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( )RAN rs14035,DICER rs3742330و سقط مکرر خودبخودی در شهر تهران
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چکیده:

سابقه و هدف:

سقط مکرر خودبهخودی بهوقوع حداقل سه سقط پشت سر هم قبل از هفته بیستم بارداری اطالق

میشود .مولکولهای کلیدی مانند  Ranو  Dicerدر ساخت زیستی  microRNAدخالت دارندmiRNA .ها کلید تنظیمی
بسیاری از مسیرهای زیستی میباشند .هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین پلیمورفسیم موجود در ژنهای مجموعه

پردازشی  )DICER rs3742330،RAN rs14035( miRNAو سقط مکرر خودبهخودی در زنان شهر تهران بود.

مواد و روشها:

در یک بررسی شاهد-مورد ،تعیین ژنوتیپ پلیمورفیسم  DICERدر  20زن سالم (دارای حداقل یک

فرزند سالم و بدون از دست دادن حاملگی) و  50زن بیمار مبتال به سقط مکرر خودبهخودی ناشناخته با روش Tetra

 ARMS PCRانجام شد ،در بررسی شاهد-مورد دیگری تعیین ژنوتیپ پلیمورفیسم  RANدر  10زن سالم (دارای حداقل
یک فرزند سالم و بدون از دست دادن حاملگی) و  40زن بیمار مبتال به سقط مکرر خودبهخودی ناشناخته با روش  PCRو
توالییابی انجام گرفت .دادههای آماری دو پلیمورفسیم توسط آزمونهای مربع کای و تست دقیق فیشر تجریه و تحلیل شدند.

یافتهها:

ارتباط معنیداری بین ژنوتیپ و آللهای پلیمورفسیم )DICER(rs3742330

و سقط مکرر خودبهخودی

ناشناخته در گروههای مورد مطالعه نشان داده نشد ( ،)p>0/05ژنوتیپهای پلیمورفیسم ) RAN(rs14035در گروههای
مذکور ،ارتباط معنیداری با سقط مکرر خودبهخودی ناشناخته نشان داد ( ،)p=0/001اما ارتباطی بین این عارضه و آللهای
این پلیمورفیسم نیز مشاهده نشد (.)p>0/05
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که بین سقط مکرر خودبهخودی و پلیمورفیسم ) RAN(rs14035ارتباط معنیداری
وجود دارد ،اما این عارضه با پلیمورفیسم ) DICER(rs3742330ارتباط معنیداری ندارد.

واژههای کلیدی :سقط مکرر خود بهخودی ،پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی ،واکنش زنجیره پلیمراز تترا آرمز ،توالییابی،
رن ،دایسر ،ژنهای مجموعه پردازشی

مقدمه:

سقط بیشتر بوده و با افزایش سن جنین کاهش مییابد
طوری که زیر شش هفتـه احتمال سقط  ٪22و بعد از 10

شایعترین عارضه در سه ماهه اول و دوم حاملگی،

هفته  ٪2میباشد ( .)24،8سقط مکرر بر دو نوع اولیه و

پیش از هفتـه بیستم اطالق میشود .در این میان ،زنانی

میدهد ولی در نوع ثانویه ،پس از یک بارداری موفق،

سقط جنین است .مفهوم سقط جنین به خـتم بارداری
که بیش از دو بار سقط جنین پیدرپی را تجربه میکنند
دچار سقط مکرر هستند ( .)1در اوایل بارداری احتمال

ثانویه است .در نوع اولیه ،بالفاصله چنـد سقط متوالی رخ

سقطهای متوالی آغاز مـیشـوند ( .)22با توجه به این که
باروری در اکثر فرهنگها از ارزش باالیی برخوردار است و
آرزوی داشتن فرزند یکی از اساسیترین محركهای

نویسنده مسئول  :گروه زیست شناسی،دانشکده علوم زیستی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،پرند ،ایران
پست الکترونیکیsaeedzaker20@yahoo.com:
تاریخ دریافت1396/9/29 :

تاریخ پذیرش1396/10/12 :

انسانی است ،اگر تالش برای حاملگی با شکست مواجه
شود ،ممکن است به یک احساس مخرب و یک واقعه
تنشزا بدل گشته و منجر به مختل شدن سالمت روانی
فرد شود ( .)12از دالیل شناختهشده برای سقط جنین
میتوان بهعوامل محیطی ،ژنتیکی و پاتولوژیکی اشاره کرد.
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بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم ژنهای مجموعه پردازشی MicroRNA

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -بررسی ارتباط بین ...

وجود دارد که اینگونه سقطها را سقط مکرر خود بهخودی

ترجمه  mRNAهدف کنترل میکنند .غالبترین

یا ایدوپاتیک مینامند (miRNA .)20ها مولکولهای

مکانیسم مهار ترجمه mRNAمکانیسم ”خاموشى ژنی”

ریبونوکلئوتید اسید اندوژن کوتاه (حدود  22نوکلئوتید)

بوده و از روش بهکارگیرى فاکتور برهم زننده تجمع

غیر کد شونده هستند که بیان ژن را در مرحله بعد از

ریبوزوم اعمال میشود (miRNA .)19هایی که به مقدار

رونویسی توسط سرکوب ترجمهای ویژه-سکانس یا کاهش
 mRNAتنظیم میکنند ( .)17بهطور تقریبی  %30ژن

های انسان هدفهای miRNAهای حفاظت شده می
باشند ،که نشان میدهد miRNAها کلید تنظیمی
بسیاری از مسیرهای زیستی میباشد ( .)16بیوژنز
miRNAها در هسته و سیتوپالسم صورت مىگیرد.
رونوشت آغازین miRNAها چندین کیلو جفت باز طول
دارد و توسط  RNAپلیمراز  IIرونویسى شده و پلىآدنیله
میشود .ساختار ساقه-حلقه این رونوشتها توسط یک
کمپلکس آنزیمى مستقر در هسته که  650کیلودالتون
وزن دارد تشخیص داده شده و پردازش میشود .کمپلکس
مذکور حاوى یک  RNAse IIIمخصوص برش  RNAدو
رشتهاى به نام  Droshaو پروتئین متصلشونده به RNA

دو رشتهاى بهنام  DGCR8در انسان و  Pashaدر مگس
میباشد ( .)2پردازش اولیه منجر به ایجاد یک پیشساز
سنجاق سرى  110الی 60نوکلئوتیدى میشود،که این

زیاد در جفت تولید میشوند به احتمال در تمایز جفت و
نگهداری حاملگی درگیرند و با توجه به اینکه حاملگی
سالم توسط ژنهای مادری وجنینی کنترل میشود،
مطالعه این miRNAها در حاملگی سالم و سقط مکرر
جنین الزم است ( .)10هدف از انجام این تحقیق تعیین
ارتباط

بین

پلیمورفیسم

ژنهای

مجموعه

پردازشی )RANrs14035 ,DICERrs3742330( miRNAو
سقط مکرر خود به خودی در زنان شهر تهران بود.

مواد و روشها:

برای این مطالعه مورد-شاهد 5 ،سیسی خون 50

خانم دارای شرایط سقط مکرر (حداقل  3سقط)که از
نظر هیستروسکوپی ،عفونت ،انعقاد خون و مقادیر
هورمونی نرمال میباشد بهعنوان بیمار و خون  20خانم
نرمال بدون داشتن سقط با داشتن حاملگی سالم از
آزمایشگاه مسعود جمعآوری شد .برای جلوگیری از انعقاد
خون ،آنها در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAدر

پیشساز توسط فاکتور صادرکننده هستهاى Exportin-

5و فاکتور کمکى  GTP-Ranبه سیتوپالسم منتقل
میشود .در سیتوپالسم RNAse III ،دیگرى به نام
 Dicerمنجر به پردازش نهایی میکرو  RNAمیشود،

 Dicerبههمراه عامل کمکی متصلشونده به  RNAدو
رشتهاى که در انسان  HIV1-TRBPنامیده میشود،
لوپ انتهایى  Pri-miRNAرا برش میدهد و
میکرو ( RNAدو رشتهاى) 19-22نوکلئوتیدى را ایجاد
میکند ( .)23با کمک  Dicerیک کمپلکس
خاموشکننده القاءشده توسط  RISCایجاد مىشود .از
آنجائی که فقط یکى از رشتههاى دوتایى میکرو RNA

میتواند نقش رشته راهنما و هدایت کننده  RISCبه
mRNAهاى هدف را براساس جفت شدن با  mRNAایفا
کند ،رشته دوم حذف میشود.رشته حاوی جفت باز
ضعیف در پایانه ' 5به عنوان رشته راهنما انتخاب می
گردد .میکرو RNAهای متصل شونده به  RISCبه ناحیه
ترجمه نشدنی' mRNA 3همجنس جفت مىشوند و پس

24

دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در این
مطالعه

از

واکنش

زنجیره

پلیمراز

تترا

آرمز( )TetraARMS PCRبرای تعیین ژنوتیپهای
پلیمورفیسم ) DICER(rs3742330و از واکنش زنجیره
پلیمراز و توالییابی سنگر برای تعیین ژنوتیپهای
پلیمورفیسم ) RAN(rs14035استفاده گردید .در واکنش

زنجیره پلیمراز تترا آرمز از  4پرایمر در یک واکنش برای
تعیین ژنوتیپ استفاده میشود .در ابتدای واکنش ،دو
پرایمر غیر آلل-ویژه ناحیهای که پلیمورفیسم تک
نوکلئوتیدی را در برمیگیرد را بسط میدهد ،که
پرایمرهای خارجی نامیده میشوند ،سپس با تولید قطعه-
های پرایمرهای خارجی ،این قطعهها بهعنوان الگو برای دو
پرایم آلل-ویژه داخلی ،قطعههای آلل-ویژه را میسازند
( .)18دو قطعه آلل-ویژه بهخاطر اندازههای مختلفشان در
یک ژل آگارز تمیز داده میشوند ( .)25طرح شماتیک
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یک سری دالیل شناخته نشده برای سقط مکرر جنین

از رونویسی ژن ،بیان آن را از طریق برش یا مهار

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان ، 1396امیر فالح سهی و همکاران

نحوه عملکرد پرایمرها و تعیین ژنوتیپ در واکنش زنجیره

بیمار و  20نمونه  DNAزن سالم) استفاده شد ،سپس

پلیمراز تترا آرمز در شکل نشان داده شده است (شکل.)1

واکنش  PCRانجام شد ،مراحل واکنشهای  PCRدر
جدول نشان داده شده است (جدول.)2
دمای  57درجه سانتیگراد دمای انیلینگ بهینه بود.
مرحله

دما

زمان

تعداد سیکل

دناتوراسیون اولیه

94°C

 5دقیقه

1

انیلینگ

57°C

 1دقیقه

دناتوراسیون

اکستنشن

درصد حاوی  Safe stainالکتروفورز شدند .پس از انجام

برش توالیها توسط

الکتروفورز با قرار دادن ژل تحت اشعه فرابنفش و تحلیل

پرایمرهای خارجی و ژنوتیپ با برش آلل-ویژه پرایمر های داخلی
مشخص میشود.

آن ژنوتیپهای  rs3742330مشخص شد ،برای اطمینان
از نتایج چند نمونه بهصورت شانسی توالییابی شدند .به

برای استخراج  DNAنمونههای خون از کیت استخراج

منظور ارزیابی تفاوت در فراوانی ژنوتیپی و آللی این

 DNAبا نام  cinna pure DNA kitکه از شرکت سینا

پلیمورفیسم آزمونهای مربع کای و تست دقیق فیشر بر

کلون تهیه شد ،استفاده گردید .سپس  4پرایمر Outer

روی اطالعات بهدست آمده انجام گرفت ،نسبت

 Inner Forward،Outer Reverse،Forwardو Inner

شانس( )ORو حدود اطمینان  %95نیز محاسبه شد .در

Reverseبرای تعیین پلیمورفیسم  rs3742330به روش

آزمون سطح معنیداری  5درصد در نظر گرفته شد .نرم

تترا پرایمر آرمز طراحی شدند و از شرکت ژن فنآوران

افزار مورد استفاده  SPSSورژن  22بود.

خریداری شدند ،توالی پرایمرها در جدول نشان داده شده

پرایمرهای  Forwardو  Reverseبرای تعیین پلی

است (جدول .)1طول محصول در تعیین پلیمورفیسم

مورفسیم  rs14035بهروش توالییابی سنگر طراحی شد و

 rs3742330بهروش  Tetra ARMS PCRبرای دو

از شرکت ژن فنآوران خریداری شدند. ،توالی پرایمرها در

پرایمر خارجی  293جفت باز و برای آلل  Aو  Gبه

جدول نشان داده شده است (جدول.)3

ترتیب  145و  204جفت باز میباشد.

5'- CATGTCACACAAACTGATGATGACAG
'-3

14035F

'5AGTCTAGGAGTACCTGAAAACTGTGGGT'3

14035R

و 2 ،Outer reverseپرایمر داخلی  inner forwardکه ویژه آلل  Gو
 inner reverseکه ویژه آلل  Aمیباشد.

برای تعیین ژنوتیپ ( DICER(rs3742330بهروش

Tetra ARMS PCRاز مخلوط  12/5میکرولیتر 2x

جدول :3توالی پرایمرهای طراحی شده برای  .PCRطول محصول 2
پرایمر طراحی شده  425جفت باز میباشد.
3742330OF

'5TTCTCTTCTGCAGATAATGCAAATGGGT'3
'53742330OR
 ATGAAACTTGAGGCTGCTTTGGTTCAT'3
5'- GCTTCAATCTTGTGTAAAGGGATTCGG
3742330G
'-3
'53742330A
 AAATATTGGATCTTGCTCTGTTAGGGGGT'3

 Master Mixتهیه شده از شرکت سیناکلون (حاوی

برای تعیین ژنوتیپ ) RAN(rs14035بهروش  PCRو
توالی یابی از مخلوط  12/5میکرولیتر Master Mix 2x
تهیه شده از شرکت سیناکلون (حاوی آنزیم Taq DNA
 )Polymeraseو  1میکرولیتر از هر پرایمر 2 ،میکرولیتر
از هر نمونه  DNAاستخراج شده 10 ،میکرولیتر آب
مقطر دیونیزه شده ،و در نهایت از  10میکرولیتر برای هر

آنزیم  )Taq DNA Polymeraseو  1میکرولیتر از هر
پرایمر 2 ،میکرولیتر از هر نمونه  DNAاستخراج شده،
 10میکرولیتر آب مقطر دیونیزه شده ،و در نهایت از 10
میکرولیتر روغن برای جلوگیری از تبخیر و کم شدن
حجم مایع برای هر یک از نمونهها ( 50نمونه  DNAزن

72°C

1دقیقه

پس از انجام واکنش ،محصولهای آن در ژل آگارز 1/5

شکل :1طرح شماتیک نحوه عملکرد .Tetra ARMS PCRپس از

جدول :1توالی پرایمرهای طراحی شده برای 2 .Tetra ARMS PC
پرایمر خارجی Outer forward

94°C

 45ثانیه

30

25
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جدول :2مراحل واکنشهای .PCRبرای تعیین هر دو پلیمورفیسم

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -بررسی ارتباط بین ...

یک از نمونهها ( 40نمونه  DNAزن بیمار و  10نمونه
 DNAزن سالم) استفاده شد .مراحل واکنشهای PCR
در جدول نشان داده شده است (جدول .)2سپس برای
تأیید انجام صحیح واکنش  5میکرولیتر از هر محصول
واکنش در یک چاهک ژل آگارز همراه با Safe stain
الکتروفورز شدند و در نهایت برای تعیین ژنوتیپ بهروش
توالییابی ،محصولهای واکنش به شرکت پویا گستر ژن
تحویل داده شدند .نتایج توالییابی توسط نرمافزار
 FinchTVتحلیل شدند و بهمنظور ارزیابی تفاوت در
فراوانی ژنوتیپی و آللی این پلیمورفیسم آزمونهای مربع
کای و تست دقیق فیشر با دادههای بهدست آمده انجام
گرفت ،نسبت شانس ( )ORو حدود اطمینان  %95نیز

محاسبه شد .در آزمون سطح معنیداری  5درصد در نظر
گرفته شد .نرم افزار مورد استفاده  SPSSورژن  22بود.

یافتهها:

جدول :4فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم ) .DICER(rs3742330نتایج آماری ارتباط معنیداری بین دو گروه نشان نداد.
بحث آماری

OR

CI

کل

P_Value

کنترل

9

0/430

0/276

0/032 to2/368

12/9

گروه

بیمار

1

8

19

42

0

0

5

61

87/1
0

100

تعداد

GG

درصددر گروه
تعداد

100

28/6

AA

درصد در گروه

50

100

100

تعداد

0

20

GA

درصد در گروه

84

0

70

تعداد

16

95

0

ژنوتیپ

کل

درصددر گروه

71/4

درصد کل

جدول :5فراوانی آللی پلیمورفیسم ) .DICER(rs3742330نتایج آماری ارتباط معنیداری بین دو گروه نشان نداد.
CI

OR

0/410 to 28/037

3/39

P_Value

کل

0/446

بیمار

6/4

93/6

نرمال

%8

%2/5

آللها

آلل

%97/5

29%

آلل

G
A

تحلیل ژنوتیپهای پلیمورفیسم  rs14035در بین دو

داده شده است (جدول .)6آللهای این پلیمورفیسم

گروه سالم و بیمار ،ارتباط معنیداری بین سقط مکرر خود

ارتباط معنیداری بین سقط مکرر خود بهخودی و این

بهخودی و این پلیمورفیسم نشان داد (P-0/001

پلیمورفیسم نشان نداد ( ،)P-Value=0/109نتایج این
تحلیلهای آماری در جدول آمده است (جدول.)7

= ،)Valueنتایج این تحلیلهای آماری در جدول نشان

جدول :6فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم ) .RAN(rs14035نتایج آماری ارتباط معنیداری بین سقط مکرر خود بهخود و این پلیمورفیسم نشان داد.
بحث آماری

OR

CI

P_Value

کل

0/001
0/171

کنترل

0/533

26

1

25

52

10

9

1

62/5

درصد در گروه

15

8

30
50
100
100

26

بیمار

تعداد

18

0/055 to

گروه

ژنوتیپ

10
80
10
100
20

8

20

7

17/5
40

100
80

تعداد

درصد در گروه
تعداد

درصددر گروه
تعداد
درصددر گروه
درصد کل

CC
TT
CT
کل
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در این مطالعه تحلیل ژنوتیپها و آللهای
پلیمورفیسم  rs3742330بین دوگروه سالم و بیمار،
ارتباط معنیداری بین سقط مکرر خود بهخودی و این
پلیمورفیسم نشان نداد ( در تحلیل ژنوتیپP-0/430
=  ،Valueدر تحلیل آلل .)P-Value =0/446
هموزیگوت  AAدر هر دو گروه دارای بیشترین فراوانی
بود و هموزیگوت  GGدر هیچ یک از گروهها یافت نشد،
نتایج تحلیل آماری ژنوتیپها و آللهای این پلیمورفیسم
در جدول نشان داده شده است (جدول  4و.) 5

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان ، 1396امیر فالح سهی و همکاران
جدول :7فراوانی آللی پلیمورفیسم ) ،RAN(rs14035نتایج آماری ارتباط معنیداری بین این پلیمورفیسم و سقط مکررخود بهخودی نشان نداد.
CI
0/148 to 1/098

P_Value

OR
0/404

0/109

67%

%71/3

33%

%28/7

50%
50%

Cآلل
Tآلل

تأیید میکند ( .)7تحقیقات فراوانی در کشور ایران و
کشورهای خارجی در مورد ارتباط miRNAها با سقط
مکرر خود بهخودی وجود دارد که بسیاری از موارد وجود
ارتباط معنیداری بین  miRNAو سقط مکرر خود به
خودی را نشان میدهد .جمعیت ایران بهعنوان یکی از
جمعیتهای کهن و متعلق به تمدن ایران با منشأ هند و
اروپایی شناخته میشود .شواهد تاریخی نشاندهنده هم
ریشهبودن جمعیت ایران با جمعیتهای اروپا و شمال هند
است .مطالعههای متعددی در زمینه ژنتیک انسانی بر روی
پلیمورفیسمهای ژنی در جمعیتهای مختلف دنیا به
انجام رسیده است .براساس این مطالعههای ثابت شده
است که هرچه قرابت ژنتیکی در ریشههای اصلی دو
جمعیت بیشتر باشد درصد و نوع پلیمورفیسمهای ژنی
خاص در آن جمعیتها شباهت بیشتری بههم دارند .با
توجه به این که زمینه ژنتیکی افراد در گروهها و جوامع
مختلف از تنوع زیادی برخوردار است ( ،)3لذا انجام
مطالعههای در دیگر قومیتهای نژادی کشور بسیار
سودمند خواهد بود .با توجه به نتایج بهدست آمده در
مطالعه اخیر بهتر است این بررسی بر روی تعداد بیشتری
از افراد انجام شود تا با اطمینان بیشتری بتوان ارتباط
بین سقط مکرر خود بهخودی و پلیمورفیسم  RANو
 DICERرا گزارش نمود و در نهایت گامی در جهت
درمان بیماران برداشته شود.

در این مطالعه ارتباط بین پلیمورفسیم ژنهای
مجموعه پردارشی  miRNAشامل) RAN(rs14035و
) DICER(rs3742330و سقط مکرر خود بهخودی
بررسی شد .این مطالعه ارتباط معنیداری بین
پلیمورفسیم  rs14035و سقط مکرر خود بهخودی نشان
داد و ارتباط معنیداری بین پلیمورفیسم )(rs3742330
و سقط مکرر خود بهخودی نشان نداد .در مطالعهای
شبیه مطالعه کنونی یانگ ووك جونگ و همکاران ارتباط
بین پلیمورفیسمهای ژنهای مجموعه پردازشی با سقط
مکرر خود بهخودی را در زنان کرهای بررسی کردند که در
آن مطالعه ارتباط معنیداری بین پلیمورفیسم
rs14035و سقط مکرر خود بهخودی ناشناخته وجود
داشت و ارتباط معنیداری بین پلیمورفسیم rs3742330
و این عارضه وجود نداشت ( ،)26که با نتایج این پژوهش
مطابقت داشت .مطالعات قدیمیتر نشان داده است که
miRNAها نقش کلیدی در مسیرهای تنظیمی متفاوت
دارد ،که شامل کنترل زمانبندی تکوینی ،تمایز سلولهای
خونی ،آپوپتوز ،تکثیر سلولی و تکوین اندام میباشد ()14و
همچنین miRNAها بر ایجاد تعداد فراوانی از
بیماریهای چند عاملی انسان هم چون سرطانها (،)4
بیماریهای قلبی عروقی ( ،)21اختالالت عضالنی ابتدایی
()9و دیابت ()13داللت دارند .مطالعهها بر روی بیان
 miRNAدر چندین اندام نشان داده است که بیان
 miRNAویژه هر بافت است و به مقدار فراوان در جفت
بیان میشود ( .)15بهعالوه miRNAها بیان ژن رحمی را
تنظیم میکنند که با پاسخهای التهابی در طی دوره
النهگزینی اولیه در ارتباط هستند و در قدرت تحمل
ایمنی مادر-جنینی شرکت میکنند ( .)5گزارشهای
فراوانی وجود دارد که ارتباط بیان  miRNAنابهجا با
تعداد فراوانی از بیماریهای وابسته به تولید مثل انسان را
نشان میدهد ( .)11همچنین مطالعههای زیادی گزارش
دادهاند که پلیمورفیسمهای ژنتیکی با سقط مکرر جنین
در ارتباط هستند ( .)6مولکولهای کلیدی که در بیوژنز
 miRNAدخالت دارند مانند XPO5،DROSHA
 DICER،در سلولهای تروفوبالستی شناسایی شدهاند که
این موضوع که مسیر بیوژنز در جفت انسان فعال است را
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نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پلیمورفیسم
) DICER(rs3742330ارتباط معنیداری با سقط مکرر
خود بهخودی ندارد،اما پلیمورفیسم )RAN(rs14035
ارتباط معنیداری با سقط مکرر خود بهخودی دارد.
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