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AMH 

● TGF-b ailesinden bir glikoproteindir. 

● Sadece gonadal dokudan üretilir. 

Erkekte sertoli hücrelerinden 
Müllerien kanal regresyonu 

Kadınlarda ovaryan granüloza hücrelerinden 
Sadece gelişmekte olan foliküllerin (preantral ve küçük antral) 

granüloza hücreleri tarafından üretilir. 

Bu büyüklükteki fonksiyone foliküllerin yansıması 

olarak kabul edilir. 

Ovaryan rezerv marker’ı olarak kullanılır. 



Folliküllerden AMH Ekspresyonu 

● İnsan overlerinde dişi fetüste  

36. gestasyon haftasından  

menopoza kadar granüloza  

hücrelerinden (GC) AMH  

üretilmektedir. 

● Primordial moleküllerden AMH  

salınımı yok. 

● Sentez primer folikülde başlar. 

● En fazla salınım GC’de 4 mm’ye kadar olan preantral ve 

küçük antral foliküllerden olmaktadır. 

● AMH konsantrasyonları artan folikül çapıyla giderek azalır. 

● Büyük antral folikülde (>8 mm) AMH salınımı 

ölçülemeyecek düzeydedir. 

● Atreziye uğrayan folikülde ve corpus luteumda AMH 

ekspresyonu izlenmez. 



La Marca. Hum Reprod 2010 



AMH Serum Seviyeleri 

● AMH sadece ovaryan orijinlidir. T1/2 = 27.6 h 

● Fetüste algılanamayan düzeydedir. 

● Başlangıçta doğumdan sonra haftalar içinde hafif 
bir artış olur. 

● Daha sonra AMH seviyeleri artar. Geç pubertede 
pik seviyeye erişir. 

● Reprodüktif yaşam boyunca progresif kademeli 
azalır. 

● Menopozdan sonra tespit edilemeyecek seviyeye 
iner. 

Griesinger. J Clin Endocrinol Metab, 2012 



La Marca. Hum Reprod 2010 



Siklus Boyunca AMH Seviyeleri 

● Serum AMH  

konsantrasyonları  

menstruel siklus  

boyunca önemli  

oranda değişiklik  

göstermez. 

● Seviyesi siklusun  

herhangi bir günü ölçülebilir. 

● Yaş, FSH, AFC ile kombine edildiğinde ovaryan 

rezerv için güvenilir bir marker oluşturur. 

La Marca. Hum Reprod 2010 



AMH Seviyeleri ve Klinik Uygulamaları 

●  Ovaryan rezerv marker’ı  

● KOH’ta ovaryan yanıt marker’ı 

● Ovaryan disfonksiyon marker’ı 

PCOS 

• OI ve KOH protokol başarısının tahmini 

• OHSS’den kaçınma 

POF 

• AMH ölçülemez seviyededir. 

● AMH seviyeleri ile geri kalan folikül havuzu arasında 

kuvvetli bir korelasyon vardır. 

● İlerleyen yaşla azalan ovaryan rezervin ilk belirtecidir. 

Streuli I, 2009 

Karl L, 2011 



AMH’nın Ovaryan Disfonksiyondaki 

Rolü 

Ortalama AMH serum seviyeleri PCOS’ta yüksek,  

POF’ta düşüktür. 

La Marca, 2010 



AMH’nın Normal Overdeki 

Fonksiyonu 
● İnisiyal ve siklik 

recruitment’ı 

engelleyerek over 

rezervinin 

korunmasında 

● FSH’ya folikül 

duyarlılığını 

azaltarak  

● FSH tarafından 

aşırı folikül 

gelişimini baskılar, 

böylece 

folikülogenezde 

kritik rol oynar. 

La Marca, 2010 



AMH Seviyeleri ve PCOS 

● Serum AMH seviyeleri PCOS’lu hastalarda, normal overleri 

olanlara göre 2-3 kat artmıştır. 

● AMH seviyeleri PCOS özellikleriyle koreledir. 

Laven JSE, et al. J Clin Endocrinol Metab 2004 



AMH Seviyeleri ve PCOS 

● AMH seviyeleri anovPCO’lularda bir granüloza 

hücresinde normal overi olanlara göre 75 misli daha 

fazladır. 

● Artmış AMH konsantrasyonları: her bir foliküldeki 

AMH üretimindeki artıştan dolayıdır.  

Sadece folikül sayısındaki artışın bir sonucu değildir. 

Pellatt L, J Clin Endocrinol Metab 2007 



AMH Seviyeleri ve PCOS 

● AMH seviyeleri sendromun şiddetiyle koreledir. 

ovPCO’da anovPCO gruba göre daha az 

seviyededir. 

Pigny, 2006 

● PCOS’taki AMH üretimindeki artışın sebebi 

bilinmemektedir. 

Androjen, insülin veya bilinmeyen bir faktör buna 

yol açabilmektedir. 

● AMH ölçümünün PCOS tanısında kullanılmasının 

spesifitesi %92, sensitivitesi %67 bulunmuştur. 

Lin. Fertil Steril 2011 



AMH ve PCOS 

● PCO morfolojisi olan hastalar kontrol grubundan daha 

yüksek AMH seviyelerine sahiptir. 

AMH PCOS Prevalansı 

<4 ng/ml %21 

4-11 ng/ml %37 

>11 ng/ml %80 

(n=290) 

● AMH artışı PCOS riskini arttırır. 

İnsülin rezistansı veya metabolik sendrom riskini 

etkilemez. 

● PCOS tanısının güvenle yapılabileceği bir cut-off 

değeri henüz tespit edilmemiştir. 
Lin. Fertil Steril 2011 



PCOS – Artmış AMH Üretimi 

● Sebebi bilinmemektedir. 

● Anovulasyon – Hiperandrojenizm – İnsülin 

direnci ile ilişkili faktörler etkili olabilir. 

● AMH androjen seviyeleri ile pozitif koreledir. 

● Hiperandrojenizm ve PCO’lu kadınlarda AMH 

seviyeleri, PCO’lu ve normal androjeni olan 

kadınlara göre daha yüksektir. 

● Yüksek AMH seviyeleri , artmış testosteron ve LH 

düzeyi ile direkt ilişkilidir. 

Elder-Geva, 2005 

Qiau J, Hum Repro Update 2011 



PCOS – Artmış AMH Üretimi 

● İnsülin: PCOS’ta AMH artışına neden olabilecek 

bir diğer faktördür. 

● Hiperinsülinemi anovPCO’lu kadınları ovuPCO’lu 

kadınlardan daha fazla etkilemektedir.  

İnsülin seviyelerindeki azalma ile ovulatuar 

sikluslar geri gelmektedir. 

● AMH ile insülin direnci arasında direkt 

korelasyon olduğu gözlenmiştir. 

● Serum AMH seviyeleri PCOS’lu kadınlarda LH 

seviyeleri ile koreledir. 
La Marca, 2004 

Luciano, 2010 



Yüksek LH 

Artmış AMH yanıtı 

Foliküler gelişim inhibisyonu 

PCOS 

Pellatt L, Reproduction 2010 

Androjenler 

Artmış AMH yanıtı 

Foliküler gelişim inhibisyonu 

PCOS 

● Sonuçta AMH’nın PCOS’ta anovulasyona katkıda 

bulunarak folikülogeneziste majör inhibitör role sahip 

olduğu görülmektedir. 

● PCOS’ta artmış AMH’nın nedenini anlama, anovulasyon 

mekanizmasının ipuçlarını verebilir. 



PCOS Patofizyolojisinde AMH 

Yüksekliği 

● Bozulmuş folikülogenezisin bir sonucu 

olabilir (küçük antral foliküllerin birikimi). 

● Veya bu durumun sebebi olabilir (AMH 

foliküler büyümeye geçişi inhibe eder). 

● Eğer AMH’nın PCOS’taki foliküler gelişimdeki 

bozulmanın sebebi olduğu gösterilebilirse, 

AMH- antagonistlerinin geliştirilmesiyle yeni 

bir tedavinin temelleri oluşturulabilir. 



AMH seviyeleri sendromun şiddeti ile 

ilişkilidir. 

AMH seviyelerine göre PCOS’lu kadınlar: 

● 1. Grup: ● Yüksek AMH seviyelerine sahip 

● Tedavi ile seviyeleri azalmayan 

● OI’na daha az cevap verenlerden oluşur. 

● 2. Grup: ● AMH seviyeleri daha az yüksek olan 

● Tedavi ile seviyeleri azalan 

● OI’na cevabı daha iyi olanlardan oluşur. 

● İnsülin direnci olan PCOS’lularda, normal insülin direnci 

olanlara göre AMH seviyesi daha fazla 

● Amenoreik PCOS’lularda, oligomenoreiklere göre AMH 

daha yüksek 

Pellatt L, Reproduction 2010 



Plazma AMH düzeyi ile vücut ağırlığı arasında  
korelasyon yoktur.  





● AMH yaşla azalmaktadır. 

● PCOS’lu hastalarda ovaryan yaşlanma prosesi daha geç 

oluşmaktadır. 

● Yüksek AMH seviyeleri primordial folikül havuzunun 

tükenmesini inhibe etmektedir. 



AMH <4 ng/ml: Ovulatuar fonksiyonla ilişkili 

AMH seviyesi yaşla 

birlikte azalmaktadır. Bu 

esnada anovulatuar 

hastaların bir kısmı 

ovulatuar olmaktadır.  

Carmina. Fertil Steril 2012  



OKS 

kullanımı 

AMH düzeyini 

azaltır. 



Egzersiz anovulatuar obez PCOS’lu hastalarda 
AMH seviyesini azaltır.  





Metformin tedavisi hiperinsülinemik hastalarda serum 

AMH seviyesini azaltır.  

J Clin Endocrinol Metab 96: E821–E824, 2011  

Normo-insülinemik  

AMH değişmiyor  

Hiper-insülinemik  

AMH azalıyor %29.5   



Fertil Steril 2011;95:2342–6.  



Preantral folikül 

Antral folikül 

Reproduction, 2010 



KOH ve AMH  

KOH agonist  

KOH 

antagonist  

Büyük folikül   

Küçük folikül   

FSH  östrojen   

AMH azalır  



● AMH seviyeleri , başlangıç dozunun kişisel olarak ayarlanmasında 

ve OHSS riskinin engellenmesinde faydalıdır.  

● AFC ve serum AMH seviyeleri birbiri ile koreledir ve gonadotropin 

stimülasyonuna ovaryan cevabı tahmin etmede kullanılabilir. 

Nelson, 2013 



Sonuç: PCOS-AMH 

● AMH, primordial folikül havuzunun tüketilme 

hızını yavaşlatarak, over rezervini koruyucu 

bir rol oynamaktadır. 

● FSH tarafından aşırı folikül geliştirilmesini 

inhibe ederek folikülogenezde kritik rol oynar. 

● AMH düzeyi ile PCOS’un şiddeti arasında 

ilişki vardır. 

● IVF tedavisinde oosit sayısı ile korelasyon 

gösterir. Aşırı yanıtlı hastaların belirlenmesi 

ve engellenmesinde faydalıdır. 



Sonuç: PCOS-AMH 
● AMH, PCOS tanı, sınıflama ve tedavi izleminde kullanılabilir. 

● AMH over üzerinde inhibitör bir rol oynamaktadır. AnovPCOS’ta 

GC’den artmış AMH üretimi, folikül gelişimini kesintiye 

uğratmaktadır. 

● PCOS’da infertilite tedavisinde reprodüktif cevabın arttırılması 

için AMH’nın azaltılması önemli görünmektedir. 

● En yüksek AMH konsantrasyonuna sahip olanlar tedaviye en 

fazla rezistan göstermektedirler. 

● Çok yüksek AMH konsantrasyonları foliküldeki normal işleyişi 

önlemektedir. 



Sonuç: PCOS-AMH 

● Gelecekteki amaç: Diagnostik işlemleri kapsayan 

cut-off değerlerinin bulunmasıdır. 

Genel olarak ovaryan rezervin değerlendirilmesi 

KOH’ta ovaryan cevabın tahmin edilmesi 

Ovaryan disfonksiyonun değerlendirilmesi  

(PCOS, POF, vs.) 

● Özetle AMH, ovaryan patofizyolojiyi anlamamızı 

artıracak potansiyele sahiptir. 

Ancak AMH’nın temel fizyolojisi ve klinik etkilerinin 

daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. 




