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Background and Aims: Helicobacter pylori infection currently become as an endemic
worldwide health issue. The infection causes variety of gastrointestinal diseases. The role of
blood groups is established in body’s response to microorganisms and the development of
gastrointestinal disorders. This study aimed to investigate the relationship between blood groups,
age and gender of Iranian population and the severity of infection with this bacteria.
Materials and Methods: The study included 160 patients with dyspepsia symptoms
referred to Hajar hospital in Shahrekord. Biopsy specimens were investigated in terms of being
infected with H. pylori by using PCR for 16SRNA gene and glmM gene and blood groups of
patients were determined by using hemagglutination routine test.
Results and Conclusions: It was observed that 61.87% of patients were positive in terms
of bacteria existence and 61 of them were negative. 62.26% of infected patients with bacteria
were female. The highest frequency of ABO blood groups among infected patients, belongs to O
blood group with 40.66 percent (P>0.05). H. pylori was found in 77.12% of Rh+ patients
(P<0.05). There is not significant relation between sex and age with infection (p> 0.05). The
severity of this bacterial disease were observed in patients with blood group O more than others
(P< 0.05). Rh positive in infected patients and O blood group may cause to severity of H. pylori
infection.
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بررسی گروههای خونی  ،ABO/Rhسن و جنس با شدت آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در
بیماران مبتالبه ناراحتیهای گوارشی

.1
.2
.3
.4

گروه ژنتیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران ،ایران
گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران
گروه ایمونولوژی و باکتریولوژی ،دانشکد ه پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1395/02/08 :
پذیرش1396/02/19:
انتشار آنالین1396/03/17:
موضوع:
باکتریشناسی پزشکی
IJMM 1396; 11(2): 81-86

نویسنده مسئول:
حشمت شاهی

زمینه و اهداف:

عفونت هلیکوباکتر پیلوری در حال حاضر بهصورت یک مسئله بهداشتی جهانگستر تبدیلشده

است .این عفونت میتواند باعث بیماریهای مختلف گوارشی شود .نقش گروههای خونی در نحوه پاسخگویی بدن به
میکروارگانیسمها و گسترش اختالالت دستگاه گوارش تثبیتشده است .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین گروههای
خونی و سن و جنس در جمعیت ایرانی با شدت آلودگی به این باکتری است.

مواد و روش کار:

در این مطالعه  160بیمار دارای ناراحتیهای گوارشی که به بیمارستان هاجر مراجعه کرده

بودند وارد مطالعه شدند .نمونههای بیوپسی بیماران ازلحاظ آلوده بودن به هلیکوباکتر پیلوری با روش  PCRبرای
ژنهای  16SRNAو  glmMبررسی شدند و تعیین گروههای خونی بیماران نیز با تست روتین هماگلوتیناسیون صورت
گرفت.

یافتهها و نتیجهگیری:

مشاهده شد که  %61/87از بیماران ازلحاظ وجود باکتری مثبت بودند و  61نفر از

بیماران منفی بودند .در میان بیماران آلوده به باکتری  %62/26زن بودند .بیشترین فراوانی گروههای خونی  ABOدر
میان بیماران آلوده برای گروه خونی  Oبا  %40/66بود ( %77/12 .)p > 0.05از افراد  Rhمثبت نیز آلوده به هلیکوباکتر

گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی،

پیلوری بودند ( .)P< 0.05ارتباط معنی داری بین سن و جنس با میزان آلودگی مشاهده نشد .شدت آلودگی به این باکتری

دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران،

نیز در بیماران دارای گروه خونی  O+بیشتر از بقیه مشاهده شد ( .)P<0.05مثبت بودن  Rhدر بیماران آلوده و گروه

ایران

خونی  Oممکن است در تشدید آلودگی به این باکتری نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی :هلیکوباکتر پیلوری ،گروه خونی  ،ABOفاکتور رزوسPCR ،
تلفن0989365947672 :

پست الکترونیک:
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کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای
درحالتوسعه نزدیک به  %80و در کشورهای توسعهیافته چیزی
در حدود  %20-50است .مقدار شیوع این عفونت نیز در کشور ما
در حدود  50-70درصد است ( .)1،2مطالعات اپیدمیولوژیک
متفاوتی انجامگرفته که نشان میدهد شیوع عفونت هلیکوباکتر
پیلوری در ردهها ی سنی گوناگون ،مختلف است .عفونت ناشی از
این باکتری رابطه نزدیکی با گاستریت ،زخم معده و حتی

آدنوکارسینومای معدی دارد ( .)3در بررسیهای مختلفی
مشخص شده است که گروههای خونی با انواع بیماریها میتواند
در ارتباط باشند مثالً گروه خونی  Oارتباط نزدیکی با زخم
دوازدهه و گروه خونی  Aارتباط نزدیکی با کارسینوم معده دارد،
درحالیکه علت دقیق ان مشخص نیست ( .)4،5تستهای
مختلفی وجود دارد که با آنها میتوان وجود این باکتری را
تشخیص داد که دراینبین میتوان به روشهای آندوسکوپی و
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دماوندی4

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره ▐ 2خرداد و تیر 1396
برداشت بیوپسی از بافت معده ،آنتیبادی علیه باکتری و حتی
تست تنفسی اوره آز اشاره کرد ( .)6هدف از این مطالعه بررسی
ارتباط شدت آلودگی به این باکتری با انواع گروههای خونی
 ABO/Rhو سن و جنس در بیماران ایرانی است که از اختالالت
و ناراحتیهای دستگاه گوارشی شاکی هستند.
این بررسی بهصورت مقطعی تحلیلی بوده که شامل 160
بیمار میباشد که طی  9ماه در سال  1392-1393با عالئم
ناراحتیهای گوارشی به مرکز آندوسکوپی بیمارستان هاجر
شهرکرد مراجعه کردند .بیماران افرادی بودند که طی یک ماه
گذشته هیچ نوع داروهای انتی بیوتیک و آنتیاسید مصرف
نکردهاند و باالی  18سال سن داشتند .بر اساس ناراحتیهای
گوارشی ،توسط پزشک متخصص بعد از تکمیل فرم رضایتنامه،
از بیماران نمونه بیوپسی و خون تهیه شد .بیمارانی که قبالً عمل
جراحی معده داشتند و یا تحت درمان ریشهکنی
هلیکوباکتر پیلوری بودهاند ،از مطالعه خارج شدند .از هر بیمار 2
نمونه بیوپسی جهت انجام تستهای اوره آز سریع (،)RUT
 PCRو رنگآمیزی نقره و  5میلیلیتر خون وریدی جهت تعیین
گروههای خونی  ABOو  Rhگرفته شد .بررسی نتایج تست
اوره آز (با حساسیت  95درصدی) به این صورت بود که
بعدازاینکه بیوپسی بافتی با نوار کیت مجاور میشد ،تغییر رنگ
میداد که نشانه مثبت شدن وجود باکتری میبود .برای تعیین
گروههای خونی بیماران از تستهای روتین هماگلوتیناسیون
بهصورت اسالیدی استفاده شد .برای استخراج  DNAنیز از کیت
استخراج  DNAشرکت  Bioflexژاپن استفاده شد که بر اساس
دستورالعمل موجود در کیت ،استخراج صورت گرفت و واکنش
 PCRبرای شناسایی وجود دو ژن  16SRNAو  glmMبر روی
نمونهها انجام گرفت .برای تأیید وجود باکتری
باحساسیت  99درصدی در نمونهها وجود دو ژن اختصاصی و
خانه نگهدار به نامهای ،ژن  glmMکه ژن کد کننده
فاکتور  ureCمیباشد و از ژنهای اختصاصی و
محافظتشده در باکتری میباشد (با توالی پرایمری
 Forward: 5/AAGCTTTTAGGGGTGTTAGGGGTTT-3/و
 )Reverse: 5/-GCATTCACAAACTTATCCCCAATC-3/و

تجزیه تحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل اطالعات آماری نیز از نرمافزار
نسخه  20زیر نظر متخصص آمار استفاده شد.

SPSS

یافتهها و بحث
در این مطالعه  %61/87از مراجعهکنندگان ازلحاظ آلودگی
به باکتری مثبت بودند .با توجه به شکل  1این مثبت بودن در
گروههای سنی مختلف نشان دادهشده است .میزان مثبت شدن
در گروههای مختلف سنی نزدیک به هم بوده و ارتباط معنیداری
بین گروهها ی سنی و میزان مثبت شدن آلودگی به باکتری وجود
ندارد (.)P>0.05
در بین بیمارانی که ازنظر وجود باکتری مثبت بودند،
 %37/74مرد و  %62/26زن بودند و در بین بیماران منفی ازنظر
آلوده بودن به باکتری  %50/05مرد و  %49/95زن بودند .در
بررسیهای گروههای خونی  ABO/Rhدر بین بیماران آلوده به
هلیکوباکتر پیلوری  %33/05گروه خونی  %20/23 ،Aگروه خونی
 %6/06 ،Bگروه خونی  ABو  %40/66گروه خونی  Oرا داشتند و
در بین بیمارانی که به هلیکوباکتر پیلوری آلوده نبودند%32/32 ،
گروه خونی  %25/51 ،Aگروه خونی  %8/84 ،Bگروه خونی ABو
 %33/33گروه خونی  Oرا دارا بودند.
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مواد و روشها

ژن  16SRNAنیز ژن کد کننده جزئ  16Sریبوزومی باکتری
میباشد که پرایمر استفادهشده برایان (با توالی پرایمری
و
Forward:
5/-CTGGAGAGACTAAGCCCTCC-3/
،)Reverse:
5/-ATTACTGACGCTGATTGTGC-3/
اختصاصی برای هلیکوباکتر پیلوری میباشد ،مدنظر بود ( .)6برای
تأیید محصوالت  PCRنیز از روش الکتروفورز با ژل پلی اکریل
آمید ( )PAGEاستفاده شد (شکل .)1وجود باکتری در نمونه با
مثبت شدن هر سه تست اوره آز سریع PCR ،و رنگآمیزی نقره
تأیید شد .در نمونههای پاتولوژی نیز حضور و دانسیته باکتری با
استفاده از رنگآمیزی نقره و زیر میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی  400 xو  1000 xموردبررسی قرار گرفت و بر
اساس سیستم سیدنی با درجههای Mild, Moderate, sever
گزارش شد .نمونه استانداردی که در این مطالعه استفاده شد
هلیکوباکتر پیلوری  ATCC266959بود.

رئیسی و همکاران | گروه های خونی ABO/Rh ،آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری

در بررسیهای  Rhنیز مشاهده شد که افرادی که آلوده به
باکتری بودند  %70/12ازلحاظ  Rhمثبت بودند (.)P< 0/05
همچنین در بررسیهایی که بر روی شدت تراکم وجود باکتری از
طریق رنگآمیزی نقره در نمونههای بافتی صورت گرفت دیده شد
که  %81/8از بیمارانی که گروه خونی  Oدارند ،دارای بیشترین
تراکم باکتریایی با درجه  Severدر نمونههای بافتی خود هستند

( .)P< 0/05هلیکوباکتر پیلوری از شایعترین باکتریهایی است
که میتواند بیماریهای مزمن ایجاد کند و از مهمترین عللی
است که میتواند باعث ایجاد سرطان معده شود ( .)7این باکتری
راههای انتقال مختلفی مثل مدفوعی–دهانی و از شخص به
شخص دارد و هنوز هیچ مطالعهای ثابت نکرده که این باکتری از
طریق دهانبهدهان منتقل میشود (.)8

شکل  :1واکنش  PCRانجامشده با پرایمر ( 16SRNAسمت راست) .ستون  :Lلدر  ، 100 bpستون  :1کنترل مثبت هلیکوباکتر پیلوری ( ،)110 bpستون
 :2کنترل منفی ،ستون  :3نمونه منفی کلینیکی ،ستون  :4نمونه مثبت کلینیکی .واکنش  PCRانجامشده با پرایمر اختصاصی ( glmMسمت چپ).
ستون  :1لدر  ،100 bpستون  :2کنترل مثبت ،ستون  :3نمونه مثبت کلینیکی ،ستون  :4کنترل منفی ،ستون  :5نمونه منفی کلینیکی
جدول  :1بررسی توزیع گروههای خونی در بین بیماران آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری – ()%
هلیکوباکتر پیلوری )%( +
گروههای خونی

P value

A
B
AB
O

33/05
20/23
6/06
40/66

32/32
25/51
8/84
33/33

> 0/05

 Rhگروههای خونی
مثبت
منفی

هلیکوباکتر پیلوری )%( +
70/12
29/88

هلیکوباکتر پیلوری – ()%
20/4
79/6

P value

84

< 0/05
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شیوع این باکتری در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت
است .علت زیاد بودن باکتری در گروه خونی  Oو  Rhمیتواند این
نکته باشد که در این گروه خونی ،آنتیژن لوئیس بیشتری بیان
میشود که همین آنتیژن بهعنوان رسپتوری برای ادهسین
 babAباکتری عمل میکند .در مطالعهای که در کشور چک انجام
شد شیوع این باکتری در افراد بین سن  5تا  100سال در حدود
 %41/7بود و مشاهده شد که مشابه با نتایج مطالعه حاضر ارتباط
معنی داری بین نوع جنسیت با آلودگی به باکتری دیده نشد (.)9
مطالعها ی در کامرون نشان داد که شیوع این باکتری در حدود
 %52/27بود و برخالف نتیجه مطالعه حاضر باگذشت سن درصد
آلودگی به باکتری بیشتر میشود ( .)10مطالعهای دیگر در برزیل
نشان داد که درصد شیوع این باکتری در حدود  %63/4بود که
نزدیک به درصد شیوع این باکتری در جمعیت ایرانی بود و
مشابه با نتایج مطالعه حاضر باگذشت سن درصد آلودگی به
باکتری افزایش نمییابد ( .)11در مطالعهای که در کشور ترکیه
انجام شد مشابه با نتایج این مطالعه حاضر با گذر سن درصد
شیوع این باکتری افزایش نمییابد و هیچ ارتباط معنیداری هم
با جنسیت افراد ندارد ( .)12تعدادی از مطالعات نیز شیوع آلودگی
به هلیکوباکتر پیلوری را در بین مردان بیشتر از زنان گزارش
کردند و علت آن را کار در خارج از منزل مردان دانستند ( .)13در
مطالعها ی دیگر نیز این غالب بودن میزان آلودگی تنها در مردان
بالغ دیده شد ( .)14از طرف دیگر مطالعات مختلفی هم بررسی
شد که هیچ ارتباطی بین جنسیت و احتمال افزایش آلودگی به
هلیکوباکتر پیلوری را نشان ندادند ( .)15گروه خونی ،سیستمی از
آنتیژنهای اریتروسیتی است که در همه جمعیتها موردبررسی
قرار میگیرند و مهم هستند .ازآنجاکه اتصال باکتری به سلولهای

میزبان مرحله مهمی در ایجاد و گسترش بیماری است ،این
آنتیژنها میتوانند بهعنوان محل اتصال باکتری به سلولهای
بدن باشند ( Keller .)16و همکاران در مطالعهای که بر روی
 330بیمار انجام دادن ،مشاهده کردند که هیچ رابطه معنیداری
بین انواع گروهها ی خونی و شیوع آلودگی به این باکتری مشاهده
نکردند که مطابق با نتایج مطالعه حاضر میباشد ( .)17در
مطالعهای دیگر که در غرب آسیا بر روی  1030بیمار انجام شد
نیز همین نتیجه به دست آمد و ارتباط خاصی با گروه خونی و
شدت تراکم باکتری یافت نشد ( .)18در تعدادی از مطالعات نیز
برخالف مطالعه حاضر ارتباطات خاصی بین گروه خونی  Aو
سرطان معده مشاهده شد ( .)19درمجموع این مطالعه نشان داد
که آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در بیمارانی که دارای
نشانهها یی از اختالالت گوارشی بودند شایع بود و آلودگی در
افرادی که  Rhمثبت بودند نسبت به بیمارانی که منفی بودند،
بیشتر بود و ارتباطی بین آلودگی به باکتری باسن و جنس دیده
نشد.
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