
Wygodne, Szybkie i Inteligentne

Hormon antymüllerowski (AMH)
Szybka ocena rezerwy jajnikowej

Punkt Opieki



Hormon antymüllerowski (AMH) jest członkiem nadrodziny transformującego czynnika wzrostu β (TGF-β).
W przypadku mężczyzn AMH jest wytwarzany w początkowym stadium rozwoju embrionalnego, co indukuje
regresję przewodu Müllera. W przypadku kobiet AMH jest wytwarzany w trakcie rozwoju pęcherzyków, który
jest wydzielany przez rekrutowane pęcherzyki preantralne i komórki ziarniste pęcherzyków antralnych.
Poziom AMH powoli zmniejsza się wraz z wiekiem od okresu dojrzewania i spada do najniższego poziomu
w okresie menopauzy.

Poziom AMH jest stabilny podczas cyklu miesiączkowego i maleje
wraz z wiekiem. Poziomy AMH odzwierciedlają zmiany w funkcji
rezerwy jajnikowej, która jest zmniejszona do 0,76-2,8 ng / ml
w wieku 46-50 lat.

AMH w połączeniu z AFC jest najbardziej czułym i specyficznym
wskaźnikiem oceny funkcji rezerwy jajnikowej, który może
bezpośrednio odzwierciedlać liczbę obecnie dostępnych
pęcherzyków.

Wytyczne

Zgodnie z opinią Komitetu ACOG w badaniach rezerwy jajnikowej:
Połączony AMH (lub FSH) i estradiol są najbardziej odpowiednim wskaźnikiem do badań przesiewowych
funkcji rezerwy jajnikowej w położnictwie i ginekologii

Sugerowano, że podstawowe poziomy hormonu folikulotropowego, liczba pęcherzyków antralnych
i poziomy hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) w surowicy są testami rezerwy jajnikowej, które mogą
spełnić ten wymóg, przy czym poziomy AMH w surowicy są najbardziej obiecującym parametrem.
Sugeruje się, że poziomy AMH w surowicy są predyktorem klinicznej ciąży w ART u starszych kobiet,
które są obarczone wysokim ryzykiem osłabionej reakcji jajników.
--- Clin Exp Reprod Med. 2016 Sep; 43(3): 139-145.

AMH jest wiarygodny, czuły i dokładny w ocenie rezerwy jajnikowej

Znaczenie kliniczne AMH
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Linia produktów AMH

mLabs® Immunometer
Immunofluorescencyjny

analizator ilościowy

mLabs® Smart
Wielokanałowy analizator mikro-

przepływów immunofluorescencyjnych

Wydajność

Szybki test: 4-8 minut

Precyzja: 0,5 ng/ml CV<12%

Czułość: 0,1 ng/ml

Próbka: 250 mL próbka surowicy,

Zakres pomiarowy: 0,1-25 ng/mL

Łatwy w obsłudze: przenośny, łatwy w użyciu

Łączność: WIFI i Ethernet dla LIS

Możliwość działania: 10 kolejnych testów na mLabs® Smart

Test mLabs® AMH wykazuje silną korelację z testem Roche Cobas® e411 AMH dla próbki surowicy.
Współczynnik korelacji wynosi 0,93 przy przecięciu 0,2595 ng / ml i nachyleniu 1,0029.
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Odzwierciedla status rozrodczy

Niezależny od cyklu miesiączkowego

Doskonała korelacja z AFC

Technologia MEMS+

Rewolucyjna metodologia

Niezawodne działanie

Dokładność i precyzja

Wyniki w 4-8 minut

Indywidualny test

Możliwość 10 kolejnych testów

Przenośny i łatwy w obsłudze

Wersja xxxxxxxxx

Zalety AMH Mikroprzepływy Szybki


