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Anti Müllerian  
Hormon 

P. Petrová

Úvod
Anti Müllerian Hormon (AMH), dříve nazývaný 
Müllerian Inhibiting Substance, patří do rodiny 
transformujícího růstového faktoru beta (TGFβ) . 
Jedná se o glykoprotein tvořený dvěma podjednot-
kami  o molekulové hmotnosti 72 kDa. 
AMH hraje zásadní roli v diferenciaci plodů mužské-
ho pohlaví. Jeho tvorba  probíhá prenatálně i post-
natálně v Sertoliho buňkách varlat.V prenatálním 
období jeho produkce vede k regresi Müllerových 
vývodů. Postnatálně zůstává hodnota vysoká až do 
puberty (přechodně klesá perinatálně), s dozrává-
ním Sertoliho buněk jeho tvorba klesá a v dospělosti 
je hladina AMH nízká. 
Pohlavní diferenciace plodů ženského pohlaví 
nezávisí na hormonech – v nepřítomnosti AMH 
se z Müllerových vývodů vyvíjí vejcovody, děloha 
a horní část pochvy. U žen začíná produkce peri-
natálně s mírným zvýšením s nástupem puberty 
a klesá k neměřitelným hodnotám v menopauze. 
AMH je tvořen granulózovými buňkami foliku-
lů, nejvíce preantrálními a malými antrálními 
folikuly do velikosti 4 mm.  Vysoká koncentrace 
AMH  inhibuje stimulaci růstu těchto folikulů 
folikulostimulačním hormonem a dále inhibuje 
na FSH nezávislý výběr primordiálního folikulu 
(1).  Pokud by AMH během folikulogeneze chyběl, 
docházelo by k neustálé přeměně folikulů na zralé 
a množství folikulů by se předčasně vyčerpalo. 
Koncentrace AMH v séru se nemění v průběhu 
menstruačního cyklu (2).
Klinické využití AMH je široké – uplatňuje se 
v diagnostice předčasné nebo opožděné puberty 
u chlapců, v některých případech poruch biosyn-
tézy testosteronu, diagnostice a léčbě nádorů z gra-
nulózových buněk, sledování nástupu a průběhu 
menopauzy, největší pozornost získal v posledních 
letech zejména v oblasti asistované reprodukce. Zde 
se uplatňuje především v odhadu ovariální rezervy, 
diagnostice skrytého předčasného ovariálního 
selhávání, v individualizaci léčby, v diagnostice 

a sledování pacientek se syndromem polycystických 
ovárií (PCOS), kde jsou koncentrace AMH  2-3x 
vyšší, než u kontrolní skupiny (6).

Materiál a metody
AMH stanovujeme soupravou AMH Gen II ELISA  
firmy Beckman Coulter na ELISA automatu Evolis 
(BioRad). K soupravě je samostatně dodávána sada 
kalibrátorů a kontrolního materiálu - AMH Gen II 
Calibrators and Controls, kterou je třeba uchovávat 
zamraženou na -20 ºC. Kalibrátory se dodávají na 
7 koncentračních hladinách. Měřící rozsah je 0,16 
– 22,5 µg/l (1,14 – 160,6 pmol/l), funkční citlivost 
0,16 µg/l (1,14 pmol/l), převodní faktor 1 µg/l = 
7,14 pmol/l.
Jedná se o sendvičový typ stanovení. Kalibrátory, 
kontrolní materiál a vzorky se inkubují v jamkách 
mikrotitrační destičky, potažených protilátkou proti 
AMH. Po inkubaci a promytí se do jamek přidá 
biotynylovaná protilátka proti AMH, následuje 
inkubace, promytí a přidání konjugátu (streptavidi-
nem značená křenová peroxidáza). Následuje třetí 
inkubace, promytí a přidání substrátu (tetrametyl-
benzidin).  Po další inkubaci je přidán kyselý STOP 
roztok (0,2M kyselina sírová). Absorbance je měřená 
při 450 nm a 620 nm, hodnota nulového kalibrátoru 
slouží jako „blank“. Analýza trvá na ELISA automatu 
Evolis přibližně 3,5 hodiny.

Výsledky
Tabulka 1: Mezilehlá preciznost (opakovatelnost) 
měření

Intra-assay 
(n=10)

Průměr  
(µg/l)

SD  
(µg/l)

CV  
(%)

Vzorek 1 3,04 0,15 4,87
Vzorek 2 9,61 0,55 5,72

Mezilehlou přesnost jsme dosud pro nedostatečný 
počet měření nestanovili.
Od dubna do konce září 2011 jsme stanovili 267 
AMH ze dvou center asistované reprodukce (viz 
Obr. 1 a Obr. 2).
Tabulka 2: Věkové složení a rozložení hodnot

věk AMH  
(µg/l)

medián AMH  
(µg/l)

22 – 44 < 0,16 - 17,89 1,76
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Tabulka 3: Rozložení hladin AMH dle předpokladu reakce na hormonální stimulaci

reakce na stimulaci zanedbatelná snížená “normální“ zvýšená
AMH (µg/l) < 0,16 0,16 - 0,9 0,9-2,9 > 2,9
počet 21 65 114 67
% 8 24 43 25

Obrázek 2: Mediány AMH v jednotlivých věkových skupinách
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Závěr
AMH slouží jak k identifikaci žen se špatnou nebo 
zanedbatelnou odpovědí na hormonální stimulaci, 
tak ke zjištění žen, u kterých je toto riziko zvýšené 
a hrozí ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS). 
Stanovení hladiny AMH před léčbou má význam 
v individualizaci léčebné strategie a optimalizaci 
terapie.
Většina publikovaných studií udává výsledky AMH 
zpracované starší verzí soupravy (DSL). Je třeba mít 
na paměti, že výsledky AMH Gen II ELISA jsou 
přibližně o 40 % vyšší (3).   
Cut off hodnoty pro hodnocení hladiny AMH (3): 
„normální“ odpověď na hormonální stimulaci:  
AMH 0,9 – 2,9 µg/l, snížená odpověď: AMH < 0,9 
µg/l, zvýšená odpověď: AMH > 2,9 µg/l.
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