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Association of Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms and Lipid Profile in
Sudanese Children with Type 1 Diabetes Mellitus in Gezira State, Sudan

ABSTRACT
Diabetes mellitus describes a metabolic disorder of multiple aetiology characterized by chronic
hyperglycemia with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in
insulin secretion, insulin action, or both.This study aimed to assess the metabolic control of type 1
diabetes mellitus (T1DM) in Sudanese children.In addition to determine the frequency of selected VDR
gene polymorphisms in diabetic and non-diabetic children to assess the contribution of gene
polymorphisms to the susceptibility to type 1 diabetes. One hundred and seventy four children with type 1
diabetes mellitus were enrolled in this study; 56 healthy non-diabetic children served as a control group.
Glycosylated hemoglobin (HbA1c), total cholesterol (TC), triacylglycerol (TG), low density lipoproteincholesterol (LDL-C), high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) were measured, very low density
lipoprotein-cholesterol (VLDL), and LDL-C/HDL-C ratio were calculated. HbA1c,TC, LDL-C LDLC/HDL-C ratio and TG were significantly higher among diabetic group compared to non-diabetic group
(P<0.001 and P<0.05 for TG).In the diabetic group, there was a positive significant correlation of: HbA1c
with TC, TG, HDL- C, LDL-C, VLDL and LDL/HDL ratio; TC with TG, HDL- C, LDL-C, VLDL and
LDL/HDL; TG with LDL- C, VLDL and LDL/HDL ratio; HDL-C with LDL-C;LDL-C with VLDL and
LDL/ HDL;VLDL-C with LDL/HDL ratio. A significant negative correlation was observed between
HDL- C and LDL/HDL ratio. 85.63% of diabetic patients were found to have poor metabolic control
(HbA1c level >8). Diabetic group with poor metabolic control had significantly higher levels of TC and
LDL-C (P<0.001),TG and VLDL (P<0.01), HDL-C and LDL-C/ HDL-C ratio (P<0.05) compared with
diabetic group with good metabolic control (HbA1c <8%).There was a significant difference between

)frequencies of Bsm1(B allele) and Taq1 (t allele) (P= 0.001; Odd Ratio = 0.283; 95% CI 0.131 - 0.609
and (P= 0.05; Odd Ratio = 2.429; 95% CI 1.073-5.496) respectively. There was significant differences
between Bsm1genotypes and the levels of TG and VLDL between the two groups (P<0.05). VDR Bsm1
and TaqI polymorphisms are associated with type 1 diabetes in Sudanese children,

ملخص الدراسة
يْصفف هففشا السففكشن تمًفَ هففي الوسففثثاخ الوشةففيح الورعفذدج الرففت ذرويففض تففش

سففكش الففذم الوففضهي ّاةفطشاب يففت الروثيففل الغففزا ت (

اةطشاتاخ هي الكشتُْيذساخ ّالذُْى ّاسرقالب الثشّذيي) الٌاذج عي ًقص يت إيشاص األًسْليي ،عوفل االًسفْليي أّ كليِوفاُ.فذيد ُفزٍ
الذساسح السرخذام الرقيين الكيوْحيْن لوعشيح هفذن الفرحكن لطفثل السفكش عٌفذ هشةفت السفكشن الٌفْإ االّت .إهفرولد ُفزٍ الذساسفَ علفت
 174فل هصاتيٌثوشا السكشن ّ 56أصح اء هي ًفس العوش.ذطوٌد ُزٍ الذساسح القياساخ الكيوْحيْيَ األذيَ :خطفاب الفذم الوسفكش،
الكْليسفريشّت  ،الالالفت أسففيل الرليسفشّت ّ الكْليسففريشّت الوفشذثل تالثشّذيٌففاخ الشفحويَ هٌخفطففح ّعاليفَ الكثايففح ّالثشّذيٌفاخ الشففحويَ
الوٌخفطح جذا ًّسثح الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثايح الت الثشّذيٌاخ الشحويَ عاليح الكثايح .أيطا ُذيد ُزٍ الذساسح لرحذيذ ذكشاساخ
ذعذد هكل الريي الوسرقثل لفايرويي د يت هروْعرت الوشةت ّاالصحاء ّلرقيين دّسٍ يت االصاتح تالسفكشن عٌفذ اال ففاتّ .جفذ أى ذشكيفض
كل هي خطاب الذم الوسكش ،الكْليسريشّت  ،الكْليسريشّت الوشذثل تالثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثايح ًّسثح الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح
الكثايح الفت الثشّذيٌفاخ الشفحويَ عاليفح الكثايفح ّالالالفت أسفيل الرليسفشّت يشذفف إسذفاعفا را هعٌفت عٌفذ هروْعفح هشةفت السكشن.هسفرْن
خطففاب الففذم الوسففكش يففشذثل إسذثا ففا هْجثففا را هعٌففت هف كففل هففي الكْليسففريشّت  ،ال الالففت أسففيل الرليسففشّت ّالثشّذيٌففاخ الشففحويَ عاليففح
ّهٌخفطح الكثايح ّالثشّذيٌاخ الشحويَ الوٌخفطح جذا ًّسثح الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثايح الت الثشّذيٌاخ الشفحويَ عاليفح الكثايفح،
الكْليسريشّت ه كل هي الالالت أسيل الرليسشّت ّالثشّذيٌاخ الشحويَ عاليح ّ هٌخفطح الكثايح ّالثشّذيٌاخ الشحويَ الوٌخفطح جذا ًّسثح
الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثايح الت الثشّذيٌاخ الشحويَ عاليح الكثايح  ،يشذثل الالالت أسيل الرليسشّت ه كل هي الثشّذيٌاخ الشحويَ
هٌخفطح الكثايح ّالثشّذيٌاخ الشحويَ الوٌخفطح جذا ًّسثح الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثاي ح الفت الثشّذيٌفاخ الشفحويَ عاليفح الكثايفح .
كوا أى هسرْن الثشّذيٌاخ الشحويَ عاليح الكثايح يشذثل إسذثا ا را هعٌفت هف ًسفثح الثشّذيٌفاخ الشفحويَ هٌخفطفح الكثايفح الفت الثشّذيٌفاخ
الشحويَ عاليح الكثايح .ثقا لرقسين هروْعح الذاسسيي لوشا السكشن العالويَ األهشيكيَ أظِشخ ُفزٍ الذساسفَ أى ًسفثح ) (85.63هفي
الوشةت يثلغ هعذت خطاب الذم الوسكش عٌذُن أكثش هي ( %8ةفثل ييفش هقثفْت) تيٌوفا ) (%14.37يثلفغ هعفذت خطفاب الفذم الوسفكش
عٌذُن أقل هي ( % 8ةثل هقثْت)ّ .جذخ ُزٍ الذساسح اى هشةت السكشن ّالزيي لذيِن ةثل ييش هقثْت لخطاب الذم الوسفكش ذشذفف
ع ٌففذُن هسففرْياخ الكْليسففريشّت  ،الالالففت أسففيل الرليسففشّت ّ الكْليسففريشّت الوففشذثل تالثشّذيٌففاخ الشففحويَ هٌخفطففح ّعاليففَ الكثايففح
ّالثشّذيٌاخ الشحويَ الوٌخفطح جذا ًّسثح الثشّذيٌاخ الشحويَ هٌخفطح الكثايفح الفت الثشّذيٌفاخ الشفحويَ عاليفح الكثايفح اسذفاعفا را هعٌفت
هقاسًح هشةت الس كشن ّالزيي لذيِن ةثل هقثْت لخطاب الذم الوسكش .أظِشخ ُزٍ الذساسح اى ذكشاس االليل )ّ (Bاالليل ( )tيت الريي
الوسقثل لفايرويي د يخرلف اخرالف رّ هعٌت عٌذ هروْعح االصحاء هقاسًح تالوشةت هوفا يعٌفت اى لِوفا دّس يفت الحوايفح هفي االصفاتح

تالسكشن عٌذ اال فات .كوا اظِشخ ُزٍ الذساسح اًَ يْجذ اخرالف تيي الرعذد الريٌت ) (Bsm1لوسرقثل يايرويي د ّهسفرْياخ الالالفت
اسيل الرلسشّت ّالثشّذيٌاخ الشحويَ الوٌخفطفح جذا.خلصفد ُفزٍ الذساسفح الفت اى الرعفذد يفت الشفكل الريٌفت لوسفقثل يفايرويي د
) (Bsm1 and Taq1لِوا عالقح تاالصاتح تالسكشن الٌْإ االّت عٌذ اال فات السْداًييي.

