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ABSTRACT

Metabolic syndrome is one of today's most important health problems. Due to increased prevalence of
metabolic syndrome in society, studies done on this topic have increased in number. Although metabolic
syndrome was previously considered to be important only for cardiovascular health, it has been learned that
with new data, human health is compromised more thoroughly by metabolic syndrome and is also a danger
to malignancy. As a result, a new definition in the form of metabesity has been introduced. In this review,
available information on metabesity and urological cancers is presented.
Keywords: Metabolic syndrome; metabesity; prostate cancer; renal cancer.

ÖZ

Metabolik sendrom günümüzün en önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Toplumda metabolik sendrom
sıklığının artması sonucu bu konuda yapılan çalışmalarda artmıştır. Önceleri sadece kardiyovasküler sağlık
açısından önemli olduğu kabul edilir iken yeni veriler ile insan sağlığını daha kapsamlı olarak bozduğu ve
malignite açısından da tehlike oluşturduğu konusunda bilgiler elde dilmiştir. Buna bağlı olarak metabezite
şeklinde yeni bir tanımlama gündeme gelmiştir. Bu derlemede metabezite ve ürolojik kanserler ile ilgili
mevcut bilgiler anlatılmıştır.
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Sedanter bir yaşam tarzının yaygınlaşması
ve diyet alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle
kilo artışı ve obezite sıklığı artmıştır.[1,2] Kilo
artışı ve obezite ile bağlantılı olarak ortaya
çıkan metabolik sendrom bu yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesi haline
gelmiştir. Metabolik sendromun batı toplumlarında erişkin popülasyonda görülme sıklığı
%35-41 olarak saptanmıştır.[3,4]
Günümüzde henüz metabolik sendrom ile ilgili
standart bir tanımlama yoktur. Farklı derneklerin değişik tanımlamaları vardır. İlk kurumsal
tanımlama 1998 yılında Dünya Sağlık örgütü
(DSÖ) tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1999
yılında EGIR (European Group for the Study
of Insulin Resistance), 2001 yılında NCEPATP (National Cholesterol Education Program-

Adult Treatment Panel) III), 2005 yılında IDF
(International Diabetes Foundation), yine
2005 yılında AHA/NHLBI (American Hearh
Association /National Heart, Lung, and Blood
Institute) tarafından metabolik sendrom tanımlaması yapılmıştır. Son olarak, 2009 yılında IDF
ve AHA/NHLBI yayınlanmıştır.[5] Metabolik
sendrom tanı kriterlerinin son hali Tablo 1’de
gösterilmektedir.[6] Bu tanımlamalarda kullanılan temel kriterler bel çapı, diyabetes mellitus, dislipidemi (HDL azlığı, TG fazlalığı) ve
hipertansiyondur. Metabolik sendrom tanımına
ek olarak bir de diyabezite kavramı gündeme
gelmiştir. Diyabezite, diyabet ve obezitenin
bir kombinasyonudur. Bu tabloda dislipidemi
ve hipertansiyon olabilir veya olmayabilir.[7]
Daha sonra bir endokrinolog ve stratejist olan
Dr. Aleksander Fleming 2013 yılında katıldığı
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bir paneldeki konuşmasında metabolik sendrom tanımına farklı
bir boyut getirmiş ve metabezite kavramını tanımlamıştır (Şekil
1). Dr. Fleming’e göre, metabezite birbiriyle ilişkili durumlardan
oluşan buzdağının tamamını (şeker hastalığı, obezite, metabolik
sendrom, kardiyovasküler hastalık, dislipidemi, kanser teşviki ve
hızlanmış yaşlanma) tanımlamakta ve bu tablolar birlikte ciddi
sağlık ve ekonomik yük oluşturmaktadır.[8] Metabezite ve diyabezite kavramları arasındaki fark, metabezitenin insan sağlığını
bozan daha geniş yelpazedeki durumları içeren bir tanımlama
olmasıdır.
Metabolik sendrom genel de kardiyovasküler sağlık açısından
dikkate alınması gereken bir durum olarak algılanmasına karşın
metabezite kavramı ile daha kapsamlı bir tanımlama hedeflenmektedir. İsmi ne olursa olsun metabolik sendrom ile en sık ilişkilendirilen ürolojik sorun erektil disfonksiyon idi. Ancak yapılmış çalışmalarda metabolik sendromun infertilite, taş hastalığı,
aşırı aktif mesane, kadınlarda üriner inkontinans, benign prostat
hiperplazisi, prostat kanseri ve böbrek kanseri ile de ilişkili olduğu saptanmıştır.[9-11] Yapılan çalışmalarda elde edilen veriler ışığında metabolik sendrom ile malignite gelişimi arasındaki ilişki
pek çok araştırıcının ilgisini çekmiştir. Yeni bir derleme makalede
de bu konu detaylı olarak incelenmiştir.[12] Metabolik sendrom
varlığında kanser gelişimine yol açan mekanizmalar konusunda
henüz çok net verilere sahip olmamakla beraber[13,14], obezitenin
malignite oluşumundaki rolü ile ilgili bazı bilgiler elde edilmiştir
Tablo 1. Metabolik sendrom tanı kriterleri[6]
Kilo

Lipit paneli

Irka ve topluma özel bel çapı

Trigliserid düzeyi ≤150 mg/dL
HDL düzeyi

Hipertansiyon
Kan şekeri

Erkekler için <40 mg/dL, kadınlar için
<50 mg/dL veya HDL düşürücü ilaç kullanma
≤ 135/85 mm/Hg veya hipertansiyon için
medikal tedavi alma

(Şekil 2).[15] Bu derlemede uluslarası literatür ışığında metabezite
ile ürolojik maligniteler arasındaki ilişki sunulacaktır.
1. Renal kanser
Metabezite ile ilişkili renal kanser oluşumunda hangi metabolik
sendrom komponentinin veya komponentlerinin etkin olduğu
konusunda net veriler yoktur. Değişik çalışmalarda obezitenin
etkili olduğu belirtilmektedir.[15-22] Diyabetes mellitusun ve hipertansiyonunda etkin olduğunu bildiren çalışmalar da vardır.
[17,22-25]
Bu durumlar nedeniyle meydana gelen renal kanser gelişiminin inflamasyon, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1, renal hipoksi, hiperfiltrasyon ve lipit peroksidasyonu ile
ilişkili olduğu belirtilmektedir.[11,26]
Haggstrom ve ark.[27] çalışmasında ise metabolik sendromun
tüm komponentlerinin renal kanser oluşumu ile ilişkili olduğu
belirtilmektedir. Erkeklerde özellikle artmış vücut-kitle indeksinin, hipertansiyonun, yüksek kan şekerinin ve yüksek trigliserid
düzeyinin, kadınlarda ise özellikle artmış vücut-kitle indeksinin
önemli olduğu saptanmıştır.
2. Prostat kanseri
Metabolik sendrom varlığında prostat kanseri oluşumunda uluslararası literatürde farklı sonuçlar vardır. Bazı yazarlar metabolik sendromun prostat kanseri oluşum riskini arttırmadığını bildirmektedirler.[28,29] Hatta Avusturalya kaynaklı bir çalışmada ise
bel çapı artışı ve yüksek trigilerid düzeyinin prostat kanseri oluşum riskini azalttığı saptanmıştır.[13] Daha güncel bir çalışmada
aşırı kilo veya obezite ile diyabetes mellitusun varlığının prostat
kanseri oluşum riskini azalttığı belirtilmektedir.[30]
Genel kanaat metabolik sendromun prostat kanseri oluşumunda etkili olduğu yönünde olmasına metabolik sendromun hangi
komponentinin veya komponentlerinin bu anlamda rol oynadığı
konusunda bir fikir birliği yoktur. Bazı yazarlar hiçbir metabolik
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sendrom komponentinin prostat kanseri gelişimi ile direk ilişkisi olmadığını ancak metabolik sendrom komponentlerinin sayısı
arttığında prostat kanseri riskinin ve kanserin agresifliğinin arttığını bildirmektedirler.[31]
Çok güncel bir meta-analizde de metabolik sendromun prostat
kanseri oluşumunda muhtemel bir risk faktörü olmasının yanında daha kötü prognozlu hastalık içinde önemli olduğu saptanmıştır. Yani bu grup hastalarda metabolik sendromun Gleason
skoru ≥8, ekstrakapsüler yayılım, seminal vezikül tutulumu, pozitif cerrahi sınır ve biyokimyasal relaps açısından radikal prostatektomi sonrası daha kötü patolojik sonuçlar ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir.[32] Bu çalışmasında metabolik sendrom komponentlerinden sadece hipertansiyonun prostat kanseri oluşumunda rol oynadığı saptanmıştır.[32] Bir diğer çalışmada prostat kanseri oluşumunda rol oynayan metabolik sendrom komponentinin
yüksek TG düzeyi olduğu konusunda veriler elde edilmiştir.[33]
Bunlara ek olarak aşırı kilo ve obezitenin de prostat kanseri ile
ilişkili olduğunun gösterildiği çalışmalarda vardır.[34,35]
Metabolik sendrom komponentleri ile prostat kanseri biyolojisi arasında etkili olduğu düşünülen faktörler büyüme faktörleri, seks hormonları, endokrin bozucular, enflemasyon,
pro-oksidatif mikroçevre tarafından modifiye edilen lipid ve
proteinlerdir. Büyüme faktörü olarak insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü önemli rol oynamaktadır.[36,37] Seks hormonlarından ösradiol düzeyinin ve seks hormon bağlayan
globülin düzeyinin artışının ve serbest testosteron düzeyinin
azalmasının bu süreçte etkili olduğu belirtilmektedir.[38,39] Endokrin bozucular insanlarda doğal olarak bulunan hormonların
sentezini, sekresyonunu, reseptörlere bağlanmasını, etkisini
ve eliminasyonunu bozan ekzojen maddelerdir (ilaçlar, pestisitler, plastik katkı maddeleri, organik kirleticiler). Bunların
çoğunluğu ksenoöstrojen veya antiandrojendir.[40] Metabolik
sendromda var olan artmış enflemasyona bağlı sitokinlerin ve
leptin düzeylerindeki değişikliklerinde prostat kanseri oluşumunda rol oynadığı gösterilmiştir.[41]
Sonuç olarak, yeni bir kavram olarak kullanımımıza sunulan metabezite klinik pratiğimizde önemli bir yer tutacaktır.
Ürolojik onkoloji pratiğinde bundan sonra metabolik sendrom
komponentlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
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