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بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر
کاظمی شیراز و ارتباط گروههای خونی با بیماری دیابت 89-90
سید منصور کشفی ،1علی خانی جیحونی ،*2رها افشاریانی ،1سید حمیدرضا طباطبایی ،1مریم یزدانخواه

1

 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،فارس ،ایران.
 -2گروه بهداشت عمومی و پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/03/27 :

تاريخ پذيرش مقاله1391/09/05 :

چکیده

زمينه و هدف :زمینههای ژنتیکی و گروه خونی از فاکتورهای مهم در ایجاد بیماری دیابت میباشد .هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی در بیماران
دیابتی و غیر دیابتی و ارتباط گروههای خونی با بیماری دیابت بود.

مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی ( )cross- sectionalمیباشد .جمعیت مورد مطالعه 379 ،بیمار دیابتی ( 325نفر از نوع  2و  54نفر از نوع  )1که دارای
پرونده در درمانگاه بودند ،به عنوان گروه مورد و  702نفر از مراجعه کنندگان جهت تست ازدواج (با اثبات غیر دیابتی آنها) به عنوان گروه شاهد به روش تصادفی انتخاب
شدند .برای گردآوری اطالعات از چک لیستی که شامل سن ،نوع دیابت ،مدت زمان ابتال به دیابت ،سابقه دیابت در خانواده ،جنس و نوع گروه خونی و  Rhاستفاده شد و از
کلیه افراد گروه مورد و شاهد ،آزمایش تعیین گروه خونی به عمل آمد.
نتایج :میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب  51/74و  24/68سال و میانگین مدت ابتال به بیماری دیابت در گروه مورد  8/5سال بود .آزمون کای اسکوئر اختالف
معنی داری را بین گروه مورد و شاهد از نظر جنسیت ( ،)P=49/0نوع گروه خونی ( )P=25/0و نوع  )Rh (197/0=Pنشان نداد اما این آزمون اختالف معنی داری را بین گروه
مورد و شاهد از نظر سابقه ابتال به دیابت در خانواده ( )<001/0Pنشان داد.
نتیجه گیری :در بعضی از پژوهشها ،اثر گروههای خونی را بر دیابت مورد تایید قرار دادهاند اما در این مطالعه ارتباط معنی داری بین دیابت و گروه خونی پیدا نشد.
کلمات کلیدی :دیابت ،گروه خونی ،سابقه دیابت در خانواده

مقدمه

بیماری دیابت شایعترین بیماری ناشی از اختالالت متابولیسم بیش از  %12و  %5گزارش کردهاند ( .)4-6در حالی که معاونت سالمت
میباشد .بیماری زایی این عارضه چه از نظر هزینههای درمانی و چه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شیوع دیابت را  % 2/3اعالم
از نظر از کار افتادگی ،بسیار باال و یکی از عمدهترین مسائل بهداشتی ،نموده است ( .)7تغییرات دموگرافیک و گذار فرهنگی جوامع همراه با
درمانی انسانها است .این بیماری که پنجمین علت مرگ و میر جوامع پدیدهی پیر شدن در کشورهای در حال توسعه ،دیابت را به یک اپیدمی
غربی ( )1و چهارمین علت شایع مراجعه به پزشک میباشد %15،جهانی تبدیل کرده است .دیابت بیماری پر هزینهای است که در جمعیت
هزینههای مراقبتهای بهداشتی را در ایاالت متحده به خود اختصاص بزرگ ساالن بسیاری از کشورها ،علت اصلی نابینایی ،بیماریهای قلبی و
داده است ( .)2سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبا توجه به آمار و روند عروقی ،نارسایی پیشرفته کلیوی و قطع عضو میباشد (.)8
عوامل متعددی در ایجاد این بیماری نقش دارند که میتوان به
رو به افزایش در سراسر جهان ،دیابت را به عنوان یک اپیدمی نهفته
اعالم کرده و از سال  1993تمام کشورهای جهان را به مقابله با این بیماریهای ژنتیکی و فامیلی و وضعیت دموگرافیکی افراد اشاره کرد.
اپیدمی فراخوانده است .این در حالی است که طبق آخرین گزارش اغلب این عوامل تغییرپذیرند مانند فرهنگ غذایی ،چاقی ،بیتحرکی
 WHOپیش بینی میشود در سال  2025جمعیت افراد دیابتی  %122و ...اما یکی از فاکتورهای مهم تغییرناپذیر ،زمینههای ژنتیکی و گروه
افزایش پیدا کند و در کشورهای در حال توسعه با  %170افزایش ،خونی افراد میباشد ( .)9گروه خونی یک شاخص هویتی است و بخشی
از مطالعه شخصیتی فرد یعنی هویت و فردیت او را نیز در بر میگیرد،
تعداد بیماران از  84میلیون به  228میلیون نفر برسد (.)3
البته در ایران آمارها پیرامون شیوع دیابت کام ً
ال متفاوت است .مرکز زیرا گروه خونی روی افراد اثر میگذارد .به عالوه میتواند در سالمت
تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاههای علوم پزشکی شهید ذهنی و بیماری او نقش داشته باشد .امروزه تأثیر گروههای خونی بر
بهشتـی ،تـهران و شیـراز شیوع دیـابت را به تـرتیب  2تا  10درصـد ،برخی از بیماریها از جمله بیماریهای گوارشی و بعضی از سرطانها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :علی خانی جیحونی ،گروه بهداشت عمومی و پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی
Email: khani_1512@yahoo.com
فسا ،فسا ،ایران .تلفن09175328065 :
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مشخص شده است .مث ً
ال زخم اثنیعشر در افراد با گروه خونی  Oو
سرطان معده در افراد با گروه خونی  Aو نیز اسکیزوفرنی را در افراد با
گروه خونی  Oبیشتر میبینیم (.)10
مطالعات مختلفی در خصوص ارتباط گروه خونی با دیابت انجام
شده که میتوان به مطالعهی مک کنل ( )MC Connellو رابرت در
تعیین ارتباط گروه خونی  Aبا بیماری دیابت ( ،)11مطالعهی اندرسون
( )Andersonدر مورد ارتباط بیماری دیابت با گروه خونی  )9( Oو
مطالعه تدسکی ( )Tedeschiدر زمینهی ارتباط بیماری دیابت با گروه
خونی  )12( Bاشاره کرد.
با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت بیماری دیابت و پیشرفت
روزافزون علم ژنتیک و رابطهی آن با بیماریهای گوناگون ،پژوهشی
به منظور بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی در بیماران دیابتی و
غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه خدمات بهداشتی درمانی نادر
کاظمی شیراز و ارتباط گروههای خونی با بیماری دیابت انجام شد به
امید آنکه این مطالعه بتواند در کنترل بهتر و بیشتر بیماری دیابت و
آموزش مناسب به اینگونه بیماران کمک مؤثری نماید و بتواند راهی
تازه در ارتباط گروههای خونی (به عنوان یک فاکتور با اهمیت ارثی) با
بیماری شایع و پرخطر و پر هزینهای مثل دیابت را باز کند.
نتایج
با توصیف دادههای گردآوری شده در این پژوهش ،در گروه مورد
 325نفر ( )85/8%افراد ،مبتال به دیابت نوع  2و  54نفر ( )14/2%افراد،
مواد و روشها
این مطالعه از نوع مقطعی ( )Cross- sectionalمیباشد .جمعیت مبتال به دیابت نوع  1بودند (جدول .)1
جدول شمارهی  1توزیع فراوانی نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب
مورد مطالعه شامل بیماران دیابتی دارای پرونده مراجعه کننده به مرکز
دیابت درمانگاه نادر کاظمی شیراز و نیز سایر افراد مراجعه کننده به سن و مدت ابتال را نشان میدهد .بر اساس اطالعات این جدول،
میانگین مدت ابتال به دیابت در گروه مورد  8/5سال ،میانگین سنی
این مرکز میباشند.
گروه مورد ،شامل  379بیمار دیابتی ( 325نفر بیمار دیابتی نوع  2افراد مورد مطالعه در گروه مورد  51/74سال و در گروه شاهد 24/68
و  54نفر بیمار دیابتی نوع  )1که دارای پرونده در مرکز بوده و به روش سال میباشد.
جدول شمارهی  2جنسیت ،سابقه دیابت در خانواده ،نوع گروه
تصادفی ساده انتخاب شدند .گروه شاهد نیز ،تعداد  702نفر از مراجعه
کنندگان جهت تست ازدواج به درمانگاه نادر کاظمی به روش تصادفی خونی و نوع  Rhافراد مورد مطالعه به تفکیک گروه مورد و شاهد را
نشان میدهد که با استفاده از آزمون کای اسکوئر ،بجز سابقه دیابت در
و بر اساس فاکتورهای زیر انتخاب گردیدند:
خانواده ،در سایر موارد اختالف معنیداری را بین گروه مورد و شاهد
 -1گرفتن شرح حال از بیمار
نمیبینیم.
 -2آزمایش قند خون ناشتا و GTT
به این ترتیب غیر دیابتی بودن آنان مشخص گردید .برای گرداوری

اطالعات از چک لیستی که شامل سن ،نوع دیابت ،مدت زمان ابتال
به دیابت ،سابقه دیابت در خانواده ،جنس و نوع گروه خونی استفاده
شد و از کلیه افراد گروه مورد و شاهد ،آزمایش تعیین گروه خونی به
عمل آمد .اطالعات موجود در چک لیست به منظور تعیین ارتباط بین
گروههای خونی و دیابت جمع آوری گردید .گروه شاهد به عنوان یک
جمعیت غیر دیابتی میتوانست در تعیین میزان این ارتباط و معنی
دار بودن آن در بیماران دیابتی نقش داشته باشد .مضافًا اینکه سن،
جنس و سابقه فامیلی میتوانست به عنوان عوامل فرعی و احتمالی در
تأثیر گروه خونی بر دیابت تلقی شود .هرچند در این مطالعه بیشتر
روی عامل گروه خونی در بروز یا عدم بروز بیماری دیابت مورد تاکید
قرار گرفته بود.
در مالحظات اخالقی ،با صحبت و مذاکره با بیماران و گروه شاهد،
محرمانه بودن اطالعات ،توضیح در مورد خون گیری و ارائه نتایج
پژوهش (در صورت درخواست آنها) مورد تاکید قرار گرفت.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  16SPSSو آزمون
آماری  chisquareاستفاده گردید.
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جدول1ـ توزیع فراوانی نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سن و مدت ابتال به
دیابت و نوع دیابت
http://journal.fums.ac.ir

بحث

عوامل متعدد تغییرپذیر و تغییرناپذیر در ابتالی به بیماری دیابت
و عوارض ناشی از آن نقش دارند که میتوان به سن ،مدت ابتال به
دیابت ،جنس ،فرهنگ تغذیه ،فعالیت بدنی ،سابقه دیابت در خانواده و
فاکتورهای ژنتیکی اشاره کرد (.)9
در این پژوهش به بررسی فراوانی توزیع گروههای خونی به عنوان
یک عامل ژنتیکی در بیماران دارای پرونده در مرکز دیابت نادر کاظمی
شیراز (گروه مورد) و افراد مراجعه کننده جهت تست ازدواج (گروه
شاهد) پرداختیم.
در گروه مورد  85/8درصد بیماران ،دیابت نوع  2و بقیه ،دیابت
نوع  1داشتند که این امر شیوع باالی دیابت نوع  2نسبت به نوع  1در
جامعه را نشان میدهد .یافتههای این مطالعه با مطالعه دکتر هزاوهای
و خانی در مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز ( )13و مطالعه شمسی در
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان ( )14هم خوانی دارد .مدت
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جدول2ـ توزیع فراوانی نسبی افراد مورد مطالعه (مقایسه گروه مورد و شاهد) بر حسب جنس ،سابقه دیابت در خانواده ،نوع گروه خونی و Rh

ابتال به دیابت در گروه مورد ،به طور متوسط  8/05سال بود که با
مطالعه سیامک محبی در مرکز دیابت کرمانشاه ( )15و مطالعه عزیز
کامران در مرکز دیابت کرج ( )16مطابقت دارد.
میانگین سنی افراد گروه مورد  51/74سال بود که از شیوع باالی
دیابت نوع  2در افراد باالی  30سال حکایت دارد .میانگین افراد گروه
شاهد  24/68سال بود که متوسط سن افراد مراجعه کننده جهت تست
ازدواج را نشان میدهد و بدیهی است که میانگین سنی افراد گروه
شاهد نسبت به گروه مورد در مرتبهی پایینتری قرار گیرد.
یافتههای مرتبط با میانگین سنی افراد گروه مورد با مطالعه دکتر
هزاوه ای ( )13و شمسی ( )14همخوانی دارد .تعداد مردان شرکت
کننده در مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد نسبت به زنان بیشتر
بود اما آزمون کای اسکوئر اختالف معنی داری را از نظر جنسیت بین

دو گروه نشان نداد .یافتههای این مطالعه با مطالعه هزاوه ای ( )13و
مطالعه اکبری ،لهسایی و نیکیان در مرکز تحقیقات دیابت کرمان ()17
مطابقت دارد.
سابقه ابتال به دیابت در خانواده به عنوان یکی از فاکتورهای مهم
در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون کای اسکوئر اختالف معنی داری را بین دو گروه شاهد و
مورد از نظر سابقه دیابت در خانواده نشان داد .در افراد گروه مورد
(دیابتی) نسبت به گروه شاهد ،سابقه فامیلی دیابت را بیشتر نشان
میداد که با توجه به فاکتور ارثی دیابت در خانوادهها این امر طبیعی به
نظر میرسد .یافتههای این مطالعه با مطالعه هزاوه ای در مرکز دیابت
احمد نادر کاظمی شیراز ( ،)13مطالعه خانی و بررسی ارتباط سابقه
دیابت در خانواده و عوارض چشمی دیابت ( )18و مطالعه شمسی در
http://journal.fums.ac.ir
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بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروههای خونی با بیماری دیابت 89-90

( ،)23( )Wangمطالعه  Shyamal Koleyبر روی  511بیمار دیابتی
طی سالهای  1989تا  1991در کشور هند ( )24و مطالعه کورشی
( )Qureshiو بهتی ( ،)Bhattiعدم ارتباط بین گروه خونی و بیماری
دیابت را مورد تایید قرار میدهند (.)25
در مطالعه لهسایی و نیکیان نیز ارتباط معنی داری بین دیابت نوع
 2و گروههای خونی نشان نمیدهد ،اما بین دیابت نوع  1و گروه خونی
 Bارتباط را معنی دار میداند (.)17
محدودیتهای مطالعه ،شامل نقص در پرونده برخی از بیماران،
عدم رضایت بعضی از بیماران و گروه شاهد برای خون گیری ،عدم
همکاری پرسنل مرکز دیابت بوده اما وجود مرکزی تقریبًا فراگیر از
بیماران دیابتی که بعضًا به طور منظم مراجعه مینمودند را میتوان از
نقاط قوت این مطالعه قلمداد نمود.
نظر به اینکه گروههای خونی به عنوان عوامل مهم و موثر ژنتیکی
در نسلهای مختلف ثابت باقی میمانند و با توجه به ارتباط مشخص
و ثابت شده بیماریهایی مانند زخم معده و سرطان معده و برخی
بیماریهای دیگر با گروههای خاص خونی همانند که در اکثر منابع
و رفرنسهای معتبر نیز آمده است و با مالحظه اینکه بیماری دیابت،
یکی از بیماریهای شایع جوامع بشری است که نقش ارث و ژنتیک در
آن کام ً
ال مشخص میباشد ،به نظر میرسد که فرضیه ارتباط گروههای
خونی خاص با این بیماری ،فرضیهای با معنا و قابل مالحظه تلقی
شود .زیرا ژن گروه خونی در اطراف باند  34کروموزوم شمارهی 9
قرار دارد و نحوه تأثیر گروه خونی به چگونگی تأثیر ژنها بر یکدیگر و
ژنهایی که هر چند نا مربوط اما در مجاورت یا نزدیکی آنها قرار دارند
بستگی دارد؛ و به این علت است که گروههای خونی میتوانند روی
تعداد زیادی از سیستمهای بدن از آنزیمهای گوارشی گرفت تا انتقال
دهندههای شیمیایی عصبی اثر بگذارند .برای مثال در سال 1984
محققین طی گزارشی در مجله (اپید میولوژی ژنتیکی) شواهدی از یک
شجره نامه فامیلی که در آن ژن عمده برای مستعد بودن به سرطان
سینه نزدیک باند  34کروموزوم  9قرار دارند ،ارائه دادند .بنابراین ارتباط
ژنتیکی دقیقی بین گروه خونی و سرطان سینه وجود دارد .ارتباط
مرموز دیگری نیز وجود دارد که بیانگر رابطه بین گروه خونی و مغز
است ژن آنزیم (دوپامین بتاهیدروکسیداز) که موجب تبدیل دوپامین
به نور آدرنالین میشود درست در باند  34کروموزوم  9قرار گرفته است
به عبارت دیگر در باالی ژن مربوط به گروه خونی نشسته است که این
امر اثرات گسترده در رابطه بین گروه خونی و استرس ،سالمت روانی و
حتی ویژگیهای شخصیتی دارد همه این شواهد و شواهد بسیار دیگر
احتمال ارتباط گروههای خونی با دیابت را تقویت میکند (.)10

مرکز تحقیقات دیابت اصفهان ( )14همخوانی دارد.
مهمترین فاکتور مورد بررسی در این مطالعه ارتباط گروههای
خونی با بیماری دیابت و بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی در
بیماران دیابتی و غیر دیابتی است.
توزیع فراوانی گروههای خونی در گروه مورد به ترتیب:
= 160 Oنفر
= 122 Aنفر
= 75 Bنفر
= 22 ABنفر
و توزیع فراوانی گروههای خونی در گروه شاهد به ترتیب:
= 477 Oنفر
= 306 Aنفر
= 221 Bنفر
= 77 ABنفر
میباشد که در هر  2گروه ،گروه خونی  ،Oباالترین فراوانی را دارا
است که با توزیع گروه خونی در جامعه ما همخوانی دارد ( .)19آزمون کای
اسکوئر اختالف معنی داری را بین  2گروه نشان نداد و ارتباط معنی داری
بین گروههای خونی و گروه مورد و شاهد مشاهده نشد (.)P=0/25
در این مطالعه ارتباط نوع  Rhو بیماری دیابت نیز سنجیده شد که
آزمون کای اسکوئر اختالف معنی داری را بین دو گروه مورد و شاهد
نشان نداد (.)P=197/0
گروه خونی  ،Oفراوانترین گروه خونی در جمعیت عمومی در هر
دو گروه مورد و شاهد بود و پس از آن به ترتیب گروههای خونیA ،
 Bو  ABفراوانترین بودند .یافتههای این پژوهش با مطالعه لهسایی و
نیکیان در مرکز دیابت کرمان که بر روی  500بیمار دیابتی در سال
 1375انجام شده بود و  9793نفر مراجعه کننده به سازمان انتقال
خون به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته بودند ،مطابقت دارد (.)17
مطالعات مختلفی نشان داده است که بیماری دیابت با گروه خونی
ارتباط دارد.
مث ً
ال میتوان به مطالعهای که مک کنل ( )MC Connellو رابرت
( )Robertدر سال  1956بر روی بیماران دیابتی لیورپول انگلستان انجام
دادند ،اشاره کرد که این مطالعه نشان میدهد گروه خونی  Aنسبت به
گروه خونی  Bارتباط معنی داری با بیماری دیابت دارد (.)11
مطالعات اندرسون ( )Andersonو الرتیزن در سال  1960مشخص
میکند که بیماری دیابت با گروه خونی  ،Oارتباط دارد (.)9
مطالعات انجام شده در ایتالیا توسط تدسکی ( )Tedeschiو کاوازوتی
( )Cavazzutiدر سال  )12(1959و نیز مطالعات انجام شده در ترینداد
توسط هنری ( )Henryو پون کینگ ( )Poon-Kingدر سال )20( 1961
بیان میدارد که بیماری دیابت با گروه خونی  Bدر ارتباط است.
نتیجه گیری
A
و
AB
،
B
در مطالعه حمید راست روان نیز اختالف بین گروههای خونی
این پژوهش با تمام دقت و وسواسی که در زمینه انتخاب گروه مورد
در افراد دیابتی یا غیر دیابتی معنی دار بوده است ولی در رابطه با گروه خونی  Oو شاهد به عمل آورد ،چنین رابطهی معنی داری را تایید نمیکند .البته
در افراد دیابتی و جامعه استاندارد اختالفی مشاهده نگردیده است (.)21
شاید نیاز به تحقیقات فراگیرتری در آینده باشد تا اگر چنین رابطهای
مطالعات دیگری وجود دارند که معین میکنند بین گروه خونی و به اثبات رسید ،راههای بهتری برای مقابله با این بیماری مزمن و فلج
نوع  RHو بیماری دیابت ارتباط معنی داری وجود ندارد .مث ً
ال میتوان کننده پیدا شود .امید آنکه این پژوهش بتواند همچون فانوسی ،کوره
به موارد زیر اشاره کرد:
راه ناشناختهی فاکتورهای متعدد ژنتیکی مؤثر بر بیماری دیابت را
مطالعات  Macafeeدر سال  )22( 1964و کراج ( )Craigو وانگ روشن نماید و راه را برای مطالعات گستردهتر و مفیدتر هموار سازد.
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Abstract

Background & Objectives: Genetic background and blood groups are important factors in creating diabetes disease. The aim
of the present study was to review the frequency distribution of blood groups in diabetic and non-diabetic patients and the
relationship between blood groups and diabetes.
Materials & Methods: This cross-sectional study included 379 diabetic patients (325 cases with type II diabetes and 54 cases
with type I diabetes) who had clinic files as the case group and 702 cases randomly selected as the control group from those
having been proved non-diabetic in the compulsory marriage tests. Information was collected using a checklist, containing
variables such sex, age, diabetes type, family history of diabetes, and blood type and Rh. All the study patients underwent
blood type tests.
Results: The mean age of the case and control groups was 51.74 and 24.68 years, respectively, and the mean diabetes duration
in the case group was 8.5 years.
The chi-square test demonstrated no significant differences between the case and control groups in terms of gender (p value =
0.49), blood type (p value =0.25), and Rh (p value =0.197); however, this test showed a significant difference between the case
and control groups regarding the family history of diabetes (p value <0.001).
Conclusion: Some previously conducted research has confirmed the effect of blood types on diabetes. Our results, however,
showed no significant relationship between diabetes and blood types.
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