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بررسی سطح سرمی ویتامین  ،Dنماگرهای تنسنجی و گلیسمی در بیماران دیابتی نوع 2
4

سکینه پورعزیز ،*1فاطمه حیدری ،2مجید کاراندیش ،2مهرنوش ذاکرکیش ،3شهرام ارسنگجنگ
1دانشجوی کارشناس ارشد علوم تغذیه،
دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :کمبود ویتامین  ،Dعامل خطر بسیاری از بیماریهای مزمن همچون دیابت نوع 2
محسوب میشود .با توجه به نقش ویتامین  Dدر بروز و شیوع بیماری دیابت و شیوع گسترده

2دانشیار

علوم

تغذیه،

دانشکده

پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور ،اهواز ،ایران.

کمبود این ویتامین در ایران ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تعیین سطوح سرمی ویتامین  Dبا
نماگرهای گلیسمی و آنتروپومتریک بیماران دیابتی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی 24 ،بیمار مبتال به دیابت نوع  2انتخاب شدند.

3فوقتخصص غدد ،مرکز تحقیقات

نماگرهای تنسنجی (وزن ،قد ،دورکمر ،دور لگن )WHR ،BMI ،و نماگرهای بیوشیمیایی

دیابت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی

(گلوکز ناشتا در سرم ،درصد هموگلوبین گلیکوزیله ،انسولین ناشتا ،ویتامین  25(OH) Dو

شاپور ،اهواز ،ایران.

شاخص مقاومت به انسولین) اندازهگیری شدند .افراد شرکتکننده براساس سطح سرمی ویتامین

4مربی آمار زیستی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

 Dبه سه سهک کمبود شدید ( 1-11نانوگرم بر میلیلیتر) ،کمبود متوسط ( 11-21نانوگرم بر
میلیلیتر) و عدم کفایت ( 21-31نانوگرم بر میلیلیتر) تقسیمبندی شدند .دادهها با استفاده از
آزمونهای مربعکای ،تیمستقل ،آنالیز واریانس و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند .سطح
معنیداری p<1/10 ،درنظر گرفته شد.
یافتهها :سطح سرمی ویتامین  25(OH) Dدر زنان ،بهطور معنیداری پایینتر از مردان بود
( .)p>1/10ارتباط معنیداری میان قند خون ناشتا ،نسبت دور کمر به باسن ( )WHRو ویتامین D

مشاهده گردید ،اما ارتباط ویتامین  Dبا سایر فاکتورها (انسولین )HOMA-IR ،HbA1C ،و سایر
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

فاکتورهای آنتروپومتریک از نظر آماری معنیدار نبود.

سکینه پورعزیز ،دانشکده پیراپزشکی،

نتیجهگیری :در مطالعه حاضر با توجه به همبستگی معکوس ویتامین  Dبا قند خون ناشتا ،که

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،

نشاندهنده تأثیر غیرمستقیم وضعیت ویتامین  Dبر ترشح انسولین میباشد ،همچنین شیوع گسترده

اهواز ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
s.pooraziz@yahoo.com
تاریخ دریافت33/11/22 :
تاریخ پذیرش33/12/3 :

کمبود ویتامین  Dدر بیماران دیابتی ،میتوان نتیجه گرفت که هیپوویتامینوز  ،Dتأثیری منفی بر
هموستاز گلوکز دارد.
کلید واژهها :دیابت شیرین نوع 2؛ ویتامین دی یک-آلفا هیدروکسیالز؛ ویتامین دی؛ شاخص
گلیسمیک.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Pooraziz S, Haidari F, Karandish M, Zakerkish M, Arsang Jang Sh.
Assessment of the serum level of vitamin D and glycemic and anthropometric
indices in patients with type 2 diabetes. Qom Univ Med Sci J 2015;9(8):49-56.
][Full Text in Persian
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مقدمه

 %4کاهش مییابد ( .)14بنابراین ،کمبود ویتامین  ،Dیکی از

دیابت نوع  2یک اختالل متابولیکی است که بهعلت اختالل در

نکات مورد توجه در سیستمهای بهداشتی محسوب شده و شواهد

ترشح یا عملکرد انسولین همراه با افزایش قند خون ایجاد میشود

موجود ،شیوع گسترده کمبود این ویتامین را در افراد بیمار و سالم

( .)1این بیماری یکی از شایعترین بیماریهای مزمن و

نشان میدهد ( .)10لذا با توجه به شیوع باالی کمبود ویتامین

غیرواگیردار بوده که بهصورت یک اپیدمی جهانی به سرعت در

در کشور و تأثیر این ویتامین در پیشرفت بیماری دیابت ،این

حال گسترش است ،بهطوریکه در طی سه دهه گذشته ،شیوع

مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی ویتامین  Dو عوامل همراه آن

دیابت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،روند رو به

(نماگرهای تنسنجی و گلیسمی در بیماران دیابتی نوع  )2انجام

فزایندهای داشته است ( .)2هماکنون بیش از  101میلیون نفر در

گرفت.

D

سراسر جهان به این بیماری مبتال هستند و پیشبینی میشود این
میزان در سال  2120به بیش از  311میلیون نفر برسد ( .)3شیوع

روش بررسی

دیابت در ایران در جمعیت باالی  31سال ،حدود  %11/6تخمین

این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی روی بیماران مبتال به دیابت

زده شده است ( .)4دیابت نوع  2با افزایش مرگ و میر و کاهش

نوع  2مراجعهکننده به کلینیک غدد بیمارستان گلستان اهواز انجام

کیفیت زندگی همراه است .بنابراین ،بار اقتصادی زیادی را بر

شد .حجم نمونه براساس مطالعه نیستانی و همکاران ( )16و طبق

سیستمهای بهداشتی و جامعه تحمیل میکند ( .)0باتوجه به اهمیت

نرمافزار  24 ،NCSSنفر محاسبه گردید .معیارهای ورود به مطالعه

دیابت ،شناسایی علتهایی که نقش کنترلی و تنظیمی داشته و یا

شامل :محدوده سنی  31-61سال ،عدم مصرف مکمل

ویتامین D

بهنحوی بتواند در درمان این بیماری مزمن کمککننده باشد،

و کلسیم حداقل از  3ماه قبل ،عدم مصرف داروهای مؤثر بر

ضروری است .ویتامین  ،Dبه شکل  1,25(OH)2 D3یک

متابولیسم ویتامین ( Dکورتیکواستروئیدها ،کلسیتونین ،داروهای

هورمون استروئیدی بوده که عالوه بر اعمال شناختهشده شامل

سیتوتوکسیک و ایمنوساپرسیو) حداقل از  3ماه قبل ،عدم ابتال به

تنظیم ژنهای مؤثر در مینرالیزه شدن استخوان و انتقال کلسیم در

بیماریهایی که بر متابولیسم ویتامین  Dاثر دارند (مانند اختالالت

روده ،اعمال جدیدی نیز بر آن توصیف شده است .مطالعه

کلیوی ،کبدی ،غدد درونریز و سرطان) و عدم تزریق انسولین

 ،Borissovaبیانگر نقش ویتامین  Dو تأثیر احتمالی این ویتامین

بود .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :ابتال به هرگونه

در کنترل دیابت و کاهش مقاومت به انسولین میباشد (.)6

بیماری عفونی حاد و مزمن فعال ،بیماریهای التهابی حاد و مزمن،

هرچند در مطالعات  In vitroنشان داده شده است ویتامین  Dنقش

بیماریهای قلبی  -عروقی ،کبدی ،کلیوی ،اختالالت تیروئیدی و

مؤثری در حساسیت انسولینی و ترشح انسولین برعهده دارد (،)2،8

پاراتیروئیدی و قرارگرفتن در دوره بارداری.

اما نتایج مطالعات انسانی مربوط به ارتباط ویتامین  Dبا مارکرهای

نمونهگیری از بین بیمارانیکه شرایط ورود به مطالعه را دارا و مایل

مقاومت انسولینی و هموستاز گلوکز همچنان متناقض است

به همکاری بودند انجام شد .در ابتدا ،پس از ارائه توضیح کامل

( .)3-11در مطالعه  Gulsethو همکاران (سال  ،)2111در زنان

طرح مطالعه برای بیماران و اخذ فرم رضایتنامه آگاهانه؛

اروپایی مبتال به سندرم متابولیک ،همبستگی معنیداری بین غلظت

اطالعات دموگرافیک و آنتروپومتریک آنها توسط فرم پرسشنامه

سرمی ویتامین  ،Dعملکرد و ترشح انسولین یافت نشد ( .)12در

فردی ثبت گردید .نمونهگیری در حالت ناشتا (پس از 2-11

مطالعه  Mackawyو همکاران (سال  )2114نیز ارتباط آماری

ساعت ناشتایی) بین ساعات  2-11صبح و قبل از مصرف داروهای

منفی و معنیداری بین سطح سرمی ویتامین  ،(25OH) Dشاخص

کاهنده قند خون انجام گرفت .از هر فرد در وضعیت نشسته0 ،

مقاومت انسولینی و  HbA1Cگزارش شده است ( .)13در یک

میلیلیتر خون از ورید دست راست گرفته شد .جهت تهیه سرم،

مطالعه متاآنالیز ،نشان داده شد بهازای هر  11نانومول بر لیتر

لولههای حاوی نمونههای خون به مدت  11دقیقه با دور 3111g

افـزایـش در سطــوح  ،25(OH)Dشـانس خـطــر دیـابـت نـوع ،2

سانتریفوژ شدند .سطـوح سرمی ویتـامین  (25OH) Dانسـولـین بـه
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روش  Elisaبا استفاده از کیت اندازهگیری شد .اندازهگیری

این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی

سطوح سرمی گلوکز به روش گلوکزاکسیداز (شرکت پارس

شاپور  NRC-9107مورد تأیید قرار گرفت.

آزمون ،ایران) و با استفاده از اتوآنالیزر صورت گرفت.

جهت توصیف دادهها از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار و

هموگلوبین گلیکوزیله در نمونههای خون تام با استفاده از کیت

بهمنظور بررسی ارتباط ویتامین  Dبا متغیرهای بررسیشده از

Nyco Card

آزمونهای مربعکای ،تیمستقل و آنالیز واریانس و برای تعیین

 ReaderПمورد سنجش قرار گرفت .غلظت انسولین به روش

همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح

( Nyco Cardساخت کشور نروژ) بهوسیله دستگاه
 Elisaو با استفاده از کیت مخصوص سنجش

معنیداری p<1/10 ،در نظر گرفته شد.

DIAPLUS

(ساخت  ،)USAاندازهگیری شد .جهت بررسی مقاومت انسولین
از نمایه  HOMAاستفاده گردید.

یافتهها

وزن و قد با استفاده از ترازوی  Secaو قدسنج متصل به آن با

افراد مورد بررسی 40 ،نفر زن و  33نفر مرد با میانگین سنی 01

حداقل لباس و بدون کفش به ترتیب با دقت کمتر از  111گرم و

سال بودند .از میان ویژگیهای آنتروپومتریک و بیوشیمیایی

 1/0سانتیمتر اندازهگیری و شاخص توده بدنی ( (BMIاز رابطه

اندازهگیریشده ،تنها اختالف بین میانگین وزن ،قد،HbA1C ،

تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه گردید

ویتامین  Dدر مردان و زنان معنیدار بود (جدول شماره  .)1درصد

دور کمر به کمک متر غیرقابل ارتجاع با دقت  1/1سانتیمتر در

هموگلوبین گلیکوزیله در گروه زنان ،بهطور معنیداری باالتر از

باریکترین ناحیه بین آخرین دنده و ستیغ ایلیاک ،همچنین دور

مردان گزارش شد (.)p<1/10

لگن ( Hip circumferenceیا  )HCبا استفاده از متر نواری

میانگین سطح سرمی ویتامین  Dافراد مورد مطالعه 11/11±0/00

غیرکشسان با حداکثر خطای  1/0سانتیمتر در قسمت بزرگترین

نانوگرم بر میلیلیتر برآورد شد که طبق تعریف انجمن پزشکی

ناحیه محیط لگن اندازهگیری شد .نسبت دور کمر به دور باسن

آمریکا ( ،)18( )IOMتمامی بررسیشدگان دارای درجاتی از

( ،)Waist to Hip Ratio, WHRاز تقسیم دور کمر به دور باسن

کمبود ویتامین  Dبودند.

به دست آمد.
جدول شماره  :1ویژگیهای آنتروپومتریک و بیوشیمیایی در بیماران دیابتی نوع  ،2بیمارستان گلستان اهواز
مجموع

†pvalue

(46نفر)

( 34نفر)

( 44نفر)

سن (سال)

01/16 ± 8/36

02/01 ± 11/13

01/83 ± 3/11

1/431

وزن (کیلوگرم)

64/33± 8/36

80/33± 2/02

63/83± 3/84

1/111

قد (سانتیمتر)

108/08± 0/11

181/03 ± 8/63

163 ± 3/11

1/111

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

26/16 ± 2/63

20/30± 2/32

26/16 ± 2/04

1/812

دورکمر (سانتیمتر)

33/42± 2/82

34/10 ± 6/24

33/81 ± 8/31

1/821

دور لگن (سانتیمتر)

32/88± 0/23

33/18± 4/33

32/36± 0/41

1/842

نسبت دور کمر به باسن

1/34± 1/12

1/34±101

1/34± 1/16

1/301

)FBS(mg/dl

181/48 ± 63/02

146/33 ± 02/14

103/21 ± 63/11

1/180

) HbA1C (%

2/33 ± 1/21

8/61± 1/46

2/13 ± 1/63

1/132

HOMA-IR

6/14 ± 4/11

6/42 ± 8/31

6/28 ± 0/84

1/228

انسولین (میلیمول بر لیتر)

14/20 ±1/11

12/16 ± 3/12

16/34 ± 1/02

1/331

ویتامین  (25OH) Dنانوگرم بر میلیلیتر

3/82 ± 4/22

11/60 ± 3/34

11/11 ± 0/00

1/141

متغیرها

زن

مرد

†  ( Independent Sample t-testبین دو گروه زن و مرد )
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با توجه به تقسیم وضعیت ویتامین  Dسرم (سهکهای کمبود

جنس ،وضعیت تأهل و اعتیاد به سیگار در سه طبقه فوق ،اختالف

شدید ویتامین  ،)1-11( Dکمبود متوسط ( )11-21و عدم کفایت

آماری معنیدار وجود داشت (جدول شماره  2و  .)3همچنین تنها

ویتامین  )21-31( Dنانوگرم بر میلیلیتر) از میان شاخصهای

همبستگی بین سطح سرمی ویتامین  Dبا نسبت دور کمر به لگن و

جمعیـتشناختـی ،تنسنجـی و گلیسمـی بررسیشـدگـان تنهـا بین

سطح قند خون ناشتا ،معنیدار بود (جدول شماره .)4

جدول شماره  :2شاخصهای تنسنجی و گلیسمی در بیماران دیابتی نوع  2براساس سهکهای ویتامین  ،Dبیمارستان گلستان اهواز
†pvalue
عدم کفایت
کمبود
کمبود شدید
متغیرها
12-6

22-12

32-22

نانوگرم بر میلیلیتر

نانوگرم بر میلیلیتر

نانوگرم بر میلیلیتر

(01 )61/81

(31)30/81

(3)3/08

-

63/26±11/20

81/23±3/24

64/16±4/21

1/281

163/62±3/21

164/11±2/11

106/23±1/02

1/241

26/10±2/02

26/18±2/02

26/16±2/13

1/331

*

31/21±2/21

22/42±6/83

32/31±11/13

1/131

دور کمر(سانتیمتر)

33/41±3/11

34/13±0/33

30/68±6/11

1/30

33/22±0/82

38/43±4/18

32/68±2/36

1/140

1/33±1/18

1/36±1/16

1/38±1/16

1/112

161/14±64/61

102/18±61/66

181/33±22/21

1/301

*

تعداد (درصد)
وزن

*
*

قد (سانتیمتر)
*

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

درصد چربی بدنی

دور لگن (سانتیمتر)
*

نسبت دور کمر به باسن
*

)FBS(mg/dl

*

8/38±1/81

2/12±1/81

2/46±1/21

1/821

16/12±1/12

16/83±1/23

14/03±1/63

1/220

)HbA1C (%
انسولین

* دادهها بهصورت انحراف معیار  ±میانگین گزارش شدهاند† آزمون آماری )one way ANOVA(post hoc
جدول شماره  :3شاخصهای جمعیتشناختی در بیماران دیابتی نوع  2براساس سهکهای ویتامین  ،Dبیمارستان گلستان اهواز
متغیر
جنس
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت

سیگار
مدت زمان مواجهه با نور خورشید

†

05

کمبود شدید

کمبود

عدم کفایت

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد ( درصد)

(1)6/8

(31)06/6

(2)03/3

زن

(14)33/3

(23)43/4

(8)46/8

مجرد

(1)6/8

1

(2)13/3

متأهل

(14)33/3

(03)111

(13)26/8

زیردیپلم

(12)21

(33)62/3

(11)66/8

دیپلم

(3)21

(16)31/2

(4)26/8

لیسانس و باالتر

1

(4)8/0

(1)6/8

بلی

1

(11)111

1

خیر

(10)21/0

(43)02/3

(10)21/0

مرد

خیر

1

(0)23/3

(1)16/8

 11-61دقیقه

(14)21/3

(42)61/3

(13)12/2

 61-121دقیقه

1

(0)23/3

(1)16/8

بیش از  2ساعت

(1)01

(1)01

1

χ2 test
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pvalue
1/112
1/14
1/ 8

1/13
1/ 6

بررسی سطح سرمی ویتامین  ،Dنماگرهای تنسنجی و گلیسمیدر بیماران دیابتی نوع 2
جدول شماره  :4ضریب همبستگی سطح ویتامین  Dبا نشانگر های
تنسنجی و گلیسمی و سطح معنیدار آن در بیماران دیابتی نوع ،2
بیمارستان گلستان اهواز

سکینه پورعزیز و همکاران

 Liuو همکاران (سال  )2111در یک مطالعه کوهورت در ایاالت
متحده پس از  8سال پیگیری ( )follow-upبر روی  133نفر از

متغیر

r

pvalue

افراد مبتال به دیابت نوع  2دریافتند شانس پیشرفت دیابت نوع 2

وزن

1/122

1/422

شاخص توده بدنی

-1/106

1/634

در افرادیکه پایینترین سهک سطح  20هیدروکسی ویتامین  Dرا

دور کمر

-1/213

1/184

دور لگن

1/136

1/120

 %41 ،Dبیشتر است ( .)21در حقیقت ،این مطالعه نشانگر نقش

نسبت دور کمر به باسن

1/222

1/144

FBS

-1/224

1/143

کمبود ویتامین  Dدر بروز و پیشرفت بیماری دیابت میباشد.

HbA1C

1/112

1/243

دارند در مقایسه با افراد با باالترین سطح  20هیدروکسی ویتامین

مطالعات مقطعی نیز نشان داده است سطح  25OHDبا متغیرهای

انسولین

1/100

1/643

مربوط به ترکیب بدن ،بهویژه درصد چربی بدنی ارتباط دارد .در

HOMA-IR

-1/141

1/831

مطالعه حاضر با توجه به حذف عامل مخدوشگر وزن و درصد

†Multiple Linear Regression

چربی بدنی ،با انتخاب گروه هدف بیماران دیابتی غیرچاق با

بحث

محدوده  ،BMI=12/0-23/3ارتباط معنیداری میان سطح سرمی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد کمبود ویتامین  Dشیوع باالیی دارد،

 25OHDو شاخصهای آنتروپومتریک (وزن ،قد،BMI ،

و درصد قابلتوجهی از افراد مورد بررسی ،مبتال به کمبود شدید

دورکمر ،دور لگن) مشاهده نشد.

ویتامین  )%61/81( Dبودهاند.

تغییرات نامطلوب نماگرهای گلیسمی در بیماران دیابتی ممکن

 Palomerنیز در مطالعه خود نشان داد کمبود ویتامین  ،Dنقش

است ناشی از تغییرات فصلی باشد که در مطالعه  Gikasنیز

مهمی در بیماریزایی دیابت نوع  2دارد (.)12

گزارش شده است (.)22

در مطالعه حاضر سطح سرمی  20هیدروکسی ویتامین ،D

از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به کمبود واضح

همبستگی منفی و معنیداری با سطح گلوکز ناشتا داشت که این

ویتامین  Dبه دلیل انجام نمونهگیری در فصل زمستان که حداقل

یافته با بخشی از نتایج مطالعه  Scraggو همکاران که نشان میداد

سنتز پوستی این ویتامین در این فصل میباشد ،همچنین عدم تعیین

سطح سرمی  25OHDهمبستگی منفی با غلظت گلوکز ،انسولین و

درجه پیگمانتاسیون پوست افراد مورد مطالعه و عدم امکان مقایسه

مقاومت به انسولین دارد ( ،)0مطابقت داشت .در مطالعه

McGill

با گروه کنترل (افراد سالم) اشاره نمود.

و همکاران (سال  )2112نیز که با هدف "بررسی ارتباط میان
سطوح پایین ویتامین  Dسرم با شاخصهای آنتروپومتریک و

نتیجهگیری

دیابت" انجام شد ،مشخص گردید شیوع سندرم متابولیک و

براساس یافتههای مطالعه حاضر ،درجات مختلف کمبود ویتامین

دیابت در افراد شرکتکننده به ترتیب  %41و  %0میباشد .در این

 Dدر بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2شیوع بسیار باالیی دارد،

مطالعه ،ارتباط ضعیف ،اما معکوس و معنیداری بین ویتامین  Dبا

بهطوریکه بیماران در سه گروه (کمبود شدید ،کمبود و عدم

وزن بدن BMI ،و دور کمر وجود داشت ،اما همبستگی

کفایت ویتامین  )Dتقسیمبندی میشوند .این امر مستلزم طراحی و

معنیداری بین ویتامین  Dسرم با درصد چربی بدن و

HbA1c

اجرای مطالعات تکمیلی با هدف بررسی علت کمبود ویتامین

D

مشاهده نشد ( .)13در مطالعه حاضر همبستگی معنیداری بین

در شهر اهواز باوجود عرض جغرافیایی مناسب جهت سنتز پوستی

سطح سرمی ویتامین  Dو درصد هموگلوبین گلیکوزیله به دست

این ویتامین و ارائه راهکارهای پیشگیری از کمبود آن از طریق

نیامد .در مقابل ،در مطالعه  Kositsawatبه ارتباط وضعیت ویتامین

انجام مطالعات مداخلهای ،اجرای برنامههای غنیسازی و مکمل

 Dبا نماگرهای هموستاز گلوکز که در این مطالعه  HbA1Cدر

یاری در سطح جامعه است .هرچند در این مطالعه به ارتباط منفی

نظر گرفته شده بود ،اشاره شده است (.)21

و معنیدار ویتامین  Dو قند خون ناشتا اشـاره گـردید ،با این حـال؛
05
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سکینه پورعزیز و همکاران

 نیازمند مطالعات مداخلهای و،کاهش مقاومت به انسولین

 ارتباط معنیداری میان سطح سرمی،باوجود مطالعات پیشین

.تکمیلیتری میباشد

، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین به دست نیامد،D ویتامین
 با میـزان حساسیـت به انسـولین وD لذا تأیید قطعی ارتباط ویتامین
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Abstract
Background and Objectives: Vitamin D deficiency is considered a risk
factor for many chronic diseases such as Type 2 diabetes mellitus
(T2DM). Considering the role of vitamin D in incidence and
prevalence of diabetes and the widespread prevalence of vitamin D
deficiency in Iran, the present study was conducted with the purpose of
assessing the serum level of vitamin D with glycemic and
anthropometric indices in diabetic patients.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 84 T2DM patients
were selected. Anthropometric indices [weight, height, waist
circumference, hip circumference, BMI, waist-hip ratio (WHR)] and
Biochemical parameters (fasting serum glucose, HbA1C, fasting
insulin, 25(OH) vitamin D, and insulin resistance index) were
measured. The participants were divided based on the serum level of
vitamin D into three tertiles of severe deficiency (0-10ng/ml), moderate
deficiency (10-20ng/ml), and insufficiency (20-30ng/ml). Data were
analyzed using Chi-square, independent t-, ANOVA, and Pearson tests.
The level of significance was considered at p<0.05.
Results: The serum level of 25(OH) D in females was significantly
lower than males (p<0.05). A significant relationship was observed
between fasting blood sugar level, WHR, and vitamin D, but the
relationship between vitamin D and other factors (Insulin, HbA1C, and
HOMA-IR) and anthropometric parameters, was not statistically
significant.
Conclusion: In the present study, due to the negative correlation
between vitamin D level and fasting blood sugar, which is indicative of
indirect effect of vitamin D on insulin secretion, and also high
prevalence of vitamin D deficiency in diabetic patients, it can be
concluded that hypovitaminosis D has a negative effect on glucose
homeostasis.
Keywords: Diabetes mellitus, Type 2; Vitamin D 1-alpha hydroxylase;
Vitamin D; Glycemic Index.
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