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(دريافت مقاله -35/4/10 :پذيرش مقاله)35/7/12 :

چكيده
زمينه :هليكوباکتر پيلوری يكي از شايعترين باکتریهای عفونتزا ،عامل ايجاد بيماریهايي نظير گاستريت مزمن ،زخم معده ،آدنوکارسينوما
و غيره ميباشد .مطالعات اپيدميولوژيكي نشان دادهاند که افراد با گروه خوني  Oبيشتر در معرض ابتال به اين عفونت ميباشند .هدف از
مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين شيوع عفونت هليكوباکتر پيلوری با گروههای خوني  ABOو  Rhدر بين دانشجويان نظامي و سربازان
وظيفه در شهر تهران ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصيفي تعداد  417نفر با سن  13-27سال وارد مطالعه شدند و اين افراد از بين دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي ارتش ،دانشگاه افسری امام علي (ع) و سربازان وظيفه انتخاب شدند .اطالعات فردی ،اجتماعي و بهداشي افراد نيز از طريق
پرسشنامه جمعآوری گرديد .فنوتايپ گروههای خوني  ABOو  Rhتمام افراد مورد مطالعه توسط آزمايش هماگلوتيناسيون استاندارد تعيين
گرديد .سطوح آنتيبادی  Anti- H.pylori IgGدر سرم تمام افراد مورد مطالعه توسط تست  ELISAتعيين گرديد .دادههای به دست
آمده ،توسط نرم افزار  SPSSويرايش  13و آزمون  Chi-squareمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :در مجموع  133نفر ( 43/3درصد) از  417نفر مورد مطالعه ،از لحاظ سرمي مثبت و تعداد  53/1( 234درصد) منفي بودند .شيوع
عفونت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش در مقايسه با دو گروه ديگر کاهش معنيداری را نشان داد .همچنين شيوع عفونت ،در
گروههای با جمعيت خانوادگي بيش از پنج نفر افزايش معنيداری نسبت به گروههای با جمعيت کمتر نشان داد.
نتيجهگيری :هيچ گونه ارتباطي بين گروههای خوني  ABOو  Rhبا عفونت هليكوباکتر پيلوری در مطالعه حاضر مشاهده نگرديد.
واژگان کليدی :هليكوباکتر پيلوری ،گروه خوني  ،ABOگروه خوني  ،Rhدانشجويان نظامي
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بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گروه خونی ABO

ايرواني و همكاران

مقدمه
عفونت هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایعترین

ارتباط عفونت هليكوباکتر پيلوری و گروه خوني  ABOو 303 / Rh

مقایسه با دیگر گروه های خونی موجود در این
سیستم گروه خونی از شانس بیشتری برخوردار

جمعیت زیادی را در سرتاسر جهان متأثر ساخته

میزان اطالعات در دسترس از میزان شیوع این بیماری

است .شیوع این عفونت در کشورهای در حال توسعه

در ایران و به ویژه سربازان محدود میباشد .بررسی

 08درصد و در کشورهای توسعه یافته 08درصد

این عفونت در سربازان ،به عنوان یکی از گزینههای

میباشد ( .)1این عفونت معموالً با شیوع متغیری در

ایده آل جهت بررسی اپیدمیولوژیکی این بیماری در

اوایل دوران کودکی رخ می دهد و از جمله عوامل

نظر گرفته می شود زیرا این افراد به نظر سالم میرسند

تأ ثیرگذار بر میزان شیوع این عفونت ،میتوان به

و گروهی متشکل از افرادی هستند که از تمام مناطق

وضعیت نامساعد اقتصادی -اجتماعی ،فقر و بهداشت

کشور در آن حضور دارند.

فردی ناکافی اشاره کرد و از آنجایی که این باکتری

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین شیوع

میتواند تأ ثیرات نامطلوب ی را بر وضعیت بهداشتی و

عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گروههای خونی ABO

اقتصادی جامعه وارد کند باید مورد توجه قرار گیرد

و  Rhمی باشد که افراد مورد مطالعه دانشجویان

( .)2عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افرادی که این

نظامی و سربازان وظیفه میباشند.

عفونت را درمان نکرده اند ممکن است سالهای
طوالنی باقی بماند و به ندرت به صورت خود به

مواد و روشها

خودی ریشه کن گردد .مطالعات زیادی در زمینه

در مجموع تعداد  717نفر با سن بین ( 10-27میانگین

ارتباط این عفونت با بیماری های مختلف انجام شده

 ) 22/0سال وارد مطالعه شدند .انتخاب این افراد به

است .از بیماری های مهمی که ارتباط آنها با این

صورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه علوم

عفونت مشخص شده ،می توان به زخم معده،

پزشکی ارتش ( 130نفر) ،دانشگاه افسری امام

آدنوکارسینومای معده ای و گاستریت و لنفوم سلول

علی (ع) ( 108نفر) و سربازان وظیفه ( 132نفر)

 Bاشاره کرد (.)3-0

صورت گرفت .افراد مورد مطالعه پرسشنامهای که

ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با موارد بسیاری از

شامل اطالعات بهداشت فردی بود را تکمیل کردند

جمله وضعیت اقتصادی– اجتماعی ،جنسیت ،سن،

و از تمام افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ شد.

شغل ،محل سکونت و گروههای خونی  ABOو

مطالعه حاضر توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش

لوئیس مورد بررسی قرار گرفته است ( 6و .)7

تأ یید شده است .فرایند انجام مطالعه از آبان تا بهمن

گروه های خونی  ABOو لوئیس از جمله مواری

ماه سال  1332به طول انجامید.

هستند که نشان دادهاند ،می توانند در پاتوژنز این

نمونههای خون جهت تقسیمبندی گروههای خونی

بیماری نقش داشته باشند .نتیجه بررسیها در این

 Rh ،ABOو همچنین تشخیص آنتیبادی ضد

زمینه نشان دهنده این می باشد که افراد با گروه خونی

هلیکوباکتر پیلوری جمعآوری شدند .تقسیمبندی

 Oجهت ابتال به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در

گروههای خونی  ABOو  Rhافراد مورد مطالعه از طریق
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عفونت های باکتریایی مزمن در انسان میباشد که

هستند (.)0

سال بيستم /شماره  /3مرداد و شهريور 1333

 / 310طب جنوب

 Anti- H.pylori IgGدر سرم تمام افراد با استفاده از

تفاوت معنی داری در میزان شیوع عفونت هلیکوباکتر

روش  ELISAتعیین گردید .برای این منظور بعد از

پیلوری بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جداسازی سرم از نمونهها ،مراحل تست طبق روش کار

و دو گروه دیگر مشاهده شد (.)P=8/826

کیت تهیه شده H.pylori IgG Pishtazteb

شیوع عفونت در افراد با تعداد اعضای خانواده بیشتر

( )Lot.No E3162انجام گردید و در مرحله بعد جذب

از پنج نفر ( 36/66درصد ) ،به مراتب بیشتر از افراد

نوری نمونهها با استفاده از دستگاه االیزا ریدر

با تعداد اعضای خانواده کمتر از پنج نفر ( 61درصد)

 )Stat Fax 3200( Awareness Technologyدر

و با اختالف محسوس بود (( )P=8/807نمودار .)1

طول موج  708nmتعیین گردید و نمونههایی که مقدار

همچنین در این مطالعه رابطه فاکتورهای مربوط به

جذب نوری آنها بیش از  18( 8/032به ازای هر یک

سالمت و بهداشت نظیر شستن دستها قبل از

میلیلیتر) بود از لحاظ سرمی مثبت و به همین ترتیب

مصرف غذا و بعد از توالت ( ،)P=8/10و سایر

نمونههایی که مقدار جذب نوری آنها کمتر از این مقدار

وسایل شخصی ( )P=8/30و محل سکونت

بود از لحاظ سرمی ،منفی در نظر گرفته شدند.

( )P=8/02را در گروه های با عفونت و بدون عفونت

تجزیه و تحلیل داده ها از نظر آماری با استفاده از

هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی قرار گرفت و هیچ

نرمافزار  SPSSویرایش  16انجام گرفت .تفاوت در

رابطه معنی داری از نظر آماری بین ابتال به این عفونت

متغیرها با استفاده از آزمون  Chi-squareمورد

و هر یک از این فاکتورها مشاهده نگردید.

بررسی قرار گرفتند و از نظر آماری مقادیر  Pبا میزان
کمتر از  8/80معنی دار در نظر گرفته شدند.

عفونت هليكوباکتر پيلوری و گروههای خوني
 ABOو Rh

يافتهها

فنوتایپ گروه های خونی  ABOو  Rhبرای تمام

شيوع عفونت هليكوباکتر پيلوری در دانشجويان و

افراد مورد مطالعه تعیین گردید که اطالعات آن در

سربازان وظيفه

جدول  1آورده شده است .شیوع فنوتایپهای ،B ،A

در مجموع  73/3درصد ( 103نفر از  717نفر) از افراد

 ABو  Oدر جمعیت مثبت از نظر سرمی به ترتیب

شرکت کننده در مطالعه از نظر سرمی برای باکتری

 0/7 ،28/3 ،33/1و  37/6درصد بود .نتایج حاصل

هلیکوباکتر پیلوری مثبت بودند و مابقی افراد (07/1

هیچ گونه ارتباطی را بین فنوتایپ گروه خونی ABO

درصد) از لحاظ سرمی منفی بودند .شیوع عفونت در

( .)P=8/77و  ) P=8/37( Rhبا میزان شیوع این

بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش،

عفونت را نشان نداد.

دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و سربازان
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تست هماگلوتیناسیون انجام گرفت .سطوح آنتیبادی

وظیفه به ترتیب  70/7 ،33/0و  76/0درصد بود.

ارتباط عفونت هليكوباکتر پيلوری و گروه خوني  ABOو 311 / Rh

ايرواني و همكاران

جدول  )1شيوع گروه خوني  ABOو عفونت هليكوباکتر پيلوری
(تعداد ( ))%تست آماری مورد استفاده Chi-square
گروههای خوني

هليكوباکتر پيلوری

جمع کل

بله

خير

O

(71)33

(06)36/6

(107)37/6

A

(06)38/0

(02)37/3

(130)33/1

B

(36)13/0

(01)21/7

(07)28/3

AB

(13)18/7

(16)6/0

(30)0/7

Rh+

(167)31/7

(283)00/3

(376)38

Rh-

(10)0/2

(26)11

(71)18

کل

(102)188

(230)188

p-value=8/77

p-value=8/37
(717)188

نمودار  )1درصد فراوانی شیوع عفونت در ارتباط با تعداد اعضای خانواده
Fig 1) The frequency of infection in relation to number of family members

بحث
عفونت باکتری هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایعترین
پاتوژنهای باکتریال در انسان است .تقریباً نیمی از
جمعیت دنیا به هلیکوباکتر پیلوری آلوده میباشند و به
عنوان دلیل مهم بیماریهای گوارشی مانند التهاب مزمن

هلکیوباکتر پیلوری ،قرار گرفتن در معرض باکتری
میباشد .انسانها جزء مخازن مهم این باکتری هستند و
خانواده به عنوان یکی از منابع اصلی انتقال عفونت به
شمارمیرود .به طوری که میزان شیوع این عفونت در
خانوادههای پرجمعیت بیشتر میباشد .راههای انتقال فرد

معده ،بیماری زخم پیتک (معده و دوازدهه) و سرطان

به فرد از طریق دهانی -دهانی ،معدهای -دهانی و یا

معده شناخته شده است .شیوع هلیکوباکترپیلوری با

مدفوعی -دهانی به عنوان مهمترین راههای انتقال این

افزایش سن بیشتر میشود ،همچنین شرایط اجتماعی–

عفونت مطرح میباشند .با این حال با توجه به اینکه

اقتصادی افراد ،نقش مهمی را در انتقال هلیکوباکتر

میزان ابتال به عفونت بسیار باال است امکان درمان همه

پیلوری ایفا میکند .شرط الزم برای اکتساب
http://bpums.ac.ir
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داشتن عفونت

 / 312طب جنوب

سال بيستم /شماره  /3مرداد و شهريور 1333

شناخت دقیق مسیرها و راههای انتقال عفونت در جوامع

عفونت در بین افراد  70درصد بود .تعداد افراد مثبت از

مختلف میباشد لذا تالشهای بسیاری در جریان

نظر سرمی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری در

میباشد تا نحوه انتقال این عفونت در سنین مختلف

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش ( 33/0درصد)

کامالً تعیین شود (.)3-11

در مقایسه با دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)

تعدادی از فاکتورهای اصلی نظیر سن ،وضعیت

( 70/7درصد) و سربازان وظیفه ( 76/0درصد) کمتر بود.

اقتصادی -اجتماعی ،تعداد اعضای خانواده ،گروههای

نتایج بررسیها نشان داد که اکثریت دانشجویان دانشگاه

خونی  ABOو لوئیس در مطالعات زیادی بررسی

علوم پزشکی ارتش در خانوادههای با تعداد اعضای کمتر

شدهاند .اهمیت گروه خونی  ABOدر پاتوژنز برخی از

از پنج نفر زندگی میکنند .مطالعات قبلی همچنین

بیماریها نظیر  ،Norovirusوبا و ماالریا به اثبات

گزارش کردهاند که عفونت هلیکوباکتر پیلوری در

رسیده است ( .)12به نظر میرسد که عفونت

کشورهای در حال توسعه بیشتر در دوران کودکی رخ

هلیکوباکتر پیلوری از موارد دیگری باشد که گروههای

میدهد .میزان شیوع کمتر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در

خونی  ABOو لوئیس در پاتوژنز آن نقش دارند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش ممکن است در

هلیکوباکتر پیلوری از طریق آنتی ژنهای  Hو  Lebبه

نتیجه زندگی در خانواده با تعداد اعضای کمتر از پنج نفر

مخاط معده متصل میگردد .در طی روند کلونیزاسیون

و وضعیت اجتماعی -اقتصادی بهتر باشد.

هلیکوباکترپیلوری در معده باکتری به آنتی ژنهای

استروفولینی ( )Stroffoliniو همکاران مطالعهای را

لوئیس و آنتی ژنهای تیپ یک  Hمخاط معده متصل

مشابه مطالعه حاضر بر روی دانشجویان نظامی انجام

میگردد ( .)13آنتی ژن  Hدارای ساختار کربوهیدراتی

دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که عفونت هلیکوباکتر

میباشد و منجر به بروز فنوتایپ  Oدر سیستم گروه

پیلوری در ارتباط با محل زندگی افراد میباشد به طوری

خونی  ABOمیگردد .اضافه شدن قند فوکوز به آنتیژن

که شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افرادی از مطالعه

تیپ یک  Hمنجر به تشکیل آنتی ژن لوئیس)Leb( b-

که در مناطق شمالی ایتالیا زندگی میکردند  21/3درصد

میگردد .آنتی ژنهای  Aو  Bبه ترتیب از طریق اضافه

و در افراد ساکن در مناطق مرکزی  3/0درصد بود .آنها

شدن واحدهای قندی  -Nاستیل گاالکتوز آمین

همچنین رابطه معنیداری را بین شیوع عفونت و تعداد

( )GalNAcو گاالکتوز ( )Galبه قسمت انتهایی

خواهر و برادر گزارش کردند که این یافته آنها با یافته

آنتی ژن  Hایجاد میگردند (.)17

پژوهش حاضر مشابهت دارد .همچنین آنها نتوانستند

در کشور ما ایران ،شیوع مختلفی از عفونت هلیکوباکتر

ارتباطی بین شیوع عفونت و میزان تحصیالت پدر

پیلوری وجود دارد .میزان شیوع عفونت هلیکوباکتر

خانواده پیدا کنند ( .)16در مطالعهای دیگری که توسط

پیلوری در شهر سمنان  70درصد و در سایر شهرها نظیر

فورسز ( )Fureszو همکاران انجام شد ،شیوع عفونت

یزد ،اردبیل و شیراز شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری به

هلیکوباکتر پیلوری را در بین سربازان ارتش مجارستان

ترتیب  77/0 ،03/0و  38/6برآورد شده است (.)10

مورد بررسی قرار دادند .در ابتدای دوران نظامیگری

مطالعه حاضر به بررسی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در

سربازان ،شیوع کلی عفونت  23درصد بود .آنها توانستند
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این عفونت میباشد .یکی از عوامل مؤثر در این راه

دانشجویان و سربازان وظیفه پرداخته است .شیوع کلی

ايرواني و همكاران

ارتباط عفونت هليكوباکتر پيلوری و گروه خوني  ABOو 313 / Rh

از نظر سرمی برای این عفونت منفی بودند در  6-3ماه

ارتباط معنیداری جهت تأیید اینکه افراد با گروه خونی

پس از نظامی شدن آنها رخ میدهد (.)17

 Oبه عفونت هلیکوباکتر پیلوری مبتال میگردند ،یافت

آرگانا ( )Arganaو همکاران  130بیمار مبتال به سوء

نکردند ( .)22در مطالعهای دیگر که توسط روبرتسون

هاضمه را مورد بررسی قرار دادند 08/7 .درصد از این

( )Robertsonو همکاران بر روی اهداکنندگان

بیماران از نظر سرمی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری

داوطلب خون در استرالیا انجام گردید شیوع عفونت

مثبت بودند .آنها شیوع گروه خونی  ABOو لوئیس

هلیکوباکتر پیلوری در بین زنان و مردان مورد ارزیابی

مترشحه را در ارتباط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری بررسی

قرار گرفت و تفاوت معنیداری را بین شیوع عفونت با

کردند و هیچ رابطه معنیداری را بین بیماران با عفونت و

جنسیت و وضعیت سرولوژیکی این عفونت با فنوتایپ

بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گروه خونی  ABOو

گروه خونی  ABOو  Rhمشاهده نکردند ( .)22در

لوئیس ،مشابه پژوهش حاضر مشاهده نکردند ( .)10کنبای

مطالعهای که توسط تدج ( )Tedegeو همکاران بر روی

( )Kanbayو همکاران در مطالعهای نشان دادند که افراد

 188بیمار مبتال به سوءهاضمه و  188نفر به عنوان

با گروههای خونی  Aو  Oاز نظر آماری بیشتر مستعد

کنترل انجام شد ،هیچ رابطه معنیداری از نظر آماری بین

عفونت هلیکوباکتر پیلوری هستند و شانس ابتال به این

شیوع سرمی این عفونت با فنوتیپ گروههای خونی

عفونت در افراد با گروه خونی  ABکمتر میباشد که نیاز

 ABOافراد یافت نشد .همه این مطالعات به نتایجی

است برای تأیید این یافتهها بررسیهای بیشتری ،در

مشابه نتیجه مطالعه حاضر رسیدند .دلیل اینکه در این

فاکتورهایی که میتوانند در ابتال به این عفونت نقش داشته

زمینه بین نتایج مطالعات مختلف تناقض وجود دارد

باشند صورت بگیرد (.)13

میتواند ناشی از این باشد که عواملی دیگری نیز باید

دماتوس ( )De Mattosو همکاران ارتباط بین عفونت

در ابتالی شخص به عفونت هلیکوباکتر پیلوری نقش

هلیکوباکتر پیلوری با گروه خونی  ABOو لوئیس را

داشته باشند از این عوامل میتوان به وضعیت بهداشتی

در  128نفر (مبتال و غیر مبتال به عفونت

محیط زندگی ،محل سکونت ،سن ،سبک زندگی ،تعداد

هلیکوباکتر پیلوری) مورد بررسی قرار دادند .نتایج

اعضای خانواده و هر عاملی که میتواند در ابتال به این

مطالعه آنها نشان دهنده آن بود که شیوع عفونت

عفونت نقش داشته باشد اشاره کرد که حتماً باید در

هلیکوباکتر پیلوری در افراد با گروه خونی  Oبیشتر

مطالعات در کنار فنوتایپ گروه خونی مورد بررسی قرار

میباشد .همچنین آنها هیچ رابطهای را بین گروه خونی

بگیرند تا نتایج جامعتری را ایجاد کنند .از دالیل دیگری

لوئیس و شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری مشاهده

که میتواند در بروز این تناقض بین نتایج مطالعات نقش

نکردند ( .)28هنقان ( )Heneghanو همکاران در

داشته باشد میتوان به تنوع آنتی ژن  BabAدر بین

مطالعه دیگری بر روی  287بیمار هیچ رابطهای را بین

سویههای مختلف این باکتری اشاره کرد .آنتی ژن

فنوتایپهای گروه خونی  ABOو مترشحه با عفونت

 BabAو غشای خارجی باکتری هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری مشاهده نکردند ( .)21همچنین در

نقش اصلی را در اتصال باکتری هلیکوباکتر پیلوری به

مطالعهای که توسط لوفلد ( )Loffeldو همکاران بر

مخاط معده بر عهده دارد ( .)23از طرفی علت شیوع
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به این نتیجه برسند که عفونت جدید در افرادی که قبالً

روی  782اهدا کننده سالم خون انجام گردیده است هیچ

1333  مرداد و شهريور/3  شماره/سال بيستم
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مقایسه با خانوادههای کم جمعیت با عضو کمتر از پنج

متفاوت عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مناطق مختلف

. بیشتر میباشد،نفر

 پس به. تنوع در سویههای این باکتری میباشد،جهان
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این ترتیب در مطالعات عالوه بر تعیین اینکه فرد مبتال
سپاس و قدرداني

 میتوان سویه آن را نیز مشخص کرد،به عفونت میباشد

از دانشگاه علوم پزشکی ارتش جهت حمایت و

که اطالعات کاملتری را برای تعمیم ارتباط نقش گروه

پشتیبانی از انجام این مطالعه و همچنین از جناب آقای

.خونی در پاتوژنز این عفونت فراهم خواهد کرد

حیدری جهت فراهم سازی حمایتهای آزمایشگاهی
.این پروژه کمال تشکر و قدردانی را داریم

نتيجهگيری
در مطالعه حاضر هیچ رابطه معنیداری بین گروههای

تضاد منافع

 با وضعیت سرولوژیکی باکتریRh  وABO خونی

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

 دادههای این مطالعه.هلیکوباکتر پیلوری یافت نشد

.نشده است

نشاندهنده آن هستند که شیوع عفونت هلیکوباکتر
پیلوری در خانوادههای با تعداد عضو باالی پنج نفر در
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Abstract

Background: Helicobacter pylori (H. Pylori) is one of the most common infectious bacteria cause diseases
such as chronic gastritis, peptic ulcer, adenocarcinoma. Epidemiological studies have demonstrated that
individuals who had O blood group were more likely to develop peptic ulcers. The aim of this study was to
investigate the associ ation between the prevalence of H. Pylori infection in soldiers and military students
and their ABO, Rh blood group in Tehran city.
Materials and Methods: In this descriptive study 417 individuals aged 18-27 years who were selected
from military students of AJAUMS (AJA University of Medical Sciences) University of Afsari Imam Ali
and other soldiers. Personal, social and health information of individuals were collected through
questionnaires. The phenotype of ABO blood groups and Rh in all participants were studied by a standard
hem-agglutination test. Antibody levels of Anti- H. pylori IgG in serum of all participants were determined
by ELISA test. Collected data analyzed by using SPSS software version 16 and Chi-square test.
Results: Overall 183 (43.9%) of 417 subjects were seropositive, and 234 (56.1%) subjects were
seronegative for anti- H. pylori antibody. Prevalence of infection in AJAUMS students compared to other
two groups was significantly lower. However, the prevalence of infection in the group of individuals with
more than five family members was significantly higher than the group with less than 5.
Conclusion: There was no association between ABO, Rh blood groups and H. Pylori infection.
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