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Hormon anty-Müllerowski (Anti-Müllerian Hormone) zwany również jako MIS (Müllerian Inhibitor 

Substance) jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej 140 kDa, należącą do nadrodziny peptydowych 

czynników wzrostu TGF-ß. 

AMH w okresie płodowym jest ważnym czynnikiem biorącym udział w różnicowaniu gonad zarodka. 

Procesowi temu towarzyszy powstawanie zawiązków przewodów wyprowadzających komórki płciowe. Z 

przewodów Wolffa rozwijają się nasieniowody, a z przewodów Müllera powstają jajowody, macica oraz 

górna część pochwy. Proces zanikania przewodów Müllera zależy przede wszystkim od ekspresji genu 

AMH w komórkach Sertoliego. Równolegle w komórkach Leydiga zachodzi produkcja testosteronu, który 

podtrzymuje rozwój przewodów Wolffa. 

U kobiet, produkcja hormonu anty-Müllerowskiego w cyklu miesiączkowym, w jajniku rozpoczyna się od 

momentu rekrutacji pęcherzyka i trwa do stadium antralnego. Największe nasilenie syntezy hormonu 

zostało zaobserwowane w komórkach ziarnistych pęcherzyków preantralnych i małych pęcherzyków 

antralnych (o średnicy do 4 mm). W większych pęcherzykach antralnych (o średnicy powyżej 8 mm) 

synteza AMH stopniowo obniża się i staje się niewykrywalna. 

AMH wydaje się być dobrym markerem oceny rezerwy jajnikowej. U kobiet, stężenie AMH obniża się 

wraz z wiekiem, zanim pojawią się oznaki nadchodzącej menopauzy, czyli wzrost stężenia FSH czy spadek 

liczby pęcherzyków antralnych. U kobiet w okresie menopauzy hormon staje się nieoznaczalny, co 

związane jest z wyczerpującą się pulą pęcherzykową. Obniżanie stężenia AMH w surowicy krwi może 

świadczyć o fizjologicznym jak i patologicznym procesie starzenia się jajników. 

U kobiet z zespołem PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) stężenie AMH jest 2- 3- krotnie wyższe niż u 

kobiet bez schorzenia. Zespół policystycznych jajników jest niejednorodnym zaburzeniem 

endokrynologiczno-metabolicznym rozpoznawanym u około 6-15% populacji kobiet w wieku rozrodczym. 

Dotyka więc znaczną liczbę kobiet, również w wieku pomenopauzalnym. PCOS jest główną przyczyną 

zaburzeń owulacji i androgenizacji oraz niepłodności. Obecnie rozpoznanie zespołu stawia się z 

zastosowaniem kryteriów The Androgen Excess and PCOS Society (AES) lub tzw. kryteriów 

rotterdamskich. Kryteria te 



obejmują: zaburzenia owulacji (w praktyce zaburzenia miesiączkowania), kliniczny lub biochemiczny 

hiperandrogenizm oraz ultrasonograficzny obraz jajników. Przy rozpoznaniu zespołu PCOS niezbędne jest 

wykluczenie wielu endokrynnych patologii przebiegających z podobnymi objawami. 

Coraz większa liczba badań sugeruje, aby w celu rozpoznaniu PCOS zastąpić kryteria rotterdamskie 

oznaczeniem stężenia AMH. Jedna z przeprowadzonych metaanaliz stężeń hormonu anty-

Müllerowskiego u kobiet z PCOS, przyjęła za punkt odcięcia stężenie AMH równe 4,7 ng/ml przy czułości i 

specyficzności odpowiednio 82,8 i 79,4 %. Badanie histologiczne jajników kobiet z PCOS wykazały 

normalną ilość pęcherzyków primodialnych, natomiast dwa razy większą liczbę pęcherzyków 

wzrastających. Podwyższone stężenie AMH związane jest z większą liczbą pęcherzyków preantralnych i 

małych antralnych, które są głównym źródłem hormonu. Jego wysoki poziom odpowiada za zatrzymanie 

wzrostu pęcherzyków podczas procesu selekcji pęcherzyka dominującego poprzez negatywną korelację 

pomiędzy AMH i FSH, na tej drodze prowadząc do oligoowulacji. AMH hamuje produkcję aromatazy, 

która jest aktywowana przez działanie FSH na komórki ziarniste. 

Celem pracy była retrospektywna ocena stężenia AMH w surowicy kobiet z rozpoznanym zespołem 

policystycznych jajników. 

MATERIAŁY I METODY: Badaniem objęto retrospektywnie 315 kobiet korzystających z porad 

ginekologicznych w NZOZ Centrum Zdrowia Rodziny Ab ovo Sp. z o.o. , u których wykonano oznaczenie 

AMH, jako element diagnostyki niepłodności. Z analizy wykluczono 105 pacjentek, u których w wywiadzie 

stwierdzono możliwość jatrogennego uszkodzenia rezerwy jajnikowej (operacje ginekologiczne, przebyta 

chemioterapia i radioterapia) U osiemdziesięciu sześciu kobiet na podstawie kryteriów rotterdamskich 

(wiek 24-40 lat) stwierdzono występowanie zespołu PCOS. Grupę kontrolną stanowiły 124 kobiety w 

wieku 25-40 lat. Oceniono stężenia AMH w trzech subiektywnie wybranych przedziałach wiekowych: 

poniżej 30 roku życia; 31- 35 rok życia; 36-40 rok życia. Po pobraniu próbek krwi, w uzyskanej po 

odwirowaniu surowicy, oznaczenia stężenia hormonu anty-Müllerowskiego wykonano za pomocą testu 

AMH GenII Assay (producent Beckman Coulter) w latach 2013-2016. Test oparty jest na metodzie 

immunoenzymatycznej z pomiarem absorbancji przy długości fali 450 i 600 nm. 

Przy opracowaniu uzyskanych wyników stosowano programy: pakiet MS Office 2007, Statistica wersja 

10.0 firmy StatSoft (licencja akademicka dla Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie) oraz pakiet statystyczny MedCalc ver. 11.4.3.0. 

Do opisu statystycznego wyników podano wartość średnią, odchylenie standardowe medianę oraz zakres 

wartości minimum i maksimum. Zgodność rozkładu normalnego sprawdzono testem Shapiro-Wilka, a 

jednorodność wariancji oszacowano testem Levene`a. 

W związku z tym, że badane czynniki miały rozkład normalny, do porównania stężeń badanego 

parametru zastosowano test t-studenta (przy porównywaniu dwóch grup) oraz jednoczynnikową analizę 

wariancji ANOVA oraz test rozsądnej istotnej różnicy RIR Tukey (przy porównywaniu większej liczby 

grup). W przypadku stwierdzenia braku jednorodności wariancji zastosowano test Kruskal-Wallis. Do 

opisania zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi stosowano test korelacji Spearmana. 

Odnotowane różnice zostały uznane za istotnie statystycznie przy poziomie istotności p < 0,05. 

W ocenie wartości predykcyjnej hormonu anty-Müllerowskiego zastosowano analizę krzywych ROC 

(receiver operating characteristic). Ponadto, obliczono wartość pola powierzchni pod krzywą (AUC) z 95 

% dwustronnym przedziałem ufności. Po uwzględnieniu wyników analizy ROC przeprowadzono analizę 



wieloczynnikowej regresji logistycznej, poszukując najlepszego modelu prognostycznego, służącego do 

przewidywania wystąpienia złożonego punktu końcowego. 

WYNIKI: Analizując stężenie AMH w grupie pacjentów z PCOS (średnia 9,04±6,33 ng/ml) a grupą 

kontrolną AMH (średnia 2,6±1,49ng/ml), odnotowano istotną statystycznie różnicę (p<0,05) w teście t-

studenta. 

Stężenia AMH w surowicy krwi kobiet z PCOS były istotnie statystycznie wyższe w każdym z badanych 

przedziałów wiekowych (p<0,001) w stosunku do grupy kontrolnej. Stężenie AMH w grupie do 30 lat 

wynosiło 3,08±1,41 v. 8,42±5,30 ng/ml, w grupie 31-35 lat 2,57±1,52 v. 9,44±7,88 ng/ml, a w grupie 

kobiet powyżej 36 lat 2,33±1,47 v. 9,1±4,57 ng/ml (odpowiednio kobiety bez schorzenia v. kobiety z 

PCOS). 

Jednocześnie nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie w stężeniu AMH pomiędzy 

poszczególnymi grupami wiekowymi pacjentek PCOS. Stężenie AMH w grupie kontrolnej badanych 

kobiet zmniejszało się z wiekiem, lecz również nie były to różnice istotne statystycznie. 

Wykorzystując krzywe ROC wyliczono wartość odcięcia (cut-off) dla AMH, która wyniosła 

3,97 ng/ml, przy czułości i swoistości diagnostycznej odpowiednio 90,7% i 85,5%. 

W poszczególnych przedziałach wiekowych (odpowiednio <30rż, 31-35rż, >36 r.ż. wartości odcięcia (cut-

off) dla AMH wynosiły odpowiednio 3,91ng/ml, 4,41ng/ml oraz 4,77ng/ml, zaś obliczone dla nich 

wartości czułości i swoistości diagnostycznej wynosiły odpowiednio 93,3% i 83,3 %; 86,0% i 93,1 % oraz 

92,3 % i 92,5 %. 

WNIOSKI: 

1. Stężenia AMH w surowicy krwi kobiet z zespołem policystycznych jajników są istotnie statystycznie 

wyższe od stężenia AMH kobiet bez schorzenia. 

2. Wyższe stężenia AMH u kobiet z PCOS stwierdzono w każdym z badanych przedziałów wiekowych. 

3. Ocena stężenia AMH w surowicy krwi może stanowić dodatkowe kryterium rozpoznania zespołu 

policystycznych jajników. 

Summary 

Anti-Müllerian Hormone (Anti-Müllerian Hormone) also known as MIS (Müllerian Inhibitor Substance) is 

a 140 kDa glycoprotein that belongs to the superfamily of TGF-ß peptide growth factors. 

AMH in the fetal period is an important factor involved in the differentiation of the embryo gonads. This 

process is accompanied by the formation of genital duct buds. Deferent ducts proceed from Wolff's 

ducts and Fallopian tubes, the uterus and the upper part of the vagina develop from paramesonephric 

duct (or Müllerian ducts). The process of disappearance of Müller's duct depends primarily on the 

expression of the AMH gene in Sertoli cells. Parallely in Leydig cells the testosterone productions takes 

place, which supports the development of Wolff's ducts. 

In women, the production of anti-Müllerian hormone in the menstrual cycle in the ovary begins from the 

moment of recruitment of the follicle and continues to the antral stage. The highest intensity of 

hormone synthesis was observed in granulosa cells of preantral follicles and small antral follicles (up to 4 

mm in diameter). In larger antral follicles (more than 8 mm) AMH synthesis gradually decreases and 

becomes undetectable. 



AMH appears to be a good marker for ovarian reserve assessment. In women, the concentration of AMH 

decreases with age before there are signs of approaching menopause, i.e an increase in FSH 

concentration or a decrease in the number of antral follicles. In women during menopause, the hormone 

becomes indeterminate, which is associated with an exhausting ovarian reserve. Lowering AMH 

concentration in the blood serum may indicate the physiological and pathological process of ovarian 

aging. 

In women with PCOS (Polycystic Ovary Syndrome), the concentration of AMH is 2- 3 times higher than in 

women without this disease. Polycystic ovary syndrome is an endocrine disorder diagnosed in about 6-

15% of the population of women of childbearing age. Therefore, it concerns a significant number of 

women, also in post-menopausal age. It is the main cause of androgenization and disorders of ovulation 

and infertility. The diagnosis of the syndrome is currently based on the criteria of the Androgen Excess 

and PCOS Society (AES) or so-called rotterdam criteria. The criteria include: clinical or biochemical 

hyperandrogenism, ovulation disorders (in practice menstruation disorders) and ultrasound image of the 

ovaries. In order to diagnose PCOS syndrome, it is also necessary to exclude a number of endocrine 

pathologies with similar symptoms. 

An increasing number of research suggests replacing the Rotterdam criteria 

with the AMH designation in order to recognize PCOS. One of the meta-analyzes of anti-Müller hormone 

concentrations in women with PCOS, took as a cut-off point an AMH concentration of 4.7 ng / ml with 

sensitivity and specificity of 82.8 and 79.4%, respectively. Histological examination of ovaries of PCOS 

women showed a normal amount of primodial follicles, while twice the number of growing follicles. 

Elevated concentration of AMH is associated with a higher number of preantral and small antral follicles, 

which are the main source of the hormone. Its high level is responsible for stopping the growth of 

follicles during the selection process of the dominant follicle through a negative correlation between 

AMH and FSH on this path leading to oligoovulation. AMH inhibits the production of aromatase, which is 

activated by the action of FSH on granular cells. 

The aim of the study was to retrospectively assess the concentration of AMH in the serum of women 

diagnosed with polycystic ovary syndrome. 

MATERIALS AND METHODS: The study involved 315 gynecological patients at NZOZ Centrum Zdrowia 

Rodziny Ab ovo Sp. z o.o. who were diagnosed with AMH as part of the diagnosis of infertility. The 

analysis excluded 105 patients with a history of iatrogenic ovarian damage (gynecological surgery, 

chemotherapy and radiotherapy). Eighty-six women on the basis of the Rotterdam criteria (age 24-40 

years) were diagnosed with PCOS. The control group consisted of 124 women aged 25-40. AMH 

concentrations were assessed in three subjectively selected age ranges: below 30 years of age; 31-35 

years old; 36-40 years old. After taking blood samples in the serum obtained after centrifugation, anti-

Müllerian hormone markings were made using AMH GenII Assay (producer Beckman Coulter) in the 

years 2013 - 2016. The test is based on the enzyme immunoenzymatic method with the measurement of 

absorbance at 450 and 600 nm. 

The following programs were used to develop the obtained results: the MS Office 2007 package, the 

Statistica version 10.0 by StatSoft (an academic license for the Medical University of Lublin) and the 

MedCalc statistical package ver. 11.4.3.0. 

The mean value, the standard deviation, the median and the range of the minimum and maximum 

values were given for the statistical description of the results. The consistency of the normal distribution 



was checked by the Shapiro-Wilk test, and the homogeneity of the variation was evaluated by the 

Levene's test. 

Due to the fact that the tested factors were normally distributed, a student's t-test was used to compare 

the values of the tested parameter (when comparing two groups) and a univariate analysis of ANOVA 

variation and a Tukey's honest significance test (when 

comparing more groups). In the case of lack of homogeneity of variance, the Kruskal-Wallis test was 

used. The Spearman correlation test was used to describe the relationship between individual variables. 

The observed differences were considered statistically significant at the significance level of p <0.05. 

The ROC (receiver operating characteristic) curve analysis was used to assess the predictive value of the 

anti-Müllerian hormone. In addition, the value of area under the curve (AUC) was calculated with a 95% 

two-sided confidence interval. After considering the results of the ROC analysis, a multivariate logistic 

regression analysis was performed, looking for the best prognostic model to predict the occurrence of a 

complex endpoint. 

RESULTS: When analyzing the concentration of AMH in the group of patients with PCOS (mean 9.04±6.33 

ng/ml) and the control group AMH (mean 2.6±1.49 ng/ml), a statistically significant difference was noted 

(p <0.05 ) in the t-student test. Serum AMH concentrations in women with PCOS were statistically 

significantly higher in each of the examined age ranges (p <0.001) in relation to the control group. The 

concentration of AMH in the group up to 30 years was 3.08±1.41 v. 8.42±5.30 ng/ml, in the group 31-35 

years 2.57±1.52 v. 9.44±7.88 ng/ml and in the group of women over 36 years 2.33±1.47 v. 9.1±4.57 

ng/ml (respectively women with no disease v. women with PCOS). 

At the same time, no statistically significant differences were found in the concentration of AMH in 

individual age groups of PCOS patients. The concentration of AMH in the control group of the women 

being examined decreased with age, but also these were not statistically significant differences. 

Using the ROC curves, the cut-off value was calculated for AMH, which was 3.97 ng/ml, at sensitivity and 

diagnostic specificity of 90.7% and 85.5%, respectively. 

In particular age groups (respectively <30, 31-35,> 36 years old, the cut-off values for AMH were 3.91ng / 

ml, 4.41ng / ml and 4.77ng / ml, respectively, and calculated for them, the values of sensitivity and 

diagnostic specificity were 93.3% and 83.3% 86.0% and 93.1% respectively, and 92.3% and 92.5%. 

CONCLUSIONS: 

1. AMH concentrations in the blood serum of women with polycystic ovary syndrome are statistically 

significantly higher than those of AMH women without disease. 

2. Higher concentrations of AMH in PCOS women were found in each of the examined age ranges. 

3. The assessment of concentration of AMH in the blood serum may be an additional criterion for the 

diagnosis of polycystic ovary syndrome. 

 


