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پلیمراز ( ،)PCRتایید گردید .گروه خونی آنها ،تعیین شد وسپس  outcomeبیماران را طی مدت زمان بستری از نظر
بستری در  follow ،ICUکردیم .دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از محاسبه

Pearson correlation

 coefficientو تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام ( ،)stepwise multiple regression analysisتحلیل شد .نتایج
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مقدمه

 COVID-19شناخته شده است که میتوان به سن ،جنس ،و تعاادادی

ویروس کرونا ویروس ( )COVID-19نشاندهنده یک بحران
بهداشت عمومی در ابعاد جهانی است که باع

مرگومیر قابل توجه

میشود که سیستمهای بهداشتی را در سراسر جهان درگیر کرده است.

از شرایط مزمن و یافتههای آزمایشگاهی اشاره کرد.

1

مطالعهای بر روی بیماران  COVID-19در ووهان و شنژن چین
2

ارتباط بین گروههای خونی  ABOو عفونت را کشف کرد .آنها
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دریافتند که احتمال آزمایش مثبت  COVID-19در بین گروههای

خونی مختلف در تعیین حساسیت به عفونتهای ویروسی دخالت

خونی  Aافزایش یافته و در گروههای خونی  Oنسبت به جمعیت

دارند .از جمله ارتباط بین گروههای خونی و بیماریهای عفونی مانند

عمومی کاهش یافته است.

3

 ،SARS-COVتومورهای بدخیم ،هلیکوباکترپیلوری ،ویروس نورواک

از مارس  ،2020چندین مقاله ارتباط بین گروه خونی  ABOو

3

و هپاتیت  Bمشخص شده است.

 COVID-19را گزارش کردند ،که همگی موافق این هستند که افراد

با توجه به ارتباط  SARS-COVو گروههای خونی به نظر

O

میرسد ابتال به کووید  19نیز با گروههای خونی ارتباط داشته باشد.

گروه  Aبیشتر در معرض خطر ابتال قرار دارند و گروه خونی

مطالعاتی در این مورد انجام شده ،ولی بهعلت اثرات مخدوشکننده

ریسک کمتری دارند.
مطالعات اپیدمیولوژیکی از شیوع پیشین  SARS-CoV-1در

نتایج متناقضی داشته است از جمله Li ،و همکاران گروههای خونی را

هنگ کنگ نشان داد که افراد گروه  ،Oریسک کمتری برای ابتال به

بین بیماران  COVID-19و جمعیت عمومی مقایسه کردند و دریافتند

عفونت داشتند ،اما کنترل سریع اپیدمی و تاثیر آن بر جمعیت جهانی

که احتمال مثبت بودن  COVID-19در گروه خونی  Aدر مقایسه با

یا تایید نشده است

جمعیت عمومی افزایش یافته است ،در حالیکه احتمال مثبت بودن

به این معنا است که این یافته به اندازه کافی بح
2

 COVID-19در گروه خونی  Oکاهش یافته است.

و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

7
8

دانش فعلی ما در مورد چگونگی حمله ویروس کرونا به

با اینحال Dzik ،و همکاران این موضوع را تایید نکردند .با توجه

سلولهای بدن انسان و همچنین نتایج گزارش شده در برخی

به تناقضهای گزارش شده درخصوص ارتباط گروه خون با عفونت

مطالعات اپیدمیولوژیک و تجربی نشان میدهد که رابطه بین گروه

 COVID-19و اینکه کدام آنتیژن گروه خونی عامل محافظتی دارد یا

خونی  ABOو خطر ابتال به عفونت قابل قبول است .در یک مدل

خطرآفرین است ،برآن شدیم تا ارتباط بین موربیدیتی و مورتالیتی با

آزمایشی Guillon ،و همکاران دریافتند که آنتیبادیهای ضد

A

گروهای خونی در کووید  19را بررسی نماییم.

بهطور خاص از چسبندگی سلولهای بیان پروتیین  SARS-CoV Sبه
ردههای سلولی بیانکننده  ACE2جلوگیری میکنند .بنابراین ،آنها
نتیجه گرفتند که حساسیت پایین گروه خونی  Oو حساسیت باالتر
گروه خونی  Aبه  COVID-19میتواند با وجود آنتیبادی

ABO

4

طبیعی ،بهویژه آنتیبادی ضد  Aدر خون ارتباط داشته باشد.

همچنین در مطالعهای که در هند در مورد اهمیت گروههای

روش بررسي
مطالعهای مقطعی برروی همه بیماران بستری در بخش آیسییو
کرونا از تاریخ شهریور  1399تا فروردین  1400در بیمارستان شهدای
تجریش صورت گرفت و حجم نمونه با نرمافزار

PASS11-NCSS

خونی و حساسیت به عفونت و یا مرگ در کووید  19انجام شد،

محاسبه گردید .این مطالعه برروی  130بیمار بود و توسط کمیته

دریافتند که گروه خونی  Oممکن است محافظتکننده باشد و افراد با

اخالق دانشگاه شهید بهشتی با کد

گروه خونی  Bمیتوانند به مرگومیر ناشی از  COVID-19حساس

تایید وثبت گردید .مطابق با ضوابط کمیته اخالق از تمامی بیماران

IR.SBMU.MSP.REC.1399.725

از سال  1901پس از کشف گروههای خونی ،مطالعات در مورد

آنها توسط آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز ( ،)PCRبا نمونههای

ارتباط بیماریهای مختلف و گروههای خونی انجام شده است .و

سواب بینی و حلق تایید گردید وارد این مطالعه گردیدند .بیماران زیر

مشخص شده است که ،گروههای خونی  ABOاز نظر آماری یا

 18سال از مطالعه حذف شدند .گروه خونی  ABOو  Rhآنها در

بیولوژیکی با بسیاری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای عروقی،

آزمایشگاه با روش  ،cell type and back typeتعیین و در پرونده

باشند.

6

بیماری عروق کرونر قلب و تومورزایی در ارتباط هستند.

بیمار ثبت شد.

همچنین بررسیهایی در مورد ارتباط گروههای خونی و ابتال به

مشخصات دموگرافیک (سن ،جنس ،وزن) بیماران در چک

بیماریهای ویروسی انجام شده است که مشخص شده ،گروههای

لیستهای مخصوص ثبت شدند .سپس  outcomeبیماران را تا انتهای
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COVID-19

مدت زمان بستری از نظر بستری در  ،ICUنیاز به اینتوبیشن ،بهبودی

گروه خونی  Aمنفی نیاز به اینتوبیشن پیدا کردند .در حالیکه %71/7

و مرگ تحت نظر قرار داده و  followکردیم .یک آزمایش پیرسون

از بیماران با گروه خونی  Aمثبت اینتوبه شدند .کمترین میزان نیاز به

 Chi-squareبرای آزمایش اینکه آیا توزیع گروه خون بین جمعیت

اینتوبیشن در گروه خونی  Bمنفی بود که هیچکدام از بیماران نیاز به

مقایسه شده متفاوت است ،انجام گرفت و نتایج را

براساس Fisher’s

اینتوبیشن نداشتند .همچنین گروه خونی  Oمنفی فقط  %7/7نیاز به

 exact testمشخص کردیم (دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری

اینتوبیشن داشتند .بدون در نظر گرفتن گروه خونی در کل  %43/1از

و با استفاده از محاسبه  Pearson correlation coefficientو تحلیل

بیماران بستری اینتوبه شدند .رابطه انتوباسیون و گروه خونی معنادار

رگرسیون چندگانه گام به گام

( stepwise multiple regression

 ،)analysisتحلیل شد P<0/05 .معنادار تلقی گردید.

بود( P<0/001 .نمودار .)1
همچنین از کل بیماران مورد مطالعه ،همه افراد با گروه خونی

A

از آنجا که این تجزیه و تحلیلها در سطح فردی انجام شد ،ما

منفی B ،منفی B ،مثبت و  Oمنفی از بیمارستان ترخیص شدند .در

فقط  COV+اینتوبه شده و  COV+لولهگذاری نشده COV+ ،زنده

حالی که افراد با گروه خونی  Aمثبت کمتر از بقیه گروهها از

مانده در مقابل مرگ در  COV+را در نظر گرفتیم.

بیمارستان ترخیص شدند.
در بین سایر گروههای خونی بیشترین تعداد افراد ترخیص شده
در گروه خونی  Oمثبت ( )%89/5و پس از آن گروه خونی  ABمثبت

يافتهها

( )%82/6بود .بدون در نظر گرفتن گروههای خونی  %78/5از کل

در مقایسه توزیع گروه خونی  ABOدر  130بیمار با

COVID-

 19و توزیع گروه خونی در این بیماران مشخص شد که (60)%46/1

بیماران ترخیص شدند .رابطه مورتالیتی و گروه خونی معنادار بود
(.)P=0/004

بیمار گروه خونی  26)%20( ،Aبیمار گروه خونی 12)%9/2( ،AB
بیمار گروه خونی  Bو ( 32)%24/7بیمار گروه خونی  Oبودند.
شایعترین گروه خونی مبتال  Aو کمترین گروه خونی  Bبود .تعداد
بیماران مبتال به  COVID-19با گروه خونی نوع  Aبهطور قابلتوجهی
باالتر بود.
از  130بیمار مورد مطالعه  55 ،COVID-19بیمار ( )%42/3زن و
 75بیمار ( )%57/7مرد بودند .میانگین سنی آنان  43/19±19/05بود.
همچنین متوسط سن بیماران زن  47/07±18/41و بیماران.مرد
 39/57±19/11سال بود.
در این مطالعه ما شواهد ی برای ارتباط بین گروه های خونی
و  COVID-19پیدا کردیم .مشخص شد ،که احتمال

COVID-19

و در گروه های خونی  Oکمتر است  .همچنین در افراد با

Rh

مثبت ،احتمال ابتال بی شتر از افراد با  Rhمنفی است .هم چنی ن
تعد اد موارد نیاز به اینتوبیشن در افراد با گروه خونی  Aمثبت
بیش تر است.
در جمعیت مورد مطالعه ما میزان نیاز به اینتوبیشن در گروه
خونی  Bمنفی و  Oمنفی کمتر بود .از بین بیماران ما %14/3از افراد با

نمودار  :1ميزان نياز به انتوباسيون در گروههاي خوني مختلف.
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از نظر مرگ ،طبق بررسی ما در بیماران با گروه خونی  Aمثبت

در گروه خونی  ،Oافراد  RHمنفی همه ترخیص شدند و میزان

بیشترین میزان مرگ ( )%39/6و پس از آن  ABمنفی ()%33/3

مرگ  %0/0بود که در مقایسه با گروهای خونی دیگر میزان مرگ در

میباشد .در حالیکه گروه خونی  Aمنفی B ،منفی B ،مثبت و  Oمنفی

گروه خونی  Oکمتر از  ABمیباشد( .جدول  .)4کمترین میزان

مرگ گزارش نشد (.جدول .)1

مورتالیتی در گروه خونی  Bدیده شد که هیچکدام از بیماران فوت

در بین بیماران به تفکیک گروهای خونی و  RHو میزان نیاز به

نکردند( .جدول .)5

اینتوبیشن ،ترخیص و مورتالیتی ارزیابی شد .در گروه خونی  Aافراد
 RHمثبت  %71/7و افراد با  RHمنفی  %14/3نیاز به اینتوبیشن پیدا

بحث

نیاز به اینتوبیشن پیدا کردند که در مقایسه با گروههای خونی دیگر

مطالعه حاضر ،ارتباط گروههای خونی  ABOو موربیدیتی ،مورتالیتی

تفاوت معناداری داشت( .جدول .)2

ویروس کووید  19را بررسی میکند.

کردند .در کل افراد با گروه خونی  Aبدون در نظر داشتن %65 RH

همچنین افراد  Aمثبت  %39/6مرگ داشتند در حالیکه در افراد
 RHمنفی مورتالیتی  %0/0بود( .جدول  .)3در مقایسه با گروههای
دیگر بیشترین میزان مرگ در گروه خونی  Aبود.
جدول  :2ميزان نياز به انتوباسيون در بيماران گروه خوني

جدول  :1بررسي وضعيت مورتاليتي بيماران درگروههاي خوني مختلف
جمع

مورتاليتي
خير

كوويد 19

0

7

%100

%0/0

%100

A-

53
%100

21
%39/6

32
%60/4

7

3

بله

گروه خوني بيماران مبتال به

A+

1

2

%100

%33/3

%66/7

23
%100

4
%17/4

19
%82/6

AB+

4
%100

0
%0/0

4
%100

B-

8
%100

0
%0/0

8
%100

B+

0

13

%0/0

%100

2

17

%100

%10/5

%89/5

130

28

102

%100

%21/5

%78/5

%100
19

53
%100
7
%100
60
%100

انتوباسيون
بله

خير

38

15

%71/7

%28/3

1

6

%14/3

%85/7

39

21

%65/0

%35/0

گروه خوني
A+

A-

جمع

AB-

جدول  :3ارتباط بين ميزان مورتاليتي در بيماران كوويد داراي گروه خوني
مورتاليتي

بيماران كوويد داراي گروه

Total
Yes
O-

53
%100

O+

7
%100

جمع کل

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،خرداد  ،1401دوره  ،80شماره  180 ،3تا 187

60
%100

A

No

21

32

%39/6

%60/4

0

7

%0/0

%100

21

39

%35/0

%65/0

خوني
A+

A-

جمع

A
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جمع

بيماران كوويد داراي

A

بررسی ارتباط بین گروه خونی و میزان انتوباسیون و مورتالیتی در بیماران

جدول  :4ارتباط بين ميزان مورتاليتي در بيماران گروه خوني
مورتاليتي

جمع

بله

20

2

18

%100

%10

%90

12
%100

0
%0/0

12
%100

2

30

%6/2

%93/8

32
%100

COVID-19

در مطالعهای که  Liuو همکارانش در چین بر روی ارتباط اثر

O

گروههای خونی بر عفونت و مورتالیتی کووید  19انجام دادند ،نژاد را

گروه خوني

خير

184

بهعنوان عامل مخدوشکننده در تجزیه و تحلیل نتایج در نظر گرفتند،
و بررسی کردند که آیا تفاوت نژادها بر سهم گروه خون در عفونت

O+

تاثیر میگذارد .مشخص شد که نتایج کلی جمع شده از عفونت
 COVID-19در قفقازیها با گروه خونی  Bتغییر یافته است 9.با این

O-

حال ،ناهمگنی متوسط تا قابلتوجهی در بین مطالعات وجود دارد که

جمع

نمیتوان نادیده گرفت و ممکن است به عامل مطالعه فردی (بهعنوان
مثال ،کیفیت مطالعه و طراحی مطالعه) و ویژگیهای شرکتکننده
(بهعنوان مثال ،نژاد و سن) مربوط باشد.

جدول :5ميزان مورتاليتي در گروه خوني
مورتاليتي

جمع

خير

8
%100

علت اساسی ارتباط گروههای خونی با شدت بیماری و

B

بيماران داراي گروه خوني

8
%100

4

4

%100

%100

12

مورتالیتی و موربیدیتی مشخص نیست ،اما چندین فرضیه ممکن

B

است مطرح شود .سیستم گروه خونی  ABOشامل آنتیژنهای  Aو
 Bو آنتیبادیهای مربوطه میباشد .ژن رمزگذار آنتیژن در کروموزوم

B+

 9q 34.1-34.2قرار دارد و از آللهای  B ،Aو  Oتشکیل شده است که
در مجموع چهار فنوتیپ ژنتیکی دارد.

B-

تفاوت در بیان آنتیژن گروه خونی میتواند حساسیت میزبان را

12

%100

%100

10

به عفونت پاتوژن افزایش یا کاهش دهد ،که ممکن است توضیحی

جمع

برای تاثیر تفاوت ابتالی میزبان به  COVID-19درگروههای خونی
11

مختلف باشد.

مقاالتی گزارش کردهاند که  ACE2گیرنده ،SARS-COV
ویروسی است که باع

سندرم حاد تنفسی حاد در سال  2003شده

 130بیمار مبتال به کووید  ،19از نظر تشدید بیماری و نیاز به

است .مقایسه توالی کدکننده پروتیین  SARS-COV-2 Spikeو

اینتوبیشن و مورتالیتی در گروههای مختلف خونی بررسی شدند،

 %76-%78 SARS-COVتشابه دارند و ممکن است یک گیرنده

نتایج حاکی از آن است که ،گروه خونی  ،A ،AB ،Bدر مقایسه با

مشترک داشته باشند 12.مطالعات انجام شده بر روی عوامل مختلف

گروههای خونی غیر  Aو غیر  ،Bبا افزایش احتمال نیاز به اینتوبیشن

ژنتیکی برای حساسیت به  SARSنشان داده است که آنتیبادیهای

مرتبط است.

ضد  Aطبیعی مونوکلونال یا انسانی میتوانند بهطور خاص از تعامل

داشتند .البته از نظر  ،Rhبیمارانی که  Rhمثبت بودند نسبت به بیماران

آنتیبادیهای ضد  Aدر افراد با گروه خونی  Oممکن است تعامل

منفی  Rhنسبت به  COVID-19آسیبپذیرتر بودند و نیاز به

 SARS-CoVرا بلوک کند ،شاید علت تفاوت آسیبپذیری افراد با

اینتوبیشن و مورتالیتی در آنها بیشتر بود .در مقایسه با گروههای

گروه خونی  Aو  Oدر برابر  SARS-CoVباشد.

خونی غیر  ،Aمیزان مرگومیر باالتری در بیماران با گروه خونی

A

میتوان حدس زد که کاهش حساسیت افراد با گروه خونی  Oبه

مشاهده شد ،که نشان میدهد گروه خونی  Aممکن است با شیوع

 COVID-19و افزایش حساسیت افراد با گروه خونی  Aبه

بیشتر بیماری و پیامدهای نامطلوب مرتبط باشد.

 19ممکن است مربوط به وجود آنتیبادیها ،بهویژه آنتی  Aباشد.

COVID13
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در حالیکه افراد با گروه خونی  ،Oنیاز کمتری به اینتوبیشن

بین پروتیین  Sو  ACE2جلوگیری کنند ،و همچنین نشان میدهد که

 F.,وBehnaz
al.
همكاران
فرانکetبهناز

185

مکانیسمهای دیگری ممکن است این ارتباط را توضیح دهند ولی نیاز
به مطالعات بیشتری است.

خونی و لولهگذاری یا مرگ در بیماران  COVID-19ارایه
نکردهاند.

2و19

طبق بررسیهای انجام شده در بیماران مبتال به فشارخون معموال

در مطالعه ما نیز شیوع بیماری در افراد با گروه خونی  Aبیشتر

ACE

بود .از نظر شدیدتر شدن بیماری ،نیاز به اینتوبیشن و مرگ بین

بهطور مثبت سطح آنژیوتانسین ( )ANGIIرا در سیستم رنین-

گروههای خونی ،در گروه خونی  A+بیشتر بود .البته عوامل

ACE

مخدوشکننده بالقوه ،مانند سن ،جنس ،بیماریهای قلبی عروقی،

افزایش فشارخون میشود ACE2 ،اثرات  ACEرا متعادل

دیابت ،بدخیمیها و نقص ایمنی را نمیتوان رد کرد ،که ممکن است

میکند و بسیاری از اثرات مفید برای سالمتی انسان از جمله کاهش

منجر به تاثیر بسزایی در نتیجهگیری مطالعه شود زیرا این عوامل

التهاب و التهاب ،را دارد 5.گروه خونی  Oسطح  ACEکمتری دارد

ممکن است بر آسیبپذیری یک فرد نسبت به  COVID-19و شدت

محور  ACE/ANGIIفعالیت بیشتر از حدی دارد ،که در آن
آنژیوتانسین-آلدوسترون ( )RASتنظیم میکند 14.در حالیکه
باع

15

آن تاثیرگذارد.

پس اثرات حفاظتی  ACE2بیشتر است.

همچنین بعضی از محققین دلیل وتاثیر نوع گروه خونی را در

از محدودیتهای این مطالعه تعداد کم بیماران مبتال و همچنین

شدت اتصال  COVID-19به گیرندههای گلیکوپروتئینی ،وهمچنین از

در نظر نگرفتن بیماریهای زمینهای در افراد مبتال به کووید  19است

ABH

که میتواند بر روی پیامدهای انتوباسیون و مورتالیتی بیماران

سطح سلول میزبان دانستهاند که میتواند اتصال ویروس به سطح

تاثیرگذار باشد .همچنین میزان مورتالیتی در گروههای خونی  Aبیشتر

طریق اثر متقابل بین کربوهیدرات-کربوهیدرات توسط آنتیژن
16

دیده شد که میتواند بهدلیل شیوع بیشتر این بیماری درافراد دارای

سلول هدف را تسهیل نماید.

عالوه بر این ،بسیاری از آنتیژنهای گروه خونی میتواند
جذب داخل سلولی ،انتقال سیگنال یا چسبندگی را تسهیل کرده و از
طریق تنظیم و سازماندهی  microdomainsغشایی ،پاسخ ایمنی ذاتی
به عفونت را ایجاد نماید.

17و18

گروه خونی  Aباشد .بدین جهت نیاز به مطالعاتی دیگر با تعداد موارد
بیشتر در این خصوص احساس میشود.
نتیجهگیری :تعداد بیماران مبتال به  COVID-19با گروه خونی نوع
Aبهطور قابلتوجهی باالتر بود .به طوریکه ( )%46/1بیمار کووید 19

COVID-19

دارای گروه خونی  )%20( ،Aبیمار گروه خونی  )%9/2( ،ABبیمار گروه

که فوت کردهاند ،کسانی که دارای گروه خونی  Aهستند میزان

خونی  Bو ( )%24/7بیمار گروه خونی  Oبودند .شایعترین گروه خونی

مرگومیر باالتری نسبت به گروههای خونی غیر  Aدارند ،در حالیکه

مبتال  Aو کمترین گروه خونی  Bبود .همچنین در افراد با  Rhمثبت،

بیماران با گروه خونی  Oمیزان مرگومیر کمتری نسبت به بیماران غیر

احتمال ابتال بیشتر از افراد با  Rhمنفی بود .تعداد موارد نیاز به اینتوبیشن

 Oدارند ،ولی  Zietzو همکاران شواهد مهمی از ارتباط بین گروههای

در افراد با گروه خونی  Aمثبت بیشتر دیده شد.

An epidemiological investigation in the Indian population.
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Evaluation of the relationship between blood group and intubation and

mortality rate in covid 19 patients
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Background: Coronavirus (COVID-19) represents a global public health crisis that is
causing significant deaths and affecting health systems around the world. There are
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Medicine, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
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Center, High Institute for Research
and Education in Transfusion
Medicine, Tehran, Iran.

several risk factors for the severity of infection, complications and mortality of
COVID-19. One of them is blood group. The aim of this study was to investigate the
relationship between blood group and rate of covid 19 disease.
Methods: A cross sectional study was performed on 130 patients over 18 years of age
admitted in ICU of Shohada Tajrish Hospital between August 2020 and April 2021.The
positive COVID-19 diagnosis was confirmed by polymerase chain reaction (PCR) test.
Blood groups were determined and then, we monitored and followed up the patients'
outcome during staying in ICU, the need for intubation, recovery and death. Data were
collected using a questionnaire and analyzed by Pearson correlation coefficient and
stepwise multiple regression analysis. Results were determined based on Fisher’s exact
test. P<0.05 was considered significant.
Results: 60 (46.1%) patients had blood type A, (20%) 26 patients blood type AB, 12
(9.2%) patients’ blood type B and (24.7%) 32 patients blood type O. Blood group A
was significantly higher in these patients. 55 patients (42.3%) were female and 75
patients (57.7%) were male. Their mean age was 43.19±19.05. Totally, 43.1% of
hospitalized patients were intubated regardless of blood type. The number of cases
requiring intubation was higher in people with positive blood type A. The lowest need
for intubation was seen in blood type B negative. Blood group A positive (39.6%) and
then AB negative (33.3%) had the highest mortality rate. Death was not observed in
blood group A negative, B negative, B positive and O negative.
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Conclusion: The number of patients with COVID-19 with blood type A was
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significantly higher (46.1%). The most common blood group in these patients was A
and the lowest was blood group B. The number of cases requiring intubation was higher
in people with positive blood type A.
Keywords: ABO blood-group system, covid-19, fatal outcome, intubation.
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