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Η επίδραση του δείκτη μάζας 
σώματος στην αυτόνομη 
νευροπάθεια του καρδιαγγειακού 
συστήματος σε Ελληνικό 
πληθυσμό ασθενών με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
Μία προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική 
μελέτη 122 ανδρών και γυναικών 
διαβητικών ασθενών τύπου 2 

Περίληψη

Η νόσος του σακχαρώδους διαβήτου λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις , σε ση-
μείο που να θεωρείται πλέον επιδημία. Εύλογο είναι το γεγονός ότι ταυτόχρονα με την αύξη-
ση των κρουσμάτων του διαβήτου, οι επιπλοκές της χρονίας αυτής νόσου θα εκδηλώνονται 
συχνότερα.  Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αυτόνομη νευροπάθεια καρδιαγγειακού 
συστήματος(ΚΑΝ) ως απόρροια του διαβήτου, αφού σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο στεφα-
νιαίας νόσου και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η πρώιμη κλινική εντόπιση της αυτό-
νομης νευροπάθειας και η κατηγοριοποίηση των ασθενών, με στόχο τη πρόληψη των δυνητι-
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Summary

   Lately the disease of diabetes mellitus becomes extensive and it could be considered as 
an epidemia. Reasonable is the fact that along with the increase incidence of diabetes, 
complications of this chronic disease  will occur more frequently. Special mention should be 
made on the cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) as a result of diabetes, since it 
has been associated with increased risk of coronary heart disease and it is considered as a 
risk factor for sudden cardiac death in patients with diabetes mellitus type 2.  Early clinical 
Diagnosis of autonomic neuropathy and stratification of patients is therefore necessary 
in order to prevent potentially serious consequences.  Diagnosis  is performed by the non-
invasive classical tests of Ewing, specially designed for identification of cardiovascular 
autonomic neuropathy and consist of five tests. Recent studies relates obesity with the 
development and progress of autonomic neuropathy. The purpose of this study is to 
demonstrate a correlation between body mass index (BMI) and the stratification of CAN, 
proposing that  BMI can be used as a diagnostic tool for the prevention, stratification and 
intervention of CAN in diabetic patients.

Key words: alcohol, liver disease, hepatitis, natural history, clinical picture, diagnosis, treatment

κά σοβαρών συνεπειών της. Η εντόπιση αυτή πραγματοποιείται με τις μη επεμβατικές κλασι-
κές δοκιμασίες του Ewing, που είναι ειδικά σχεδιασμένες  για την αναγνώριση της αυτόνομη 
νευροπάθεια καρδιαγγειακού και αποτελούνται από πέντε τεστ.  Νεότερες μελέτες έχουν συ-
σχετίσει την παχυσαρκία με την εξέλιξη και την  πορεία της αυτόνομης νευροπάθειας. Σκοπός 
της παρούσης μελέτης είναι να αποδείξει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του  δείκτης μάζας 
σώματος(ΒΜΙ) και της διαστρωμάτωση της ΚΑΝ ,με την προοπτική το ΒΜΙ να μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί ως  διαγνωστικό εργαλείο για την πρόληψη, την σταδιοποίηση  και την πα-
ρέμβαση στα πλαίσια της  ΚΑΝ σε διαβητικούς ασθενείς.

«The effect of body mass index in 
the autonomous neuropathy of the 
cardiovascular system in Greek Population 
of patients with diabetes type 2.»
I.E.Kanellos1,2,3, A. Kamaratos1, C. Konstas1, G. Tsinopoulos2, C. Savopoulos3, A. Melidonis1 
1. Diabetes Centre of Tzaneio General Hospital of Piraeus, Department of Disease Diabetic Foot.
2. Cardiology Department, General Hospital of Serres. 3. First Propedeutic Department of Internal Medicine, 
Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, Thessaloniki, Centre of Arterial Hypertension 
and Cardiovascular Diseases.
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Εισαγωγή

Η εντόπιση και η σταδιοποίηση της δυσλειτουρ-
γίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος στο δια-
βητικό πληθυσμό είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό 
εργαλείο ,διότι μπορεί να ανιχνεύσει τους ασθενείς 
με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης όψιμων επιπλο-
κών του διαβήτη. 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι  η μειωμένη μεταβλη-
τότητα του καρδιακού ρυθμού σχετίζεται με αυξη-
μένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και αποτελεί πα-
ράγοντα κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. 

Το 75% των διαβητικών ασθενών πεθαίνουν 
από αγγειακή νόσο μικρών ή μεγάλων αγγείων, 
όπως καρδιακή ανακοπή και αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο και  επιπροσθέτως η σιωπηλή ισχαιμία 
είναι σημαντικά συχνότερη στους ασθενείς με ΚΑΝ 
πάρα σε αυτούς χωρίς ΚΑΝ(38% έναντι 5%). Κρί-
νεται λοιπόν αναγκαία η πρώιμη κλινική εντόπιση 
της αυτόνομης νευροπάθειας στην καρδιά και η κα-
τηγοριοποίηση των ασθενών, με στόχο τη πρόλη-
ψη των δυνητικά σοβαρών συνεπειών της ΚΑΝ  ει-
δικά στους διαβητικούς ασθενείς. Η εντόπιση αυτή 
πραγματοποιείται με τις μη επεμβατικές κλασικές 
δοκιμασίες του Ewing, που είναι ειδικά σχεδιασμέ-
νες  για την αναγνώριση της ΚΑΝ και αποτελούνται 
από πέντε τεστ. 

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των πέντε 
τεστ επιτρέπει τη κατηγοριοποίηση σε ήπια, μέτρια 
ή σοβαρή αυτόνομη νευροπάθεια του καρδιαγγεια-
κού συστήματος. Τέλος μελέτες έδειξαν ότι η ΜΚΡ 
σχετίζεται με την ηλικία και το γλυκαιμικό έλεγχο 
και ότι ο ΔΜΣ και η παχυσαρκία διαδραματίζουν 
ένα βασικό ρόλο στην εξέλιξη της αυτόνομης νευ-
ροπάθειας του καρδιαγγειακού συστήματος.

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνήσει την ύπαρ-
ξη συσχέτισης ανάμεσα στο ΔΜΣ και την ΜΚΡ. Για 
το λόγο αυτό 122 διαβητικοί ασθενείς, 64 άνδρες 
με μέση ηλικία 62 και 58 γυναίκες με μέση ηλικία 
65 , εξετάσθηκαν στο εξωτερικό ιατρείο διαβητι-
κού ποδιού του διαβητολογικού κέντρου του Τζα-
νείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά και έγιναν με-
τρήσεις του BMI. Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν τέσ-
σερα από τα πέντε τεστ του Ewing για την αναγνώ-
ριση και την σταδιοποίηση της ΚΑΝ.

Υλικά και μέθοδος

Οι συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν στο εξωτε-
ρικό ιατρείο όπου εξετάστηκαν κλινικά, καταγρά-
φηκε το ιστορικό για τις διατροφικές τους συνή-
θειες, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της αρτηριακής 
τους πίεσης και των σωματομετρικών παραμέτρων, 
καθώς και  βιοχημικές εξετάσεις, συλλογή ούρων 
24ώρου για τον καθορισμό της κάθαρσης κρεατι-
νίνης και των λευκωμάτων 24-ωρου.Οκτώ ώρες 
πρίν την διενέργεια των τέστ του Ewing,ζητήθηκε 
από τους ασθενείς να αποφύγουν τον καφέ, την 
χρήση προϊόντων καπνού και οποιαδήποτε λήψη 
φαρμακευτικής αγωγής, εκτός της βασικής τους ιν-
σουλίνης. 

Η εκτίμηση της αυτόνομης λειτουργίας του καρ-
διοαγγειακού συστήματος πού πραγματοποιήθηκε 
με το Ewing τεστ περιελάμβανε τέσσερις δοκιμα-
σίες: 

Ι)Την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού 
κατά τη διάρκεια βαθιάς αναπνοής ΙΙ)κατά την όρ-
θια στάση του σώματος  

ΙΙΙ)κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Valsalva 
ΙV)και τέλος τις μεταβολές της αρτηριακής πίε-

σης κατά τη διάρκεια όρθια στάσης
 Για την πραγματοποίηση των τέστ χρησιμοποι-

ήθηκε ειδική ζώνη με αισθητήρες, η οποία εφαρ-
μόζεται στο στήθος του ασθενούς και μεταφέρει 
ασύρματα τα δεδομένα σε ηλεκτρονικό υπολογι-
στή, πού διαθέτει συγκεκριμένο λογισμικό ανάλυ-
σης των δεδομένων και απόδοσης των αποτελε-
σμάτων.  

Χειρισμός Valsalva (Valsalva Ratio)

O ασθενής κάθεται σε ηρεμία και φυσά σε ένα 
στόμιο μέχρι η πίεση ενός ειδικού ασκού να αυξη-
θεί εώς  40mmHg για 15 δευτερόλεπτα. Ο καρ-
διακός ρυθμός φυσιολογικά αυξάνει κατά τη διάρ-
κεια του χειρισμού, ακολουθούμενη από αντιδρα-
στική βραδυκαρδία. Μετράται το κλάσμα του μεγα-
λύτερου προς το μικρότερο  R-R διαστήματος κατά 
τη διάρκεια του χειρισμού. Ο λόγος Valsalva ορίζε-
ται ως ο μέσος όρος από τρεις διαδοχικές μετρή-
σεις του χειρισμού.

Λόγος 30:15 (30:15 ratio)

Ανταπόκριση καρδιακού ρυθμού κατά  
την έγερση-Δοκιμασία εγέρσεως)
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Κατά την δοκιμασία αυτή ο ασθενής βρίσκε-
ται ξαπλωμένος στην κλίνη και σηκώνεται απότο-
μα. Φυσιολογικά θα προκληθεί μια άμεση αύξη-
ση του καρδιακού ρυθμού, η οποία μεγιστοποιείται 
στον δεκατοπέμπτο (15)  κατά σειρά παλμό, μετά 
την έγερση του ασθενούς, ακολουθούμενη στη συ-
νέχεια από βραδυκαρδία, η οποία με την σειρά της 
μεγιστοποιείται στον τριαντακοστό (30) κατά σει-
ρά παλμό.Ο λόγος 30:15 ορίζεται ως ο λόγος του 
μακρύτερου R-R διαστήματος στον τριαντακοστό 
παλμό προς το βραχύτερο R-R διαστήμα στον δε-
κατοπέμπτο παλμό.

Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού 
στη βαθιά εισπνοή (E:I ratio)

Ο ασθενής κάθεται σε ηρεμία και στη συνέχεια 
αναπνέει βαθιά με ρυθμό 6 αναπνοές/λεπτό. Στην 
συνέχεια μετράται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος 
καρδιακός ρυθμός κατά την διάρκεια κάθε ανα-
πνευστικού κύκλου. Ο μέσος όρος των διαφορών 
κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών κύκλων ανα-
πνοής υπολογίζεται και καθορίζει την διαφορά με-
ταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου καρδιακού 
παλμού.

Μεταβολή της αρτηριακής πίεσης 
κατά την έγερση

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης πραγματο-
ποιούνται χρησιμοποιώντας ένα κλασικό σφυγμο-
μανόμετρο όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος και 
στην συνέχεια κατά την έγερση του. Λαμβάνεται  η 
διαφορά στην συστολική αρτηριακή πρίν και μετά 
την έγερση και καταγράφεται ως μεταβολή.

Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται ως ο λό-
γος του βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του 
ύψους σε εκατοστά. Οι μετρήσεις της αρτηριακής 
πίεσης διενεργούνται χρησιμοποιώντας ένα σφυγ-
μομανόμετρο με περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους 
για κάθε ασθενή και αφού ο ασθενής είναι σε ανά-
παυση για 10 λεπτά.Η πρώτη και η πέμπτη φάση 
των ήχων του Korotkoff  λαμβάνονται ως η συ-
στολική και η διαστολική πίεση αντίστοιχα. Δύο με-
τρήσεις γίνονται σε μεσοδιάστημα πέντε λεπτών 
και υπολογίζεται μέσος όρος. Η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι σταθερή στους 25 βαθμούς Κελ-
σίου σε όλη στην διενέργεια των μετρήσεων και 
των δοκιμασιών. Συστολική υπέρταση θεωρήθηκε 
η συστολική πίεση που είναι μεγαλύτερη από 130 

mm/Hg και διαστολική υπέρταση, η διαστολική πί-
εση που είναι μεγαλύτερη από 80 mm/Hg. Ο ορι-
σμός του σακχαρώδη διαβήτη περιελάμβανε τον 
διαγνωσμένο και τον αδιάγνωστο. Ο διαγνωσμένος 
ΣΔ βασίστηκε στην αγωγή και ο αδιάγνωστος ορί-
στηκε με βάση τα κριτήρια της Αμερικανικής Διαβη-
τολογικής Εταιρίας(FPG > 125 mg/dl (7.0 mmol/l, 
random  plasma  glucose≥200).

Στατιστική ανάλυση

 Όλες οι μεταβλητές εκφράστηκαν ως η μέση 
τιμή ± απόκλιση ή ως ποσοστό επί της %.Τα δεδο-
μένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
SPSS 15 για τα windows και ελέγχθηκαν ως προς 
την κανονικότητά τους.Διενεργήθηκε chi-square 
test και το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας 
ορίστηκε το PValue <0.05.

Κριτήρια αποκλεισμού

Αποκλείονται οι ασθενείς με ΧΑΠ, υποθυρεοει-
δισμό, υπερθυρεοειδισμό, αρρυθμίες, βηματοδότη, 
άνοια, ΑΕΕ, μικροσκοπική /μακροσκοπική αιματου-
ρία, πολλαπλή σκλήρυνση, ιστορικό επιληψίας, ορ-
θοστατική υπόταση, λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος ή ασθενείς χωρίς τη συγκατάθεση του 
για την μελέτη. Κανένας ασθενής δεν λαμβάνει αλ-
κοόλ και επίσης αποκλείονται οι ασθενείς με αρ-
ρύθμιστη αρτηριακή πίεση υπό υπερτασική αγωγή 
και με υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Aσθενείς με αμφιβληστροειδοπάθεια, πρόσφατη 
επέμβαση με laser, κερατοτομή ή όσοι δεν υπο-
βλήθηκαν σε οφθαλμολογική εξέταση τα τελευταία 
τέσσερα έτη ή δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν 
την αναπνευστική δοκιμασία, αποκλείονται από την 
δοκιμασία Valsava.

Συζήτηση

Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού είναι 
ένας σημαντικός δείκτης προσδιορισμού της αυ-
τόνομης λειτουργίας της καρδιάς. Στο σακχαρώδη 
διαβήτη, η ΜΚΔ είναι το αποτέλεσμα των σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων της γλυκαιμικής ρύθμισης, της 
διάρκειας της νόσου, της χρονοεξαρτώμενης κατα-
στροφής των νευρώνων και της συστολικής και δι-
αστολικής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, αντιπροσω-
πεύει ένα σημαντικό αίτιο θνητότητας και θνησιμό-
τητας στους διαβητικούς ασθενείς και σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο καρδιακών αρρυθμιών και αιφ-
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νιδίου θανάτου, πιθανώς σχετιζόμενου με σιωπη-
λή μυοκαρδιακή ισχαιμία και επομένως κατέχει ση-
μαντική κλινική και προγνωστική σημασία. Η χρό-
νια υπεργλυκαιμία εμπλέκεται σε ποικίλα βιοχη-
μικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη μεταβολική 
και οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου, τα 
οποία προκαλούν διαταραχή της διαπερατότητας 
των νευρώνων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και 
την εξέλιξη των επιπλοκών σακχαρώδη διαβήτη. Η 
νευροπάθεια εμφανίζεται πρώτα στις μακριές ίνες 
και οι πρώιμες εκδηλώσεις της  στο διαβήτη τεί-
νουν να σχετίζονται με την απονεύρωση των παρα-
συμπαθητικών νευρώνων. Η απονεύρωση των συ-
μπαθητικών νευρώνων ακολουθεί αργότερα ξεκι-
νώντας από την κορυφή των κοιλιών και προοδευ-
τικά επεκτείνεται προς τη βάση. Αξιοσημείωτο είναι  
το γεγονός ότι νωρίς κατά την εξέλιξη της ΑΝ πα-
ρατηρείται αντιρροπιστική αύξηση του καρδιακού 
συμπαθητικού τόνου ως απάντηση στην  υποκλινι-
κή περιφερική απονεύρωση.

Επιπροσθέτως ο αυστηρός γλυκαιμικού ελέγχου 
προκαλεί  και την συχνή εμφάνιση υπογλυκαιμι-
ών. Ο οργανισμός απαντά στην υπογλυκαιμία μέσω 
των ορμονών και του αυτόνομου νευρικού συστή-
ματος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προάγεται ο 
μειωμένος ουδός για την εμφάνιση κακοήθων αρ-
ρυθμιών και να περιορίζονται τα επεισόδια ξαφνι-
κού θανάτου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μια πρό-
σφατη μελέτη, τα επεισόδια υπογλυκαιμίας; οδη-
γούν σε διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συ-
στήματος  σε υγιείς εθελοντές. Υπάρχει επίσης  συ-
σχέτιση της ΚΑΝ και της σιωπηλής ισχαιμίας και  εί-
ναι σημαντική, διότι καθώς μειώνεται ο ισχαιμικός 
πόνος, ο οποίος συμβάλλει στην αναγνώριση της 
μυοκαρδιακής ισχαιμίας, με συνέπεια την καθυστέ-
ρηση χορήγησης κατάλληλης  φαρμακευτικής αγω-

γής. Άλλωστε διαστολική δυσλειτουργία, η οποία 
παρουσιάζεται πρώιμα στους ασθενείς με σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 1, συσχετίζεται με διαταραχή 
της καρδιακής συμπαθητικής λειτουργίας.

Μελέτες

Σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών με διαβήτη τύ-
που 1 και τύπου 2, ο Ziegler et al. χρησιμοποιώντας  
προκαθορισμένα τεστ  μεταβλητότητας του καρ-
διακού ρυθμού και φασματική ανάλυση των δια-
στημάτων RR, βρέθηκε ότι το 25,3% των ασθενών 
με διαβήτη τύπου 2 είχαν παθολογικά ευρήματα. Η 
ηλικία το φύλο και άλλοι παράγοντες κινδύνου φαί-
νεται ότι σχετίζονταν με την εξέλιξη της ΚΑΝ. Στην 
EURODIA προοπτική μελέτη των 2789 των ασθε-
νών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 η ΚΑΝ ήταν ο 
ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης της θνησιμότη-
τας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου 7 ετών υπερβαί-
νοντας όλους τους άλλους παραδοσιακούς καρδι-
αγγειακούς παράγοντες κινδύνου.  

Στη μελέτη Hοοrn αναφέρεται ότι η εμφάνιση 
διαβητικής ΚΑΝ διπλασίασε τον κίνδυνο θνησιμό-
τητας σε διάστημα 9 ετών στους ηλικιωμένους. Σε 
μετα-ανάλυση 15 μελετών που συμπεριλάμβανε 
2900 διαβητικούς ασθενείς παρατηρήθηκε μειω-
μένος κίνδυνος θνησιμότητας της τάξεως του 3,45 
στους ασθενείς με ΚΑΝ και μια προοδευτική αύξη-
ση του κινδύνου με την αύξηση των παθολογικών 
λειτουργικών τέστ. 

Σε μελέτη 1123 ασθενών με διαβήτη τύπου 2 
με στόχο της εντόπιση της ισχαιμίας σε ασυμπτω-
ματικούς διαβητικούς η ΚΑΝ αποτέλεσε έναν ισχυ-
ρό προγνωστικό δείκτη σιωπηρής ισχαιμίας και των 
μετέπειτα καρδιαγγειακών συμβαμάτων.  Μια πρό-
σφατη μελέτη 1458 ασθενών με διαβήτη τύπου 2 
απέδειξε ότι η εμφάνιση της ΚΑΝ αποτελεί έναν 

Πίνακας 1. Εκτίμηση των τεστ της αυτονόμου νευροπάθειας κατά  Ewing. 
Normal                     All tests normal or one borderline
Early      CAN          One of the three heart rate tests abnormal or two borderline 
Definite  CAN          two or more of the heart rate tests abnormal
Severe    CAN           At least two of the heart rate tests abnormal and one or both of the BP tests             
                               abnormal or both borderline

E:I Ratio. Normal values are > 1.21.
30:15 ratio. Normal values are > 1.03
Blood pressure response to standing Normal fall for systolic blood pressure is < 20 mmHg
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από τους ισχυρότερους προγνωστικούς δείκτες 
στην εμφάνιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφα-
λικού επεισοδίου μαζί με την ηλικία και την υπέρ-
ταση. 

Το σωματικό βάρος φαίνεται να διαδραματίζει 
ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη την ΚΑΝ στους 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε μια 
γαλλική επιδημιολογική μελέτη που περιλάμβανε 
396 ασθενείς (245 με τύπου 1 και 151 με τύπου 
2).Σε αυτήν η ΚΑΝ  σχετίστηκε με την παχυσαρ-
κία ανεξάρτητα από την ηλικία και την διάρκεια του 
διαβήτη. 

Ο ρόλος της παχυσαρκίας ενισχύεται από την εμ-
φάνιση της αυτόνομης καρδιακής δυσλειτουργίας 
σε μη διαβητικούς παχύσαρκους ασθενείς, και ει-
δικά σε αυτούς με κοιλιακή παχυσαρκία και όσους 
πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο.Σημαντική συ-
σχέτιση βρέθηκε ανάμεσα την ΚΑΝ την αρτηριακή 
πίεση το επίπεδο των τριγλυκεριδίων και της HDL 
στους διαβητικούς ασθενείς τύπου 1. Τα δεδομένα 
αυτά αποδεικνύουν ότι η ΚΑΝ συνδέεται με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε 
διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 και τύπου 2.  

Αποτελέσματα

 Στον ανδρικό πληθυσμό βρέθηκαν 12 άτομα με 
μέση τιμή ΔΜΣ = 17 και φυσιολογική ΚΑΝ, 15 άτο-
μα με μέση τιμή ΔΜΣ = 24 και  πρώιμη ΚΑΝ, 24 
άτομα με μέση τιμή ΔΜΣ = 28 και μέτριου βαθμού 
ΚΑΝ, 13 άτομα με μέση τιμή ΔΜΣ> 30 και σοβα-
ρού βαθμού ΚΑΝ. Στον γυναικείο πληθυσμό βρέθη-
καν 16 άτομα με μέση τιμή ΔΜΣ = 18 και φυσιολο-
γική CAN, 19 άτομα με μέση τιμή ΔΜΣ = 23 και επί-
σης φυσιολογική ΚΑΝ, 17 άτομα με μέση τιμή ΔΜΣ 
= 27 και πρώιμη ΚΑΝ και 6 άτομα με μέσο ΔΜΣ> 
30 και μετρίου βαθμού ΚΑΝ. Υπάρχει ισχυρή θετική 
συσχέτιση (r = 0,76, p <0,035) μεταξύ του ΔΜΣ και 
της ΚΑΝ ανδρικό πληθυσμό. Στον γυναικείο πλη-
θυσμό υπάρχει επίσης θετική συσχέτιση (r = 0,66, 
p <0,04) μεταξύ του ΔΜΣ και ΚΑΝ αλλά δεν είναι 
τόσο γραμμική όπως στους άνδρες. Συμπερασματι-
κά το ΒΜΙ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας από 
τους παράγοντες που επηρεάζει την εκδήλωση και 
την διαστρωμάτωση της ΚΑΝ και ίσως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο για την 
πρόληψη, την σταδιοποίηση  και την παρέμβαση 
στα πλαίσια της  ΚΑΝ σε διαβητικούς ασθενείς.
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