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Úvod
Anti-Mülleriánský hormon (AMH) byl objeven již v roce 1940 profesorem Alfredem
Jostem, ale stanovovat se začal až o 50 let později. Jeho hlavní role je při sexuální diferenciaci
plodu, kdy Anti-Mülleriánský hormon u mužského embrya zabraňuje vývoji Müllerových
vývodů. U ženského embrya v období diferenciace tento hormon není přítomen a Müllerovy
vývody se mohou vyvinout v ženské pohlavní orgány. V současné době se Anti-Mülleriánský
hormon stanovuje zvláště u žen, které jsou léčeny pro neplodnost, protože hladiny hormonu
odrážejí velikost ovariální rezervy. Všechny fyziologické funkce Anti-Mülleriánského
hormonu ale nejsou dosud známé. V této práci bych chtěla poukázat na možnosti v laboratorní
diagnostice, na široké využití Anti-Mülleriánského hormonu v klinické praxi a na změny hladin
koncentrací v závislosti na věku ženy. Pilotní pokus měření koncentrací Anti-Mülleriánského
hormonu v séru probíhal v naší laboratoři na Oddělení klinické biochemie a hematologie
Nemocnice Prachatice, a.s.
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1 Definice AMH
Anti-Mülleriánský hormon je glykoprotein, patřící do rodiny transformujících
růstových faktorů β (TGF-β). Jako takový, kromě jiného, zaujímá zásadní roli v sexuální
diferenciaci a jeho hlavním úkolem je regrese Müllerových vývodů u plodu během
embryonálního vývoje. Z tohoto důvodu jej v literatuře můžeme nalézt i pod pojmem Müllerian
Inhibiting Substance, tedy MIS. S prvními poznatky o AMH se můžeme setkat již v roce 1940,
kdy Alfred Jost objevil bílkovinnou látku, tvořenou ve varlatech savců, včetně člověka (Hampl
a kol. 2010).
AMH má molekulovou hmotnost 140 kDa a skládá se ze dvou identických podjednotek
o molekulové hmotnosti 70 kDa, spojených disulfidickými můstky. Před spojením jsou tyto
podjednotky glykozylovány. Prekursor AMH je proteolýzou rozdělen na dvě domény, a to na
N-terminální doménu (,,pro region‘‘) a C-terminální doménu (,,zralá oblast‘‘). C-terminální
doména je zodpovědná za biologickou aktivitu hormonu, umožňuje vazbu s receptory
(Rzeszowska a kol. 2016). Lidský gen pro AMH se nachází na krátkém raménku chromozomu
19 a je složen z 2750 nukleotidových bazí (Hampl a kol. 2010).
Receptory pro AMH jsou pak transmembránové proteiny, složené ze dvou podjednotek,
typu I a typu II (Hampl a kol. 2010). Cílové orgány působení AMH jsou gonády u obou pohlaví.
Stejně jako ostatní hormony skupiny TGF-β používá AMH signální transdukční systém. Tyto
hormony včetně AMH signalizují komplex serin-threonin kinázového receptoru, složeného ze
specifického receptoru typu II a obecnějšího receptoru typu I. Pokud se receptor spojí s AMH
vzniká aktivovaný receptorový komplex, který fosforyluje a aktivuje cytoplasmatické Smad
proteiny (Obr. 1.). Ty se translokují do jádra a ovlivňují genovou expresi. Receptor typu II
(AMHRII) je pro AMH specifický a pro signalizaci AMH nezbytný. Gen pro AMH receptor je
lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 12 (Zec a kol. 2011).
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Obr. 1. Vazba molekuly AMH na receptor aktivující cytoplasmatické Smad
proteiny, které ovlivňují genovou expresi (Zec a kol. 2011).

2 Biologická funkce AMH
2.1 Muži
U mužského pohlaví se AMH tvoří již od 5. týdne embryonálního vývoje v Sertoliho
buňkách varlat a dále pak po celý život (Hampl a kol. 2010). Hlavní biologická funkce u mužů
je v pohlavní diferenciaci plodu. AMH produkovaný Sertoliho buňkami způsobuje regresi
Müllerových vývodů, zatímco testosteron vylučovaný Leydigovými buňkami dovoluje správný
vývoj Wolfových vývodů v mužské pohlavní orgány (Josso a kol. 2013).
AMH je první specifický protein pro Sertoliho buňky a je vylučován po celou dobu
jejich vyzrávání, což vrcholí v období puberty. Měření hladin AMH v dětství může být
spolehlivým markerem pro přítomnost testikulární tkáně, kdy hladiny testosteronu jsou ještě
velmi nízké. Tato skutečnost je užitečná i v diferenciální diagnostice intersexových stavů a
poruch androgenní citlivosti. U pacientů s bilaterálními nehmatnými gonádami normální
hladiny AMH poskytují jistotu, že varlata mohou být přítomna, ale pouze nesestoupena. Po
pubertě je AMH vylučován hlavně apikálním pólem Sertoliho buněk směrem k lumen
semenných tubulů, a to má za následek jeho přítomnost v semenné tekutině. To může být
užitečné při získávání informací o spermatogenezi u neplodných mužů. Mimo jiné je také za
hlavní fyziologickou funkci AMH považována parakrinní kontrola testikulární funkce. AMH
je také inhibitorem pro aromatázovou aktivitu v Sertoliho buňkách a pro produkci testosteronu
v buňkách Leydigových (La Marca a kol. 2010).
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2.2 Ženy
U žen je AMH produkován od 36. týdne těhotenství, a to v buňkách granulózy ve
vaječnících. Produkují jej hlavně preantrální a malé antrální folikuly o velikosti 4-6 mm, buňky
atretické a buňky theky AMH neprodukují. AMH omezuje expresi na rostoucí folikuly a pokud
dosáhnou správné velikosti a diferenciačního stavu, jsou vybrány pro dominanci působením
hypofyzárního folikuly stimulující hormonu (FSH) (La Marca a kol. 2010).
Mezi hlavní fyziologickou roli AMH u žen se řadí inhibiční účinek přechodu
primordiálních folikulů ve folikuly primární, pokud totiž AMH ve vaječnících chybí, dochází
k nekontrolovanému vývoji primordiálních folikulů, a to má za následek předčasné vyčerpání
folikulového rezervy. AMH snižuje citlivost folikulů na FSH a inhibuje další vývoj
preantrálních a antrálních folikulů (Obr. 2.). Jeho další fyziologická role je spojená s hladinami
estradiolu a snižováním aromatázy v buňkách granulózy až do doby folikulární selekce. Pokud
folikuly dosáhnou velikosti kolem 8 mm, přestanou produkovat AMH, který má inhibiční
účinek na aromatázu a tím se zvýší produkce estradiolu (Dewailly a kol. 2014).

Obr. 2. Tvorba AMH v preantrálních a malých antrálních folikulech a inhibiční
účinek AMH na primordiální folikuly a na folikuly citlivé na FSH (Dewailly a kol.
2014).
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3 Hodnoty AMH v závislosti na věku a pohlaví
Koncentrace AMH v krvi je u mužů a žen rozdílná. U mužů jsou hladiny hormonu při
narození vysoké a zůstávají zvýšené po celou dobu kojeneckého věku. Hodnoty dosáhnou
maxima kolem prvního roku života a začínají se snižovat v období puberty (Jopling a kol.
2018).
U mužů je produkce AMH spojená s vyzráváním testikulárních Sertoliho buněk, což má
za následek změny hladin v průběhu života (Obr. 3.). Při narození nemají Seroliho buňky
androgenní receptory, a proto je koncentrace AMH vysoká. V období puberty Sertoliho buňky
vyzrávají, přibývají androgenní receptory a zvyšují se hladiny testosteronu, tím i inhibiční
účinek na AMH a hladiny hormonu se snižují. V přechodu z puberty do dospělosti jsou hladiny
nízké až téměř nedetekovatelné (Sansone a kol. 2019).

Obr. 3. Změny hladin koncentrací testosteronu a AMH v průběhu života muže
(Teixeriea a kol. 2001).

U žen po narození jsou hodnoty AMH nízké až nedetekovatelné. První vzestup hladin
se odehrává kolem 2 let života a toto období se nazývá obdobím minipuberty. Po tomto období
se hodnoty snižují, další vzestup nastává kolem 8 roku života a od 8 do 12 let opět hladiny
hormonu klesají. Po pubertě nastává postupné zvyšování hladin až na maximum kolem 25 let
(Kučera a kol. 2013).
V průběhu reprodukčního života ženy se hladiny snižují s čerpáním folikulových zásob
vaječníků (Obr. 4.). V období menopauzy dochází k vyčerpání těchto zásob a hladiny AMH
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jsou neměřitelné. Po bilaterální ovariektomii jsou hladiny hormonu během 3-5 dní také
neměřitelné, což dokazuje, že AMH je u žen tvořen pouze ve vaječnících (La Marca a kol.
2009).

Obr. 4. Změna hladin koncentrací AMH u žen v reprodukčním věku (Kučera a kol. 2013).

4 Využití AMH v klinické praxi
4.1 AMH jako ukazatel plodnosti
AMH je po celém světě doporučován jako jeden z možných ukazatelů plodnosti. Tento
fakt potvrzuje i studie Steinera a kol. (2011), která uvádí, že AMH se zdá být spojen
s přirozenou plodností v obecné populaci. Omezením této studie je malý počet vzorků a krátká
doba pozorování, proto tuto studii nelze aplikovat na celou populaci. Další studie ale uvádějí,
že používání AMH není vhodným měřítkem pro předpovídání dlouhodobé plodnosti. Normální
hladiny AMH totiž nezaručují oplodnění vajíčka v léčbě IVF, natož v obecné populaci. Není
známo ani za jak dlouho se mohou hladiny AMH u jedince snížit, a tudíž nemůže předpovědět,
kdo zažije časné stárnutí vaječníků a tím i snížení plodnosti. Navíc AMH nesplňuje požadavky
ideálního screeningového testu, které vydává Světová zdravotnická organizace (Loh a
Maheshwari 2011).
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4.2 Predikce věku menopauzy
Předpověď věku pro přirozenou menopauzu by mohla pomoci s prevencí neplodnosti
související s věkem a při prevenci stavů spojených s menopauzou, jako jsou kardiovaskulární
onemocnění, osteoporóza nebo karcinom prsu. Hodnoty AMH jsou těsně spojeny s počtem
antrálních folikulů, které se snižují v závislosti na věku, proto pomocí věku a AMH lze
předpovídat věkové rozmezí, ve kterém se objeví menopauza (Broer a kol. 2011).
V současné době by ale AMH neměl být používán v každodenní praxi, protože stále
existují otázky, které jsou zájmem budoucích výzkumů. Je zapotřebí, aby studie byly početnější,
aby byly zahrnuty mladší ženy, ženy s nepravidelným menstruačním cyklem a dále ostatní vlivy
jako jsou genetické faktory, věk ženy při vstupu do menopauzy, faktory životního stylu, jako je
BMI nebo kouření. To vše může pomoci vytvořit ideální predikční model, který by pokryl
extrémní věkové rozpětí a vytvořil by úzký interval predikce (Depmanna a kol. 2016).

4.3 Marker ovariální rezervy
Ovariální rezerva odráží kvalitu vajíček a velikost primárního folikulového fondu, která
je dána již na počátku života. Při narození má žena přibližně 1 milion vajíček, tento počet se
v dětství snižuje a v období menarche je v primárním folikulovém svazku pouze 300 000 500 000 folikulů. Po celý život se primordiální folikuly vyvíjejí ve folikuly rostoucí a mohou
být pod kontrolou FSH vybrány pro dominanci a dále ovulovat pod vlivem luteinizačního
hormonu, pokud se tak nestane, zanikají. Tento proces začíná v pubertě a pokračuje po celý
život, dokud není vyčerpán prvotní folikulový fond, což vede ke snížení reprodukční schopnosti
ženy a později k menopauze. Počet primordiálních folikulů se nepřímo projevuje počtem
rostoucích folikulů, které produkují AMH, a tak hladiny AMH v séru ukazují na velikost
primárního folikulového fondu. Stanovení AMH je proto dobrým ukazatelem rezervy vaječníků
a tím i plodných let ženy. Hodnocení ovariální rezervy je důležité hlavně v léčbě in vitro
fertilizace (IVF), kdy se používá k posouzení špatné odezvy vaječníků při hormonální stimulaci
(Visser a kol. 2006).
AMH se začal používat jako marker ovariální rezervy v roce 2002, ale měl by být
používán s ostatními, současně používanými markery, protože každý z nich představuje různá
omezení. AMH se velmi dobře doplňuje s počítáním antrálních folikulů v časné folikulární fázi,
která je prováděná sonografií (Maciel a kol. 2018).
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4.4 Diagnostika polycystických ovarií
Syndrom

polycystických

vaječníků

(PCOS)

je

nejčastější

endokrinologické

onemocnění u žen v reprodukčním věku postihující přibližně 10 % žen. Kromě genetických
predispozic se na výskytu tohoto onemocnění účastní i životní prostředí. Nejhlavnějším
následkem PCOS je ovulační dysfunkce a toto onemocnění bývá také často spojeno
s inzulinovou rezistencí, obezitou, metabolickým syndromem a změnou uvolňování
gonadotropinu. K diagnostice tohoto onemocnění jsou nutná dvě ze tří kritérií, která určuje
Rotterdamská klasifikace z roku 2003: oligo nebo anovulace, klinický nebo biochemický
hyperandrogenismus anebo polycystická ovaria na ultrazvuku (Garg a Tal 2016).
Ultrazvukovým hodnocením se zjišťuje počet folikulů nebo objem vaječníků, ale
hodnocení PCOS touto metodou má určitá omezení, jako je variabilita pozorovatele a kvalita
ultrazvukových přístrojů, z tohoto důvodu byl navržen sérový AMH jako náhradní marker
v diagnostice tohoto onemocnění. Stanovením na automatických analyzátorech se zvyšuje
přesnost a spolehlivost při určování diagnózy PCOS. AMH je mnohem citlivější a specifičtější,
než počet folikulů, protože je produkovaný buňkami granulózy preantrálních a malých
antrálních folikulů, které jsou u PCOS významně zvýšeny, a to odpovídá i zvýšeným
koncentracím AMH v séru. Mimo to AMH pozitivně koreluje s ostatními parametry
v hodnocení PCOS u žen s onemocněním i u kontrolních účastníků. Před zařazením AMH jako
diagnostického markeru do klinické praxe je potřeba, aby byly provedeny další, mnohem větší
studie, které by se daly aplikovat na obecnou populaci (Wongwananurug a kol. 2018).

4.5 Nádorový marker
Nádory ovarií se dělí do tří hlavních skupin: nádory epiteliální, ze zárodečných buněk a
nádory stromální. Poslední typ nádorů je tvořen z mezenchymálních kmenových buněk v kůře
vaječníků a představuje přibližně 10 % všech nádorů ovarií, mezi které se řadí i nádory z buněk
granulózy (GCT). GCT má dva podtypy – juvenilní a dospělou formu, která je mnohem častější
(La Marca a Volpe 2007).
Protože se AMH tvoří v buňkách granulózy, je produkován i nádorem z těchto buněk.
Z tohoto důvodu je potenciálně zajímavým onkologickým markerem. Při zvětšujícím se národu
se zvyšují hladiny AMH v séru, po úplném odstranění nádorové tkáně by se hladiny měly vrátit
do normálních mezí. Dále je i dobrým ukazatelem recidivy onemocnění, protože se jeho zvýšení
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ukáže ještě před klinickým projevem. Ve spojení s inhibinem B se jeho diagnostická schopnost
zvyšuje (Färkkilä a kol. 2015).

4.6 Diagnostika poruch pohlavního vývoje u dětí
U chlapců může být stanovení AMH vhodným markerem funkce Sertoliho buněk. Nízké
hodnoty AMH v séru se budou vyskytovat u kojenců s primárním a sekundárním
hypogonadismem a u Klinefelterova syndromu v dětském věku. Pokud se hypogonadismus
projeví v prvním trimestru, vzniká porucha pohlavního vývoje, která se projevuje
nejednoznačnými nebo ženskými genitáliemi v důsledku nedostatečné funkce varlat. U chlapců
s kryptorchismem lze pomocí hladin AMH rozlišit, zda se jedná o anorchii nebo pouze o
nesestouplá varlata. Koncentrace AMH v séru se kvantitativně liší u dětí s abnormálními a
normálními varlaty, proto se používají k posuzování strukturální integrity varlat. Při dysfunkci
Sertoliho buněk v důsledku mutace v genu AMH, může vznikat Syndrom perzistujícího
Müllerova kanálu, pacienti mají dělohu a vejcovody, ale vnější mužské pohlavní orgány. U
dívek se zpožděnou pubertou může AMH sloužit jako marker primární insuficience vaječníků,
dále při diagnostice Turnerova syndromu, u dětí postižených virilizací nebo po léčbě
gonadotoxickými látkami. Stanovení pomocí AMH je navíc výhodné v tom, že se nemusejí
používat žádné stimulační testy nebo jiné invazivní metody (Weintraub a Eldar-Geva 2017,
Grinspon a Rey 2010, Lee a kol. 2003, Lee a kol. 1997, Josso a kol. 2012).
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5 Současné možnosti v laboratorní diagnostice AMH
5.1 Biologický materiál pro stanovení AMH a referenční rozmezí
AMH se stanovuje buď ze vzorků krevního séra, odebraných do zkumavky bez přísad
nebo se separačním gelem anebo lithium-heparinizované plazmy. Pro stanovení metodou
Elecsys® AMH od firmy Roche Diagnostic se nedoporučuje používat krev odebranou do
protisrážlivého činidla EDTA. Krev se odebírá podle standardních bezpečnostních opatření pro
venepunkci a odběry se mohou provádět v jakýkoli den, protože hladina AMH v krvi je
relativně stabilní v průběhu menstruačního cyklu a není ovlivněna cirkadiálními rytmy
(Elecsys® AMH, Roche Diagnostic 2018). Těhotenství, analogy gonadotropinů, užívání
hormonální antikoncepce nebo kouření jsou vlivy, které mohou hladiny AMH v séru snižovat.
Vliv na změnu hladin AMH u etnické příslušnosti nebo obezity nebyl potvrzen (Iliodromity a
kol. 2015).
Referenční rozmezí hodnot AMH se u každého výrobce liší. Laboratoře navíc používají
různé verze testů od různých výrobců, což komplikuje možnost srovnání. Na zasedání Evropské
společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii v roce 2012 bylo doporučeno vytvoření
standardu pro AMH, který by pomohl určit referenční rozmezí a zvýšil by spolehlivost v dolním
a horním extrémním rozmezí (Schipper a kol. 2012).
Hodnoty AMH v séru by měly být uváděny v jednotkách SI, a to v µg/l nebo pmol/l.
Sami výrobci doporučují, pokud je to možné, aby si každá laboratoř stanovila svá vlastní
referenční rozmezí hodnot, které představují danou populaci. Referenční rozmezí testu Roche
Elecsys® AMH (Obr. 5.), který používáme i v naší laboratoři na Oddělení Klinické biochemie
a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s., bylo stanoveno výrobcem pomocí multicentrické
studie u zdravých mužů, žen a u žen s PCOS (Elecsys® AMH, Roche Diagnostic 2018).
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Obr. 5. Referenční rozmezí testu Elecsys® AMH od Roche Diagnostic na Oddělení
klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s. (Laboratorní příručka
oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s.).

5.2 Historie diagnostiky AMH
V roce 1990 byl vyvinut první test pro měření AMH a byly dostupné první komerčně
vyráběné testy tzv. testy první generace, od společnosti Diagnostic Systems Laboratories (DSL)
a Immunotech Ltd (IOT). Obě tyto společnosti používaly odlišné standardy a protilátky a
většina studií uváděla, že hodnoty naměřené testem IOT byly několikanásobně vyšší než u testu
DSL (Meczekalski a kol. 2016).
V roce 2010 došlo ke sloučení těchto společností pod firmu Beckman Coulter, a ta
představila nový dvoukrokový test AMH Gen II ELISA, která měla kombinovat a nahradit obě
metody první generace. Test AMH Gen II ELISA používal stabilnější protilátku, ale byl
kalibrován na staré standardy metody IOT, což způsobovalo naměření vyšších koncentrací
stejně jako u původního testu IOT. Další nesrovnalosti jako skladování vzorku, doba skladování
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před samotnou analýzou, interference vazby komplementu a další preanalytické a analytické
podmínky vedly ke stáhnutí testu AMH Gen II ELISA z trhu. Vzápětí byl vyvinut nový
modifikovaný test AMH Gen II (Gen IIm). Ten byl založen na předchozím promíchání
kalibrátoru, kontrolního roztoku nebo vzorku s testovacím pufrem pro analýzu, čímž se mělo
předcházet dřívějším nesrovnalostem v uchovávání vzorků (Broer a kol. 2014, Meczekalski a
kol. 2016).
V roce 2014 uvedla firma AnshLabs na trh dva nové testy ke stanovení AMH. Jednalo
se o ultra-senzitivní test AMH/MIS ELISA (Ansh – US) a o test picoAMH ELISA (Ansh –
pico) pro detekci nižších koncentrací AMH (Meczekalski a kol. 2016).
Doposud zmíněné testy byly pouze pro ruční stanovení, ale v posledních letech došlo
k vývoji plně automatických metod – metoda Elecsys® AMH od firmy Roche Diagnostic a
metoda Access AMH od společnosti Beckman Coulter (Meczekalski a kol. 2016).

5.3 Dostupné metody pro diagnostiku AMH
AMH Gen II ELISA
Jedná se o ruční enzymoimunoanalytickou soupravu od firmy Beckman Coulter,
určenou pro kvantitativní měření AMH v séru nebo v lithium-heparinizované plasmě (AMH
Gen II ELISA, Beckman Coulter 2017).
Systém AMH Gen II ELISA používá enzymaticky zesílenou sendvičovou metodu.
V jamkách mikrotitrační destičky, potažených protilátkou proti AMH se nechá inkubovat
kalibrátor, kontrola i vzorek. Po uplynulé době inkubace a po promytí jamek se přidá biotinem
značená detekční protilátka proti AMH. Reagencie se nechají inkubovat, poté se jamky promyjí
a přidá se streptavidinem značená křenová peroxidáza. Po třetí inkubaci se opět jamky promyjí
a přidá se substrát tetramethylbenzidin. Jako poslední se přidá kyselý STOP roztok a měří se
množství enzymaticky zpracovaného substrátu. Koncentrace se měří spektrofotometricky při
450 nm a mezi 600 a 630 nm a absorbance je přímo úměrná množství AMH ve vzorku.
Koncentrace AMH se odečítá z vytvořené kalibrační křivky, kde na ose y jsou vynesené
absorbance a na ose x koncentrace kalibrátorů (AMH Gen II ELISA, Beckman Coulter 2017).
Doba stanovení AMH pomocí metody AMH Gen II ELISA je přibližně do 3 hodin. Pro
provedení analýzy je potřeba 30 µl vzorku a rozsah měření je 1,14 – 160,6 pmol/l. Měření by
mělo probíhat v duplikátech a výsledek se vyhodnotí jako jejich průměr. Vzorky jsou stabilní
při 2-8 °C po dobu 48 h, pokud se nestanoví během 48 h musí se uchovávat při -20 °C a neměly
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by se opakovaně zamrazovat. Vzorek by neměl obsahovat zbytky fibrinu a buněčného materiálu
a neměly by se stanovovat chylózní a hemolytické vzorky. Před analýzou je důležité nechat
kalibrátory, kontroly a vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu a smíchat je s AMH Gen II
zkušebním pufrem. Kromě všech potřebných reagencií pro analýzu je potřebné další vybavení
jako spektrofotometr, třepačka mikrotitračních destiček, promývačka mikrotitračních destiček
nebo vibrační míchadlo (AMH Gen II ELISA, Beckman Coulter 2017; Petrová 2011).
EIA AMH/MIS
Stanovení AMH pomocí testu EIA AMH/MIS od firmy Immunotech, která spadá pod
společnost

Beckman

Coulter,

je

založeno

na

principu

dvoukrokové

sendvičové

enzymoimunoanalýzy a jedná se o ruční stanovení (EIA AMH/MIS, Immunotech 2012).
V prvním kroku je AMH ze vzorku navázáno na protilátku, kterou jsou potažené stěny
jamek mikrotitračních destiček. Následuje inkubace a promytí. V druhém kroku se přidá
protilátka značená biotinem a peroxidáza značená streptavidinem a následuje opět inkubace a
promytí. Vzniká komplex protilátka anti-AMH – AMH – protilátka značená biotinem –
konjugát peroxidázy. Jako poslední se přidá chromogenní substrát a reakce je zastavena
kyselým STOP roztokem. Měří se barevná změna reakce při 450 nm a koncentrace AMH je
přímo úměrná naměřené absorbanci. Hodnoty se získají odečtem z kalibrační křivky (EIA
AMH/MIS, Immunotech 2012).
Časová náročnost stanovení AMH pomocí metody EIA AMH/MIS odpovídá 3
hodinám. Pro reakci je potřeba 25 µl vzorku a měření je doporučováno provádět v duplikátech
společně s kalibrátory. Rozsah stanovení je výrobcem určen od 1 pmol/l do 150 pmol/l. Vzorky
jsou stabilní při 2-8 °C 24 h a při delším skladování by se měly uchovávat zmrazené při <-18
°C. Krev může být odebrána do zkumavek bez aditiv, se separačním gelem, s heparinem
lithným nebo do zkumavek s příměsí EDTA. Hemolytické vzorky by se neměly zpracovávat.
Před vlastním měřením je důležité nechat všechny reagencie vytemperovat na laboratorní
teplotu po dobu 30 minut. Kromě běžného vybavení laboratoře a všech potřebných reagencií je
pro analýzu potřeba třepačka a promývačka mikrotitračních destiček a fotometr s filtrem 450
nm (EIA AMH/MIS, Immunotech 2012).
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picoAMH ELISA
picoAMH ELISA je manuální test od firmy AnshLabs, určený ke kvantitativnímu
stanovení in vitro koncentrací AMH v lidském séru. Tento test by měl sloužit jako pomůcka
k diagnostice menopauzy ve věku 42 až 62 let a měl by být používán pouze v kombinaci
s ostatními diagnostickými testy (picoAMH ELISA, AnshLabs 2018).
Principem testu picoAMH ELISA je třístupňová imunoanalýza sendvičového typu. V
prvním kroku se kalibrátor, kontrola a stanovované vzorky nechají inkubovat v mikrotitračních
jamkách potažených protilátkou proti AMH. Promyjí se a přidá se roztok biotinem značené
protilátky. Po druhé inkubaci se opět jamky promyjí a přidá se roztok konjugátu streptavidinu
s křenovou peroxidázou a nechají se znovu inkubovat. Jako poslední se přidá substrát
tetramethylbenzidin a reakce je zastavena pomocí kyselého STOP roztoku. Množství
zpracovaného substrátu se měří spektrofotometricky při 450 nm a měření při 630 nm se používá
jako referenční filtr. Naměřená absorbance je přímo úměrná koncentraci AMH v séru a hodnoty
se odečítají z kalibrační křivky (picoAMH Elisa, AnshLabs 2018).
Měření AMH touto metodou trvá přibližně 4,5 hodiny. Pro analýzu je potřeba 50 µl
vzorku a měření by se mělo provádět v duplikátech. Rozsah měření u této metody je 0,043
pmol/l až 8,21 pmol/l. Stabilita vzorků je 24 h při 2-8 °C, po zamrazení na -20 °C je stabilita až
5 měsíců a nedoporučuje se vzorky rozmrazovat více než 3krát. Pro analýzu nejsou vhodné
hemolytické, chylózní nebo ikterické vzorky a jako vhodný typ vzorku se doporučuje sérum.
Veškeré reagencie a vzorky se před měřením musí nechat vytemperovat. Pro stanovení je mimo
běžného vybavení laboratoře a všech reagencií potřeba zajistit mikrotitrační orbitální třepačku,
promývačku mikrotitračních destiček, vibrační míchadlo a spektrofotometr (picoAMH ELISA,
AnshLabs 2018).
Od společnosti AnshLabs se na trhu vyskytuje ještě jedna metoda pro stanovení AMH.
Jde o kvantitativní metodu Ultra-Senzitive AMH/MIS ELISA, která je založena na principu
tříkrokové sendvičové imunoanalýzy. Tento test se ale doporučuje pouze pro laboratorní
výzkum a není určená pro diagnostické nebo terapeutické postupy (US AMH/MIS ELISA,
AnshLabs 2014).
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Access AMH
Access AMH je paramagnetická částicová chemiluminiscenční imunoanalytická
metoda od firmy Beckman Coulter. Provádí se na imunoanalytických analyzátorech
Access2/DxI a je určená ke kvantitativnímu stanovení AMH v lidském séru a v plasmě (Access
AMH, Beckman Coulter 2019).
Principem této metody je souběžné jednokrokové imunoenzymatické stanovení.
V reakční zkumavce je smíchán vzorek s monoklonálními anti-AMH protilátkami myšího
původu konjugovanými na alkalickou fosfatázu v pufru MES. Dále je přidán TRIS-pufrovaný
fyziologický roztok s proteiny a s paramagnetickými částicemi potaženými myšími
monoklonálními anti-AMH protilátkami. Po inkubaci jsou látky navázané na mikročástice
zachyceny v magnetickém poli a ostatní jsou odstraněny promytím. V posledním kroku je
přidán chemiluminiscenční substrát a světlo vyzářené touto reakcí se měří pomocí
luminometru. Množství vyzářeného světla je přímo úměrné koncentraci AMH ve vzorku.
Hodnoty AMH se odečítají z uložené vícebodové kalibrační křivky (Access AMH, Beckman
Coulter 2019).
Celková doba stanovení tohoto testu je 40 minut a potřebný objem vzorku pro analýzu
je 20 µl. Rozsah měření je výrobcem stanoven na <0,14 – 171 pmol/l. Vzorky se mohou
skladovat při laboratorní teplotě nejvýše 24 h, pokud měření neproběhne do této doby, jsou
stabilní 6 dní při 2-8 °C, při delší časové prodlevě je nutné vzorky zamrazit minimálně na -20
°C a neměly by se rozmrazovat více než 2krát. Před měřením je důležité nechat vzorky plně
vysrážet a ujistit se, že neobsahují zbytky fibrinu a buněčné částice, protože fibrin může v tomto
testu interferovat. Pro stanovení také nejsou vhodné hemolytické a chylózní vzorky. Měření
probíhá na analyzátorech Access2/DxI a k provedení analýzy je třeba zajistit pouze veškeré
reagencie, jako jsou kalibrátory, kontroly, ředící roztoky nebo promývací pufry (Access AMH,
Beckman Coulter 2019).
Elecsys® AMH Plus
Metoda Elecsys® AMH Plus se řadí mezi imunochemické kvantitativní in vitro
stanovení koncentrací AMH v lidském séru nebo lithium-heparinizované plasmě. Je založena
na principu elektrochemiluminiscence sendvičového uspořádání a měření probíhá na
analyzátorech Elecsys a Cobas e od firmy Roche Diagnostic. Výsledky poskytnuté touto
metodou v kombinaci s tělesnou hmotností pacientky se používají zejména pro určení denního
dávkování lidského rekombinantního FSH folitropinu delta od společnosti Ferring u žen
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zařazených do programu asistované reprodukce. Metoda má stejný postup i parametry, jako při
stanovení pomocí Elecsys® AMH, liší se pouze v potřebných reagenciích jako jsou kalibrátory
a kontroly (Elecsys® AMH Plus, Roche Diagnostic 2018).
Elecsys® AMH
Metoda Elecsys® AMH je určená pro stanovení na analyzátorech Elecsys a Cobas e od
firmy Roche Diagnostic a jedná se o imunochemické kvantitativní in vitro stanovení AMH
v lidském séru a plasmě (Elecsys® AMH, Roche Diagnostic 2018).
Princip a postup měření tohoto testu bude podrobněji popsán v kapitole 6 Pilotní pokus
na Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s.

5.4 Ekonomické aspekty stanovení AMH
V současné době není vyšetření AMH v České republice hrazeno zdravotními
pojišťovnami. Cenu vyšetření si určuje každé zařízení, které test poskytuje a pohybuje se mezi
stovkami až tisíci korun. Na oddělení Klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice,
a.s. je cena vyšetření AMH 650 Kč a do ceny je zahrnuta i konzultace lékaře a případné
provedení ultrazvukového vyšetření (Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a
hematologie).

20

6 Pilotní pokus na Oddělení klinické biochemie a hematologie
Nemocnice Prachatice a.s.
Měření vzorků metodou Elecsys® AMH od firmy Roche Diagnostic na
imunochemickém analyzátoru Cobas e411 a porovnání hodnot již naměřených vzorků na
Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s.

6.1 Indikace vyšetření, odběr a zpracování vzorků
Požadavky na vyšetření AMH na Oddělení klinické biochemie a hematologie jsou
přijímány buďto od soukromých gynekologů, z gynekologických ambulancí nebo na vlastní
žádost pacientů. Lékaři indikují vyšetření AMH zejména u stavů spojených s neplodností.
Odběr

vzorků

provádí odběrová

sestra v ranních hodinách v odběrové
místnosti každý den podle pravidel
pro

venepunkci.

Pro

zpracování

vzorku musí být řádně vyplněná
žádanka speciálně určená přímo pro
vyšetření AMH (Obr. 6.). Vzorek
krve se odebere do zkumavek se
separačním gelem pro získání séra. Po
zadání veškerých potřebných údajů
do

laboratorního

informačního

systému (LIS) a po uplynulé době
srážení se vzorek centrifuguje 10
minut při 1500 g a poté je stanoven na
imunochemickém analyzátoru Cobas
e411 pomocí metody Elecsys® AMH
od

firmy

(Laboratorní

Roche
příručka

Diagnostic
Oddělení

klinické biochemie a hematologie
Nemocnice Prachatice, a.s.).
Obr. 6. Žádanka pro vyšetření AMH (Laboratorní příručka
Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice
Prachatice, a.s.).
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6.2 Práce s imunochemickým analyzátorem Roche Cobas e411
Měření vzorků AMH probíhá na imunochemickém analyzátoru Cobas e411 (Obr. 7.).
Metoda Elecsys® AMH se musí nejprve nakalibrovat pomocí AMH CalSet. AMH CalSet tvoří
2 hladiny koncentrací AMH v lyofilizovaném koňském séru. AMH Cal1 obsahuje pouze
koňské AMH o koncentraci 0,28 pmol/l a AMH Cal2 obsahuje přidané bovinní AMH v matrici
koňského séra o koncentraci 60 pmol/l (AMH CalSet, Roche Diagnostic 2017).

Obr. 7. Imunochemický analyzátor Cobas e411(Laboratorní příručka Oddělení
klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s.).

Obsah nádobky se musí nejdříve rozpustit v přesně 1,0 ml deionizované nebo
destilované vody a nechat 15 minut rozpouštět v uzavřené nádobce kvůli rekonstituci.
Rozpuštěný lyofilizát se poté musí opatrně zamíchat, ale nesmí dojít k tvorbě pěny. Alikvoty
rekonstituovaného kalibrátoru se přenesou do prázdných uzavíratelných nádobek (CalSet Vials)
a opatří se odpovídajícími štítky. Uchovávají se při -20 °C, zmrazovat se mohou pouze jednou
a jejich stabilita je 28 dní. Lyofilizované kalibrátory se uchovávají při 2-8 °C a jsou stabilní do
data expirace (AMH CalSet, Roche Diagnostic 2017).
Před prováděním kalibrace je potřeba kalibrátory nechat vytemperovat na laboratorní
teplotu. Poté se umístí do analyzátoru do prostoru pro vzorky a načtou se veškeré potřebné
informace pro kalibraci. Každý alikvot kalibrátoru je pouze pro 1 kalibraci (AMH CalSet,
Roche Diagnostic 2017).
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Po správně provedené kalibraci se provede kontrola kvality pomocí setu PreciControl
(PC) AMH, která slouží k monitorování preciznosti a správnosti imunostanovení Elecsys ®
AMH. PreciControl AMH je lyofilizované kontrolní sérum o 2 hladinách koncentrací na bázi
koňské sérové matrice s přidaným bovinním AMH. U PC AMH 1 jsou hladiny AMH přibližně
7 pmol/l a u PC AMH 2 přibližně 35 pmol/l (PreciControl AMH, Roche Diagnostic 2018).
Lyofilizované koncentráty se musí rozpustit přesně ve 2 ml deionizované nebo
destilované vody. V uzavřené nádobce se nechají 15 minut stát kvůli rekonstituci a poté se musí
opatrně zamíchat. Rekonstituované kontroly rozdělené do vhodných zkumavek určené
k uskladnění musí být ihned zmrazeny na -20 °C. Takto uložené alikvoty mají stabilitu 28 dní
a mohou být zmrazeny pouze jednou. Lyofilizovaná kontrolní séra jsou stabilní do data expirace
a uskladňují se při 2-8 °C (PreciControl AMH, Roche Diagnostic 2018).
Před měřením kontrolních vzorků se musí zajistit, aby měly alikvoty laboratorní teplotu
a z každého alikvotu by mělo být provedeno pouze jedno měření. Kontroly jsou měřeny vždy
před měřením vzorku, pro každou reagenční soupravu a pokaždé když je provedena nová
kalibrace. Výsledky kontrol se musejí pohybovat v určitém rozmezí. Pokud dojde k nárůstu
nebo poklesu hodnot nebo k jiným náhlým odchylkám mimo určité rozmezí, musí být
prověřeny všechny kroky testování. Kontrolní intervaly a meze hodnot by měly být určeny pro
každou laboratoř individuálně (PreciControl AMH, Roche Diagnostic 2018).
Teprve po nakalibrování metody a po změření kontrol se mohou začít měřit vzorky
pacientů. Vzorek je vložen do analyzátoru, který si z čárového kódu nalepeného na zkumavce
načte požadovaná vyšetření. Analýza začíná napipetováním vzorku a reagencií potřebných pro
stanovení, buďto činidla nebo mikročástice (záleží na stanovované metodě) do jedné špičky.
Poté je obsah špičky vypuzen do reakčního kepu a ten je přenesen do inkubátoru. Po proběhlé
inkubaci se k reakční směsi přidá další potřebné činidlo nebo mikročástice a směs je
promíchána. Podle potřeby proběhne další inkubace. Před měřením se do měřící cely nasaje
roztok ProCell a k němu je přidána reakční směs z reakčního kepu. Magnetem jsou na stěně
cely přidržovány mikročástice s navázanými

imunokomplexy z proběhlé reakce a

nezreagované složky jsou vymyty roztokem ProCell. Následuje vlastní reakce, která je zahájená
vložením napětí do reakční cely a elektrochemiluminiscenční signál je detekován
fotonásobičem. Po změření je reakční cela promyta roztokem CleanCell střídajícím se
s proudem vzduchu a je připravena pro další analýzu. Reakce probíhá v nekompetitivním
uspořádání, protože sada činidel obsahuje biotinylovanou protilátku (uživatelská příručka
Analyzátoru Cobas e 411, Roche Diagnostic).
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Analyzátor pracuje na principu elektrochemiluminiscence. Chemiluminiscenční reakce
je vyvolána vložením napětí na imunochemické komplexy. Jako luminogen se používá ester
komplexu ruthenia [Ru(bpy)32+]N-hydroxysukcinimid. Další elektrochemicky aktivní složka je
tripropylamin (TPA), který je obsažen v roztoku ProCell. Obě tyto látky jsou mimo elektrické
pole stabilní a reakce mezi nimi probíhá na povrchu platinové elektrody. Vložené napětí
způsobí, že TPA se oxiduje, uvolňuje elektron a stává se z něj nestabilní kation radikálu TPA+·,
ze kterého se stává po odštěpení protonu (H+) radikál. Komplex Ru(bpy)32+ se na elektrodě
oxiduje na Ru(bpy)33+, ten se působením radikálu TPA· redukuje opět na Ru(bpy) 32+, čímž
dojde k uvolnění fotonu. Komplex ruthenia se v reakci regeneruje a nedochází k jeho
spotřebovávání, TPA se spotřebovává proto je důležité, aby byl v reakci v nadbytku
(uživatelská příručka Analyzátoru Cobas e 411, Roche Diagnostic).

6.3 Stanovení AMH pomocí metody Elecsys® AMH Roche Diagnostic
Princip metody
Jedná se o elektrochemiluminiscenční nekompetitivní heterogenní imunoanalýzu, která
odpovídá sendvičovému uspořádání založeném na technologii streptavidin – biotin.
Vychytávací protilátka je značená biotinem a detekční protilátka je vázaná kovalentní vazbou
na komplex ruthenia. Vytvořený komplex antigen – protilátka je detekován pomocí
elektrochemiluminiscence (Obr. 8.) (Anckaert a kol. 2016).

Obr. 8. Princip elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy pro stanovení AMH
(Roche Diagnostic 2014).
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Pracovní postup
1. krok – inkubací vzorku, biotinylované monoklonální anti-AMH protilátky a
monoklonální anti-AMH protilátky značené rutheniovým komplexem je vytvořen
sendvičový komplex.
2. krok – k sendvičovému komplexu je přidána pevná fáze ve formě mikročástice
potažená streptavidinem. Komplex je navázán na pevnou fázi pomocí interakce mezi
biotinem a streptavidinem.
3. krok – reakční směs je nasáta do měřící cely a mikročástice s navázaným
komplexem jsou zachyceny prostřednictvím magnetu. Zbylé nenavázané složky
jsou odstraněny promytím pomocí roztoku ProCell/ProCell M.
4. krok – na pracovní elektrodu je přivedeno napětí, díky kterému se mění oxidační
stavy v rutheniovém komplexu, to způsobuje emisi fotonů, což se projeví
chemiluminiscenčním zářením. Vyprodukované záření je měřeno pomocí
fotonásobiče.
5. krok – stanovení výsledků je provedeno pomocí kalibrační křivky, která je
vytvořena 2bodovou kalibrací a master křivky, která je načtena z čárového kódu
reagencie nebo elektronického čárového kódu (Elecsys® AMH, Roche Diagnostic
2018).
Metoda byla standardizovaná pomocí testu AMH Gen II ELISA (původní
nemodifikovaná verze) od Beckman Coulter. Metoda Elecsys® AMH používá stejné
monoklonální protilátky jako test AMH Gen II ELISA, ale díky odlišnému návrhu a technologii
testu není metoda Elecsys® AMH zatížená interferencí komplementu, jako tomu bylo u metody
AMH Gen II ELISA (Anckaert a kol. 2016).
Celková doba stanovení je 18 minut. Pro provedení analýzy je potřeba 50 µl vzorku a
metoda je schopna detekovat hladiny AMH v rozmezí 0,07 – 164 pmol/l. Vzorek se může
uchovávat 3 dny při laboratorní teplotě. Pokud není do této doby zpracován, uchovává se při 28 °C, kdy je jeho stabilita pro metodu Elecsys ® AMH určena na 5 dní nebo lze zamrazit na -20
°C po dobu 6 měsíců a zamrazovat se může pouze 1krát. U této metody se nesmí používat krev
odebraná do zkumavky s EDTA činidlem. Podle výrobce není stanovení ovlivněno ikterem,
hemolýzou nebo chylozitou vzorku (Elecsys® AMH, Roche Diagnostic 2018).
K provedení analýzy AMH jsou kromě imunochemického analyzátoru potřeba
kalibrátory, kontroly, systémový pufr ProCell obsahující tripropylamin, čistící roztok pro
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měřící celu CleanCell, ředící roztok pro vzorky s vysokými koncentracemi Diluent Universal a
souprava reagencií. Souprava reagencií pro stanovení AMH se skládá ze třech pracovních
roztoků, roztok M obsahuje mikročástice potažené streptavidinem, roztok R1 obsahuje
biotinylovanou monoklonální protilátku anti-AMH a roztok R2 obsahuje monoklonální
protilátku anti-AMH značenou rutheniovým komplexem (Elecsys® AMH, Roche Diagnostic
2018).

6.4 Zpracování naměřených údajů
Naměřené hodnoty na analyzátoru Cobas e411 byly přeposlány do LIS a získané
hodnoty koncentrací byly porovnány s věkem pacientek podle referenčních rozmezí.

6.5 Výsledky pokusu
Na Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s. bylo
naměřeno 43 vzorků u žen ve věku 22-69 let v období od roku 2016 do roku 2018 (Obr. 9.).
Pod limitem detekce (<0,07 pmol/l) byly naměřeny 3 vzorky a věk pacientek – nad 60 let,
odpovídá tomu, že již s největší pravděpodobností prodělaly menopauzu. Koncentrace AMH u
většiny měření odpovídá věku pacientky a pohybuje se v referenčních intervalech. Klesající
trend nelze zcela jednoznačně potvrdit, protože u žen okolo věku 40 let se vyskytují hodnoty u
horní hranice referenčního rozmezí, což ale nemusí být fyziologický stav a tyto hladiny mohou
předcházet některým onemocněním jako například Syndromu polycystických ovárií nebo
nádorům ovárií. Koncentrace u ostatních vzorků jsou buď snížené nebo zvýšené. Protože není
známá přesná diagnóza pacientky, nelze určit, zda zvýšené hodnoty koncentrací AMH souvisejí
například se syndromem polycystických ovarií. Snížené hodnoty pak mohou poukazovat
například na nízkou ovariální rezervu. Pro budoucí řešení této problematiky by bylo vhodné
oslovit pacientky, které si nechaly u nás v laboratoři na Oddělení klinické biochemie a
hematologie Nemocnice Prachatice, a.s. změřit hladiny AMH a požádat je o vyplnění krátkého
dotazníku, který by zjišťoval zdravotní stav pacientky, údaje o léčbě IVF nebo informace o
případném těhotenství.

26

Obr. 9. Hodnoty AMH naměřené na Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice
Prachatice, a.s. v závislosti na věku pacientek (obrázek autora).
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Závěr
V rešeršní části práce bylo zjištěno, že v současné době jsou na trhu k dispozici 4
manuální metody pro stanovení AMH v séru nebo plasmě, které jsou založené na principu
enzymoimunoanalýzy. Metoda US-AMH/MIS ELISA od společnosti AnshLabs, která zapadá
do manuálních metod je doporučovaná pouze pro laboratorní výzkum a pro laboratorní
diagnostiku se nedoporučuje (US-AMH/MIS ELISA, AnshLabs 2014).
Zbylé manuální metody se pro laboratorní měření běžně využívají a nejznámější z nich
je AMH Gen II ELISA od společnosti Beckman Coulter. Doba stanovení metodou AMH Gen
II ELISA je 3 hodiny a je srovnatelná s metodou EIA AMH/MIS od firmy Immunotech, která
také spadá pod společnost Beckman Coulter. Nejdelší dobu stanovení ze všech manuálních
metod má metoda picoAMH od firmy AnshLabs, stanovení trvá okolo 4,5 hodiny, ale oproti
ostatním má nejvyšší citlivost. Rozsah měření metody picoAMH je 0,043-8,21 pmol/l a tím je
citlivější i než automatizované metody. Metoda EIA AMH/MIS má rozsah měření 1-150 pmol/l
a metoda AMH Gen II ELISA je shopna detekovat koncentrace AMH v rozmezí 1,14 – 160,6
pmol/l. Množství vzorku se u každé metody také liší. Pro metodu EIA AMH/MIS je to 25 µl,
AMH Gen II ELISA vyžaduje objem 30 µl a metoda picoAMH dokonce 50 µl vzorku. Pro
stanovení metodou picoAMH je doporučený typ vzorku pouze sérum, u ostatních metod se
může AMH stanovovat i z lithium-heparinizované plazmy. Pro stanovení metodou EIA
AMH/MIS může být vzorek krve odebrán i do zkumavky s příměsí EDTA. U všech metod při
stanovení interferují hemolytické vzorky, u metody AMH Gen II ELISA i vzorky chylózní a
pro metodu picoAMH se nedoporučují stanovovat ani ikterické vzorky. Stabilita vzorků u
manuálních metod není nijak veliká. Pokud se nestanovují ihned, mohou být uchovány při 2-8
°C pouze 24 hodin, u metody AMH Gen II ELISA 48 hodin nebo se mohou zamrazit na teplotu
kolem -20°C.
V posledních letech byly vyvinuty i 2 plně automatizované metody, Elecsys® AMH od
firmy Roche Diagnostic a Access AMH od firmy Beckman Coulter, které pracují na principu
chemiluminiscenční imunoanalýzy. Oproti manuálním metodám vykazují mnohem vyšší
citlivost. Metoda Access AMH má rozsah měření <0,14-171 pmol/l a metoda Elecsys® AMH
dokonce 0,07-164 pmol/l. Automatizací se také mnohonásobně snížila doba stanovitelnosti.
Celkový čas pro stanovení metodou Access AMH je 40 minut a pro metodu Elecsys ® AMH
pouze 18 minut. Spotřeba vzorků se ale výrazně neliší, u metody Access AMH je objem vzorku
potřebný pro analýzu 20 µl a metoda Elecsys ® AMH pro stanovení potřebuje 50 µl vzorku.
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Stanovení oběma metodami se provádí ze séra nebo z lithium-heparinozované plazmy. Pro
metodu Elecsys® AMH se nesmí používat plasma získaná odebráním do zkumavky s činidlem
EDTA. Metoda Elecsys® AMH vykazuje stabilitu vzorků při laboratorní teplotě 3 dny, při
teplotě 2-8 °C 5 dní a po zamrazení na -20 °C jsou vzorky stabilní po dobu 6 měsíců. U metody
Access AMH jsou vzorky stabilní při laboratorní teplotě pouze 24 hodin, ale při teplotě 2-8 °C
6 dní. Pokud se do této doby nestanoví, musejí být uchovány při -20 °C. Pro metodu Elecsys®
AMH není výrobcem stanovena žádná interference, ale u stanovení metodou Access AMH
mohou omezení způsobovat hemolytické a chylózní vzorky nebo zbytky fibrinu.
Kromě zkrácení doby analýzy a zvýšení citlivosti u automatizovaných metod se zvyšuje
i přesnost, která je u manuálních metod snížená možnou chybovostí lidského elementu. Vývoj
metod pro stanovení AMH se neustále vyvíjí, ale i v současné době jsou na trhu k dispozici
metody, které poskytují kvalitní výsledky.
Stanovení AMH má čím dál větší klinické využití a proto je pro všechny metody
důležité, aby v co nejbližší době byly vytvořené standardní roztoky, které by pomohly určit
referenční rozmezí a zajistily by srovnatelnost metod, díky které by byla jednodušší
mezilaboratorní interpretace výsledků.
Pro porovnávání výsledných koncentrací naměřených na Oddělení klinické biochemie
a hematologie Nemocnice Prachatice, a.s. s referenčním rozmezím metody Elecsys AMH od
Roche Diagnostic, bylo k dispozici 43 vzorků. Většina měření se vyskytovala v referenčních
intervalech. Protože nebyla známá přesná diagnóza pacientek, nebylo možné potvrdit, zda
zvýšené nebo snížené koncentrace souvisejí se zdravotním stavem pacientky.
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Seznam zkratek
Ab

Protilátka

AMH

Anti-Mülleriánský hormon

AMHRII

Receptor pro Anti-Mülleriánský hormon typu II

DSL

Diagnostic Systems Laboratories

EDTA

Kyselina ethylendiamimtetraoctová

EIA

Enzyme immunoassay

ELISA

Enzyme linked immunosorbent assay

FSH

Folikuly stimulující hormon

GCT

Nádor z buněk granulózy

IOT

Immunotech

IVF

in vitro fertilizace

kDa

Kilodalton

LIS

Laboratorní informační systém

MES

Kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MIS

Müllerian inhibiting substance

PC AMH

PreciControl pro stanovení Anti-Mülleriánského hormonu

PCOS

Syndrom polycystických ovárií

Ru

Ruthenium

TGF - β

Transformující růstové faktory β

TPA

Tripropylamin

TRIS

Tris(hydroxymethyl)aminomethan
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