγκεντρώσεις 

αδιπονεκτίνης στον καρκίνο του προστάτη δεν σχετίζονται με αντίσταση 

στην ινσουλίνη . Επιπρόσθετα, η μελέτη μας επιβεβαίωσε ότι ασθενείς με 

καρκίνο του προστάτη είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης 

στο πλάσμα σε σύγκριση με εκείνους με ΒΡΗ και τους υγιείς μάρτυρες.  

 Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο παρελθόν από την ομάδα μας 

(199), έχουμε εξετάσει τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με 

τα τεταρτημόρια της αδιπονεκτίνης. Στις αναλύσεις προσαρμοσμένες για την 

ηλικία, οι άνδρες στα δύο πρώτες τεταρτημόρια της αδιπονεκτίνης είχαν 69 

έως 73% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε σύγκριση 

με τους άνδρες στο χαμηλότερο τεταρτημόριο της αδιπονεκτίνης (OR = 0,27 

για τεταρτημόριο 3 σε σχέση με το τεταρτημόριο 1 και OR = 0,31 για το 

τεταρτημόριο 4 έναντι του τεταρτημορίου 1, P = 0,03). Η πολυπαραγοντική 

ανάλυση ως προς το ΒΜΙ, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την 

ινσουλίνη ενίσχυσε την παρατηρούμενη μείωση του κινδύνου. Δεν βρήκαμε 

καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τεταρτημορίου της αδιπονεκτίνης και 

τον κίνδυνο της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Σε γενικές γραμμές, 

το μέγιστο όφελος (οσον αφορα στην υψηλη τιμη αδιπονεκτινης και στην 

μειωμενη πιθανοτητα νοσησης απο καρκινο του προστατη) εμφανίστηκε σε 

επίπεδα πάνω από το μέσο εύρος, χωρίς να παρατηρηθεί πρόσθετη μείωση 

του κινδύνου στους άνδρες στο υψηλότερο τεταρτημόριο της αδιπονεκτίνης 

έναντι των ανδρών στο δεύτερο υψηλότερο τεταρτημόριο, γεγονός που 

υποδηλώνει μια τιμή cutoff  της αδιπονεκτίνης γύρω από τη διάμεση τιμή 

(8.7ng / ml στον πληθυσμό της μελέτης μας) πάνω από το οποίο ο κίνδυνος 

καρκίνου του προστάτη μειώνεται και κάτω από το οποίο είναι αυξημένος. Η 
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μείωση του κινδύνου του καρκίνου του προστάτη ήταν περίπου 73% για 

τους άνδρες με τα υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης και  με δεδομένο το 

γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε ανάλογη συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της 

αδιπονεκτίνης και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, θα μπορούσε 

κανείς να υποθέσει ότι η σχέση μεταξύ αδιπονεκτίνης και καρκίνοου του 

προστάτη είναι ειδική για τη νόσο. 

 Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι το σηματοδοτικό μονοπάτι μέσω 

του οποίου η αδιπονεκτίνη σχετίζεται με την ανάπτυξη του καρκίνου σε 

αυτούς τους ασθενείς.  Ενώ θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ένα πολύ 

λογικό μονοπάτι για τη συσχέτιση της αδιπονεκτίνης με την καρκινογένεση 

θα μπορούσε να είναι η αύξηση της ινσουλίνης και των σχετιζόμενων 

αυξητικών παραγόντων (που επάγουν την ανάπτυξη των ιστών), αυτό δεν 

φαίνεται να είναι η εξήγηση, τουλάχιστον στη δική μας μελέτη, δεδομένου ότι 

ούτε το HOMA-IR, ούτε QUICKI, συσχετίζονται με τον καρκίνο του 

προστάτη. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα αδιπονεκτίνης 

είχαν σημαντική επίδραση στον εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη (p-

value = 0.004, OR = 0,931, 95% CI = (0,888, 0,977)), ενώ ούτε το HOMA-IR 

ούτε QUICKI είχαν σημαντικές επιπτώσεις (p-value = 0,908 και 0,943 

αντίστοιχα). Οι επιδράσεις των επιπέδων αδιπονεκτίνης παρέμεινε 

στατιστικά σημαντική (p-value = 0.002, OR = 0,916, 95% CI = (0.867, 

0.968)) αφού ρυθμιστεί για HOMA-IR ή QUICKI. Στο σύνολό τους, τα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με τον καρκίνο του 

προστάτη, αλλά οι παράμετροι της αντίστασης στην ινσουλίνη δεν έδειξαν 

συσχέτιση.  

 Όπως αναφέρθηκε στο σκέλος του σκεπτικού διεξαγωγής της μελέτης, 

λίγες μελέτες είχαν μέχρι τώρα μελετήσει την σχέση ινσουλινοαντοχής και 

καρκίνου του προστάτη, οι πλείστες των οποίων έδειχναν μια αρνητική 

συσχέτιση των επιπέδων ινσουλίνης με τον καρκίνο του προστάτη, 

υποδεικνύοντας έτσι εμμέσως οτι η ινσουλινοαντοχή ίσως συμβάλλει στην 

καρκινογένεση (250, 251, 253). Δεδομένου του συνδυασμού που κάναμε 

στην μέτρηση της ινσουλινοαντοχής με τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης (και με 

διατήρηση της στατιστικά σημαντικής αντίστροφης σχέσης που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους η ινσουλίνη και η αδιπονεκτίνη και στο δικό μας 

δείγμα) ήμασταν σε θέση να προτείνουμε οτι αυτή η ινσουλινοαντοχή που 
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παρατηρείται σε ασθενείς με καρκίνο δεν σχετίζεται με τον καρκίνο. Κάτι που 

έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως να παίζει ρόλο είναι η φάση στην οποία 

μελετάται ο κάθε ασθενής, που σημαίνει οτι ένας ασθενής με φαινομενική 

ινσουλινοαντοχή ίσως να έχει περάσει σε έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που 

τελικά επιτυγχάνει μια μεταβολική ισορροπία (αντιρρόπηση της 

ινσουλινοαντοχής) με μεταβολικό κόστος τα αυξημένα επίπεδα ισνουλίνης, 

τα οποία όμως δεν δρουν ογκογενετικά μέσω του IGF και της ελλάτωσης 

των IGFBP1 και 3.  

 Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης της αδιπονεκτίνης στον καρκίνο μπορεί 

να διαμεσολαβούνται μέσω συγκεκριμένων οδών σηματοδότησης. Η 

ενεργοποίηση του πλειοτροπικού ΑΜΡΚ είναι μέρος του καταρράκτη 

σηματοδότησης του υποδοχέα της αδιπονεκτίνης (254). Μόλις 

ενεργοποιηθεί, το ΑΜΡΚ ασκεί άμεσες επιδράσεις σε συγκεκριμένα ένζυμα 

και μεταγραφικές ρυθμιστικές αρχές (255) και φωσφορυλιώνει και 

ενεργοποιεί τον TSC2, έναν καταστολέα του όγκου που ρυθμίζει αρνητικά τη 

σύνθεση πρωτεϊνών μέσω της αναστολής της mTOR (ομόλογο θηλαστικού 

του στόχου της ραπαμυκίνης) (166). Επίσης, η ενεργοποίηση του ΑΜΡΚ 

από την αδιπονεκτίνη ενεργοποιεί την ενδοθηλιακή συνθάση του 

μονοξειδίου του αζώτου –ΝΟ- (eNOS) και αυξάνει την παραγωγή του ΝΟ 

(43) με ταυτόχρονη αναστολή παραγωγής του υπεροξειδίου (ROS) (256). 

Η c-Jun ΝΗ2-τερματική κινάση (JNK) και ο μετατροπέας του σήματος και 

ενεργοποιητής της μεταγραφής 3 (STAT3) έχουν επίσης δειχθεί ότι είναι 

προς τα κάτω ρυμιστές (downregulators) της αδιπονεκτίνης (257). H JNK 

εμπλέκεται στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της 

απόπτωσης κατά την ανάπτυξη του όγκου (258). Επιπρόσθετα, η μείωση 

των επιπέδων αδιπονεκτίνης προκαλεί απορύθμιση του σηματοδοτικού 

μονοπατιου του STAT που συμβάλλει άμεσα στον κακοήθη μετασχηματισμό 

και την πρόοδο του καρκίνου του προστάτη (259). 

    

Χρησιμότητα της μελέτης και συσχέτιση με ενδεχόμενες κλινικές 

εφαρμογές στο μέλλον 

 Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής κατέληξε σε ένα 

συμπέρασμα στατιστικά σημαντικό που αποτελεί ένδειξη για μία αιτιολογική 

συσχέτιση μεταξύ αδιπονεκτίνης και καρκίνου του προστάτη. Η ένδειξη αυτή 
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μπορεί προς το παρόν να έχει σαφή διαγνωστικό χαρακτήρα στα πλαίσια 

έγκυρου εντοπισμού του καρκίνου του προστάτη και στο μέλλον μπορεί να 

έχει κλινική σημασία και εφαρμογές, αν υλοποιηθεί σε μορφή χορηγούμενης 

αδιπονεκτίνης ή αγωνιστών αυτής, που μπορεί να έχουν θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Η όλη μηχανιστική της δράσης της αδιπονεκτίνης που 

παρουσιάστηκε, συνοψίζεται παρακάτω, με παράλληλη αναφορά στις 

δοκιμές που γίνονται πλέον σε κλινικό επίπεδο, χωρίς όμως να έχουν 

εφαρμοστεί ακόμη σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. 

 

Αδιπονεκτίνη στην ογκογένεση και στην ανοσιακή απάντηση 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης 

δρουν μέσω της αύξησης της δραστηριότητας του mTOR, που εμπλέκεται σε 

πολλούς όγκους. Το μονοπάτι της αδιπονεκτίνης διαμεσολαβείται μέσω της 

ΑΜΡΚ. Σε συνθήκες υποξίας με έλλειψη θρέψης, συνθήκες που 

παρατηρούνται στο μικροπεριβάλλον της ανάπτυξης ενός όγκου, η ΑΜΡΚ 

ενεργοποιείται, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πηλίκου ΑΜΡ/ΑΤΡ και 

θεωρητικά προστατεύει με το να αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του όγκου και την αύξηση του καταβολισμού. Επίσης η 

ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ αναστέλλει το μονοπάτι του mTOR (260). 

Παράλληλα όμως η ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ αυξάνει την έκφραση των 

GLUT4 και πρακτικά της αυξημένης κατανάλωσης γλυκόζης, πράγμα που 

είναι χαρακτηριστικό κατά την αύξηση ενός όγκου.  

 Aν και αυτά τα δύο γεγονότα είναι προφανώς αντιφατικά, σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να παίζει η χρονική στιγμή στην εξέλιξη ενός όγκου, αφού στο 

αρχικό τουλάχιστον στάδιο, η υπερέκφραση των υποδοχέων αδιπονεκτίνης 

υφίσταται ακριβώς για να δράσει προστατευτικά και κατά της αύξησης του 

όγκου, ενώ σε πιο όψιμο στάδιο η υπερέκφρασή τους είναι αποτέλεσμα της 

προτεραιότητας που λαμβάνει πλέον ένας όγκος σε επίπεδο μεταβολικών 

απαιτήσεων. 

 Όσον αφορά στο κομμάτι της εμπλοκής της αδιπονεκτίνης στην 

ανοσιακή απάντηση, υπάρχουν αρκετά δεδομένα σε ερευνητικό επίπεδο 

που στοιχειοθετούν την αντι-φλεγμονώδη δράση της μέσω της αναστολής 

της σύνθεσης προφλεγμονωδών κυτοκινών και την προαγωγή της δράσης 

αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών με αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Οι 
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αντιφλεγμονώδεις δράσεις της αδιπονεκτίνης διαμεσολαβούνται μέσω της 

αναστολής της ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα NF-κB και μέσω 

της αναστολής της προσκόλλησης που κανονικά προκαλεί ο TNF-α. Επίσης, 

η αδιπονεκτίνη διαμεσολαβεί μία αύξηση των Μ2 κυττάρων (αντι-

φλεγμονώδεις δράσεις) σε σχέση με τα Μ1 κύτταρα (προ-φλεγμονώδης 

φαινότυπος) σε συνεργασία με την αντι-φλεμονώδη IL-10, της οποίας η 

δράση φαίνεται να υπερνικά τη δράση της προ-φλεγμονώδους IL-6.  (261). 

Το μονοπάτι STAT-3  επίσης σχετίζεται με την ενεργοποίηση της IL-10. 

Εκτός από την τάση που προσδίδει η αδιπονεκτίνη στον φαινότυπο των 

μακροφάγων, σχετίζεται και με την μετανάστευσή τους στο σημείο της 

φλεγμονής. Σε αθηρωματικά μοντέλα, η αδιπονεκτίνη μειώνει την 

μετανάστευση και συγκέντρωση των Τ κυττάρων στο σημείο της φλεγμονής. 

Παράλληλα όμως, υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη 

συμμετοχή της αδιπονεκτίνης σε φλεγμονώδεις διεργασίες, μέσω 

ενεργοποίησης προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. (262) Αυτά τα δύο 

φαινομενικά αντιφατικά φαινόμενα (αύξηση της ΑΜΡΚ που δρα διττά και 

ταυτόχρονη ύπαρξη αντι-φλεγμονωδών και προ-φλεγμονωδών ιδιοτήτων 

της αδιπονεκτίνης) μπορεί να έχουν μια εξήγηση ίσως πιο απλή από όσο 

φαίνεται, η οποία έγκειται στη συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης και στον 

τρόπο με τον οποίο αυτή μεταβάλλεται. 

 Μία μέση συγκέντρωση αδιπονεκτίνης είναι τα τα 10μg/ml, ενώ για να 

προαχθεί π.χ. η δράση της IL-10 χρειάζεται μια δόση περίπου 400% πάνω 

από την φυσιολογική, δηλαδή 40μg/ml. Με μια τέτοια δόση, οι δράσεις της 

αδιπονεκτίνης στρέφονται από τον μέχρι τότε προ-φλεγμονώδη φαινότυπο 

στον αντι-φλεγμονώδη και κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει σε ποσοστό 

260% π.χ. από απλή άσκηση (263). Άρα μπορεί κανείς να υποθέσει πως σε 

φυσιολογικά επίπεδα αδιπονεκτίνης, υπάρχει πλημμελής κορεσμός των 

υποδοχέων της, με συνοδό μειονεκτικό σήμα. Η αλλαγή που αναφέρθηκε 

νωρίτερα από Μ1 σε Μ2 μακροφάγα, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 

αυξημένες δόσεις αδιπονεκτίνης, που θεωρούνται ωφέλιμες και προάγουσες 

τον περιορσιμό ή τη μη επέκταση της φλεγμονής.  
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Εικόνα 8: Αδιπονεκτίνη και μονοπάτια καρκινογένεσης 
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Αδιπονεκτίνη ως πιθανός θεραπευτικός διαμεσολαβητής 

 Δεδομένων όλων των ευεργετικών δράσεων της αδιπονεκτίνης που 

περιγράφηκαν μέχρι τώρα, και με την λογική οτι οποιαδήποτε έρευνα γίνεται 

στη βασική επιστήμη οφείλει και πρέπει –στα πλαίσια του δυνατού- να 

βρίσκει κλινικές εφαρμογές, η έρευνα στράφηκε τα τελευταία χρόνια στην 

ενδεχόμενη χρήση της αδιπονεκτίνης σαν προστατευτικό ή θεραπευτικό 

παράγοντα. Επειδή η ανάπτυξη όλου του μορίου της αδιπονεκτίνης σαν 

φάρμακο είναι πολύ δύσκολη (λόγω του υψηλού βαθμού μη διαλυτότητας 

του καρβοξυτελικού άκρου της και της μη πλήρους χαρτογράφησης του 

ενεργού σημείου του μορίου της αδιπονεκτίνης) έγινε προσπάθεια να 

παραχθούν μικρότερα πεπτίδια, που όμως να παρουσιάζουν δράσεις 

παρόμοιες ή και ισχυρότερες με την αδιπονεκτίνη και ταυτόχρονα να 

υπόκεινται σε φαρμακευτικές ανδιαμορφώσεις και προσαρμογές. Επίσης η 

έρευνα έχει στραφεί προς την χρήση και πυροδότηση υπαρχόντων 

αγωνιστών της αλλά και ουσιών που μπορούν να ευοδώνουν τη  δράση της. 

 

Ο πρώτος αγωνιστής των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης που 

παράχθηκε ονομάζεται ADP355 και έχει συγγένεια με τους υποδοχείς της 

αδιπονεκτίνης AdipoR1/ AdipoR2 με λίγο μεγαλύτερη συγγένεια προς τον 

AdipoR1. Πρόκειται για ένα πεπτίδιο που μιμείται τη δομή της αδιπονεκτίνης 

και που πρακτικά αντιστοιχούσε στις δοκιμές σε δόση 50 ng/mL 

αδιπονεκτίνης, ενώ εμφάνισε σταθερότητα συγκεντρώσεων για τουλάχιστον 

30 λεπτά. Οι δράσεις του εμφάνισαν μια δοσο-εξαρτώμενη αναστολή της 

κυτταρικής ανάπτυξης μέσω κυρίως του AdipoR1, με ένα αποδεκτό όριο 

τοξικότητας σε επίμυες, προκαλώντας πολύ περιορισμένη έκταση 

παρανεργειών, όπως τρόμο και μειωμένη κινητικότητα των πειραματοζώων. 

(264)  

Παράλληλα, ερευνητές από την Ιαπωνία (265) ανακάλυψαν έναν ισχυρό 

αγωνιστή της αδιπονεκτίνης, τον AdipoRon (Αdipo R agonist), ο οποίος 

εμφανίζει συγγένεια και με τους δύο υποδοχείς  AdipoR1 και AdipoR2. 

Πρόκειται για ένα συνθετικό μικρο-μόριο που λαμβάνεται per os και 

συνδέεται in vitro και με τον Adipo R1 και με τον Adipo R2 και που έδειξε 

πολύ παραπλήσιες δράσεις με την αδιπονεκτίνη στους μυς και στο ήπαρ, 
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όπως την ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ και του μονοπατιού των PPΑRα και 

βελτίωσε την ινσουλινοαντοχή και τη δυσανεξία στη γλυκόζη σε επίμυες που  

τρέφονταν με διατροφή υψηλή σε λιπαρά, δράση που εξαφανιζόταν σε 

knock out ποντίκια για τους 2 υποδοχείς.  

Εναλλακτικά, σκέψεις για την εκμετάλλευση του μονοπατιού των PPARγ, 

οδήγησαν στον εντοπισμό PPARγ συνδετών, οι οποίοι φάνηκε οτι αυξάνουν 

την έκφραση και έκκριση της αδιπονεκτίνης με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο και 

οτι προάγουν την κυτταρική απόπτωση μέσω ενεργοποίησης των 

κασπασών. Ανάμεσα σε μη εκλεκτικούς και εκλεκτικούς συνδέτες, οι 

εκλεκτικοί φάνηκε να είναι ασφαλέστεροι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Εφατουταζόνη (Efatutazone), η οποία ήταν και ασφαλής και καλά ανεκτή 

από ασθενείς, αυξάνοντας παράλληλα την αδιπονεκτίνη πλάσματος και 

διατηρώντας αυξημένα επίπεδα για 21 ημέρες. (266). Δοκιμάστηκε σε 

ασθενείς με αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς και σε δοσολογίες 

0,15, 0,3 και 0,5 mg έδειξε μικρές παρενέργειες (ήπια αναιμία και οίδημα), 

βελτιώνοντας την πρόγνωση της νόσου.  (266)  

 

Αδιπονεκτίνη και σηματοδότηση στον εγκέφαλο 

 Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας 

που ασχολείται με την παχυσαρκία έχει στραφεί στην έρευνα για το 

σηματοδοτικό κύκλωμα της όρεξης στον εγκέφαλο. Η όρεξη ρυθμίζεται από 

την αλληλεπίδραση ορμονικών και νευρωνικών μηχανισμών. Ο εγκέφαλος 

μεταφράζει τα σήματα για τον έλεγχο και την ρύθμιση της ομοιόστασης της 

ενέργειας και τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της πρόσληψης τροφής 

και της κατανάλωσης ενέργειας. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

ορμονικά σήματα από την περιφέρεια αλληλεπιδρούν με νευρωνική 

ανάδραση. Ο τοξοειδής πυρήνας (ARC) του υποθαλάμου ενσωματώνει 

περισσότερες από τις ενέργειες του ομοιοστατικού μηχανισμού ανάδρασης. 

Ο τοξοειδής πυρήνας του υποθαλάμου  δέχεται την αλληλεπίδραση 2 

αντίστροφων νευρωνικών κυκλωμάτων, ενός ορεξιογόνου και ενός 

ανορεξιογόνου. Τα δύο κυκλώματα στέλνουν σήματα, κυρίως στον 

παρακοιλιακό πυρήνα (PVN) 3 αλλά επίσης και σε άλλους πυρήνες του 

υποθαλάμου,  και στη συνέχεια διαμορφώνεται άμεσα η συμπεριφορά 

σίτισης. Τα κυκλώματα επηρεάζονται από περιφερικά ορμονικά σήματα που 
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είναι σε θέση να διασχίζουν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό. Οι περιφερικοί 

παράγοντες μπορούν να χωριστούν σε εκείνους που ρυθμίζουν το καθεστώς 

ενέργειας μακροπρόθεσμα και παράγονται από τον λιπώδη ιστό (λεπτίνη, 

αδιπονεκτίνη) και το πάγκρεας (ινσουλίνη) και βραχυπρόθεσμα, όπως το 

σήμα για πείνα της γκρελίνης (παράγεται στο στομάχι), και οι ορμόνες του 

εντέρου (πεπτίδιο ΥΥ (3-36) (ΡΥΥ (3-36) , παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) 

και οξυντομοντουλίνη). Παράλληλα, οι ινκρετίνες GLP-1, το εξαρτώμενο από 

τη γλυκόζη ινσουλινοτροπικό πεπτίδιο (GIP), και ενδεχομένως η 

οξυντομοντουλίνη βελτιώνουν την απόκριση του παγκρέατος να εκκρίνει 

ινσουλίνη. 

                                                                                                                                                   

Η επανάσταση στον τομέα της νευροενδοκρινολογίας και της όρεξης έχει 

εμπλέξει πλείστες ορμόνες και πεπτίδια στην ρύθμιση της συμπεριφοράς 

σίτισης. Όσο περισσότερο ένα άτομο παίρνει βάρος, τόσο πιο πολλή λεπτίνη 

εκκρίνεται (μαζί με την ινσουλίνη) που οδηγεί σε ένα ανασταλτικό κύκλωμα 

με τον υποθάλαμο, το οποίο με τη σειρά του μειώνει την όρεξη και την 

κατανάλωση τροφίμων και αυξάνει τις δαπάνες ενέργειας και τον 

συμπαθητικό τόνο. Aντίθετα, η ασιτία μειώνει τα επίπεδα λεπτίνης, 

αναστέλλει την όρεξη και αυξάνει τον παρασυμπαθητικό τόνο, διατηρώντας 

την κατανάλωση ενέργειας για το ίδιο χρονικό διάστημα.  
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Εικόνα 9: Ορμονική επίδραση ΓΕΣ και σηματοδότηση στον εγκέφαλο 

(Μερικώς τροποποιημένο από Michalakis & leRoux 2012 (267)) 
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Αρχικές μελέτες είχαν θεωρήσει οτι η αδιπονεκτίνη δεν εκφράζεται στον 

εγκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να διέλθει τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό, με 

αποτέλεσμα να μην ανιχνεύεται αδιπονεκτίνη στο ΕΝΥ. (268) Αργότερα 

όμως, διαπιστώθηκε παρουσία αδιπονεκτίνης στο ΕΝΥ μετά από περιφερική 

έγχυσή της. Παρόλο που mRNA αδιπονεκτίνης βρέθηκε στον εγκέφαλο 

πειραματοζώων, στον άνθρωπο έχουν γίνει αναφορές για πιθανή παρουσία 

του στην υπόφυση (269).  

Όσον αφορά στους υποδοχείς της, έχουν βρεθεί και πιστεύεται οτι 

εκφράζονται στον υποθάλαμο και στην υπόφυση επίμυων και μάλιστα 

προκαλούν μείωση βάρους με τάση για αύξηση της οξείδωσης των λιπαρών 

οξέων, σε αντίθεση με άλλη μελέτη όπου περιφερική έγχυση αδιπονεκίνης 

διέγειρε την ΑΜΡΚ προς αύξηση πρόσληψης τροφής και μείωση 

κατανάλωσης ενέργειας σε επίμυες. (270).  

Δεδομένου οτι πολλή βιβλιογραφία έχει αναφερθεί στην διάδραση (cross-

talk) λιπώδους ιστού και εγκεφάλου, σε συνάρτηση κυρίως με την ενεργειακή 

δαπάνη και το oρεξιογόνο ή ανορεξιογόνο μονοπάτι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πιθανή συμμετοχή της αδιπονεκτίνης σε αυτήν την 

ανταλλαγή. Όντως, έκφραση των AdipoR1 και AdipoR2 διαπιστώθηκε στον 

τοξοειδή πυρήνα και στον οπίσθιο πυρήνα του υποθαλάμου, ενώ 

ενδομυελική έγχυση αδιπονεκτίνης έδειξε μείωση της πρόσληψης τροφής 

μέσω της ενεργοποίησης των δράσεων της λεπτίνης τόσο στο ανορεξιογόνο 

NPY όσο και στο ανορεξιογόνο Agrp. (271) 

Επίσης, τα επίπεδα αδιπονεκτίνης παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με τα 

επίπεδα ΝΡΥ, κάτι που πρακτικά σημαίνει οτι αυξημένη αδιπονεκτίνη 

αναστέλλει τη δράση του ορεξιογόνου συστήματος στον εγκέφαλο, δράση η 

οποία θα μπορούσε εν δυνάμει να αποδειχθεί χρήσιμη σε απόπειρες 

περιορισμού της όρεξης, τόσο σε ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές, όσο 

και σε ασθενείς με καρκίνο, όπως στην ομάδα που μελετήσαμε. (272) 

 

Στόχοι για μελλοντική έρευνα 

 

Λαμβάνοντας υπ’οψιν τα παραπάνω, την πιθανή δηλαδή χρήση της 

αδιπονεκτίνης σαν φαρμακευτικό παράγοντα και την πιθανή της δράση στον 
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εγκέφαλο και την όρεξη, ανοίγεται ένα ευρύ πεδίο έρευνας που θα μπορούσε 

να δοκιμάσει στο μέλλον:  

- την αδιπονεκτίνη (σε μορφή αγωνιστών) σε θεραπευτικά πρωτόκολλα 

καρκίνου του προστάτη και την πιθανή της δράση στην καλύτερη έκβαση της 

νόσου είτε απευθείας είτε μέσω των μεταβολικών της δράσεων 

- την αδιπονεκτίνη (σε περιφερική η κεντρική έγχυση) στον επηρεασμό της 

όρεξης σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, κάτι που θα καθόριζε τη 

συμπεριφορά σίτισης απευθείας ή μέσω των μεταβολικών μονοπατιών. 

 

Πλεονεκτήματα μελέτης: Παρά την καλά περιγραφείσα συσχέτιση των 

επιπέδων της ινσουλίνης και των παραμέτρων αντίστασης στην ινσουλίνη 

για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη, καμία μελέτη μέχρι στιγμής 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν έχει μελετήσει ποτέ τις πιθανές 

συσχετίσεις που θα μπορούσαν να συνδέσουν τα επίπεδα αδιπονεκτίνης, τα 

επίπεδα ινσουλίνης και το HOMA-IR και QUICKI για την εμφάνιση καρκίνου 

του προστάτη, δεδομένου ότι η αδιπονεκτίνη σχετίζεται με την αντίσταση 

στην ινσουλίνη, αφενός, και τον καρκίνο του προστάτη, εφ’ετέρου. Προς 

γνώση μας, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που περιγράφηκε ποτέ στη 

βιβλιογραφία με σκοπό να εξετάσει τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης και τις 

παραμέτρους αντίστασης στην ινσουλίνη ταυτόχρονα σε μια ισχυρή ομάδα 

ασθενών που αποτελείται από όλες τις οντότητες που ασχολούνται με την 

παθολογία του προστάτη. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά προσφέρουν 

πολύ πρωτότυπες προσεγγίσεις σε όλη την δράση και την παρουσία του 

λιπώδους ιστού και των προϊόντων του. 

 

Προτεινόμενος μηχανισμός: Ένας προτεινόμενος μηχανισμός που μπορεί 

να δικαιολογήσει τα αποτελέσματά μας και πράγματι να απομονώσει τις 

παραμέτρους αντίστασης της ινσουλίνης από την ινσουλίνη per se είναι το 

γεγονός ότι η ινσουλίνη μπορεί να αυξηθεί πράγματι σε ασθενείς που 

πάσχουν από καρκίνο του προστάτη (όπως φαίνεται σε άλλες μελέτες), σε 

μια προσπάθεια να αντισταθμίσει τα μεταβολικά εμπόδια, ενώ οι παράμετροι 

της αντίστασης στην ινσουλίνη μπορεί να είναι φυσιολογικές και να μην 

σχετίζονται με την αδιπονεκτίνη, δεδομένου ότι το σώμα ξεπερνά τα εμπόδια 

και τελικά καταφέρνει να εγκταστήσει μια μεταβολική ισορροπία. Επιπλέον, η 



 78 

μελέτη μας δεν διαπίστωσε καμία σημαντική συσχέτιση της ινσουλίνης με 

τον καρκίνο, ένα εύρημα που συσχετίζεται με την έλλειψη συσχέτισης  των 

παραμέτρων αντοχής στην ινσουλίνη με τον καρκίνο. Η μελέτη μας βέβαια 

δεν αποκλείει την επίδραση της αντίστασης στην ινσουλίνη στον καρκίνο του 

προστάτη, όπως αυτό έχει επιβεβαιωθεί και σε προηγούμενες μελέτες. Παρ 

'όλα αυτά, το γεγονός ότι τα επίπεδα της ινσουλίνης στη μελέτη μας δεν 

σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη, ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για 

εμάς να μελετήσουμε και να καταγράψουμε την επιρροή της αδιπονεκτίνης 

αμιγώς στον καρκίνο του προστάτη με ανεξάρτητο τρόπο, που δεν θα ήταν 

εφικτό διαφορετικά. 

 

Περιορισμοί μελέτης: Η φύση της παρατήρησης της μελέτης μας εισάγει 

κάποιους περιορισμούς. Η αντιστοίχιση ασθενών-μαρτύρων αποκλείει τη 

δημιουργία ενός μηχανισμού συνάφειας μεταξύ συγκεντρώσεων 

αδιπονεκτίνης και την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη, κατά συνέπεια 

απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για να διερευνηθεί πληρέστερα αυτή η 

σχέση. Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης ήταν χαμηλότερα σε περιπτώσεις 

καρκίνου του προστάτη από τους μάρτυρες, παρά το χαμηλότερο μέσο όρο 

ΒΜΙ που εμφάνιζαν οι ασθενείς με καρκίνο, υποδεικνύοντας έτσι ότι η 

σύνδεση μεταξύ της αδιπονεκτίνης και του καρκίνου του προστάτη είναι 

ανεξάρτητη από τη συνολική παρουσία λιπώδους ιστού. Όσον αφορά τις 

παραμέτρους αντίστασης στην ινσουλίνη, τα επίπεδα ινσουλίνης δεν 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ασθενών με καρκίνο και των ματρύρων, 

επομένως δεν παρουσιάζουν κανένα μηχανισμό συνάφειας, παρά τα 

χαμηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης. 
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Συμπέρασμα 

 

Παρά τους περιορισμούς του σχεδιασμού, η μελετη μας είναι πρώτη από ότι 

μπορούμε να δούμε βιβλιογραφικά, στην οποία γίνεται σύγκριση των 

επιπέδων αδιπονεκτίνης και των παραμέτρων της ινσουλινοαντοχής σε ένα 

επαρκές δείγμα ασθενών με καρκίνο του προστάτη, σε μια προσπάθεια να 

γίνει διάκριση μεταξύ της απευθείας per se δράση της αδιπονεκτίνης στον 

καρκίνο του προστάτη, σε σύγκριση με την καλά μέχρι τώρα μελετηθείσα 

δράση μέσω οδών ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Η επίπτωση της 

αδιπονεκτίνης σε καρκινικούς ασθενείς έχει ήδη τεκμηριωθεί από την ομάδα 

μας και άλλες ομάδες. Παρ 'όλα αυτά, αυτή είναι η πρώτη άμεση απόπειρα 

ποτέ να απομονώσει την αδιπονεκτίνη από την ευαισθησία στην ινσουλίνη 

και η πρώτη έμμεση απόδειξη ότι η αδιπονεκτίνη μπορεί να ενεργεί per se 

στην παθογένεση του καρκίνου μέσω μιας από τις ανωτέρω οδούς, αλλά όχι 

εκείνη της αντίστασης στην ινσουλίνη. Αν περαιτέρω μελέτες σε άλλες 

κακοήθειες δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα, αυτό θα ενισχύσει μια τέτοια 

συσχέτιση. Εν ολίγοις, δείξαμε ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

αντιπονεκτίνης στο πλάσμα που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου 

του προστάτη σε αυτόν τον πληθυσμό των Ελλήνων ανδρών και ότι όλες οι 

συσχετίσεις υπάρχουν ανεξάρτητα από το μονοπάτι της ευαισθησίας στην 

ινσουλίνη, η οποία μέχρι στιγμής έχει προταθεί να είναι η κύρια συνέπεια της 

αντιπονεκτίνης στην καρκινογένεση. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν 

ότι η αδιπονεκτίνη μπορεί να εμπλέκεται στην ανάπτυξη του καρκίνου του 

προστάτη per se. 

 

Σε συνδυασμό με το γεγονός οτι η αδιπονεκτίνη πλέον δοκιμάζεται ως 

θεραπευτικός παράγων σε κλινικό επίπεδο, παράλληλα με τις ενδείξεις για 

την δράση της στο σηματοδοτικό σύστημα του εγκεφάλου που ελέγχει την 

όρεξη, ελπίζουμε οτι τα αποτελέσματά μας μπορούν στο μέλλον να 

συμβάλλουν σε μία πιο συστηματική αντιμετώπιση του καρκίνου που 

σχετίζεται με την παχυσαρκία.  
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ABSTRACT

Purpose Adiponectin, an adipose tissue-derived hormone with insulin-sensitizing effect, has been inversely
associated with several hormonally dependent malignancies. Prostate cancer is associated with low levels of
adiponectin, which have been proposed as an independent risk factor for this malignancy. Aim of this study was
to examine whether hypoadiponectinaemia in prostate is associated with insulin resistance.

Experimental Design Plasma samples and covariate data in the context of a case–control study of 300 Greek
men were evaluated including 75 patients with prostate cancer, 75 patients with benign prostatic hyperplasia
(BPH) and 150 age-matched healthy controls.

Results Patients with prostate cancer had significantly lower plasma adiponectin levels compared with the
other two groups, that is BPH patients and healthy controls (7�4 � 5 ng/mL vs. 11�5 � 6�4 ng/mL and
12�8 � 8 ng/mL, respectively). On the other hand, no statistically significant differences were found between
patients with prostate cancer and the other two groups for both HOMA-IR and QUICKI (P-value = 0�551). As
expected, in all three groups, the levels of adiponectin correlated negatively with HOMA-IR (rho = �0�214,
P-value = 0�006), QUICKI (rho = 0�214, P-value = 0�006) and insulin levels (rho = 0�942, P-value<0�001).
Conclusion In spite of what would have been expected from the relevant literature, our data suggest that the
hypoadiponectinaemia in prostatic cancer does not appear to be associated with insulin resistance.

Keywords Adiponectin, biomarkers, epidemiology, HOMA-IR, insulin resistance, prostate cancer, QUICKI.
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Introduction

Adiponectin is an endogenous insulin-sensitizing adipocyte-

secreted cytokine that also exerts anti-inflammatory and anti-

atherosclerotic effects. It is abundantly produced by the adipose

tissue, and its levels in the blood correspond to 0�01–0�05% of

serum proteins [1]. Obesity lowers its levels in the circulation

and its expression in adipose tissue [2]. Adiponectin mediates

its action via two receptors, AdipoR1 and AdipoR2, although a

third receptor, t-cadherin has also been suggested [3].

Overweight and obesity are established risk factors for sev-

eral cancers. Furthermore, epidemiological data suggest an

association between low adiponectin levels and increased risk

for the development of several cancers independently of other

risk factors [4]. More specifically, several authors report an

inverse association between adiponectin levels and breast can-

cer risk [5–7], endometrial cancer [8–10] and colorectal cancer

[11,12]. Significant association between adiponectin and pan-

creatic [13] and oesophageal cancers [14] has also been found,

while low adiponectin has been associated with haematological

malignancies, [15] as renal [16] and liver malignancies [17]. We

have previously shown an inverse correlation between adipo-

nectin levels and prostate cancer [18]. In addition, adiponectin

has been inversely associated with insulin and sex steroid lev-

els, both of which have positive associations with risk of hor-

monally dependent cancers including prostate cancer [19].

Adiponectin functions mainly as an insulin-sensitizing agent

by reducing hepatic glucose production and enhancing insulin

action in the liver [3,20]. Adiponectin levels are low in states of

insulin resistance and increased in insulin-sensitive states,
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while they negatively correlate with levels of fasting insulin,

glucose and triglycerides [21,22]. The administration of insulin

sensitizers significantly increases serum adiponectin levels in

insulin-resistant humans [23]. Further evidence for a key role

for adiponectin in glucose homoeostasis is the hepatic insulin

resistance found in rodents and humans lacking adiponectin

[24].

In a previously published large case–control study of patients

with prostate cancer and patients with benign prostatic

hypertrophy (BPH), by one of our two groups, it has been

reported a 70% reduced risk for prostate cancer in men with the

highest adiponectin levels, independent of age, BMI and other

factors. Moreover, in this study, prostate tissue samples from

patients with prostatic cancer exhibited a lower expression of

adiponectin receptors compared with benign prostate hyper-

trophy tissues, suggesting a role of adiponectin in the patho-

genesis of prostate cancer [18]. These data were in agreement

with other epidemiological studies suggesting an inverse rela-

tionship between adiponectin levels and risk for prostate cancer

[25–28]. Regarding the molecular level of this potential associ-

ation, several haplotype-tagging SNPs of ADIPOQ and ADI-

POR1, previously related to diabetes, insulin resistance,

coronary artery disease and other cancers, were significantly

associated with prostate cancer risk [29]. The association

between low adiponectin levels and increased risk for prostate

cancer may be casually related or may be both independent

consequences of obesity [30,31].

Hyperinsulinaemia (the hallmark of insulin resistance)

[32,33], and the increase in bioavailable insulin-like growth

factor I (IGF-I) may be involved in tumour initiation and pro-

gression in insulin-resistant patients, by promoting cellular

proliferation and inhibiting apoptosis [34–36]. Obesity-induced

insulin resistance reflects the presence of chronic low-grade

inflammation, which has been implicated in several tumori-

genic processes either directly or via the overproduction of

reactive oxygen species (ROS) that can damage DNA contrib-

utes to mutagenesis and carcinogenesis [37,38]. Finally, several

groups have studied the impact of insulin resistance on pros-

tate cancer development. More specifically, Hsing et al. [39]

reported insulin resistance and increased prostate cancer risk.

Similar data were published by several other groups [40–42].
Taking the above-mentioned studies into account, it has been

shown that patients with prostate cancer may exhibit insulin

resistance. Aim of this study was to examine whether the low

levels of adiponectin in patients with prostate cancer may be

associated with insulin resistance, as expected. As a result, we

have measured insulin resistance in patients with prostate

cancer, benign prostatic hyperplasia (BPH) and age- and

weight-matched normal controls. Insulin resistance was

assessed by the homoeostatic assessment of insulin resistance

(HOMA-IR) and the quantitative insulin sensitivity check index

(QUICKI). Our population was composed of patients suffering

from prostate cancer, benign prostate hypertrophy and an-

thropometrically matched controls.

Methods

Study subjects
Over a period of 2�5 years, we recruited 300 patients (75

patients with newly diagnosed prostate cancer, 75 BPH patients

and 150 control subjects) at the Laikon University Hospital,

Athens, Greece and the Heraklion University Hospital, Crete,

Greece. Patients were recruited from the outpatient depart-

ment, as well as from the inpatient wards. Inclusion criteria:

obstructive symptoms of the urinary tract (incontinence, drib-

bling, frequent urination) or an abnormal PSA value in a rou-

tine screening testing. Both of the criteria might raise suspicions

on the pathology of the prostate, implying either the existence

of a malignancy, or BPH, or even no pathology at all. Diagnosis

of prostate cancer or BPH was based on the clinical examination

(Per Rectum examination), ultrasound (U/S) imaging and,

finally, biopsy and pathohistological confirmation in all

patients. Controls were considered patients who presented

with symptoms of the urinary tract, or a high PSA level, but

whose biopsies revealed no pathology at all and whose clinical

evaluation showed no enlargement of the prostate gland.

Exclusion criteria: presence of previous or present neoplastic

disease at any other site, previous prostate cancer or other

major chronic disease, while five of the patients with cancer

(6�7%) had metastases at the time of diagnosis. Follow-up

information was available from hospital charts of all patients.

All patients agreed to participate in the study and signed rel-

evant forms in advance. The study was approved by the ethics

committee of both Hospitals.

Serum measurements
Fasting blood samples were obtained in the morning and

immediately centrifuged and stored at �70°C until assaying. To

avoid any potential confounding factors that might alter the

measurements during mechanical manipulation or stressing of

the prostate gland, all blood drawings were performed before

the biopsy was performed. Serum concentrations were deter-

mined using radioimmunoassays (Linco Research, St. Charles,

MO, USA) for adiponectin and using double antibody radio-

immunoassays (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, TX,

USA) for insulin. For total adiponectin, the intra-assay CV was

1�78–6�21%, the interassay CV was 6�90–9�25%, and the sensi-

tivity of the assay was 1 ng/mL. For insulin, the intra-assay CV

was 4�5–8�3%, the interassay was 4�7–12�2%, and the sensitivity

of the assay was 1�3 uIU/mL. HOMA-IR and QUICKI were

calculated via the already widely accepted ratios, which com-

bine fasting glucose measurements and fasting insulin values.
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QUICKI was calculated as QUICKI = 1 / (log (fasting insulin

lU/mL) + log(fasting glucose mg/dL)), and HOMA was cal-

culated as HOMA = Glucose 9 Insulin/22�5. Samples were

measured in three batches for each assay using the same stan-

dards and controls. Medical and technical assistants were

blinded with respect to case or control status.

Statistical analyses
Qualitative characteristics of the subjects are expressed as fre-

quencies and percentages, and quantitative characteristics are

reported as mean � standard deviation (SD) or median

(range). Comparisons between groups were conducted using

Pearson’s chi-square test for categorical variables and Kruskal–
Wallis test along with Mann–Whitney test for continuous

measures. The linear relationship between adiponectin and

anthropometric and biochemical measures is summarized

using Spearman’s correlation coefficient. A two-sided level of

a = 0�05 was used to determine statistical significance of

reported associations. All analyses were performed using SPSS

17 (Texas Instruments, Chicago, IL, USA) and SAS version 8�2
for UNIX (SAS Institute, Cary, NC, USA).

Results

The three groups were similar with regard to anthropometric

variables and had comparable lipid and metabolic profiles.

Adiponectin was not significantly associated with age

(r = 0�09, P = 0�22) for subjects without prostate cancer. Cor-

relations were very similar among cases with respect to age

and BMI. As positive control, we have used the well-docu-

mented association between adiponectin levels and insulin

resistance. For this purpose, we have used HOMA-IR and

QUICKI tests. To test whether the median values of adipo-

nectin levels are equal in all three groups (patients with

prostate cancer, benign hypertrophy patients and controls) we

performed the Kruskal–Wallis test. The resulting P-value

(0�025) revealed that the median values are not equal in all

three groups. In our sample, the median adiponectin value for

patients with prostate cancer was 7�62 ng/mL, for the benign

hypertrophy patients was 8�84 ng/mL and for controls was

9�70 ng/mL. The same test did not reveal statistically signifi-

cant differences between these 3 groups for the levels of

HOMA-IR and QUICKI (P-value = 0�551), meaning that our

data clearly suggest that insulin resistance does not appear to

be implicated in the development of prostate cancer, as we

were not able to document any association between degree of

insulin resistance and the development of prostate cancer.

Note that adiponectin is significantly correlated with HOMA-

IR (rho = �0�214, P-value = 0�006), QUICKI (rho = 0�214,
P-value = 0�006) and insulin levels (rho = 0�942,
P-value < 0�001) (Table 1).

To investigate the association between adiponectin and

prostate cancer, we have excluded from the analysis the BPH

patients and performed univariate and multivariate logistic

regressions on the controls and patients with prostate cancer.

We were interested in testing whether the effects of adiponectin

levels on prostate cancer were independent of the levels of

markers of insulin sensitivity, HOMA-IR and QUICKI. Uni-

variate analysis showed adiponectin levels had significant

effect on identifying prostate cancer (P-value = 0�004,
OR = 0�931, 95% C.I. = (0�888, 0�977)), while neither HOMA-IR

nor QUICKI had significant effects (P-value = 0�908 and 0�943,
respectively). The effects of adiponectin levels remained sta-

tistically significant (P-value = 0�002, OR = 0�916, 95%
C.I. = (0�867, 0�968)) after we adjusted for HOMA-IR or

QUICKI. Moreover, the effects of adiponectin levels remained

statistically significant (P-value = 0�016, OR = 0�915, 95%
C.I. = (0�851, 0�983) for adiponectin) even after adjusting for

possible confounding by age (P-value < 0�001), BMI (P-

value = 0�014), smoking (number of packets per day) (P-

value = 0�202) and cholesterol levels (P-value = 0�584), in a

multivariate logistic regression analysis. Table 2 presents the

results from the last multivariate logistic model with the addi-

tion of HOMA-IR.

Discussion

Prostate cancer is associated with low adiponectin levels. Fur-

thermore, low adiponectin has been proposed as an indepen-

dent risk factor for this malignancy. Aim of the current study

was to examine whether hypoadiponectinaemia in prostate

cancer leads to insulin resistance. We have found that patients

with prostate cancer had significantly lower plasma adiponec-

tin levels compared to those with BPH and to the age-matched

healthy controls. The levels of adiponectin correlated nega-

tively with HOMA-IR, QUICKI and insulin. Irrespective of the

adiponectin levels, no statistically significant differences were

evident between patients with prostate cancer as compared to

the other two groups for HOMA-IR and QUICKI. Based on

these data, we speculate that hypoadiponectinaemia in pros-

tatic cancer does not appear to lead to insulin resistance.

In a previously published study by our group [18], we have

examined the risk for prostate cancer as compared to the

quartiles of adiponectin concentration. In analyses adjusted for

age, men in the top two quartiles of adiponectin had a 69 to 73%

reduced risk of prostate cancer as compared to men in the

lowest quartile of adiponectin concentration (OR = 0�27 for

Quartile 3 versus Quartile 1 and OR = 0�31 for Quartile 4 versus

Quartile 1, P = 0�03). Multivariate adjustment for BMI, smoking

status, alcohol use and insulin strengthened the observed

reduction in risk. We found no significant association between

quartile of adiponectin and risk of BPH. On the whole, maximal
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benefit occurred at levels above the median range, with no

additional risk reduction observed in men in the highest

quartile of adiponectin over men in the second highest quartile,

suggesting a cut-point value of adiponectin around the median

(8�7 ng/mL in our study population) above which risk of

prostate cancer is reduced and below which it is elevated. The

decrease in prostate cancer risk was approximately 73% for

men with higher adiponectin levels; given the fact that no

similar association was observed between adiponectin level

and BPH, one could hypothesize that the link between adipo-

nectin and prostate cancer is specific to the disease.

The next question that arises is the pathway via which

adiponectin relates to the development of cancer in these

patients. Whereas one could assume that a very reasonable

pathway for adiponectin to relate to carcinogenesis could be the

increase of insulin and concurrent increase of insulin-like

growth factors (therefore inducing growth of tissues), this does

not appear to be the case, at least in our study, as neither

HOMA-IR nor QUICKI correlate with prostate cancer. Uni-

variate analysis showed adiponectin levels had significant

effect on identifying prostate cancer (P-value = 0�004,
OR = 0�931, 95% CI = (0�888, 0�977)), while neither HOMA-IR

nor QUICKI had significant effects (P-value = 0�908 and 0�943,
respectively). The effects of adiponectin levels remained sta-

tistically significant (P-value = 0�002, OR = 0�916, 95%
C.I. = (0�867, 0�968)) after we adjusted for HOMA-IR or

QUICKI. On the whole, adiponectin levels showed a negative

correlation with prostate cancer, but insulin resistance param-

eters showed no correlation.

The potential mechanisms of adiponectin action in cancer can

be mediated via specific signalling pathways. Several signalling

molecules such as 50-AMP-activated protein kinase (AMPK),

Table 1 Descriptive characteristics of prostate cancer cases (n = 75), subjects with BPH (n = 75) and controls subjects (n = 150).
Categorical data are presented as absolute (n) and relative (%) frequencies, and continuous variables as presented as median (min,
max). Statistical analysis includes chi-square test (for categorical variables) and Kruskal–Wallis test (for continuous variables)

Variable Cases BPH Controls P-value

PSA (ng/mL) 11�0 (1�0, 250�0) 5�8 (1�0, 22�0) 3�3 (0�5, 30�0) < 0�001
Age (years) 72�0 (48�0, 86�0) 69�0 (54�0, 85�0) 65�0 (41�0, 86�0) <0�001
BMI (kg/m2) 25�9 (19�6, 40�4) 26�1 (19�4, 36�7) 27�0 (21�0, 36�0) 0�055
Current smoker, n/N (%) 20/66 (30) 20/72 (28) 44/120 (37)

Alcohol use, n/N (%) 9/43 (21) 17/61 (28) 19/72 (26)

Adiponectin (ng/mL) 7�6 (1�6, 25�1) 8�8 (0�9, 29�3) 9�7 (1�1, 43�2) 0�025
Insulin (uIU/mL) 10�5 (3�5, 166�6) 10�9 (3�6, 62�3) 11�2 (3�0, 147�3) 0�358
Glucose (mg/dL) 99�0 (60�0, 352�0) 100�5 (66�0, 333�0) 98�0 (67�0, 337�0) 0�957
Total cholesterol (mg/dL) 188�0 (112�0, 305�0) 184�0 (108�0, 320�0) 209�0 (120�0, 338�0) 0�385
HDL cholesterol (mg/dl) 50�5 (25�0, 82�0) 50�0 (26�0, 87�0) 48�0 (25�0, 94�0) 0�397
LDL cholesterol (mg/dL) 125�0 (20�0, 225�0) 118�0 (45�0, 241�0) 136�5 (0�0, 276�0) 0�149
Triglycerides (mg/dL) 97�0 (36�0, 452�0) 116�0 (36�0, 552�0) 133�5 (37�0, 287�0) 0�081
HOMA-IR 2�5 (0�8, 48�4) 2�5 (0�8, 22�1) 2�7 (0�6, 90�9) 0�551
QUICKI 0�3 (0�2, 0�4) 0�3 (0�3, 0�4) 0�3 (0�2, 0�4) 0�551

Table 2 Multivariate logistic regression results of the effects of
adiponectin, age, smoking, ΒΜΙ, cholesterol levels and
HOMA_IR on identifying prostate cancer. This analysis was
performed on the controls and patients with prostate cancer
only, that is the BPH patients were excluded

Variable OR 95% C.I. for OR P-value

Constant 0�272 0�661
Age (year) 1�113 (1�05, 1�18) < 0�001
Smoke (packets per day) 0�568 (0�29, 1�10) 0�094
Adiponectin (ng/mL) 0�912 (0�85, 0�98) 0�016
Total cholesterol (mg/dL) 0�998 (0�99, 1�01) 0�726
BMI (m/kg2) 0�844 (0�73, 0�98) 0�023
HOMA-IR 0�991 (0�95, 1�04) 0�670
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nuclear factor-kB (NF-kB), peroxisome proliferator-activated

receptor (PPAR)-a and p38 mitogen-activated protein (MAP)

kinase are known to mediate adiponectin-induced metabolic

effects. Activation of the pleiotropic AMPK is part of the sig-

nalling cascade downstream of adiponectin receptor [43,44].

AMPK phosphorylates and activates TSC2, a tumour suppres-

sor that negatively regulates protein synthesis by inhibiting the

mammalian homologue of target of rapamycin (mTOR), which

has been associated with colon, breast, prostate, ovarian, liver

and lung cancer [45]. It should be noted here that adiponectin

inhibits superoxide production (ROS), possibly through inhi-

bition of cellular NADPH oxidase activity. Adiponectin may

also regulate angiogenesis negatively (independently of

AMPK) through the induction of apoptosis in vascular endo-

thelial cells by activating the caspase cascade, a group of

apoptotic enzymes, which in turn leads to cell death [46].

c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) and signal transducer and

activator of transcription 3 (STAT3) were also shown to be

downstream effectors of adiponectin [47]. JNK is involved in

the regulation of cell proliferation and apoptosis during tumour

development [48], while the decrease in adiponectin levels

causes a dysregulation of the STAT system that directly con-

tributes to malignant transformation and prostate cancer pro-

gression [47,49].

A proposed mechanism that could possibly explain our

findings is that the grade of insulin resistance in an obese

subject could be irrelevant to the presence of cancer, as the

body manages to overcome the insulin resistance and finally

establish a new metabolic equilibrium.

Study Strengths
Despite the well-described association of insulin levels and

insulin resistance parameters with the occurrence of prostate

cancer, no study so far in the world literature has ever studied

the possible correlations that might link adiponectin levels,

insulin levels and HOMA-IR and QUICKI to prostate cancer

occurrence, given that adiponectin is related to insulin resis-

tance on one hand, and prostate cancer, on the other hand. The

fact that insulin levels were found to be increased in most of the

studies made it difficult to study the insulin resistance param-

eters in comparison with adiponectin levels, as both were on

the same side and no distinction could be made between the

causal mechanism (i.e. the low levels of adiponectin vs the high

levels of insulin and insulin resistance).

To our knowledge, this is the first ever described study in the

literature to examine adiponectin levels and insulin resistance

parameters at the same time in a strong cohort of patients

comprising of all entities that deal with prostate pathology. We

do believe that these data offer very novel perspectives on the

whole action and the presence of adipose tissue and its prod-

ucts.

Study limitations
The observational nature of our study introduces some limita-

tions. The case–control design precludes the establishment of a

causal mechanism between adiponectin concentrations and

development of prostate cancer. Prospective cohort studies are

required to more fully explore this relationship. Adiponectin

levels were lower in prostate cancer cases than controls, despite

the lower mean BMI of cases, indicating that the association

between adiponectin and prostate cancer is independent of

overall adiposity. Regarding the insulin resistance parameters,

insulin levels did not differ significantly between cases and

controls and thus do not show any causal mechanism, despite

the lower adiponectin levels.

Conclusion

Despite the confines of the design of our study, it is the first to

our knowledge to have compared adiponectin levels and

insulin clamps in an adequate sample size of patients with

prostate cancer, in an attempt to distinguish between the

potential per se action of adiponectin in prostate cancer, in

comparison with the well studied so far action via insulin

sensitivity pathways. The implication of adiponectin in can-

cerous patients has been already documented by our team and

other teams. Nevertheless, this is the first direct attempt ever to

isolate adiponectin from insulin sensitivity and the first indirect

proof that adiponectin may act per se in cancer pathogenesis via

one of the above-mentioned pathways, but not that of insulin

resistance. If further studies in other malignancies show the

same results, this will strengthen such a correlation. In sum-

mary, we showed that higher plasma adiponectin concentra-

tions that are associated with a reduced risk of prostate cancer

in this population of Greek men and that all associations exist

regardless of the insulin sensitivity pathway, which has so far

been suggested to be the main implication of adiponectin in

carcinogenesis. These results suggest that adiponectin may be

involved in the development of prostate cancer per se.
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