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Background The newest and most common viral disease present is coronavirus (COVID-19). Epidemio-
logical factors and factors affecting host susceptibility are involved in the prevalence of COVID-19.
Objective The aim of this study was to investigate the distribution of ABO blood group and associated 
factors in patients with COVID- 19
Methods The present study was a descriptive cross-sectional study. Clinical characteristics and blood 
groups of 300 patients admitted to the hospital due to COVID- (by PCR or positive lung test in the pa-
tient’s file) cross-sectionally counted between April 1 and the end of November 2020 were examined.
The collected deta analyzied Were in SPSS v. 25 and frequency indices, frequency percentage were cal-
culated and Chi-square and Fisher tests were used.
Findings The results showed that the prevalence of COVID-19 disease in the age group under 20 years 
was 1.7%, 20 to 40 years 6.7%, 40 to 60 years 35.7%, and over 60 years 56% of patients. 28, 54.3, and 
14% of patients had Body Mass Index (BMI) of 18 to 25, 25 to 30, and more than 30, respectively. The 
most underlying disease in the subjects was cardiovascular disease (54.7%) and the lowest was blood 
disease (2.7%). Among patients, 37.3% had blood type O, 27% had blood type A, 26% had blood type B 
and 9.7% had blood type AB.
Conclusion In no case was there a statistically significant relationship between blood groups and demo-
graphic characteristics as well as underlying diseases.
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T
Extended Abstract

1. Introduction

he coronavirus was first described in 
1966 by Tyrell and Bynoe. Coronavi-
ruses cause SARS (2003), MERS (2012) 
and COVID-19 (2019). COVID-19 with 
symptoms of fever, dry cough, shortness 

of breath leads to acute respiratory distress syndrome. In 
patients, clinical symptoms appear in less than a week 
and pneumonia occurs in the second or third week, and 
sometimes severe pneumonia is accompanied by respi-
ratory failure or death. 

According to the WHO, the number of infected people 
is 256534177 and the number of victims is 5151176 in 
the world as of November 2021. The Ministry of Health 
of Iran reported 6069559 patients and 128734 deaths 
by the end of October. Based on the complications and 
deaths related to COVID-19, the researchers investi-
gated the factors that make people more susceptible to 
the disease.

Research has shown the effect of blood types on host 
susceptibility to various viruses. This association is due 
to the presence of ABO antibodies. S protein is on the 
outer surface of the virus. It binds to the ACE2 receptor 
and causes the virus to enter the cell. In antibody studies, 

A blocks the binding of S protein to the ACE2 recep-
tor. People with blood types O and B with A antibodies 
block the binding between S protein and ACE2, and the 
virus does not enter the cell.

A study was conducted in China and New York to 
investigate the relationship between blood groups and 
COVID-19. They found that blood type A had a high-
er chance of infection and blood group O had a lower 
chance; thus, the researchers decided to assess the sus-
ceptibility of the disease based on blood groups in CO-
VID-19.

2. Methods

The present study is a descriptive cross-sectional 
study. Clinical characteristics and blood groups of 300 
hospitalized patients due to COVID-19 (based on PCR 
or chest CT scan in the patient’s file) were cross-section-
ally selected by census between April 1 and November 
1400. Data were analyzed using SPSS 25 and statisti-
cal indices of frequency and frequency percentage were 
calculated and Chi-square and Fisher’s test were used.

3. Results

The medical records of 300 patients (164 men (54.7%) 
and 136 women (45.3%) with the age range of 20 to 
more than 60 years with COVID-19 referring to Bank 

Table 1. Distribution of patients with COVID-19 based on underlying diseases

Frequency  
Variables Absolute   frequency Percentage

Diabetes   89 29.7

Cardiovascular 164 54.7

Rheumatoid 15 5

Digestive 38 12.7

Thyroid 26 8.7

Kidney   43 14.3

Cancer  15 5

Blood 8 2.7

Mental 13 4.3

Neurological 57 19

Pulmonary 17 5.7
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Melli Iran Hospital were studied. The number of pa-
tients in the age groups was as follows: the age group 
under 20 years: 1.7%, 20 to 40 years: 6.7%, 40 to 60 
years: 35.7%, and over 60 years: 56%. Also, 28%, 
54.3%, and 14% of patients had BMI of 18 to 25, 25 to 
30, and more than 30, respectively. The most underlying 
disease was cardiovascular disease (54.7%) and the low-
est was blood disease (2.7%) (Table 1).

Among patients, 37.3% had blood group O, 27% had 
blood group A, 26% had blood group B and 9.7% had 
blood group AB. There was no statistically significant 

relationship between blood groups and demographic 
characteristics as well as underlying diseases (Tables 
2 and 3).

4. Discussion and Conclusion

COVID-19 is one of the leading causes of death that 
has significant effects on the economy and human health. 
COVID-19 has been a deadly disease that is dangerous 
in people with weakened immune systems. Risk factors, 
such as old age, male gender, and chronic diseases, es-
pecially high blood pressure, high body mass index, in-

Table 3. Distribution of patients with coronary heart disease based on underlying diseases and blood groups

Variables Blood groups
O AB B A

P
N=112 N=29 N=78 N=80

Diabetes
Yes 29 11 24 25

0. 612
No 83 18 54 56

Cardiovascular
Yes 64 18 45 37

0. 279
No 48 11 33 44

Rheumatoid
Yes 5 0 4 6

0. 460
No 107 29 78 81

Digestive
Yes 10 3 13 12

0. 447
No 102 26 65 68

Table 2. Distribution of patients with COVID-19 based on blood groups and demographic characteristics

Variables  Blood groups
O AB B A

P
N=112 N=29 N=78 N=80

Age

Below  20 years 2 1 0 1

0.661
20-40 years 6 2 6 6

40-60 years 42 8 23 34

More than 60 years 62 18 49 39

Gender
Male 55 16 42 51

0. 299
Female  57 13 36 30

BMI*
18-25 34 7 17 26

25-30 64 17 39 43

More than  30 12 4 17 9 0. 300

* Three cases (one case in group AB and two cases in group A) had no information.
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crease the likelihood of disease. In the present study, the 
number of male patients was higher than females and 
those aged over the age of 60 showed the highest fre-
quency. Cardiovascular disease was the most common 
underlying disease. There was a statistically signifi-
cant difference in the prevalence of diseases and blood 
groups A, B, AB, and O. Numerous studies have been 
performed to investigate the association of blood groups 
with infectious diseases. The results showed that some 
blood groups are resistant to diseases and others are 
susceptible to infection. This is because natural blood 
group antibodies block the binding of virus spikes to the 
angiotensin-converting enzyme. In the present study, 
there was no significant relationship between the blood 
group and COVID-19. Jori et al. in Germany showed 
that there was no significant relationship between blood 
groups and the severity of COVID-19. Esraf Arach et 
al. in Turkey showed no significant relationship between 
blood groups and COVID-19. Soodhir Bandari et al. in 
India showed that there was a significant relationship 
between blood type and COVID-19. Afshan Noor in 
Pakistan found a significant relationship between blood 
group A and COVID-19 and the disease had the least 
association with blood group O.

In this study, there was no significant relationship be-
tween COVID-19 and ABO blood groups, but the inci-
dence was higher in men over 60 years and people with 
the cardiovascular disease showed the highest incidence. 
There was a significant relationship between mental ill-
ness and COVID-19. To explain such differences, it is 
suggested that further studies be performed on the ge-
netic differences of individuals in blood groups and their 
association with COVID-19.
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Variables Blood groups
O AB B A

P
N=112 N=29 N=78 N=80

Thyroid
Yes 12 3 5 6

0. 715
No 100 26 73 75

Kidney
Yes 18 1 12 12

0. 368
No 94 28 66 69

Neurological
Yes 20 3 14 20

0. 352
No 92 26 64 61

Cancer
Yes 4 0 5 6

0. 345
No 108 29 78 81

Blood
Yes 4 0 2 2

0. 762
No 108 29 78 81

Mental
Yes 2 0 3 8

0. 028
No 110 29 75 73

Pulmonary
Yes 8 1 3 5

0. 742
No 104 28 75 76
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مقاله پژوهشی

فراوانی گروه های خونی وعوامل همراه آن در مبتالیان به کووید-19 در بیمارستان بانک ملی ایران 
در سال 1400

زمینه جدیدترین وشایع ترین بیماری ویروسی در حال حاضر بیماری کرونا ویروس )COVID-19( است. عوامل اپیدمیولوژیک و عوامل 
مؤثر بر حساسیت میزان در شیوع COVID-19 نقش دارد .

هدف هدف از این مطالعه بررسي توزیع گروه خوني ABO و عوامل همراه در بیماران با کووید-19 بود.
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع توصیفي- مقطعي است. مشخصات بالیني و گروه هاي خوني 300 پرونده ي بیمار بستري در 
بیمارستان به دلیل کووید-19 )با تست PCR یا CT ریه مثبت مندرج در پرونده ي بیمار( به صورت سرشماري بین اول فروردین تا آخر 
آبان1400، مقطعي بررسي شد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه ی 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص هاي آماري فراواني، درصد 

فراواني محاسبه و آزمون آماري کاي اسكوئر و فیشر استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد که پراکندگي بیماري کووید-19 در گروه سنی زیر 20 سال: 1/7%، 20 تا 40 سال: 6/7% ،40 تا 60 سال: %35/7، 
و باالتر از60 سال 56 درصد بیماران مي باشد. 28، 54/3 و 14 درصد بیماران به ترتیب توده ي نمایه بدنی )BMI( 18 تا 25، 25 تا 30 
و بیش از30 داشتند. بیشترین بیماری زمینه ای در افراد بررسی شده بیماري هاي قلبي – عروقي )54/7%( و کمترین آنها بیماری های 
خونی )2/7%( بود. در میان بیماران 37/3% داراي گروه خوني O، 27% گروه خوني A، 26% گروه خوني B و 9/7% گروه خوني AB بودند.
نتیجه گیری در هیچ موردی ارتباط معنادار آماری بین گروه های خونی و مشخصات جمعیت شناختی و نیز بیماری های زمینه ای دیده نشد.

کلیدواژه ها: 
گروه هاي خوني، عوامل 

همراه، کووید-19

تاریخ دریافت: 28 آذر 1400
تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 09 اسفند 1400 
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مقدمه 

کرونا ویروس اولین بار در سال 1966 توسط تریل و بی نوی1 که 
ویروس های بیماران مبتال به سرماخوردگی را پرورش داده بودند، 
توصیف شد ]1[. ویروس های کرونا باعث بروز سندرم تنفسی حاد 
شدید سارس )2003(، سندرم تنفسی مرس )2012( و بیماری 
کرونا  ویروس های  اگرچه   .]2[ شده اند   )2019( کووید-19 

1. Trail and Binoi

باعث عالئم آنفلوانزا یا عالئم شبیه سرماخوردگي می شوند اما 
کووید-19 با عالئم تب، سرفه ي خشک، تنگی نفس که منجر 
به سندرم دیسترس تنفسی حاد می گردد. در بیماران عالمت دار، 
عالئم بالینی معموالً در مدت کمتر از یک هفته پس از مواجهه با 
ویروس ظاهر شده و پنومونی2 در هفته دوم یا سوم رخ می دهد 
وگاهي اوقات پنومونی شدید با نارسایی تنفسی و یا مرگ توأم 

می باشد ]3[.

2. Pneumonia

* نویسنده مسئول: 
مهري نیک بین
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بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی3، مجموع مبتالیان 
به کوید-19 در جهان تا 23 نوامبر 2020، 58,425,681 میلیون 
نفر و تعداد قربانیان 1,385,218 میلیون نفر می باشد. بر اساس 
گزارش وزارت بهداشت مجموع مبتالیان در ایران تا اواخر آبان 

79,494هزار نفر مبتال و 4,958 نفر قربانی داشته است ]1[.

بیماری کووید-19 تأثیرات متفاوتی بر روی جمعیت جهان 
داشت. قابلیت هاي ژنتیكي میزبان مي تواند در درك تفاوت در 
میزان استعداد ابتال، شدت بیماري و نتایج نهایي بیماري کووید-

توجه  با   .]4[ کننده  باشد  گوناگون کمک  19در جمعیت هاي 
به عوارض قابل توجه  و مرگ ومیر ناشي از کووید-19 محققان 
عالقمند شدند تا ویژگی هایی را که سبب مستعد شدن افراد برای 

ابتال مي شوند را مورد بررسی قرار  دهند ]5[. 

طبق مطالعات انجام شده، بیشتر بیماران پیش آگهی خوبی 
دارند  زمینه ای  بیماری  افرادی که  و  افراد مسن  در  ولی  دارند 
)بیماری تنفسی، قلبی-عروقی و نقص ایمنی( عملكرد سیستم 
ایمنی آنها ضعیف می باشد و دچار عوارض شدیدتر و حتي مرگ 
مي شود ]2[. از سال 1901، بیش از 200 گروه  خوني در سیستم 
گردش خون مشخص شده اند اما گروه هاي خوني ABOو Rh از 
نظر بالیني مهم ترین هستند. برنامه ریزان بهداشتي از گروه هاي 
انسان شناسي  و  اپیدمیولو ژیكي  بالیني،  مطالعات  در  خوني 
در  مهمي  و  معني دار  تفاوت  آماري  نظر  از  مي کنند.  استفاده 
میزان شیوع بیماري ها و گروه هاي خوني A ،B،AB،O وجود  دارد 
]6[. گلبول هاي قرمز تعدادي پلي ساکارید4 دارند و پروتئین هاي 
موجود در سطح آن ها به عنوان آنتي ژن هاي گروه خوني شناخته 

مي شوند.

 ،Bگروه خوني،B و آنتي بادي A داراي آنتي ژن ،A گروه خوني
A داراي آنتي ژن ،ABگروه خوني، A و آنتي بادي B داراي آنتي ژن

و B و هیچ کدام از آنتي بادي ها را ندارد.گروه خونيO، هیچ یک 
از آنتي ژن هاي A، B را ندارد و هر دو نوع آنتي باديA، B را دارد. 
بعضي تحقیقات نقش بالقوه گروه های خونی در حساسیت میزبان 
را نسبت به ویروس های مختلف اثبات کرده اند که این ارتباط 
می تواند به دلیل آنتی بادی های ABO باشد. پروتئین S، پروتئیني 
گیرنده ي  وجود  دارد.  ویروس  خارجي  سطح  روي  که  است 
مختلف  ارگان هاي  در  که  است  تراغشایي  پروتئین  ACE2یک 
 ACE2 با گیرنده ي Sوجود  دارد. در بیماري هاي ویروسي پروتئین
باند و باعث ورود ویروس به داخل سلول مي شود. طي مطالعات 
انجام شده، آنتي بادي A مانع از اتصال پروتئینS، به گیرنده  ي 
ACE2 مي شود، بدین ترتیب افرادي که گروه خوني Oو B دارند به 
دلیل داشتن آنتي بادي A، اتصال بین پروتئینS و ACE2 را بلوك 
مي کنند و در نتیجه ویروس نمي تواند وارد سلول شود و بر عكس 

3. World Health Organization

4. Poly saccharide

در افرادي که گروه خوني A دارند به دلیل نداشتن آنتي باديA، این 
اتصال انجام شده و باعث ورود ویروس به داخل سلول و در نتیجه 

ابتالي فرد به بیماري مي شود ]7[.

مطالعات زیادی در دنیا برای بررسی ارتباط گروه های خونی 
داده  است  نشان  نتایج  شده است.  انجام  عفونی  بیماری های  با 
که بعضی از گروه های خونی نسبت به بیماری ها مقاوم و بعضی 
دیگر مستعد ابتال می باشند. مكانیسم این استعداد هنوز شناخته 
نشده است و دالیل مطرح شده احتمالی می باشند. یكی از این 
دالیل این است که آنتی بادی های طبیعی گروه های خونی مانع 
اتصال اسپایک های ویروس کووید با آنزیم مبدل آنژیوتانسین52 
می شود ]6[. طبق مطالعه ای که در چین و نیویورك با هدف 
بررسی ارتباط بین گروه های خونی ABO و بیماری کوید-19 
انجام شده است، دریافتند که در گروه خونی A شانس ابتال بیشتر 
و در گروه خونی O کمتر می باشد ]8[. بنابراین محقق برآن شد تا 
میزان استعداد ابتال بیماران براساس گروه های خونی را در بیماری 

کووید-19 بررسی کنند.

روش

جامعه پژوهش حاضر شامل پرونده هاي بیماران بستري مبتال 
به کووید-19موجود در واحد مدارك پزشكي بیمارستان بانک 
ملي ایران بوده است. از میان آنها داده های مربوط به 300 بیمار 
نمونه گیري سرشماري  با روش  تیم تحقیق  امكانات  اساس  بر 
جمع آوري شده است. گروه خوني بیماران و عوامل همراه آن که 
در این مطالعه شامل سن، جنس، نمایه توده ي بدني و بیماري هاي 
زمینه اي شامل بیماري قلبي–عروقي، دیابت، بیماري هاي تیروئید، 
ریوي، سرطان، بیماري هاي خوني، روماتوئیدي6، گوارش، رواني و 
مغز و اعصاب بوده است از طریق اطالعات ثبت شده از پرونده 
بالیني بیماران جمع آوري شد. معیار تشخیص کووید-19 در این 
مطالعه آزمایش PCR مثبت و سی تی اسكن ریه مثبت بوده که 
از فروردین تا آبان 1400که از طریق پرونده بالیني آن ها مورد 
بررسی قرارگرفت. داده هاي حاصل از این پژوهش با استفاده از 
آزمون هاي آماري کاي اسكوئر و فیشر و نرم افزار SPSS نسخه 25 

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

در  شده  مصوب  پژوهشي  طرح  از  گرفته  بر  پژوهش  این 
کمیته پژوهش دانشكده پرستاري بانک ملي و با اخذ کد اخالق

اخالق  کمیته  از   IR.SBMU.BMINUCO.REC.1400.003
دانشكده پرستاري بانک ملي مي باشد. 

یافته ها 

در این مطالعه پرونده 300 بیمار ]164 مرد )54/7%( و 136زن 
)45/3%([ در طیف سنی 20 تا بیشتر از 60 سال مبتال به بیماری 

5. Angiotensin 2
6. Rheumatoid

زهرا سادات دیباجی فروشاني و همکاران. فراوانی گروه های خونی وعوامل همراه آن در مبتالیان به کووید-19 در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400
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کرونا مراجعه کننده به بیمارستان بانک ملی ایران بررسی شدند. 
در گروه سنی زیر 20 سال: 1/7%، 20 تا 40 سال: 6/7%،40 تا 60 
سال: 35/7%، و باالتر از 60 سال: 56% بیماران قرار داشتند. 28، 
54/3، و 14 درصد بیماران به ترتیب توده نمایه بدنی7 18 تا 25، 
25 تا 30 و بیش از 30 داشتند. بیشترین بیماری زمینه ای در 
افراد بررسی شده بیماري هاي قلبي –عروقي )54/7%( و کمترین 

آنها بیماری های خونی)2/7%( بود )جدول شماره 1(. 

در میان بیماران 37/3% داراي گروه خونيO، 27% گروه خوني

7. Body mass index

A، 26% گروه خونيB و 9/7% گروه خوني AB بودند. در هیچ 
موردی ارتباط معنادار آماری بین گروه های خونی و مشخصات 
نشد  دیده  زمینه ای  بیماری های  نیز  و  شناختی  جمعیت 

)جدول های شماره 2 و 3(. 

بحث

که  می باشد  مرگ و میر  دالیل  از  یكی  کووید-19  بیماری 
تأثیرات مهمی بر اقتصاد و سالمتی انسان ها دارد. کووید-19 تا 
به حال بیماری کشنده ای است که هزاران نفر را در دنیا گرفتار 
ایمنی  افرادی که سیستم  برای  کرده  است. ویروس کوید-19 

زهرا سادات دیباجی فروشاني و همکاران. فراوانی گروه های خونی وعوامل همراه آن در مبتالیان به کووید-19 در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

جدول 2. توزیع مبتالیان به بیماری کرونا براساس گروه های  خونی و شاخص های جمعیت شناختی 

گروههای خون
متغیرها 

O
 (N=112)

AB
 (N=29)

B
 (N=78)

A
 (N=80) سطح معنی داری اختالف ها

سن

زير 20 سال 
40-20
60-40

باالتر از 60

2
6
42
62

1
2
8
18

0
6
23
49

1
6
34
39

P= 0/661 

جنس
مرد
زن

55
57

16
13

42
36

51
30

P= 0/299

*نمايه توده بدنی
25-18
30-25

باالتر از 30

34
64
12

7
17
4

17
39
17

26
43
9

P= 0/300

*سه مورد)یک مورد در گروه AB و دو مورد در گروه A فاقد اطالعات بود(

جدول 1. توزیع مبتالیان به بیماری کرونا براساس بیماری های زمینه ای 
 

متغیر ها 
فراوانی )درصد( 

 

 )29/7(89ديابت 

)54/7(164قلبي -عروقي

)5(15روماتوئيدی 

)12/7(38گوارشی 

)8/7(26تيروئيد

)14/3(43کليه 

)5(15کانسر 

)2/7(8خونی

)4/3(13روان

)19(57اعصاب 

)5/7(17ريوي
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ضعیفی دارند خطرناك می باشد . مطالعه حاضر در پاسخ به این 
سوال انجام شد که آیا بین گروه هاي خوني و عوامل همراه آن 
با کووید-19 ارتباط وجود دارد یا خیر؟ یافته هاي این مطالعه با 
در نظر گرفتن عوامل همراه شامل: سن، جنس، توده بدني و 
بیماري هاي زمینه اي نشان داده است که میزان بستري شدن 
نفر(   164( درمردان  کووید-19  به  ابتال  بدلیل  بیمارستان  در 
نسبت به زنان )136 نفر( و در گروه سني باالي60 سال )%56(، 
فراواني هاي  به  توجه  با  داشتند. همچنین  را  فراواني  بیشترین 
به دست آمده در مورد بیماري هاي زمینه اي از جمله دیابت، ریه، 
کلیه، تیروئید، بیماري هاي خوني، بیماري هاي روماتوئیدي، مغز 
و اعصاب و سرطان ها، بیماري قلبي–عروقي )54/7%( بیشترین 
فراواني و بیماري هاي روان کمترین فراواني )4/3%( را داشت. اما 
فقط بین بیماري روان و گروه هاي خون )P= 0/028( در بیماران 

کووید-19 ارتباط معنادار وجود داشت. 

مردان  دادند که  نشان  و همكاران در سال 2020  عبدالهي 
بزرگسال مسن و بیمارانی که از قبل دارای بیماری های پزشكی 
مانند بیماری های زمینه ای تنفسی، قلبی-عروقی و نقص ایمنی 
هستند، به دلیل نقص سیستم ایمنی، بیشتر در معرض آسیب هاي 
ناشي از بیماري هستند ]2[ که همسو با مطالعه حاضر مي باشد.

مطالعه ما نشان داد که ارتباط معنی داری بین فنوتیپ های 
A، B، O، AB و کووید-19 وجود ندارد. در مطالعه ای که توسط 
جوری ای8 و همكارانش در آلمان انجام شد مشابه پژوهش حاضر 
ثابت کردند که هیچ نوع ارتباط معنی داری بین گرو ه های خونی و 
شدت بیماری کووید-19 وجود ندارد ]7[. در مطالعه اسرف  اراچ9 
و همكارانش در کشور ترکیه نیز به این نتیجه رسیدند که ارتباط 

معنی داری بین گروه های خونی و کووید-19وجود نداشت ]6[.

مطالعه سودهیر باندری10 و همكارانش در هند نشان داد که 
بین ABO و RH با حساسیت به کووید-19 رابطه معنی داری 
وجود دارد ]8[. همچنین در مطالعه ي جیائو زائو و یان یانگ11 در 
1,775 بیمار مبتال به کووید-19، بین گروه های خونی Aو شیوع 
 O بیماری کووید-19 ارتباط معنی داری یافت شد وگروه  خونی
کمترین ارتباط را داشت ]9[. محدویت مطالعه ي حاضر تفاوت 
بیولوژیكي است که بین افراد در جمعیت هاي مختلف وجود دارد 
. هم چنین تعدیل اثر متغیر هاي مخدوش کننده مثل بیماري هاي 
زمینه اي،کشیدن سیگار، تماس با بیمار کووید-19 و مسافرت 

8. May JE,
9. Esref AR
10. Sudhir Bhandari
11. Jiao Zhao, Yan Yang

زهرا سادات دیباجی فروشاني و همکاران. فراوانی گروه های خونی وعوامل همراه آن در مبتالیان به کووید-19 در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

جدول 3. توزیع مبتالیان به بیماری کرونا براساس بیماری های زمینه ای و گروه های خونی 
گروه های خون

متغیرها 
O

 (N=112)
AB

  (N=29)
B

  (N=78)
A

  (N=80) سطح معنی داری اختالف ها

ديابت 
بله
خير

29
83

11
18

24
54

25
56P= 0/612

قلبی–عروقی 
بله
خير

64
48

18
11

45
33

37
44P= 0/279

روماتوئيد
بله 
خير

5
107

0
29

4
78

6
81P= 0/460

گوارشی 
بله 
خير

10
102

3
26

13
65

12
68P= 0/447

تيروئيد
بله 
خير

12
100

3
26

5
73

6
75P= 0/715

کليه 
بله
خير

18
94

1
28

12
66

12
69P= 0/368

اعصاب
بله
خير

20
92

3
26

14
64

20
61P= 0/352

کانسر
بله
خير

4
108

0
29

5
78

6
81P= 0/345

خون
بله
خير

4
108

0
29

2
78

2
81P= 0/762

روان
بله
خير

2
110

0
29

3
75

8
73P= 0/028

ريوی
بله
خير

8
104

1
28

3
75

5
76P= 0/742
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به مناطق پر خطر، تفاوت هاي مدیریتي )میزان، زمان و مدت 
قرنطینه( انجام نشده است. با توجه به فراواني پایین گروه خوني 

AB در جامعه، توان مطالعه براي بررسي ارتباط پایین است. 

نتیجه گیری

و  کووید-19  به  ابتال  بین  اینكه  به  توجه  با  مطالعه  این  در 
اما میزان  نداشت  ارتباط معنادار وجود   ABO گروه هاي خوني
ابتال به این بیماري در مردان باالي 60 سال بیشتر بوده است و 
همینطور مي توان نتیجه گرفت که در بین بیماري هاي زمینه اي، 
بیماري هاي قلبي عروقي بیشترین میزان ابتال را نشان داده است. 
اما بین بیماري روان و ابتال به کووید ارتباط معنادار بوده است. 
پیشنهاد مي شود برای توضیح چنین تفاوت هایی مطالعات بیشتر 
و دقیق تر، در مورد تفاوت هاي ژنتیكي افراد در گروه هاي خوني و 

ارتباط آن با ابتال به کووید-19انجام گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي با عنوان:فراواني 
گروه خوني و عوامل همراه در بیماران مبتال به کووید 19 در 
بیمارستان بانک ملي 1400 ، مصوب دانشكده پرستاري بانک 
ملي ایران با کد IR.SBMU.BMINUCO.REC.1400.003 بوده 

مي باشد.

حامي مالي

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی 
دانشكده پرستاری بانک ملی است.

مشارکت نویسندگان

تامین مالي: زهرا دیباجي فروشاني؛ تحقیق و بررسي - منابع : 
شهالبیگلي، فاطمه واشقاني فراهاني؛ نگارش پیش نویس و جمع 
 : سازي  مفهوم  زنجاني؛  فاطمه  :مهربانوحیدري،  ها  داده  اوري 
زیبا برزآبادي فراهاني؛ مدیریت و نظارت طرح :مهري نیک بین؛ 
تحلیل داده ها و روش شناسي :لطیف گچكار؛ همه نویسندگان 

نسخه ارسالي به مجله را مطالعه و تایید کردند.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافع وجود 
ندارد.

تشکر و قدردانی

از مدیر عامل محترم بانک ملي و مدیران محترم بیمارستان 
و دانشكده پرستاري بانک ملي و تمامي افرادي که ما را در این 

پژوهش یاري داده اند ، قدرداني مي شود.
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