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  Transforming growth faktör-ß ailesine ait olan 

homodimerik glikoprotein bir hormondur. 

  Overde granüloza hücreleri tarafından üretilir.  

  Sikluslar arası ve siklus içi değişkenlik az. 

 

 

 

AMH  



 AMH sentezi primer folikülde 

başlar.  
 4 mm kadar olan preantral ve küçük 

antral folikülde pik yapar. 

 Folikül 8 mm çapa ulaştığında da 
ölçülemez olacak kadar azalır. 

  Atreziye uğrayan folikülde ve 

korpus luteumda AMH ekspresyonu 

izlenmez. 

AMH  





AMH  

    Başlangıç ve siklik dönüşüm göçlerini engelleyerek over rezervinin 

korunmasında ve ayrıca FSH tarafından aşırı folikül geliştirilmesini  
baskılayarak folikükogenezde kritik rol oynar. 



FSH reseptör up 

regulasyonu 

Aromataz aktivitesi  

Dominant 

folikül 
seçiminde FSH 
eşikdeğer artar 

Monofoliküler gelişiminde rolü olabilir!!!!! 
AMH knockout  fareler yüksek sayıda gelişen foliküle 

sahiptir. 



AMH yoksun fareler 

 Fertildirler. 

 Her gelişim evresinde artan sayıda büyüyen folikül. 
(Preantral,small antral ). 

 4. ayda daha az primordial folikül. Onüçüncü  ayda primordial 

folikül yok . 

 

 

 4. ayda over iki kat büyük. 
 

 Prematür olarak siklik menstrüasyonların kesilmesi.  



Granüloza Hc. Kültürüne AMH 
eklenmesi  

Aromataz biosentezini inhibe eder 

LH reseptör sayısını azaltır. 

Granüloza-luteal hücre proliferasyonunu 

engeller 
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OVER  AMH  İÇİN TEK KAYNAK 

T1/2= 27.6 h 



    PCOS ve AMH 

 Serum AMH düzeyi PCOS’ lu hastalarda 3 kat fazladır.  
 

 PCO de benzer sayıda primordial folikül bulunur fakat büyüyen 
ve atretik folikül sayısı ikiye katlamıştır.  

 AMH en çok preantral ve küçük antral foliküllerde eksprese olur. 

 

 

 

 

 

 

Fallat ME, (1997) Fertil Steril 67(5):962–965 

Pellatt L, J Clin Endocrinol Metab 2007 

Granuloza hücresi başına 
AMH üretimi PCOS lu 

hastalarda  artmıştır. 
!!!!!!!  (75 kat) 



Fertil Steril 2011;96:774–9. 



PCOS prevalans  

AMH (<4 ng/mL)   %21  

AMH (4–11 ng/mL)  %37 

AMH (>11 ng/mL)  %80 

AMH ARTIŞI PCOS RİSKİNİ ARTIRIR. 



AMH DÜZEYİ SENDROMUN 
ŞİDDETİ İLE KORELEDİR!!!! 



AMH düzeyi ile sendromun şiddeti 
arasında ilişki vardır.  



AMH düzeyi ile sendromun şiddeti arasında ilişki 
vardır.  
Amenore etyopatogenezinde AMH'nın etkisi olabilir. 

 





Yüksek   LH   

Artmış  AMH yanıtı 

        Foliküler gelişim inhibisyonu 

 

 

  
PCOS 
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(Granuloza hücre kültürü)  





 AMH 

  

    

 

Pellatt L, Reproduction. 2010; 

Androjenler küçük foliküllerin dönüşüm 
göçünü indükleyerek 

  Foliküler gelişim inhibisyonu  

PCOS 



Plazma AMH düzeyi ile vucut ağırlığı 
arasında korelasyon yoktur. 



ARTMIŞ AMH İNSÜLİN  DİRENCİ VE METOBOLİK SENDROMLA 
İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. 



AMH   

Hiperandrojenizm  Anovulasyon  

İnsülin direnci   



PCOS ile ilgili foliküler değişimler adelosan 

veya daha erken dönemde başlar. 



J Clin Endocrinol Metab, August 

2011, 96(8):E1262–E1267 





•PCOS AMH ↑ 

•POF  AMH ↓ 

Puberte / AMH  



PCOS 

HA OLİGO 
ANOVULASYON  

PCOS 

HA 
FN>19 

V 

AMH >35 pmol/L 

PCOS 

OLİGO 
ANOVULASYON  

FN>19 

V 

AMH >35 pmol/L 

Dewailly D, J Clin Endocrinol Metab 2010;95:4399–4405. 

PCOS -TANI/ AMH  







normal PCOM PCOS 

Midway 

??? 





   PCOM 

LH 
Hiper insülinemi  

   PCOS 

Hiperandrojenemi   





Carmina. AMH and normalization of menses in PCOS. Fertil Steril 2012. 

AMH seviyesindeki yaşla birlikte azalma ile birlikte 
anovulatuar hastaların bir kısmı ovulatuar oluyor.  



OKS kullanımı AMH düzeyini etkileyebilir!!!! 



HORMONAL KONTRASEPSİYON  OVER REZERV TESTLERİNİN  
DEĞERİNİ AZALTABİLİR.  KULLANIM SÜRESİ? DOZ?  



OKS kullanımı AMH düzeyini azaltır !!!! 



Egzersiz anovulatuar obez PCOS lu hastalarda 

AMH seviyesini azaltır. 



Direkt ovarian etki  







Normo-insülinemik Hiper-insülinemik 

AMH değişmiyor AMH azalıyor %29.5 

J Clin Endocrinol Metab 96: E821–E824, 2011 

Metformin tedavisi hiperinsülinemik 

hastalarda serum AMH seviyesini azaltır. 



Fertil Steril 2011;95:2342–6. 



LOD sonrası özellikle tedaviye olumlu yanıt veren 
hastalarda serum AMH seviyesi azalır.  
Bazal AMH seviyesi yüksek hastalın tedaviye  yanıtları 
daha düşüktür. 





 KOS agonist  

 KOS 

antagonist  

AMH   azalır 
Büyük folikül ↑ 

Küçük folikül↓ 

FSH↑ östrojen↑  

KOS ve AMH  



AMH promoter activite inhibitörleri  gelecekte PCOS  
tedavisinde foliküler gelişimin  gerilemesinde yeni bir yönelim  
sağlayabilir.  





GEBELİK ORANI İÇİN PREDİKTİF 
DEĞİL .  
ANCAK  İLERİ YAŞ İLE BERABER  
OLUMSUZ  SONUÇ İÇİN  
BAĞIMSIZ  BİR BELİRLEYİCİ 
OLABİLİR. 





La Marca et al. 2010 

AMH aşırı yanıt ve OHSS riskini 
belirlemede faydalıdır. 









Nelson. 2013. 

 Başlangıç dozunun kişisel olarak ayarlanmasında ve 

OHSS riskinin engellenmesinde faydalıdır.   

La Marca   2012. 

La Marca   2012. 





AMH kardiovasküler risk için marker olabilir. 



Sonuçlar  
 AMH, primordial follikül havuzunun tüketilme hızını yavaşlatarak koruyucu 

bir rol oynamaktadır.  
 FSH tarafından aşırı folikül geliştirilmesini inhibe ederek folikükogenezde 

kritik rol oynar. 

 AMH düzeyi ile sendromun şiddeti arasında ilişki vardır.  
 AMH PCOS tanısında kullanılabilir ???? 

 PCOS tedavisi izleminde kullanılabilir. 
Metformine yanıt verebilecek hastaların tespitinde faydalı olabilir.  
 Çok yüksek ve tedaviyle azalmayan AMH’ı olan hastalarda sonuçlar 

kötüdür. 
 IVF tedavisinde oosit sayısı ile korelasyon gösterir. 

  Aşırı yanıtlı hastaların belirlenmesinde ve engellenmesinde 
faydalıdır. 

 Gebelik prediksiyonunda yararsızdır. 
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