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Není AMH jako AMH,
zejména v øízené ovariální stimulaci
Porovnání metod Elecsys® AMH Plus a Access AMH v rámci spolupráce s nìkolika IVF centry
v Èeské republice
Co je to AMH?
Antimülleriánský hormon (AMH) je glykoprotein sloený ze dvou identických
monomerù, které jsou spojené disulfidovými mùstky. Patøí do skupiny rùstového
faktoru β.7 Vichni èlenové této superskupiny se úèastní regulace rùstu tkání a jejich diferenciace.8
AMH je pojmenovaný podle své první
popsané funkce v procesu pohlavní diferenciace plodu  regrese Müllerových
vývodù bìhem èasné diferenciace v muském embryu. Kromì této funkce hraje
AMH rozhodující roli také v postnatálním
vývoji u rozvíjejících se i zralých gonád.7

Pohlaví èlovìka je urèeno ji v okamiku oplodnìní vajíèka spermií, ale fetální
diferenciace pohlaví zaèíná a kolem estého týdne tìhotenství. V poèáteèních
stadiích vývoje savcù mají plody obou
pohlaví dva páry vývodù: Wolfovy
a Müllerovy. U samèího plodu Sertoliho
buòky varlat vyluèují AMH a androgeny.
Androgeny zpùsobí, e Wolfovy vývody
se rozvinou do muské vnitøní anatomie.
AMH do 9. týdne tìhotenství zpùsobí nevratnou regresi Müllerových vývodù. Pøítomnost AMH je pro tento proces nezbytná. V nepøítomnosti AMH se Müllerovy
vývody vyvinou do dìlohy, vajeèníkù
a horní èásti vaginy. U enského plodu

zpùsobí nepøítomnost AMH dalí rozvoj
Müllerových vývodù, zatímco nedostatek
androgenù zpùsobí regresi Wolfových
vývodù, èím dojde k vytvoøení vnitøní
enské anatomie.7

Postnatální vývoj u muù
S výjimkou pøechodného poklesu v perinatálním období pøetrvává vysoká hladina
AMH a do puberty, kdy je pro dozrávání
Sertoliho buòek charakteristický pokles
hladiny AMH. Tento pokles produkce
AMH souvisí spí s vývojem bìhem puberty ne s vìkem. Nejvýznamnìjí pokles
hladiny AMH v séru se objeví mezi 2. a 3. vývojovým stadiem puberty souèasnì se
zvýením intratestikulární koncentrace
testosteronu (pøedchází zvýení hladiny
testosteronu v séru).7

Postnatální vývoj u en
U en se AMH vytváøí v granulózních
buòkách vajeèníku, jeho produkce zaèíná
v perinatálním období a udruje se na nízkých hladinách bìhem celého reprodukèního ivota (s malým vrcholem po pubertì) a po menopauze klesne k extrémnì nízkým hodnotám. Hraje významnou roli
v ovariální folikulogenezi. Vývoj folikulù
v ovariích zahrnuje dva rozdílné stupnì:
poèáteèní výbìr, pøi kterém dochází k dospívání primordiálních folikulù, a cyklický
výbìr, který vede k rùstu kohorty malých
antrálních folikulù, mezi nimi je následnì
vybrán dominantní folikul, urèený k ovu16
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laci. FSH ovládá cyklický výbìr. Tvorba
AMH v granulózních buòkách zaèíná
v primárních folikulech a je nejvìtí v granulózních buòkách preantrálních a malých
antrálních folikulù do prùmìru cca 6 mm.
A se stane rùst folikulù závislý na FSH,
tvorba AMH klesá a stává se nedetekovatelnou. Toto schéma tvorby AMH podporuje inhibièní roli AMH ve dvou rozdílných stupních folikulogeneze. V prvním
AMH inhibuje pøechod folikulù z primordiálního na maturaèní stupeò, èím významnì reguluje poèet folikulù zbývajících v primordiálním poolu. Ve druhém
stupni má AMH inhibièní úèinek na folikulární citlivost na FSH a tím sehrává roli
v procesu folikulárního výbìru.8

Klinické vyuití
Elecsys® AMH Plus
Bylo zjitìno, e koncentrace AMH v séru
je pøímo úmìrná poètu antrálních folikulù
a je lepím indikátorem ovariální rezervy
ne FSH, inhibin B nebo estradiol, mìøené
3. den cyklu. Kromì toho se hladiny
AMH v séru na rozdíl od výe zmínìných
markerù významnì nemìní ani v prùbìhu
menstruaèního cyklu, ani mezi následnými
cykly.7 Pøi asistované reprodukci se z hladin AMH dá odhadnout, jaká bude odezva vajeèníkù na øízenou ovariální stimulaci a jaká je ance na úspìné otìhotnìní.
Dalím klinickým pouitím AMH je diagnostika poruch pohlavního vývoje u dìtí
a monitorování reziduální nebo rekurentní
nemoci pøi nádorech z bunìk granulózy.
Podle nìkterých názorù se AMH doporuèuje jako náhradní biomarker za AFC
(Antral Follicle Count) v diagnostice syndromu polycystických ovarií (PCOS)
a k predikci nástupu menopauzy.8
Byla rovnì prokázána silná pozitivní

korelace mezi bazální hladinou AMH
v séru a poètem oocytù získaných po
COS (Controlled Ovarian Stimulation 
øízená ovariální stimulace).2 Na základì
vyuití AMH jako prediktoru slabé anebo
nadmìrné reakce na COS by mohly být
vytvoøeny individuální stimulaèní protokoly pro jednotlivé pacientky.8 Slabá odpovìï na COS se vyskytuje u 230 % pacientek a ovlivòuje úspìch asistované reprodukce, její pøedpovìzení by mohlo
vést pár k pøehodnocení situace a uputìní od zapoèetí cyklu.2
Metoda Elecsys® AMH Plus pøináí
kromì stanovení ovariální rezervy dalí
dvì validovaná indikovaná vyuití:
1) Predikce odpovìdi na øízenou ovariální stimulaci
Ovariální hyperstimulaèní syndrom
(OHSS) je pøehnaná reakce vajeèníkù na hormonální stimulaci eny, je se
pouívá u vìtiny metod asistované
reprodukce. Ve vajeènících pøitom dochází k tvorbì obrovského mnoství
vajíèek. Pøíèina vzniku OHSS není dosud pøesnì prokázána. Specifickými
rizikovými faktory pro OHSS jsou nízký vìk, nízký BMI, znaky PCOS, døíve
prodìlaný OHSS a vysoká hladina estradiolu v den hCG stimulace.1 Závaný OHSS se vyskytuje u 13 % vech
pøípadù stimulace vajeèníkù, vyaduje
hospitalizaci a intenzivní péèi vzhledem k jeho ivot ohroujícím komplikacím.1, 2 Kompletní prevence OHSS není
stále moná, ale s vèasnou identifikací
potenciálních rizikových faktorù a peèlivým klinickým kontrolováním pacientek, které podstupují COS, mùe být
výskyt OHSS významnì sníen,3 co
vede k lepím výsledkùm zdravotní
péèe a sníení nákladù na ni. Pomocí

ROC analýzy byla navrena cut-off
hodnota metody Elecsys® AMH plus
pro predikci OHSS na øízenou ovariální
stimulaci rovna 15 pmol/l (2,1 ng/ml).
Predikce hyperstimulace pro tuto cut-off hodnotu byla významná s AUC
82,1 % (CI 72,591,7 %) a následujícími
charakteristikami.4, 5

Tab. 1: Charakteristiky stanovení cut-off hodnoty pro predikci OHSS

2) Nastavení optimální individualizované
denní dávky folitropinu delta firmy
Ferring Pharmaceuticals pøi øízené
ovariální stimulaci (COS) u en
v rámci programù asistované reprodukce8
Koncentrace AMH (v pmol/l) zjitìná
stanovením Elecsys® AMH Plus
v kombinaci s tìlesnou hmotností byla
validována pro zjitìní individuální
denní dávky folitropinu delta v kontrolované stimulaci ovarií za úèelem vývoje vícerých folikulù u en v programu asistované reprodukce, jakými jsou
napø. cykly IVF nebo intracytoplazmatické injekce spermií (ICSI). Stanovení
Elecsys® AMH Plus bylo posouzeno
výhradnì pro zjitìní individuální denní dávky folitropinu delta (Ferring). Individualizovaný dávkovací reim folitropinu delta zaloený na koncentraci
AMH byl validovaný ve 3. fázi prospektivní, randomizované, kontrolované, na stranì posuzovatelù zaslepené,
paralelní, multicentrické, mezinárodní

Tab. 2: Srovnání výsledkù interní kontroly kvality metod Elecsys® AMH Plus a Access AMH
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klinické studie ESTHER-1, porovnávající úèinnost a bezpeènost folitropinu
delta a folitropinu alfa (randomizovaných v pomìru 1 : 1).8

Návrh a podmínky porovnání
metod
Toto porovnání metod jsme provádìli
z dùvodu zmìny pouívané metodiky
v naí laboratoøi Imalab s.r.o. K porovnání
jsme pouili soubor bìných vzorkù pacientek, které pøicházely do naí laboratoøe
s poadavkem na stanovení AMH. Porovnání bylo mìøeno v období od 23. 3. 2017
do 6. 6. 2017. Vdy se jednalo o èerstvé
sérum z aktuálního denního nábìru pacientky a vdy bylo zmìøeno na obou
technologiích nejdéle do dvou hodin po
odbìru. Pokadé bylo stanovení z dùvodu
kontaminace vzorkovou jehlou provedeno
nejprve na analyzátoru cobas e 411 metodou Elecsys® AMH Plus a následnì na
analyzátoru UniCel DxI 800 metodou
Access AMH. Jedná se o dvì nejbìnìjí
plnì automatizované metody na stanovení AMH na souèasném trhu.
Bezvýhradnì byla respektována pravidla pro interní kontrolu kvality daná výrobci jednotlivých metod. V pøípadì metody Elecsys® AMH Plus to znamenalo:
- Stanovení obou dvou hladin kontroly
PreciControl AMH Plus (PC AMH
Plus) nejménì jednou za 24 hodin, alespoò 1x na soupravu reagencií a po
kadé kalibraci.
- Splnìní deklarovaných cílových rozmezí.
- Bias v rámci ± 12 % stanovené cílové
hodnoty.
- Variaèní koeficient (VK) mezilehlé preciznosti ≤ 8 %.

-

Maximální celková chyba (TE) v rámci
± 25 % (TE% = |bias%| + 1,65 VK).

Poadavky výrobce na metodu Access
AMH jsou:
- Stanovení materiálu pro kontrolu
Access AMH, které pokrývá nejménì
2 úrovnì analytu bìhem kadých
24 hodin.
- Splnìní deklarovaných cílových rozmezí.
Dosaené výkonnostní charakteristiky
jednotlivých kontrol v prùbìhu mìøení
ukazuje tabulka è. 2.
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Charakteristika souboru
pouitých vzorkù
V prùbìhu studie byly zmìøeny vzorky
více ne 160 pacientek. Po vylouèení hodnot pod mezí detekce nebo naopak s koncentracemi pøevyujícími rozsah mìøení

Obr. 1: Výsledky interní kontroly kvality metody Elecsys® AMH Plus v prùbìhu celého porovnání

Obr. 2: Výsledky interní kontroly kvality metody Access AMH v prùbìhu celého porovnání

Obr. 3: Vìkové zastoupení pacientek, jejich vzorky byly pouity pro porovnání

Tab. 3: Srovnání namìøených hodnot pro jednotlivé metody, ve vìkových skupinách rozdìlených dle referenèních intervalù
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Na následujících obrázcích jsou uvedeny namìøené hodnoty QC pro obì metody. Je nutno zmínit fakt, e v pøípadì
kontroly Roche PreciControl AMH Plus
tvoøí povolené rozmezí ± 3 SD a v pøípadì
kontrolního materiálu Access AMH tvoøí
povolené rozmezí ± 2 SD.

bylo pro porovnání pouito 158 vzorkù.
137 vzorkù (86,7 %) bylo odesláno z IVF
center, u 18 pacientek (11,4 %) byl adatelem lékaø s odborností gynekolog a 3 pacientky (1,9 %) byly samoplátkynì.
Na následujícím obrázku je znázornìno
zastoupení pacientek ve vìkových skupinách po 5 letech odpovídajících vìkovým
rozmezím, u nich jsou uvádìny jednotlivé
referenèní intervaly.

Namìøené hodnoty a jejich
interpretace

Kontaktovali autory tìchto studií a podaøilo se jim shromádit data celkem od 848
en, které statisticky porovnávali. Na rozdíl od naeho porovnání nebyla mìøena
èerstvá séra bezprostøednì po odbìru, ale
ve vech 5 studiích byly mìøeny vzorky
skladované v zamraeném stavu. I pøes
tento rozdíl získali autoøi tohoto porovnání pomocí Passing-Bablokovy regrese lineární rovnici: Access AMH = -0,05 +
1,10 x Elecsys AMH, tedy prakticky stejný výsledek jako my, tzn. e výsledky získané metodou Access AMH jsou syste-

Obr. 5: Srovnání výsledkù pomocí absolutního Bland-Altmanova grafu

V tabulce è. 3 je zpracovaný pøehled namìøených dat rozdìlených dle vìku pacientek do skupin podle referenèních rozmezí. V posledním sloupci je uveden i poèet pacientek s hladinou AMH v oblasti
sníené ovariální rezervy pod hranicí
2,5. percentilu referenèního intervalu metody Elecsys® AMH Plus, odpovídající
dané vìkové skupinì.
Porovnání obou metod bylo vyhodnoceno pouitím Passing-Bablokovy regrese
a Bland-Altmanova diferenèního grafu. Pøi
vyhodnocení Passing-Bablokovy regrese
v celém intervalu hodnot jsme získali lineární rovnici: Access AMH = -0,09 + 1,09
Elecsys® AMH Plus, pøi Pearsonovì korelaèním koeficientu r = 0,986.
Iliodormiti et al. v nedávno zveøejnìné
studii v Human Reproduction porovnávali
stejné metody jako my. Vybrali z literatury
údaje o 5 studiích, ve kterých bylo mìøeno AMH pomocí automatizovaných testù
Elecsys a Access v tée kohortì en.

Obr. 4: Porovnání výsledkù Passing-Bablokovou regresí

maticky o 10 % vyí ne výsledky namìøené metodou Elecsys® AMH Plus. Autoøi vidí pøíèinu tohoto systematického posunu v rozdílné kalibraci obou metod a
zdùrazòují potøebu univerzálního rekombinantního standardu pøijatého vemi výrobci metod pro stanovení AMH.6
Bland-Altmanovy grafy na následujících obrázcích ukazují porovnání tìchto
dvou metod na stanovení AMH v celém

Obr. 6: Srovnání výsledkù pomocí relativního Bland-Altmanova grafu

spektru namìøených hodnot. Ukazuje se,
e vìtí rozdíly mezi výsledky mìøení
obou metod jsou pozorovatelné napøíè celým rozsahem koncentrací, s hodnotami
mìøenými metodou Access AMH v prùmìru o 0,26 ng/ml vyími ne hodnoty
namìøené metodou Elecsys® AMH Plus.

Tab. 4: Srovnání výsledkù vzorkù s opakovanì namìøenou relativní chybou k metodì Elecsys® AMH Plus > ± 25 % vèetnì klinicky relevantních informací a medikace
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Tab. 5: Srovnání algoritmu dávkování folitropinu delta a vyjádøení rizika chybného dávkování

I pøes dobrou korelaci prezentovanou
pøedchozími grafy a získanými hodnotami
korelaèních koeficientù jsme u nìkterých
vzorkù v naem souboru pozorovali velmi
rozdílné hodnoty získané jednotlivými metodami u nemalého poètu probandek. Výsledky AMH u tìchto vzorkù jsou vzdálené od stanovené lineární rovnice Passing-Bablokovy regrese. Identifikovali jsme
11 vzorkù (7,0 %), u kterých jsme pozorovali relativní chybu k metodì Elecsys®
AMH Plus ≥ 25 %, a 18 vzorkù (11,4 %)
liících se o více ne 20 %. Hodnoty AMH
namìøené obìma metodami u tìchto vzorkù jsme potvrdili opakovaným mìøením,
èím jsme vylouèili náhodnou chybu. Poádali jsme zasílající oddìlení o doplnìní
klinicky relevantních informací a pøípadné
medikace. Získané informace jsou spolu
s namìøenými hodnotami uvedeny v tabulce è. 4. Bohuel se nám nepodaøilo najít ádnou závislost ani odlinost od zbývající skupiny 11 pacientek, která by
opodstatòovala takto veliký rozdíl (prùmìr 34 %; rozmezí 2543 %). Vzorky byly
mìøeny v 9 rùzných dnech, pacientky jsou
ve vìkovém rozmezí 22,540,9 let, jsou
mezi nimi pacientky IVF center i dárkynì
vajíèek a nemají stejnou medikaci. Pøesto
hladina AMH namìøená metodou Access
AMH je u vech tìchto 11 pacientek
o více ne 25 % vyí ne hladina namìøená metodou Elecsys® AMH Plus, viz tabulka è. 4.
Jak u bylo v úvodu zmínìno, metodu
Elecsys® AMH Plus lze v kombinaci s tìlesnou hmotností pacientky vyuít k na-
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stavení optimální individuální denní dávky folitropinu delta (pøípravek Rekovelle)
firmy Ferring Pharmaceuticals pøi øízené
ovariální stimulaci (COS) u en v rámci
asistované reprodukce. Z tohoto dùvodu
nás zajímaly rozdíly v dávkování folitropinu delta vypoèítané na základì hodnoty
AMH získané metodou Elecsys® AMH
Plus a metodou Access AMH.
V tabulce è. 5 je uvedeno v kolika procentech pøípadù by dolo k chybnému
dávkování folitropinu delta, pokud by
byla k vypracování individuálního stimulaèního protokolu pouita hladina AMH
namìøená metodou Access AMH namísto
metody Elecsys® AMH Plus.
Pokud budeme propoèítávat dávku folitropinu delta u vech pacientek pro enu
s hmotností 60 kg, pak ve 43 pøípadech
(27,2 %) nebude v pøípadì pouité metody
Access AMH dávka pøipravena správnì.
V celkem 35 pøípadech bude pacientce podána nií dávka folitropinu delta, která
mùe být pøíèinou nedostateèné stimulace
a vývoje folikulù. Na druhou stranu
v 8 pøípadech dostane pacientka dávku
vyí, co mùe mít za následek neádoucí
hyperstimulaci.

Závìr
Passing-Bablokova regrese (n = 158) potvrzuje 10% proporcionální chybu mezi
metodami, nalezenou jinými autory,6 pøièem metoda Access AMH poskytuje
zhruba o 10 % vyí hodnoty oproti metodì Elecsys® AMH Plus.

Pøi standardním provádìní interní kontroly kvality vykázala metoda Elecsys®
AMH Plus výraznì lepí hodnoty mezilehlé preciznosti a mení procento celkové
chyby ne metoda Access AMH, a to na
obou hladinách pouitých kontrol.
U 11,4 % vzorkù jsme opakovanì zaznamenali výraznou odchylku ve stanovení hodnot AMH mezi jednotlivými metodami. Metodou Access AMH jsme namìøili hodnoty a o 43 % vyí ne metodou
Elecsys® AMH Plus. Pøíèinu tìchto odchylek se nám nepodaøilo uspokojivì vysvìtlit.
Ze vech výe uvedených dùvodù
vyplývá, e je velmi rizikové pouívat metodu Access AMH pro nastavení optimální individualizované denní dávky folitropinu delta.
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