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Introduction: Many hypotheses about the relationship between blood groups and the incidence
of infectious diseases have been evaluated. Because investigating the predisposing causes of
coronavirus is important in diagnosing and managing financial and human resources, especially
during peak times, it may be helpful to investigate the prevalence of different blood types in
patients with Quid-19.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 400 patients with Covid 19 were evaluated
for blood group by PCR or CT scan. The patients were all hospitalized in the ward, emergency
department and ICU of the hospital between the March - July, 2021. Blood type of patients and
final status of patients were extracted and subjected to statistical analysis.
Results: The highest frequency was related to blood group A with 34%, followed by blood group
O with 33.5%, then blood group B with 23.8% and then AB with 8.8%. The majority of 90.5%
had Rh + and 9.5% had Rh. Based on the results of regression analysis, blood group A had less
mortality than blood group O (P = 0.18). No significant relationship was found between patients'
mortality and other blood groups.
Conclusion: The findings of this study show a higher prevalence of blood group A in patients
with Quid-19 and higher mortality in patients with blood group o. If these results are obtained in
larger studies, blood group can be used as a prognostic factor in these patients.
Keywords: Covid 19, Blood Group, Mortality.

S

ince the emergence of the Covid-19 virus in China and its spread around the world, several studies
have been conducted in different countries on the risk factors which increase the susceptibility to
the virus. In the past, many hypotheses about the relationship between blood groups and the
incidence of infectious diseases have been evaluated, as it is important to investigate the predisposing
causes of the virus in diagnosis and management of resources, especially during peak times. It is helpful
to evaluate the prevalence of different blood groups as a prognostic factor in patients with COVID-19.
Previous studies on blood groups and other diseases, including Helicobacter pylori and hepatitis B, have
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shown that some blood groups are more vulnerable. Therefore, a similar question arises in this virus.
So far, several studies have been conducted on the relationship between blood groups and the incidence
of this disease in different populations. So far, three cases have been performed in Iran, all three of
which included a smaller number of patients from this study. The focus of this study was on the
prevalence of different blood groups in patients admitted to Covid-19 and also the prognosis of patients
based on blood groups.
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Material and Methods
In this cross-sectional study, 400 Covid-19 patients were evaluated for blood type by diagnostic criteria
of PCR or chest CT scan. The patients were all hospitalized in the ward, emergency department and
ICU of Firoozgar Hospital from March - July 2021. Blood type and outcome of patients was extracted
by evaluating their hospital computer file. Inclusion criteria were patients with COVID-19 positive PCR
test or CT scan involvement consistent with COVID-19 disease (bilateral and peripheral grand glass
areas and consolidative pulmonary opacities) admitted to the ward and ICU. Exclusion criteria Was the
lack of evaluation of the patient's blood group in the Medical record available in the hospital.
Result
In the period from March -July 2021, the total number of patients admitted with a diagnosis of covid19 based on the criteria of the molecular test of nasal swabs performed by the hospital laboratory or
based on the findings of CT scan of the lungs (Grand Glass evidence), it was 1180 people. Laboratory
findings of ABO and Rh blood groups were present in the clinical records of 400 of them. These people
were admitted to wards and ICU and all covid-19 patients were included in this period. Of these, 124
were blood group A +, 85 were blood group B +, 120 were blood group O +, 33 were blood group AB
+, 12 were blood group A-, 10 were blood group B-, 14 were blood group O- and 2 were blood group
AB-.Thus, their abundance was 31% for A +, 21% for B +, 8% for AB +, 30% for O +, 3% for A-, 3%
for B- and 1% for AB -, respectively. According to the information obtained, the highest frequency was
related to blood group A with 34%, followed by blood group O with 33.5%, then blood group B with
23.8% and then AB with 8.8%. The majority of 90.5% had Rh + and 9.5% had Rh. There was a
significant association between decrease in mortality among hospitalized COVID-19 patients and blood
group A compared to type O (P<0.018). No significant association was observed for other blood types
with mortality.
Conclusion
The findings of this study showed the higher prevalence of blood type A in patients with COVID-19.
Moreover, based on our findings, blood group O could increase mortality in hospitalized COVID-19
patients. If these results are obtained in larger studies, blood type can be used as a prognostic factor.
This cross-sectional study for 400 patients admitted with covid-19 showed that the prevalence of A
blood groups was 34%, O 33.5%, B 23.8%, AB 8.8% and 90.5% Were Rh +. Our study was consistent
with other studies in terms of the most common blood type. However, in this study, mortality was lower
in patients with blood type A. In the results of relationship between blood group and mortality in covid
19 patients, a significant reduction in mortality was observed in blood group A. If these results are
obtained in other studies with a larger population of patients and in several medical centers, blood group
can be considered effective in the Susceptibility to infection and also in the prognosis of patients.
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بررسي شيوع گروه خوني  ABOو  RHدر بيماران مبتالبه كوويد  91و ارتباط آن با
پيشآگهي بيماران
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 1مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان فیروز گر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 2گروه زنان و زایمان ،بیمارستان شریعتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه :فرضیههای زیادی در مورد ارتباط گروههای خونی با افزایش ابتال به بیماریهای عفونی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
ازآنجاییکه بررسی علل مستعد کننده ابتال به کروناویروس در بیماریابی و مدیریت منابع مالی و انسانی بخصوص در زمان اوج پیک
حائز اهمیت میباشد ،ممکن است بررسی شیوع گروههای خونی مختلف در بیماران مبتالبه کووید  11-کمککننده باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی 044 ،بیمار کووید  11با معیار تشخیصی  PCRیا سیتیاسکن ریه ازنظر گروه خونی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .بیماران همگی موارد بستری در بخش ،اورژانس و  ICUبیمارستان در فاصله زمانی اول فروردین الی  34تیر
 1044بودند .گروه خونی بیماران و ضمناً وضعیت نهایی بیماران استخراج و تحت آنالیز آماری قرار گرفت.
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دریافت1011/11/11 :

پذیرش1011/0/0 :

انتشار آنالین1011 /0/01 :

نتایج :بیشترین فراوانی مربوط به گروه خونی  Aبا  30 %بود و پسازآن گروه خونی  Oبا  %33/5و سپس گروه خونی  Bبا %23/1

نتیجه گیری :یافته این مطالعه شیوع باالتر گروه خونی  Aدر مبتالیان کووید  11-و مورتالیتی بیشتر در بیماران دارای گروه خونی
 oرا نشان میدهد .چنانچه این نتایج در مطالعاتی با سطح وسیعتر هم به دست آید ،میتوان از گروه خونی بهعنوان یک فاکتور
پروگنوستیک در این بیماران استفاده کرد.
کلمات کلیدی :کووید ،11-گروه خونی ،مرگومیر.
*نویسنده مسئول :مریم رهام ،ا ستادیار ،مرکز تحقیقات بالینی بیمار ستان فیروز گر ،دان شکده پز شکی ،دان شگاه علوم پز شکی ایران،
تهران ،ایران .تلفن ،42112101144 :ایمیلRoham.m@iums.ac.ir :
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و بعدازآن  ABبا  .%1/1اکثریت افراد  %14/5دارای  Rh+و  1/5درصد آنان  Rh-بودند .بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون ،گروه خونی
 Aنسبت به گروه خونی  Oمورتالیتی کمتری داشتند ( .)P=4111بین مورتالیتی بیماران و گروههای خونی دیگر ارتباط معنیداری
یافت نشد.
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این مطالعه به صاااورت مقطعی بر روی بیماران مبتالبه کووید 11
مراجعه کننده به بیمارساااتان فیروز گر از تاریخ  1فروردین ساااال
 1311لغایت  34تیر سال  1311انجام گرفت.
مع یارها ی ورود به مطالعه بیماران با تسااات PCR COVID-19
مثبت و یا درگیری س ای تی اسااکن منطبق با بیماری COVID-19
نواحی شااایشاااه مات دوطر فه و پریفرال و تراکم ها ی ریوی –
 -consolidative pulmonary opacitiesبساااتری در بخش و
 ICUبود ند .مع یار خروج ،ف قدان ارز یابی گروه خونی بی مار در
پرونده درمانی موجود در بیمارسااتان بود .پس از مشااخ شاادن
گروه موردمطالعه  ،با برر سی پرونده پز شکی بیمار ،نوع گروه خونی
 ABOو  Rhآن تعیین شد و ضمناً نتیجه نهایی ب ستری به شکل
ترخی یا فوت ،در لیست اکسل وارد شد .اطالعات به دست تحت
آنالیز آماری با نرم افزار  Excel 2016و  SPSSورژن  1قرار گرفت.
اطالعات آزمایشاااگاهی و بالینی بیماران به شاااکل چک لیسااات و
اطالعات دموگرافیک از پرونده بیماران اسااتخراج شااد .در مطالعه
حاضااار ت مامی بی ماران کوو ید  11دارای آز مایش گروه خونی و
به شااارط دارا بودن مع یار های ورود در بازه ز مانی م طال عه وارد
مااطااالااعااه شااااادنااد .ایاان مااطااالااعااه بااا کااد اخااال
 IR.IUMS.FMD.REC.1400.079در کمی ته اخال دانشااا گاه
علوم پزشکی ایران ثبت گردید.
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در بازه ز مانی  1فروردین الی  34تیر ماه  ،1044درمجموع ت عداد
بیماران بسااتری با تشااخی کووید 11-بر اساااس معیار تساات
مولکولی سواپ بینی انجام شده تو سط آزمای شگاه بیمار ستان یا بر
اساااس معیار یافته ها ی تصاااویر س ایتیاسااکن ریه (شااواهد گراند
گالس) 1180،نفر بود .یافته آزمای شگاهی گروه خونی  ABOو Rh
در پرونده بالینی  400نفر از آن ها موجود بود .بستری این افراد در
بخش ها ی عادی و ویژه بود و همه بیماران کووید 11-در این دوره
را شاااامل میشاااد  .از این تعداد  120نفر گروه خونی  15،A+نفر
گروه خونی 124، B+نفر گروه خونی  33 ،O+نفر گروه خونی
 12 ،AB+نفر گروه خونی  14 ،A-نفر گروه خونی  10 ،B-نفر
گروه خون  O-و  2نفر گروه خونی  AB-داشاااتند و به این ترت یب
در صد فروانی آن ها به ترتیب برای  31A+در صد  ،برای21 B+
درصااد ،برای  AB+ 8درصااد  ،برای  O+ 30درصااد  ،برای A- 3
درصد ،برای  B- 3درصد ،برای  4 O-درصد و برای  AB- 1درصد
بوده ا ست .شکل 1-بیانگر تعداد خال هرکدام از گروه ها ی خونی
میباشد.
از  044بیمار کووید  11که اطالعات گروه ها ی خونی آن ها موجود
بود ،و ضعیت نهایی ترخی یا فوت آنان در  370نفر م شخ بود
شده بودند یا ب ستری
و بقیه افراد یا با ر ضایت شخ صی ترخی
آن ها لغو شااده بود .تصااویر  3وضااعیت نهایی بیماران بر اساااس
گروه ها ی خونی را نشان می دهد.

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.7.3.221

اعضاااای خانواده کروناویریده ،ویروس های  RNAدار زنجیره ی
مثبت ،حاوی پوشینه و ژنومی بزرگ تقری باً به طول  21تا  32کیلو
باز ه ستند .این ویروس ها عامل عفونت های تنف سی و روده ای در
حیوانات و انساااان می باشاااند .واژه کروناویروس به خاطر وجود
خارهای مشااخ درون پوشااینه اساات که به ویریون ویروساای
ظاهری تاج مانند می دهد [ .]2 11در انسااان ،عفونت های اولیهی
کروناویروس ،دستگاه تنفسی فوقانی و دستگاه گوارشی-روده ای را
درگیر می کنند و از عفونت های خفیف و خود محدود شااونده تا
تظاهرات شدید ،مثل برونشیت و پنومونی و درگیری کلیوی متغیر
می باشااد [ .]3طبق طبقه بندی کمیته ی ملی رده بندی ویروس ها،
این ویروس ها متعلق به زیر خانوادهی کروناویرینه در خانواده ی
کروناویریده و راسته ی نیدووایرال می باشند و به چهار جنس شامل
آل فا کرو ناویروس ،ب تا کرو ناویروس ،گا ما کرو ناویروس و دل تا
کرو ناویروس تقسااایم می گرد ند [ . ]0به طورمعمول آل فا کرو نا
ویروس ها و بتا کرونا ویروس ها با بیماریهای تنف سی در ان سان و
گاسااتروانتریت در حیوانات مرتبط می باشااند و دو جنس بعدی
باعث ایجاد عفونت در پرندگان می شااوند .اگرچه بعضاای از آنها
قادر به ایجاد عفونت در پ ستانداران نیز ه ستند [ .]5ویروس هایی
با بیماریزایی باال مثل  SARS-CoVو  MERS-CoVدر ان سان
عفو نت های شااااد ید تنفسااای ای جاد می کن ند و بق یهی کرو نا
ویروس هااای انسااااانی مثاال HCoV-NL63, HCoV-229E,
HCoV-OC43و  HKU1باعث ایجاد عفونت های تنف سی فوقانی
خفیف در افرادی با سی ستم ایمنی سالم می گردند .اگرچه ممکن
ا ست برخی از آن ها باعث عفونت های شدید در نوزادان ،کودکان
خرد سال و افراد م سن شوند [ . ]7 11ویروس های  OC43و -221
 Eبه ترت یب پروتو تا یپ های جنس های آل فاکرو ناویروس و
بتاکروناویروس هسااتند که مساالول  %21-15ساارماخوردگیهای
معمولی می با شند [ .]1شیوع بیماری کووید 11 -از سال 2411
موجب شد محققان ب سیار زیادی از سرا سر دنیا بر روی ری سک
فاکتور های بروز و ت شدید بیماری تحقیق کنند تا عالوه بر شناخت
سیر بیماریزا یی ویروس بتوانند از بار زیادی که بر دوش سی ستم
درمانی تحمیل شده ا ست ،بکاهند [ .]32-1پیش ازاین مطالعاتی بر
روی گروه ها ی خونی و سااااایر بی ماری ها من جم له هلیکو باکتر
پیلوری و ه پات یت  Bصاااورت گرف ته بوده که نشااااان ده نده
آساایب پذیر ی بیشااتر در برخی از گروه ها ی خونی بود .ازاین جهت
سؤال م شابهی در این ویروس نیز مطرح می شود .تاکنون چندین
م طال عه بر روی راب طه گروه ها ی خونی و ابتال به این بی ماری در
جمعیت ها ی مختلف صااورت گرفته اساات که تاکنون سااه مورد در
ایران انجام شاااده اسااات که هر ساااه تعداد بیماران کمتری از این
مطالعه را شاااامل بوده اسااات .تمرکز این مطالعه بر روی شااایوع
گروه ها ی خونی مختلف در بیماران بسااتری کووید 11-و همچنین
پیش آگه ی بیماران بر ا ساس گروه ها ی خونی در بیمار ستان فیروز
گر بوده است .نتایج این مطالعه می تواند در جهت ده ی به مطالعات
آتی و تعیین تأثیر آ لل های گروه ها ی خونی در ابتال به بی ماری
استفاده گردد.
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Blood Group Prevalence among COVID-19 patients
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هرکدام از گروههای خونی در افراد مبتالبه کووید

A3%
A-

O+
30%

A+
31%

A+
AB-

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

33

20

AB+

B+
OO+

AB-1%

AB+
8%

O4%
B+
21%

B3%
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شکل  :2درصد فراوانی گروههای خونی در افراد مبتالبه کووید 11
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بر روی این اطال عات آ نالیز  logistic regressionتوساااط نرم افزار
 spssان جام گر فت .نتی جه ن هایی بساااتری به عنوان  outcomeو
 dependent variableانتخاب شد و  referenceترخی لحاظ شد.
متغیر واب سته نیز گروههای خونی به شکل  categorialدر  0مقدار A
و  Bو  ABدر نظر گرفته ش اد و گروه خونی  Oبهعنوان رفرنس لحاظ
شاااد P value.کمتر از  4/45بهعنوان ارتباط معنادار در نظر گرفته
شد.

در ابتدا جهت بررسا ای وجود ارتباط بین گروههای خونی سا ایساااتم
 ABOو  RHبا میزان مرگومیر ،آزمون  chi Squareگرفته شاااد.
همانطور که در جداول اشارهشده است ،سیستم گروه خونی  ABOبا
مرگومیر ناشی از بیماری  covid-19در ارتباط است.
( .)p-value=4/445سیستم  RHارتباط معناداری با میزان مرگومیر
ناشای از ویروس نداشاات ( .)p-value= 4/551نتایج در جدول  1و 2
آورده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1401.7.3.2.6

B-

مریم رهام و همکاران  /بررسي شيوع گروه خوني  ABOو  RHدر بيماران مبتالبه كووید  21و ارتباط آن با پيشآگهي بيماران

221

فوت; O; 46

گروه های خونی

ترخی ; O; 81

فوت; B; 39
ترخی ; B; 48

فوت
فوت; AB; 9
ترخی ; AB; 23

فوت; A; 30
ترخی ; A; 102

تعداد
تصویر  :0بررسی ارتباط گروههای خونی  ABOبا میزان مرگومیر در بیماران بستری با کووید 11
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ترخی

جدول  :1ارتباط سیستم گروه خونی  ABOبا مرگومیر ناشی از بیماری covid-19
گروه خونی

)%13/7(11
)%77/2(142
)%55(01
)%71( 23

)%31/2(01
)%22( 34
)%05( 31
)%21( 1

4/445

جدول  :2ارتباط سیستم گروه خونی  RHبا مرگومیر ناشی از بیماری covid-19
گروه خونی
RH+
RH-

ترخیص

فوت

P-value

)%17( 232
)%12(22

)%33(111
)%31(13

4/551

جدول  :0نسبت شانس مرگومیر ناشی از کووید  11در گروههای خونی مختلف
متغیر

نسبت شانس ()OR

O
A
B
AB

4/511
4/131
4/111

فاصله اطمینان

P-value

()confidence Interval
4/411
4/247
4/311

شد و  outcomeبیماران بهعنوان  dependent variableانتخاب شد
و رفرنس آن ترخی لحاظ شاااد P value .کمتر از  4/45به عنوان
ارتباط معنادار در نظر گرفته شد .نتایج در جدول  3آورده شده است.
بر اسااااس آنالیز  logistic regressionانجامشاااده ،تنها گروه خونی
مرتبط با مورتالیتی در بیماران بستری  ،covid-19گروه خونی  Aبود.
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ساااپس با توجه به  p-valueبهدساااتآمده از آزمون کای دو و وجود
ارتباط معنادار بین سایساتم گروه خونی  ABOو میزان مرگومیر در
درگیری با ویروس  ،covid-19جهت بررسا ای نوع ارتباط بین این دو
متغیر ،از آنالیز  logistic Regressionتوساااط نرمافزار  spssکمک
گرفته شد .در این آنالیز گروه خونی  Oبهعنوان رفرنس در نظر گرفته

گروه رفرنس
()4/112 -4/3
()2/015-4/124
()1/110- 4/210
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A
B
AB

ترخیص

فوت

P-value
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با توجه به نتایج به دست آمده ،افراد با گروه خونی  Aحدود  51درصد
شانس ترخی بی شتری پس از بستری نسبت به گروه خونی  Oدارند
( OR=4/511و  CI=4/112 -4/3و  .) p=/411ارتباط سایر گروههای
خونی با مورتالیتی در جدول  3ذکرشده است.
بهطورکلی بر اساس نتایج آنالیز ،گروه خونی  Aبا کاهش مورتالیتی در
بیماران بساتری کووید  11ارتباط معنیداری داشاته اسات .گروههای
خونی  Bو  ABارت باط مع ناداری با بروز مور تالیتی در این بی ماران
نداشااته اساات به ترتیب P=4/247 :و  CI=2/015-4/124و 4/131
=(ORو ( P=4/311و  CI= 1/110- 4/210و  . (OR=4/111ضمناً
گروه خونی  Rhنیز ارتباط معناداری با بروز مورتالیتی در این بیماران
نداشته است  P=4/711و  CI= 1/11- 4/01و . (OR=4/711
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شیوع بیماری کووید 11-موجب شد محققان ب سیار زیادی از سرا سر
دنیا بر روی ریساک فاکتورهای بروز و تشادید بیماری تحقیق کنند تا
عالوه بر شناخت سیر بیماریزایی ویروس بتوانند از باری که بر دوش
سایساتم بهداشاتی درمانی وجود دارد بکاهند .پیشازاین مطالعاتی بر
روی گروههای خونی و سااایر بیماریها منجمله هلیکوباکتر پیلوری و
هپاتیت  Bصورت گرفته بوده که ن شاندهنده آ سیبپذیری بی شتر در
برخی از گروههای خونی بوده ا ست .ازاینجهت سؤال م شابهی در این
ویروس نیز مطرح میشاااود .تاکنون چ ندین م طال عه بر روی راب طه
گروههای خونی و ابتال به این بیماری در جمعیتهای مختلف صااورت
گرفته اساات که تا حد اطالع نویساانده سااه مورد در ایران انجامشااده
است.
در این مطالعه مقطعی شااایوع انواع گروههای خونی در بیماران کووید
 11با تشاخی بر اسااس معیار سایتیاساکن یا PCRارزیابی شاد.
بی شترین فراوانی مربوط به گروه خونی  Aبا  30در صد بود و پسازآن
گروه خونی  Oبا  %33/5و سااپس گروه خونی  Bبا  %23/1و بعدازآن
 ABبا  .%1/1اکثریت افراد ( )%14/5دارای  Rh+و  1/5درصاااد آنان
 Rhبود ند .در بررسااای ارت باط بین گروه های خونی و پروگنوز دربیماران بساااتری کووید  ،11نتایج آنالیز این مطالعه نشاااان داد گروه
خونی  Aنسبت به گروه خونی  ،Oبا کاهش بروز مورتالیتی در بیماران
بساااتری کوو ید  11ارت باط مع نادار دارد) .) P <0/411ا ما ارت باط
مع ناداری بین بق یه گروه های خونی ( Bو  ABو )Rhو مور تالیتی در
این بیماران نشان داده نشد.
در مطالعه دیگری در جمعیت مشااابه ایرانی در قم توسااط نصاایری و
هم کاران ،شااایوع گروه های خونی مختلف در بی ماران کوو ید 11
بررسااایشاااده بود .این مطالعه بر روی  321بیمار انجام شاااد که با
معیارهای تشااخیصاای تصااویربرداری و مولکولی برای آنها تشااخی
کووید  11گذاشتهشده بود .شیوع گروه خونی  31/2 ،Aدرصد و شیوع
گروه خونی  %30/3 Oبود .شاایوع گروه خونی  24/1 Bدرصااد و AB
 1/0درصااد بوده اساات .شاایوع گروه خونی  Rhدر این بیماران نیز
 14/3بود .در این مطالعه رابطه معناداری بین گروه های خونی ABO
و  Rhبا میزان مورتالیتی بیماران و یا طول مدت بستری وجود نداشت.
یافتههای مطالعه ما نیز به این گزارشها نزدیک اسااات .البته برخالف
این مطالعه  ٬در مطالعه ما گروه خونی  Aارتباط معناداری با کاهش
مورتالیتی بیماران داشته است [.]33
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بحث

در م طال عه دیگری در جمع یت ایرانی در تهران توساااط ع بدالهی و
همکاران ،اطالعات گروه های خونی  317بیمار کووید  11اساااتخراج
شاااد .درصاااد گروههای خونیAB ،B ، Aو  Oدر بیماران ،٪04/3
 ٪1/3 ،٪22/0و  ٪21بود ،در حالی که در گروه کنترل ،این م قادیر به
ترتیب ٪5 ،٪21 ،٪31و  ٪31بود .طبق یافتهها گروه خونی  Aبیشترین
تعداد را در میان مبتالیان داشاات .البته در آنالیز با گروه کنترل ،گروه
خونی  ABبه شاکل چشامگیری شایوع بیشاتر ( )OR=2/42و گروه
خونی  )OR=4/11( Oبه شکل چشمگیر شیوع کمتری داشت [.]30
در مطالعه دیگری در ترکیه تو سط  Acikو همکاران بر روی گروههای
خونی  123بیمار مبتالبه کووید  11انجام شااد که در آن شاایوع گروه
خونی  02/1 Aدر صد ،گروه خونی  11/1 Bدر صد و گروه خونی AB
 34/0در صد بود و نهایتاً شیوع گروه خونی  1/0 Oدر صد بوده و گروه
خونی  11/1Rh+بوده است ،که طبق نتایج آنها گروههای خونی A,
 B, ABشیوع بی شتری در بین مبتالیان به کووید 11-دا شته و بروز
کووید 11-در گروه خونی  Oکمتر از گروه کنترل (اهداکنندگان سالم
خون) بودند .مطالعه ما نیز شیوع باالتر گروه خونی  Aرا نسبت به بقیه
گروههای خونی تائید میکند [.]35
در م طال عه دیگری توساااط  Garibaldiدر برز یل بر روی  72بی مار
کوو ید  ،11شااایوع گروه خونی  ،%51/31 Aشااایوع گروه خونی B
 15/21درصااد و شاایوع گروه خون  %1/31 ABبوده اساات .در این
مطالعه نیز گروه خونی  Aبیشااتر از بقیه گروههای خونی بوده و طبق
آنالیز آنها گروه خونی  Aبا ریسک مورتالیتی بیشتری نیز همراه بوده
اساات .شاایوع باالتر آلل  Aدر بیماران با یافتههای مطالعه ما مطابقت
داشته است [.]31
در مطالعه دیگری تو سط  Gokerدر ترکیه بر روی  111بیمار مبتالبه
کوید  ،11شاایوع گروه خونی %57 Aو شاایوع گروه خونی 20/1 O
در صد بوده و همچنین شیوع گروه خونی  14/1Bو گروه خونی AB
 %7/5بوده اساات .شاایوع آلل  Rhنیز  %11بوده اساات .این مطالعه نیز
گروه خونی  Aرا با ابتال بی شتر  COVID-19مرتبط دان سته ا ست؛ اما
گروه های خونی در پروگنوز نهایی بیماران مبتال ،تأثیر چشااامگیری
نداشتهاند .مطالعه ما نیز بر شیوع بیشتر گروه خونی  Aدر این بیماران
تأکید کرده است [.]37
در یک مطالعه در جمعیت آمریکایی بر روی  10112بیمار کرونایی،
توسط  Zietzو همکاران ،ریسک بروز مورتالیتی در بیماران کووید11-
در گروه خونی  Aو  Bبه شااکل معناداری کمتر بوده و در گروه خونی
 ABبه شکل معناداری ریسک مورتالیتی افزایشیافته است []31؛ که
بخشی از این ارتباط با نتایج مطالعه ما نیز مشترک است [.]11
آنتیژنهای گاااروه خاااونی کاااه آنتیژنهای ( histo-blood group
 )antigensخااااااونی -بااااااافتی نامیده میشوند ،در سایر سلولهای
ب ا ادن ازجمله س ا اطوح موکوس ا ای و نیز در ترشحات بدن نیز دیده
میشوند و میتواند باعاث تغییار تمایال اتصاال ویاروس بارای ورود
به سلول شوند و یا بهعنوان گیرناااده کااااذب ،مانع اتصال ویروس به
سلول شوند .با تکثیر ویااااروس در سلولهای اپی تلیال ،ممکن است
آنتیژنهای گ اروه خونی ک اه در ای ان سلولها وج اود دارن اد ،روی
ساااطح ویروس هم بروز پیدا کند .همچنین آنتیبادیهای گروه خونی
میتوانند بهعنوان بخشااای از سیساااتم ایمنااای ذاتاااااای در براباااااار
ویروس های پوشاااش دار ،ازجمله ویروس کووید  11که آنتیژن های
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نتيجهگيری

مرکز درمانی انجام شاااود ،میتوان گروه خونی را در ابتال به بیماری و
همچنین در پیشآگهی بیماران مؤثر دانست.

تشکر و قدرداني
در پایان از کارکنان محترم بخشهای بیمارساااتان فیروز گر و بایگانی
بیمارستان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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کلیه مالحظات اخالقی رعایت شد .همچنین این مطالعه با کد اخال
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علوم پزشکی ایران ثبت گردید.

محدوديتها
ازجمله محدودیتهای این مطالعه انجام آن در یک مرکز درمانی و در
یک شاااهر بود و همچنین انجام آن در یک مقطع زمانی کوتاه بود .در
ضمن ندا شتن گروه کنترل نیز میتواند از محدودیتهای این مطالعه
باشد.
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پیشنهاد میشود این مطالعه در مراکز درمانی دیگر نیز انجام پذیرد.

ميزان مشاركت نويسندگان
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در این مطالعه مقطعی بر روی  044بیمار بسااتری کووید 11-شاایوع
گروه های خونی به ترتیب  30 Aدرصاااد بود و  Oبا  %33/5و  Bبا
 %23/1و  ABبا  %1/1و ضااامناً  %14/5دارای  Rh+بودند .مطالعه ما
ازنظر شایعترین گروه خونی با سایر مطالعات همخوانی دا شت .البته
در این م طال عه در بی ماران با گروه خونی  Aمور تالیتی کمتر بود .در
نتایج بررسااای ارتباط گروه خونی و مورتالیتی در بیماران نیز ،کاهش
مورتالیتی به شکل معناداری در گروه خونی  Aم شاهده شد .چنانچه
این نتایج در سااایر مطالعات با جمعیت بیشااتری از بیماران و در چند

تضاد منافع
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گروه خونی را حماااااال میکنند در نظر گرفته شاااوند .بنابراین این
آنتیبادیها که در گروه خونی  Oوجود دارند ،میتوانند م اانع اتص اال
ویروس به رسااپتور خود شااوند .ایااااان آنتیژنها میتوانند بهعنوان
رس اپتور ی اا کوف ااکتور هم ب ارای وی اروس عمل کنند [ .]31ازجمله
علل دیگری که میتوان برای تفاوت اساااتعداد ابتال به کووید  11در
گروه های خونی مختلف در نظر گرفت این اسااات که وجود آنتی A
آنتی بادی موجود در گروه های خونی  Oمانع اتصاااال A like Ag
ظاهرشااده در سااطح پوشااش ویروس کووید به ساالولهای میزبان
میشود.
همچنین آنتی  Aآنتی بادی در سااارم افراد دارای گروه خونی  Oبه
پروتلین سااطح  SARS-COVمتصاال میشااود و مانع اتصااال بین
پروتلین  SARS-COVو پروتلین  ACE2میشااود و این خود باعث
پیشااگیری از اتصااال این ویروس به اپیتلیوم تنفساای میشااود .گروه
خونی  Aفعالیت  ACE2بیشااتری دارد و ممکن اساات باعث افزایش
استعداد ابتال به کووید  11شود [.]04
بدیهی اساات یافتن رابطه معنیدار بین شاایوع گروههای خونی و بروز
کووید  ،11نیازمند تعیین گروه کنترل میبا شد .ضمناً بهتر ا ست در
مطالعات بعدی از گروه ساارپایی بیماران کووید نیز در بررساای ارتباط
بین گروههای خونی و مورتالیتی استفاده شود و بر روی تعداد بیشتری
از بیماران و در چند مرکز درمانی این مطالعات انجام شود.
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