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بررسی سطح پالسمایی ویتامین  Dدر مبتالیان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به
آزمایشگاه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و
احتمال خطر ابتالء به دیابت نوع 2
جاسم ساکی ،1رضا ارجمند ،2حسین اعتبار ،*3اکرم آهنگرپور،4
6

علی اکبر عروجن ،5حمیرا رشیدی

چکیده
زمینه و هدف :ژیاردیازیس یک بیماری انگلی ایجاد توسط ژیاردیا المبلیا است که باعث
سوء جذب ویتامین Dشده و کمبود این ویتامین احتمال ابتال به دیابت نوع 2را افزایش می
دهد .بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ژیاردیازیس مزمن بر وضعیت ویتامین Dو
خطر ابتالء به دیابت نوع  2در بیماران صورت پذیرفت.
روش بررسی :در مطالعه مورد شاهدی( )Case-Controlحاضر تعداد  06نفراز مراجعین
به آزمایشگاه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسی
شدند .پس از تایید آلودگی به انگل ژیاردیا به روش مسقیم و خونگیری از بیماران ،نمونهها
بدست آمده ،سپس پالسما جدا شده و مقادیر ویتامین ،Dگلوکز ،انسولین  ،فاکتورهای لیپیدی
و آنزیمهای کبدی ،شاخصهای مقاومت به انسولین ( ، )HOMA-IRعملکرد سلول های
بتا ( )HOMA-βو بررسی حساسیت به انسولین ( )QUICKIمورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها :سطح پالسمایی ویتامین Dدر گروه بیمار نسبت به افراد سالم کاهش یافت
( .)P<0.05اگر چه انسولین و پروفایل لیپیدی پالسما در این بیماران تغییر معنی داری ننمود
اما گلوکز ( ) P<6/660و  ) P<6/60( HOMA-IRافزایش پیدا کرد .همچنین HOMA-
QUICKI،βو  DIدر گروه بیمار در مقایسه با کنترل کاهش یافت ( .) P<6/60آنزیم های
کبدی ) P<6/60( ALT ،) P<6/660( ASTو  .) P<6/60( ALPدر بیماران مبتال به
ژیاردیازیس افزایش پیدا کرد.
نتیجه گیری :به طور کلی ژیاردیازیس مزمن منجر به کاهش ویتامین Dو افزایش احتمال
ابتال به دیابت نوع  2گردید .همچنین مشخص شد که رابطه مستقیمی بین ژیاردیازیس مزمن،
کاهش ویتامین Dو افزایش آنزیم های کبدی وجود دارد.

-0دانشیار گروه انگل شناسی.
-2استادیار گروه انگل شناسی.
-3کارشناس ارشد انگل شناسی.
-4استاد گروه فیزیولوژی.
-0استادیار گروه فیزیولوژی.
-0دانشیار گروه غدد و متابولیسم.
0و-3گروه انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،مرکز
تحقیقات دیابت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-2گروه انگل شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
-4گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،مرکز
تحقیقات دیابت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-0گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،کمیته
تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -0گروه غدد و متابولیسم ،گروه بیماریه ای داخلی،
مرکز تحقیقات دیابت خلیج فارس ،دانشگاه علوم
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مقدمه
ژیاردیازیس یک بیماری انگلی ناشی از ژیاردیا المبلیا

در هموستاز گلوکز با واسطه اثر مستقیم بر عملکرد سلول بتا

( ،)Giardia lambliaتک یاخته ای تاژکدار می باشد که

و در نتیجه ترشح انسولین دارد .بعالوه مطالعات متعدد نشان

به دو فرم کیست و تروفوزوئیت دیده می شود .آلودگی به

داده اند که کمبود این ویتامین باعث ایجاد مقاومت به انسولین

این تک یاخته روده ای از طریق خوردن کیست بهمراه آب و

و افزایش هموگلوبین گلیکوزیله ( )HbA1Cدر افراد

غذای آلوده و یا تماس شخص به شخص ایجادمی شود.

میانسال می گردد .دیابت نوع  2بسیار شایعتر از نوع  Iاست

تروفوزوئیت ها وارد مجرای روده باریک شده ،به سطح

و حدود  06درصد همه بیماران مبتال به دیابت قندی را شامل

مخاط چسبیده و سپس وارد اپیتلیوم یا الیه عمیق تر مخاط

میشود .در بیشتر موارد ،شروع دیابت نوع  IIبعد از سن 36

می شوند .سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتخمین می زند

سالگی بیماری به تدریج پیشرفت کرده و میتواند با افزایش

که  3میلیارد نفر در مکان های با شیوع ژیاردیازیس قرار

مقاومت به انسولین ،پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی نیز

دارند .طی سال های اخیر ،ژیاردیازیس در کشورهای توسعه

همراه گردد ( .)0-9بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و

یافته به علت افزایش مسافرت های بین المللی و مهاجرت به

سطوح پالسمایی نامناسب ویتامین  Dطی ژیاردیازیس مزمن

این کشور ها رو به افزایش است ( .)0از عالئم ژیاردیازیس

و ارتباط آن با ایجاد عوامل خطر دیابت نوع دو تصمیم به

می توان به اسهال حاد و مزمن در انسان اشاره نمود .همچنین

بررسی اثر ژیاردیازیس مزمن بر نقص ویتامین  Dو احتمال

ابتالء به ژیاردیازیس می تواند با عالئمی همچون درد اپی

افزایش خطر ابتال به دیابت نوع  2در بیماران مراجعه کننده

گاستر ،تهوع ،استفراغ و کاهش وزن همراه شود ( .)2همچنین

به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی

بیماران مبتال به ژیاردیازیس مزمن ضعف شدید ،درد منتشر

شاپور اهواز گرفته شد.

اپی گاستر ،اسهال و یا یبوست مزمن ،مدفوع چرب و نقص
در جذب چربی ها و ویتامین های محلول در چربی و آسیب
های بافتی کبدی و التهاب کبد را تجربه می نمایند(.)4 ,3
عفونت انگلی مزمن ژیاردیا در روده ،باعث سوء جذب
ویتامین  Dشده و رشد بیش از حد این انگل روده ای و
عمل آسیب زا تروفوزوئیت ها در انتروسیت ها ارتباط
مستقیمی با عدم جذب این ویتامین دارد ( .)0همچنین در
مطالعات مشخص گردیده است که حضور ژیاردیا المبلیا
باالترین میزان بروز کمبود ویتامین  Dرا به خود اختصاص
داده است و با عمل خود در الیه سنگفرشی سطح مخاط روده
منجر به این اتفاق می گردد ( .)0ویتامین  Dنیز نقش مهمی
در ایجاد دیابت نوع  2داشته به گونه ای که کمبود این ویتامین
منجر به طیف وسیعی از بیماری های جدی ،از جمله سرطان،
بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع  2می شود .همچنین
سطوح پالسمایی پایین ویتامین  Dارتباط مستقیمی با اختالل

روش بررسی
جامعه مورد مطالعه
در مطالعه مورد شاهدی ( )Case-Controlحاضر
فرم اطالعاتی حاوی مشخصات فردی بیمار ،تاریخ تکمیل
فرم ،سن بیمار ،بیماری های دیگر و داروهای مصرفی بود،
جهت دستیابی به اطالعات دموگرافیک فرد در اختیار او قرار
داده شد .سپس جهت سنجش فاکتورهای مورد بررسی
خونگیری در حالت ناشتا از بیماران اخذ گردید .جمع آوری
اطالعات در پژوهش حاضر بر اساس اصول اخالقی مورد
تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
با کد اخالق ( )IR.AJUMS.REC.1396.479صورت
پذیرفت .بنابراین در این پژوهش تعداد  06نفر از افراد باالی
 00سال مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان های آموزشی
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جاسم ساکی و همکاران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار

دستورالعمل موجود در آنها و دستگاه اتوآنالیزر مورد ارزیابی

گرفتند .معیارهای ورود افراد به پژوهش شامل ابتال افراد به

قرار گرفتند .همچنین شاخص مقاومت به انسولین

ژیاردیای مزمن (حداقل  0ماه مبتال به این بیماری بوده و

( ، )HOMA-IRشاخص عملکرد سلول های بتا

دارای عالئم اسهال مزمن ،کاهش وزن ،مدفوع کمرنگ و

( ،)HOMA-βشاخص کمی بررسی حساسیت به انسولین

حجیم باشند) و معیارهای خروج شامل ابتال به سایر عفونت

( )QUICKIو شاخص تغییر وضعیت انسولین و نشان

های انگلی ،ناراحتی کبدی ،بیماری های مزمن ،نارسایی

دهنده ترشح و حساسیت به انسولین ( )DIنیز از فرمول های

مزمن کلیوی ،سابقه کمبود ویتامین  Dپیش از ابتال به

زیر مورد محاسبه قرار گرفتند (.)06

ژیاردیازیس و افراد بالغ مصرف کنندۀ داروهای

HOMA-IR: fasting blood glucose
(mg/dL) × insulin (µIU/mL) / 405
HOMA-β: 20 × insulin (µIU/mL) / (FBS
)(mmol/L) - 3.5
QUICKI: 1 / (log FBS (mg/dL) + log
))insulin (µIU/mL
DI: Ln HOMA-β /Ln HOMA-IR
روش محاسبه اندازه نمونه و نحوه نمونه گیری

هپاتوتوکسیک بود .بنابراین شرکت کنندگان در این پژوهش
به دو گروه ( n=36تعداد افراد در هر گروه) بیمار شامل افراد
بالغ مبتال به ژیاردیا که هیچگونه آلودگی انگلی دیگری غیر
از ژیاردیا نداشتند و گروه کنترل افراد بالغ سالمی که
فاکتورهای خروج را ندارند ،تقسیم بندی شدند.
اندازهگیری ویتامین  ،Dگلوکز ،انسولینHOMA- ،
 ،DI ،QUICKI ،HOMA-β ،IRپروفایل لیپیدی و
آنزیم های کبدی
پس از تایید آلودگی به انگل ژیاردیا به روش مسقیم و
خونگیری از بیماران ،نمونههای بدست آمده در لولههای
آزمایش قرار گرفته و پس از اضافه نمودن مختصر پودر
 )EDTA( Ethylenediaminetetraacetic acidبه
مدت  00دقیقه در دستگاه سانتریفوژ با دور  3666دور در
دقیقه سانتریفوژ شدند .سپس پالسما جدا شده و جهت
نگهداری در فریزر -96درجه سانتیگراد تا زمان اندازهگیری

با توجه به مطالعه صورت گرفته بر سطح ویتامین
محلول در چربی  Aدر کودکان مبتال به ژیاردیوز ( )00تعداد
نمونه مورد بررسی در این مطالعه حداقل  06نفر بوده که در
هر گروه  36نفر در نظر گرفته شد.
روشهای آماری تجزیه و تحلیل نتایج
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از
روش آماری  Tمستقل و در صورت لزوم ANOVA
یکطرفه مورد مقایسه قرار گرفتند .دادهها بصورت
( Mean±SEMخطایمعیار±میانگین) عرضه شد و  Pکمتر
از 6/60در تمام آزمایشها معنیدار تلقی شد.

فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی قرار گرفتند .سطح
پالسمایی ویتامین  Dبوسیله کیت سنجش ویتامین  Dانسانی
تهیه شده از شرکت ( )Euroimmun Inc, Germanyو
روش سنجش االیزا و طبق دستورالعمل موجود در کیت مورد

یافته ها
سطوح ویتامین  Dو فاکتورهای وابسته به دیابت در
بیماران مبتال به ژیاردیازیس و افراد سالم

اندازه گیری قرار گرفت .سنجش انسولین با استفاده از روش

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر پالسمایی

االیزا و کیت تجاری ( )MonobindInc, USAسنجش

ویتامین  Dدر بیماران مبتال به ژیاردیازیس کاهش معنی داری

شده و فاکتورهای لیپیدی و آنزیمهای کبدی با استفاده از

نسبت به افراد سالم پیدا کرده است ( .)P< 6/60اگر چه

کیتهای تجاری شرکت ( )Pars AzmoonInc, Iranو

انسولین پالسما در این بیماران افزایش معنی داری ننموده اما
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گلوکز ( )P< 6/660و شاخص مقاومت به انسولین (6/60

در بررسی نتایج پروفایل لیپیدی اختالف معنی داری

< )Pدر آن ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

بین بیماران مبتال به ژیاردیازیس و افراد سالم در تمامی

همچنین شاخص عملکرد سلول های بتا در بیماران مبتال به

فاکتورهای اندازه گیری شده از جمله تریگلیسرید ،کلسترول،

ژیاردیازیس در مقایسه با گروه کنترل به مقدار زیادی کمتر

 LDL ،HDLو  VLDLمشاهده نگردید (جدول .)2

شده است .شاخص کمی بررسی حساسیت به انسولین

سطوح آنزیم های کبدی در بیماران مبتال به

( )QUICKIو شاخص تغییر وضعیت انسولین که نشان

ژیاردیازیس و افراد سالم

دهنده ترشح و حساسیت به انسولین ( )DIمی باشد ،در گروه

نتایج حاصل از سنجش آنزیم های کبدی نشان دهنده

بیمار به طور معنی داری نسبت به افراد سالم کاهش یافت

این مطلب بود که مقادیر آنزیم های ،)P< 6/660( AST

(( )P< 6/60جدول .)0

 )P< 6/60( ALTو  )P< 6/60( ALPدر بیماران مبتال به

پروفایل لیپیدی در بیماران مبتال به ژیاردیازیس و

ژیاردیازیس افزایش معنی داری نسبت به افراد سالم حاضر

افراد سالم

در گروه کنترل یافته است (شکل .)0
جدول  :0سطوح ویتامین  Dو فاکتورهای وابسته به دیابت در دو گروه بیمار و سالم
ویتامین D

گلوکز

انسولین

()ng/mL

()mg/dL

()µIU/mL

کنترل

09/2±09/00

04/2±60/00

09/0±03/30

4/6±30/40

بیمار

*06/3±00/60

***024/3±40/00

00/0±09/00

*0/6±60/00

متغیرها
گروه ها

HOMA-IR

HOMA-β

QUICKI

DI

200/30±03/00

6/6±33/664

0/6±06/00

***030/03±30/04

*6/6±20/660

*2/6±00/20

نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون آماری Tمستقل سنجش شده و به صورت ( Mean±SEMمیانگین ±انحراف معیار) نشان داده شده اندn=36( .
تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه) **P<6/60 ،*P<6/60 .و  ***P<6/660در مقایسه با گروه کنترل.

جدول :2پروفایل لیپیدی در دو گروه بیمار و سالم
متغیرها تریگلیسرید

کلسترول

گروه ها

()mg/dL

()mg/dL

HDL
()mg/dL

LDL
()mg/dL

VLDL
()mg/dL

کنترل

032/9±30/44

004/4±00/36

43/0±69/04

00/3±30/00

20/0±40/44

بیمار

020/0±02/02

000/0±30/62

42/0±04/03

02/4±00/00

20/0±02/06

نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون آماری Tمستقل سنجش شده و به صورت ( Mean±SEMمیانگین ±انحراف معیار) نشان داده شده اندn=36( .
تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه).
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نمودار  :4سطح پالسمایی آنزیم های کبدی در بیماران مبتال به ژیاردیازیس و افراد سالم .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون
آماری Tمستقل سنجش شده و به صورت ( Mean±SEMمیانگین ±انحراف معیار) نشان داده شده اند n=04( .تعداد افراد شرکت
کننده در هر گروه) ***P<4/444 .در مقایسه با گروه کنترل.
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864

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این مطلب بود که

مثبت و منفی در این زمینه را نشان داده اند به طوریکه نمی

مقادیر ویتامین  Dدر بیماران مبتال به ژیاردیازیس مزمن

توان نتیجه یکسانی را در این مورد بدست آورد .همچنین

نسبت به افراد سال کمتر می باشد .مطابق با نتایج مطالعه

برخی مطالعات ارتباط معنی داری بین سطوح ویتامین  Dو

حاضر در پژوهش  Volocو همکاران مشخص گردید که

پروفایل لیپیدی در بیماران مبتال به دیابت مشاهده ننموده اند

ژیاردیازیس با سلول های روده ای در جذب ویتامینD

که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد( .)00بنابراین می

رقابت می کند و موجب سوء جذب این ویتامین می شود

بایست مطالعات بیشتری در این باره صورت گیرد تا در

( .)02کمبود ویتامین  Dبه عنوان یک ویتامین محلول در

نهایت مکانیسم دقیق این اتفاق را مشخص نماید .بیماری

چربی منجر به ایجاد هایپرگالیسمی ،افزایش مقاومت به

ژیاردیازیس در کودکان منجر به سوء تغذیه و عقب ماندگی

انسولین ،کاهش شاخص عملکرد سلول های بتا و حساسیت

رشد نسبت به افراد سالم دارند .این اتفاق به دلیل سوء جذب

به انسولین و افزایش آنزیم های کبدی می گردد .در مطالعات

لیپیدها و ایجاد استئاتوره (بوجود آمدن مدفوع چرب) حاصل

انجام شده ،کمبود ویتامین  Dبا ترشح انسولین پایین تری

از عفونت به ژیاردیا صورت می پذیرد .بنابراین افراد آلوده به

همراه می باشد .همچنین افزایش مقاومت به انسولین و کاهش

این انگل بویژه کودکان ممکن است فاقد منابع کالری مهم و

حساسیت به انسولین و شاخص های مربوط به آن نیز در این

ویتامین های محلول در چربی  E ،D ،Aو  Kباشند (.)00

اختالل مشاهده می گردد ( .)03همچنین ژیاردیازیس موجب

عملکرد کبد یک عضو حیاتی در بدن میباشد که جهت

سوء جذب ویتامین های محلول در چربی از جمله ویتامین

انجام طیف وسیعی از فعالیتهای بیوشیمیایی ،سوخت و ساز

 Kمی گردد .فرضیه های متعددی برای مکانیسم این سوء

بدن و جمعآوری و دفع متابولیتهای داروها برای زندگی

جذب پیشنهاد شده است ،مانند نارسایی پانکراس که موجب

ضروری است .هنگامیکه کبد آسیب ببیند ،توان عملکردی

دکونژوگه شدن نمک صفرای در لومن روده می شود .در این

مطلوب خود را از دست داده و منجر به تجمع مواد سمی در

مورد ،ارتباط ژیاردیازیس و اختالل در انعقاد خون با این

بدن میشود ( .)09کبد یک عضو حیاتی در بدن میباشد که

واقعیت تایید شده است که پس از ریشه کنی ژیاردیا المبلیا

جهت انجام طیف وسیعی از فعالیتهای بیوشیمیایی ،سوخت

اختالل در انعقاد خون و سوء جذب ویتامین  Kبه طور قابل

و ساز بدن و جمعآوری و دفع متابولیتهای داروها برای

توجهی بهبود می یابد .بنابراین در بیماران تحت درمان با ضد

زندگی ضروری است .سمیت یا آسیب کبدی به صورت

انعقاد یا کسانی که دارای اختالل انعقادی مانند سیروز کبدی

عملکرد غیرطبیعی کبد همراه با اختالل عملکرد میتوکندریایی

با خونریزی شدید هستند می بایست همیشه از نظر در معرض

آن مشخص میگردد .در صورت تغییر شدید عملکرد

عفونت ژیاردیا المبلیا قرار داشتن مورد سنجش قرار گیرند

میتوکندریایی در کبد ،داروها میتوانند ،باعث ایجاد نکروز

(.)04

کبدی ،هپاتیت سلولی و نارسایی کبدی گردند .هنگامیکه کبد
مطالعات گذشته نشان می دهند که سطح سرمی ویتامین

 Dارتباط مستقیمی با سطح  HDLدارد که سبب بهبود نسبت

آسیب ببیند ،توان عملکردی مطلوب خود را از دست داده و
منجر به تجمع مواد سمی در بدن میشود (.)00

کلسترول تام و  LDLبه  HDLمی شود .بعالوه رابطه

هرگونه آسیب یا نقص در عملکرد کبد میتواند

معکوسی میان سطح سرمی این ویتامین و تری گلیسرید

اختالالت وسیعی را در سالمتی ایجاد نماید .آنزیمهای کبدی

مشاهده شده است .هرچند برخی مطالعات مداخله ای ارتباط

 ALT ، ASTو  ALPبه طور معمول به عملکرد کبد
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وابسته بوده و اختالل و آسیب آن منجر به تغییر مقادیر این

دارد که می توان در مطالعات آتی به بررسی مکانیسم دقیق

آنزیمها در سرم میشود ،بنابراین یکی از شاخصهای آسیب

این اثر پرداخت.

کبدی افزایش مقدار ترانسآمینازها ( ASTو  )ALTدر سرم
میباشد ( .)09مسمومیت کبدی آسیب به کبد بوده که با

نتیجه گیری

اختالل عملکرد کبد بوسیله یک دارو یا عامل غیرعفونی ایجاد

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر بیانگر این مطلب می

میگردد .در سال  0000مشخص گردید که آسیب کبدی با

باشد که ژیاردیازیس مزمن منجر به کاهش سطوح پالسمایی

افزایش  2برابری یا بیشتر سطح سرم  ،ALTبیلیروبین

ویتامین  Dو افزایش متغیرهای مربوط به دیابت نوع  2از

کونژوگه همراه با افزایش سطح  ALP ،ASTو بیلیروبین

جمله افزایش قند خون ،مقاومت به انسولین و کاهش شاخص

توتال بوجود میآید .در سال  2660مرکز مطالعات کبدی

های عملکرد سلول های بتا ،حساسیت به انسولین و تغییر

آمریکا بیان نمود که مسمومیت کبدی با افزایش  3برابری یا

وضعیت انسولین می گردد .همچنین مشخص شد که احتماال

بیشتر سطح  ،ALTبیلیروبین توتال و تستهای بالینی
غیرطبیعی همراه است ( .)00مقادیر ویتامین Dباخطر ابتال
بیماری کبدی رابطه داشته به طوریکه میزان ویتامین  Dپایین
استعداد ابتال به بیماری های کبدی و باال رفتن مقادیر
پالسمایی آنزیم های کبدی افزایش می دهد (Zhang .)00
و همکاران در سال  2600بر بیماران مبتال به ژیاردیازیس
نشان دادند که افزایش سطوح پالسمایی آنزیم های کبدی از
جمله  ALT ، ASTو  ALPاتفاق می افتد که با نتایج
مطالعه حاضر همسو می باشد ( )26با این تفاوت که در
مطالعه حاضر مشخص شد که یک رابطه مستقیمی بین کاهش

رابطه مستقیمی بین ژیاردیازیس مزمن ،کاهش ویتامین  Dو
افزایش آنزیم های کبدی وجود دارد.

قدردانی
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شاپور اهواز بابت تامین هزینه مالی طرح مذکور تشکر و
قدردانی می شود.

ویتامین  Dو افزایش آنزیم های کبدی در این بیماران وجود
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Abstract
Background and Objective: Giardiasis is a parasitic disease
produced by Giardia lamblia can lead to malabsorption of vitamin
D and in turn, deficiency of this vitamin increases the risk of
development of type 2 diabetes. The objective of the present study
was to investigate the effect of chronic Giardiasis on the status of
vitamin D and the risk of type2 diabetes in patients suffering from
chronic giardiasis.
Subjects and Methods: Sixty patients referred to the clinical
laboratories of the educational hospitals of Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences were voluntarily enrolled in this
case-control study. After confirmation of giardia parasite infection
by direct and blood sampling from patients, plasma sample was
isolated, and the levels of vitamin D, glucose, insulin, lipid factors,
liver enzymes were evaluated. In addition, the insulin resistance
index (HOMA-IR), beta-cell function index (HOMA-β), insulin
sensitivity index (QUICKI) were assessed. Furthermore, the liver
enzymes (AST, ALT and ALP) were determined for both groups.
Results: Plasma level of vitamin D in patients with giardiasis was
significantly lower than healthy subjects (P <0.05). Although insulin
level did not increase in these patients, glucose (P<0.001) and
HOMA-IR (P<0.05) increased significantly in these patients. While
HOMA-β, QUICKI and DI decreased significantl in patients with
giardiasis (P <0.05). The values of AST (P <0.001), ALT (P <0.01)
and ALP (P <0.05) enzymes were significantly higher in patients
with giardiasis.
Conclusion: The overall result of this study indicates that chronic
giardiasis leads to a decrease in vitamin D level and an increase in
the variables related to type2 diabetes. In addition, there are direct
correlation between both chronic giardiasis and decrease in vitamin
D and the increase in activity of liver enzymes.
Key words: Giardiasis, Vitamin D, Type 2 diabetes, Patient, Ahvaz.
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