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Streszczenie

Wstęp. Pomiar stężenia hormonu antymüllerowskie-
go (AMH) we krwi służy do oceny rezerwy jajniko-
wej u kobiet i funkcjonowania komórek Sertoliego 
u mężczyzn. U chorych z wrodzonym przerostem 
nadnerczy (WPN) stwierdza się obniżoną płodność. 
W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych na 
temat stężeń AMH w surowicy krwi u chorych z WPN. 
Cel pracy. 1.Ocena stężeń AMH w surowicy krwi 
u chorych z WPN. 2.Analiza zależności pomiędzy stę-
żeniem AMH a stężeniem hormonów płciowych w su-
rowicy krwi u tych chorych. Materiał i metody. Bada-
nia wykonano u 68 osób z WPN w wieku 4–30 lat (śr. 
wiek:15,0 ± 6,4 lat), w tym u 12 mężczyzn i 27 chłop-
ców oraz 13 kobiet i 16 dziewcząt. AMH w surowicy 
krwi oznaczono metodą ELISA (Beckham Countler; 
USA), a estradiol, testosteron, LH i FSH metodą EC-
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Abstract

Background. Anti-müllerian hormone (AMH) con-
centration measurement is used to assess ovarian 
reserve in women and Sertoli cell function in men.In 
patients with congenital adrenal hyperplasia (CAH) 
fertility is reduced. There is a few data on serum AMH 
concentrations in CAH patients in the literature avail-
able. The aim of the study. 1. Assessment ofserum 
AMH in patients with CAH. 2. Analysis of relationship 
between AMH and sexual hormones serum con-
centrations in these patients. Material and meth-
ods. The studycomprised 68 CAH patients aged 
4-30 years (mean age:15,0 ± 6,4 years), including 
12 men, 27 boys and 13 women, 16 girls. Serum 
AMH was determined by ELISA method (Beckham 
Countler; USA), and estradiol, testosterone, LH and 
FSH by ECLIA (ROCHE, Switzerland). Results. Mean 
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Wstęp

Hormon antymüllerowski (Anti-Müllerian Hor-
mone, AMH), znany także jako czynnik hamujący 
Müllera (Müllerian-inhibiting substance, MIS; 
Müllerian inhibiting factor, MIF, Müllerian-inhib-
iting hormone, MIH), to glikoproteina należąca 
do rodziny transformujących czynników wzrostu 
TGF-β (transforming growth factor beta). Hormon 
ten wiąże się z receptorami (AMHR), które wyka-
zują ekspresję w przewodach Müllera, komórkach 
Sertoliego i Leydiga w jądrach oraz w komórkach 
ziarnistych jajnika. U ludzi gen kodujący AMH 
znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 19. 
Zidentyfikowano kilka genów regulujących pro-
dukcję AMH, takich jak: SF1, GATA1,WT1,DAX1 
i SOX9 [1]. 

Najwcześniej poznano rolę hormonu antymül-
lerowskiego jako czynnika mającego znaczenie 
w procesie różnicowania płci u płodów męskich 
[2–4]. Jednakże od roku 1990 wiadomo też, że 
AMH bierze udział w procesie rozwoju prean-
tralnych i małych antralnych pęcherzyków jajni-
kowych u płci żeńskiej [1]. Uważa się, że AMH 
odgrywa potencjalną rolę w zachowaniu rezerwy 
jajnikowej [1].

U kobiet pomiar stężenia AMH w surowicy krwi 
jest wykorzystywany jako biomarker rezerwy jajni-
kowej, niezmiernie przydatny w klinicznej ocenie 
płodności, monitorowaniu leczenia niepłodności, 
a także określeniu czasu wystąpienia menopauzy [5].

Hormon antymüllerowski pozwala na ocenę 
funkcjonowania jajników u kobiet z obniżoną rezer-
wą jajnikową w przypadkach przedwczesnego wy-
gaśnięcia ich czynności. Stwierdza się wtedy znacz-
nie obniżone stężenia AMH w surowicy krwi [3].

Ocena stężenia AMH w surowicy krwi może 
służyć także jako pomocny marker w rozpozna-
waniu zespołu policystycznych jajników (POCS) 
[6]. U chorych z PCOS notuje się podwyższone 
stężenia AMH w surowicy krwi, prowadzące do 
względnego braku FSH. U kobiet z wrodzonym 
przerostem nadnerczy jednym z odległych powi-
kłań choroby jest zespół policystycznych jajników, 
związany z wysokimi stężeniami testosteronu i an-
drostendionu we krwi [4,5]. 

Dane z piśmiennictwa wskazują na to, że u cho-
rych z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN) 
stwierdza się obniżoną płodność w porównaniu 
do populacji ludzi zdrowych. U kobiet z WPN 
przyczynami obniżonej płodności mogą być 
m.in. nieprawidłowa budowa pochwy, obniżona 

LIA (firma ROCHE). Wyniki. Śr. stężenia AMH w su-
rowicy krwi wynosiły: u chłopców 10,8 ± 10,3 ng/ml, 
u mężczyzn 10,2 ± 8,0 ng/ml, u dziewcząt 5,98 ± 7,4 
ng/ml, a u kobiet 5,12 ± 5,9 ng/ml i u większości ba-
danych były prawidłowe. U 15,4% chłopców nie wy-
kryto AMH w surowicy krwi, a u 20,9% dziewcząt i ko-
biet stężenia AMH były nieprawidłowe (zawyżone lub 
zaniżone). Stwierdzono istotną korelację pomiędzy 
stężeniem AMH a LH w surowicy krwi (r= - 0,9; p< 
0,05) u kobiet, a w grupie mężczyzn pomiędzy wie-
kiem a stężeniami AMH (r= -0,61; p< 0,05). Wnio-
ski. 1. Stężenia AMH we krwi u większości chorych 
osób z WPN są prawidłowe. 2. Nieobecność AMH we 
krwi u chłopców z WPN może świadczyć o uszko-
dzeniu jąder. Nieprawidłowe wartości stężeń AMH we 
krwi u dziewcząt i kobiet z WPN mogą wskazywać na 
zwiększone ryzyko zaburzeń płodności. 3. Nie stwier-
dza się istotnych zależności pomiędzy stężeniem 
AMH we krwi a stężeniami hormonów płciowych we 
krwi u chorych z WPN. Jedynie u kobiet występuje 
ujemna zależność pomiędzy stężeniem AMH a LH 
we krwi.
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serum AMH concentrations were: 10,8 ± 10,3 ng/ml 
in boys, 10,2 ± 8,0 ng/ml in men, 5,98  7,4 ng/ml in 
girls and 5,12 ± 5,9 ng/ml in women and were within 
normal ranges in most examined patients. In 15,4% 
of boys serum AMH concentrations were below de-
tection threshold and in 20,9% girls and women these 
values were abnormal (increased or decreased). Sig-
nificant correlation between serum AMH and LH was 
observed in women (r= - 0,9; p< 0,05) and in men 
serum AMH correlated with age (r= -0,61; p< 0,05). 
Conclusions. 1. Serum AMH concentrations in most 
of patients with CAH are normal. 2. The absence of 
AMH in serum of boys with CAH may suggest tes-
ticular failure. Abnormal values of serum AMH in fe-
male with CAH may indicate increased risk of infertil-
ity. 3. There is no statistically significant correlations 
between serum AMH and sexual hormones in CAH 
patients. Only in women a negative relationship be-
tween serum AMH and LH was found.
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aktywność seksualna, hiperandrogenemia, oligo-
menorrhea czyPCOS [7–13], a u mężczyzn azo-
ospermia, supresja osi podwzgórze-przysadka-go-
nady związana ze wzrostem stężeń androgenów 
nadnerczowych we krwi [14–20] oraz guzy typu 
testicular adrenal tumor (TART) [7,14,16,21,22]. 
Inne wymieniane przyczyny niepłodności u męż-
czyzn z WPN to nadmiar estrogenów i związany 
z tym zanik kanalików nasieniotwórczych, szkli-
wienie kanalików, zanik komórek śródmiąższo-
wych jądra, zmniejszenie sekrecji GnRH, deficyt 
lub brak komórek rozrodczych (Sertolli cell only) 
[23]. Badania wskazują także, że pacjenci z WPN 
wykazują niższą aktywność seksualną, nie wiążą 
się z partnerem, mają negatywny obraz samego 
siebie, niższą wiarę w siebie, ubogą towarzyskość 
i akceptację społeczną [8,11–13,16].

Pomiary stężeń AMH w surowicy krwi wykorzy-
stuje się do oceny funkcjonowania niedojrzałych 
komórek Sertoliego u chłopców z niebadalnymi 
palpacyjnie gonadami w okresie przedpokwita-
niowym [25–27]. AMH służy też do różnicowania 
pomiędzy wrodzonym brakiem jąder a niezstąpie-
niem jąder u chłopców z obustronnym wnętro-
stwem. To również cenny parametr świadczący 
o integralności jądra u dzieci z zaburzeniami in-
terseksualnymi [25]. Zaletą oznaczania tego spe-
cyficznego dla jąder markera jest to, że do oceny 
stężenia tego hormonu nie jest wymagana wcze-
śniejsza stymulacja gonad przez gonadotropiny. 
Gonady są jedynym źródłem produkcji AMH, nie 
wykryto bowiem pozajądrowego wydzielania tego 
hormonu [26,28].

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest da-
nych na temat stężeń AMH w surowicy krwi u cho-
rych mężczyzn i kobiet z wrodzonym przerostem 
nadnerczy [25,28,30].

Cel pracy

1. Ocena stężeń hormonu antymüllerowskiego 
w surowicy krwi u chorych z wrodzonym przero-
stem nadnerczy.

2. Analiza zależności pomiędzy stężeniem hor-
monu antymüllerowskiego a stężeniem hormonów 
płciowych w surowicy krwi u tych chorych.

Pacjenci i metody

Badania wykonano u 68 chorych z wrodzonym 
przerostem nadnerczy, w tym u 49 pacjentów 

z zespołem utraty soli i 18 pacjentów bez zespołu 
utraty soli z powodu niedoboru 21-hydroksylazy 
oraz u jednej chorej z niedoborem 18-hydroksyla-
zy. Do grupy badanej zakwalifikowano 39 chorych 
płci męskiej, w tym 12 mężczyzn i 27 chłopców 
oraz 29 chorych płci żeńskiej, w tym 13 kobiet 
i 16 dziewcząt. U wszystkich badanych rozpozna-
nie WPN zostało ustalone po urodzeniu. Chorzy 
pozostawali pod kontrolą Poradni Endokrynolo-
gicznych przy Katedrze i Klinice Pediatrii w Za-
brzu, Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dzie-
cięcej w Katowicach SUM w Katowicach i Klinice 
Endokrynologii Diabetologii Wieku Rozwojowego 
UM we Wrocławiu.

Zebrano szczegółowy wywiad chorobowy 
z uwzględnieniem wyników badań USG jąder 
u chłopców i mężczyzn (w kierunku testicular ad-
renal rest tumor, TART) oraz zaburzeń miesiączki 
u dziewcząt i kobiet.

Celem oceny stężenia hormonów w surowicy 
krwi u wszystkich badanych pobrano krew w go-
dzinach rannych (7.00–8.00) na czczo.Hormon an-
tymüllerowski (AMH)oznaczono metodą ELISA 
(firma Beckham Countler, USA). Wyniki stężeń 
hormonu antymülerowskiego w surowicy krwi od-
niesiono do zakresu norm pozyskanych z dostęp-
nego aktualnego piśmiennictwa według Grinspona 
i wsp. [97]. Do pomiarów stężeń AMH we krwi 
zastosowano przelicznik stężeń: 1 ng/ml = 7,14 
pmol/l. Ocenę stężenia estradiolu, testosteronu, LH 
i FSH w surowicy krwi wykonano metodą ECLIA 
(firma ROCHE).

Badanie to było prowadzone w ramach pracy 
doktorskiej i stanowi część szerszego opubliko-
wanego przez nas już badania [31]oceniającego 
rozwój somatyczny i płciowy chorych z wrodzo-
nym przerostem nadnerczy. Tak jak wyjaśniano 
już wcześniej, w badaniu [31] nie dobierano gru-
py kontrolnej zdrowych dzieci z kilku powodów. 
Wyniki badań hormonalnych rutynowo wyko-
nywanych w praktyce klinicznej porównywano 
do powszechnie obowiązujących zakresów refe-
rencyjnych norm dla poszczególnych hormonów, 
uwzględniając płeć i wiek badanych. Natomiast 
z uwagi na zbyt duże koszty odczynników badań 
laboratoryjnych, trudności techniczne i brak do-
datkowych funduszy wyniki oznaczeń hormonu 
antymülerowskiego odniesiono do zakresu norm 
z piśmiennictwa zagranicznego [26], ponieważ 
brakuje opracowanych norm dla oznaczeń tego 
hormonu w polskiej populacji dzieci i młodzieży.

Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
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w Katowicach (Uchwała Nr KNW/0022/KB1/1/1/11 
z dnia 18.01.2011r).

Opracowanie statystyczne
Uzyskane informacje zebrano w formie tabe-

larycznej i poddano analizie statystycznej. Bazę 
danych przygotowano w arkuszu kalkulacyjnym 
Excel firmy Microsoft, a następnie opracowano 
przy pomocy programu MedCalc ver.12.4.0.0. 

W obliczeniach statystycznych przyjęto po-
ziom istotności α = 0,05. W ocenie zgodności po-
służono się testem D’Agostino-Pearsona oraz histo-
gramami zmiennych z naniesioną krzywą Gaussa. 
Homogeniczność wariancji sprawdzono testem Le-
vene’a. Do oceny istotności statystycznej wykorzy-
stano testy nieparametryczne U Manna-Whitneya, 
ANOVA Rang Kruskala-Wallisa. Stosowano rów-
nież testy do porównań wielokrotnych i obliczo-
no współczynniki korelacji Rang Spearmana. Dla 
zmiennych skategoryzowanych wykonano analizę 
tabel wielodzielnych, obliczono Chi-kwadrat Pear-
sona i współczynniki korelacji Tau c Kendala.

Wyniki

Charakterystyka badanych
Średni wiek badanych wynosił 15,0 ± 6,4 lat 

(zakres wieku: 4–30 lat). Celem dokładnej analizy 
danych, uwzględniającej wiek i płeć, pacjentów 
podzielono na cztery grupy: chłopców, mężczyzn, 
dziewcząt i kobiet. W grupie chłopców średni wiek 
wynosił 13,1 ± 3,1 lat, w grupie mężczyzn 25,3  3,9 
lat, zaś w grupie dziewcząt 11,4 ± 3,6 lat, w gru-
pie kobiet 21,6 ± 3,1 lat. Najliczniejsza była grupa 
chłopców (39,7% badanych), następnie dziewcząt 
(23,5%), kobiet (19,1%) i mężczyzn (17,6%).

Na podstawie danych z wywiadu i dokumenta-
cji medycznej zanotowano, że ogółem u 32,4% ba-
danych występowały w przeszłości lub aktualnie 
objawy przedwczesnego dojrzewania płciowego 
(pubertas praecox).

W grupie chłopców cechy te obserwowano 
u 33,3%, a wśród mężczyzn u 25% badanych. 
Natomiast u dziewcząt objawy pubertas praecox 
występowały u 43,7%, a wśród kobiet u 23% ba-
danych. Czterech pacjentów płci męskiej miało 
przedwczesne dojrzewanie płciowe Gn-RH za- 
leżne.

Dziesięć pacjentek, co stanowiło 34,5% bada-
nych dziewcząt i kobiet, miało w przeszłości wy-
konaną plastykę krocza, a cztery z nich poddano 

w okresie pokwitania reoperacji z powodu zwężo-
nego lub zarośniętego wejścia do pochwy.

Wśród badanych dziewcząt z WPN pięć mie-
siączkowało, natomiast w grupie 13 dorosłych 
kobiet miesiączki występowały tylko u sześciu pa-
cjentek, co stanowiło 46,2 % badanych w tej gru-
pie. Ogółem u miesiączkujących pacjentek u 66% 
krwawienia były skąpe i nieregularne. 

W badaniu USG wykazano, że objętość jąder 
u mężczyzn była prawidłowa dla wieku (12–30 
ml). Średnia objętość jądra prawego wynosiła 30,5 
± 28,0 ml, a lewego: 23,5 ± 13,3 ml. W grupie 
chłopców średnia objętość jądra prawego wynosiła 
8,43 ±7,6 ml, a lewego: 8,44 ±7,8 ml.

Wyniki badań hormonalnych
Wyniki średnich stężeń badanych hormonów 

w surowicy krwi przedstawiono w tabeli I.
Uzyskane średnie wyniki pomiarów stężeń hor-

monu antymüllerowskiego w surowicy krwi mie-
ściły się w granicach normy i wynosiły odpowied-
nio: u chłopców 10,8 ± 10,3 ng/ml, u mężczyzn 
10,2 ± 8,0 ng/ml, u dziewcząt 5,98 ± 7,4 ng/ml, 
a u kobiet 5,12 ± 5,9 ng/ml (tab. I). 

U większości osób płci męskiej stężenia AMH 
w surowicy krwi były prawidłowe. U sześciu 
chłopców, co stanowi 15,4% badanych płci mę-
skiej, nie wykryto obecności hormonu antymül-
lerowskiego. Dwóch z nich miało guz typu TART 
i obniżone poniżej normy stężenia testosteronu we 
krwi.

U większości badanych płci żeńskiej wyniki 
stężeń AMH w surowicy krwi były także prawidło-
we. Jednakże u sześciu chorych dziewcząt i kobiet, 
co stanowi 20,9% badanych płci żeńskiej, wyniki 
stężeń AMH w surowicy krwi odbiegały od normy, 
w tym u czterech pacjentek (w wieku 17–29 lat) 
obserwowano podwyższone wartości stężeń AMH 
w surowicy krwi, a u dwóch kobiet wartości AMH 
we krwi były znacznie obniżone poniżej normy.

Średnie stężenia testosteronu w surowicy krwi 
także były prawidłowe i w grupie chłopców wy-
nosiły 172,46 ± 141,7 ng/dl, u mężczyzn 405,2 ± 
119,2 ng/dl, zaś w grupie dziewcząt 48,5 ± 46,6 
ng/dl, a u kobiet 72,5 ± 88,0 ng/dl (tab. I). Jednakże 
u 10 pacjentek (w wieku 9–27 lat) stężenia testo-
steronu były podwyższone, większość z nich nie 
miesiączkowała. 

Średnie stężenia estradiolu u dziewcząt wyno-
siły 55,54 ± 46,5 pg/ml, a u kobiet 69,37 ± 111,3 
pg/ml i mieściły się w normie (tab. I).

Średnie stężenia LH w surowicy krwi nie od-
biegały od normy we wszystkich badanych gru-
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Tabela I. Średnie stężenia hormonów w surowicy krwi u badanych chorych  z wrodzonym przerostem nadnerczy
Table I. Mean serum hormones concentrations in examined patients with congenital adrenal hyperplasia

Grupy
badanych

z WPN
Chłopcy Mężczyźni Dziewczynki Kobiety

Wartość 
średnia całej 

grupy

FSH
(n K: 1,7–13,4 

mlU/ml,
n M: 2,0–9,2 

mlU/ml)

4,1
±5,1

(0,19–25,7)

4,8
±2,3

(1,6–9,2)

3,9
±2,3

(0,4–7,9)

8,6
±14,4

(0,1–52,0)

5,0
±7,3

(0,1–52,0)

LH
(n K: 2,4–12,6 

mlU/ml,
n M: 1,5–9,0 

mlU/ml)

4,08
±4,8

(0,01–17,0)

4,01
±2,6

(1,4–8,7)

2,7
±3,4

(0,1–9,7)

4,6
±7,0

(0,1–26,3)

3,8
±4,7

(0,01–26,3)

Testosteron
(n K: 6,0–86,0 

ng/dl,
n M: 270–1100 

ng/dl)

172,46
±141,7

(2,55–382,4)

405,2
±119,2

(233,6–579,0)

48,5
±46,6

(2,5–115,0)

72,5
±88,0

(2,56–289,8)

127,0
±169,8

(0,2–579,0)

Estradiol
(n: 12,5–166,0 

pg/ml)
– –

55,5
±46,4

(15,7–164,0)

69,3
±111,3

(5,0–391,0)

61,6
±80,3

(5,0–391,0)

AMH
(n K: 1,0–10,0 ng/
ml, n M: 0,7–240 

ng/ml)

10,8
±10,2

(0,0–30,4)

10,2
±8,0

(1,18–30,4)

5,9
±7,4

(0,8–29,7)

5,1
±5,9

(0,09–14,4)

9,0
±8,9

(0,0–30,4)

pach i wynosiły u chłopców 4,08 ± 4,8 mUI/ml, 
u mężczyzn 4,01 ± 2,7 mUI/ml, u dziewcząt 2,8 ± 
3,4 mUI/ml, a u kobiet 4,6 ± 7,0 mUI/ml. Podobnie 
było ze średnim stężeniem FSH, które wynosiło 
w surowicy krwi u chłopców 4,16 ± 5,2 mUI/ml, 
u mężczyzn 4,87 ± 2,3 mUI/ml, u dziewcząt 3,9 ± 
2,4 mUI/ml, a u kobiet 8,7 ± 14,5 mUI/ml (tab. I). 

Zaobserwowano istotną statystycznie zależ-
ność pomiędzy stężeniem hormonu antymülle-
rowskiego a stężeniem LH (r= - 0,9; p< 0,05) we 
krwi u kobiet. W pozostałych grupach pacjentów 
nie stwierdzono znamiennych statystycznie za-
leżności pomiędzy stężeniami we krwi analizowa-
nych hormonów (tab. II).

W grupie mężczyzn zaobserwowano istotną 
statystycznie ujemną korelację pomiędzy wiekiem 
a stężeniami hormonu antymüllerowskiego we 
krwi (r= -0,61; p< 0,05) (ryc. 1).

Nie stwierdzono zależności pomiędzy AMH 
we krwi a objętością jąder i stopniem dojrzałości 
płciowej zarówno w grupie chłopców, jak i męż-

czyzn. Nie stwierdzono także istotnych statystycz-
nie różnic w stężeniach AMH we krwi w obu tych 
grupach. Jednakże u trzech pacjentów, którzy mie-
li w przeszłości objawy przedwczesnego dojrzewa-
nia płciowego, poziomy AMH we krwi były bardzo 
niskie.

Omówienie

Hormon antymüllerowski u płci męskiej jest 
wydzielany przez komórki podporowe Sertoliego 
kanalików nasiennych, natomiast u płci żeńskiej 
przez komórki ziarniste jajnika [3,5,32].

Zmiany stężeń AMH zależą od wieku i stadium 
rozwoju płciowego. Wydzielanie AMH przez ko-
mórki Sertoliego jąder jest intensywne przez cały 
okres dzieciństwa. Maksymalne wydzielanie tego 
hormonu stwierdza się między 12 a 16 tygodniem 
życia, a jego poziom wzrasta do 2 roku życia, na-
stępnie stężenia AMH obniżają się i pozostają na 
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stosunkowo stałym poziomie do okresu pokwi-
tania, kiedy to następuje ponowne stopniowe 
zmniejszanie się stężeń tego hormonu (najczęściej 
pomiędzy II a III stadium dojrzewania płciowego 
według skali Tannera). Jest to spowodowane rady-
kalnymi zmianami w morfologii i funkcji komórek 

Sertoliego, zachodzącymi w okresie dojrzewania. 
Wraz z pokwitaniem dochodzi do wzrostu pozio-
mu testosteronu we krwi, a wraz z nim do nasi-
lenia ekspresji receptorów androgennych na ko-
mórkach Sertoliego, w wyniku czego komórki te 
z niedojrzałej proliferującej postaci produkującej 

Tabela II. Korelacje pomiędzy stężeniami hormonu antymüllerowskiego  (AMH) we krwi a stężeniami: testosteronu, 
estradiolu, LH i FSH we krwi u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy
Table II. Correlations between serum concentrations of anti-müllerian hormone (AMH) and: testosterone, estradiol, LH, FSH 
in patients with congenital adrenal hyperplasia

Grupy
badanych

z WPN

Hormon 
antymüllerowski

Testosteron
(ng/dl)

Estradiol
(pg/ml)

LH
(IU/ml)

FSH
(IU/ml)

Chłopcy AMH
(ng/ml)

r=0,01
p=0,94

r=0,01
p=0,95

r=0,13
p=0,55

Mężczyźni AMH
(pg/ml)

r=0,29
p=0,38

r=0,10
p=0,79

r=-0,03
p=0,93

Dziewczęta AMH
(ng/ml)

r=0,26
p=0,40

r=-0,34
p=0,29

r=0,39
p=0,23

r=0,19
p=0,57

Kobiety AMH
(ng/ml)

r= 0,11
p= 0,89

r= -0,1
p= 0,87

r= -0,9
p<0,05

r=- 0,70
p= 0,19

Ryc. 1. Korelacja pomiędzy wiekiem a stężeniami AMH we krwi badanych mężczyzn
Fig. 1. Correlation between age and serum AMH in examined men
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AMH przekształcają się w dojrzałą nieproliferu-
jącą postać, która traci zdolność produkcji tego 
hormonu. W wyniku tych zmian po okresie doj-
rzewania i u dorosłych mężczyzn AMH jest niski 
lub niewykrywalny (stanowi ok. 3–4% poziomu 
stwierdzanego u noworodków) z powodu tłumio-
nej produkcji AMH przez testosteron, a komórki 
Sertoliego od tego czasu głównie wspierają proces 
spermatogenezy. Przejściowy wzrost aktywacji osi 
podwzgórze-przysadka-gonady i w konsekwencji 
wysokie stężenie testosteronu w życiu płodowym 
oraz w pierwszych miesiącach życia, ze względu 
na niewrażliwość receptorową komórek Sertoliego 
na androgeny w tym okresie, nie powodują spadku 
AMH, którego stężenie we krwi pozostaje wysokie 
[25,26,28].

Nasze badanie wykazało, że stężenie hormonu 
antymüllerowskiego u większości chorych z wro-
dzonym przerostem nadnerczy nie odbiega od 
normy. Pomiar stężenia hormonu antymüllerow-
skiego był wykonywany w grupie 35 pacjentów, 
w tym u 23 chłopców i 12 mężczyzn. U sześciu 
chłopców w wieku 5–15 lat, w I–III stadium roz-
woju płciowego według Tannera, nie wykryto we 
krwi AMH. Może to świadczyć bądź o uszkodzeniu 
jąder u dwóch z nich, którzy mieli bardzo niskie 
stężenia testosteronu we krwi i stwierdzoną obec-
ność TART, bądź o przedwczesnym dojrzewaniu 
komórek Sertoliego pod wpływem wysokich stę-
żeń androgenów. 

Zależność pomiędzy zmianami stężeń hormo-
nu antymüllerowskiego a okresem rozwoju osob-
niczego oceniali w swoich badaniach Aksgleade 
i wsp. [28]. Przeanalizowali oni sekrecję hormonu 
antymüllerowskiego u 1027 zdrowych pacjentów 
w wieku 0–69 lat, będących w różnych okresach 
rozwoju płciowego (od okresu niemowlęcego do 
pełnej dojrzałości). Średnie stężenie AMH we 
krwi w całej badanej grupie wynosiło 148 pmol/l 
(20,72 ng/ml). W badanej przez nas grupie chorych 
średnie wartości stężeń AMH były o połowę niż-
sze i wynosiły dla płci męskiej 10,6 ng/ml, w tym 
u chłopców 10,8 ng/ml, a u mężczyzn 10,23 ng/ml. 
Pomimo tego, że średnie wartości stężeń AMH we 
krwi u tych chorych mieściły się w granicach nor-
my, zauważono zdecydowaną różnicę pomiędzy 
stężeniami tego hormonu w porównaniu z bardzo 
dużą grupą zdrowych mężczyzn w cytowanym wy-
żej artykule, co być może świadczy o toczącym się 
u pacjentów z WPN powolnym procesie destrukcji 
tkanki jądrowej.

Cytowani autorzy [28] wykazali, że w okresie 
dojrzewania stężenia AMH we krwi obniżały się 

z wiekiem pacjentów, a wraz ze stopniem awan-
sowania dojrzewania (oceniano powiększanie się 
jąder) ten spadek był wyraźniejszy. Z kolei pozio-
my LH, FSH i testosteronu we krwi podwyższały 
się z wiekiem. Zaobserwowano też, że spadek stę-
żeń hormonu antymüllerowskiego wyprzedzał kli-
niczne oznaki początku pokwitania. Zanotowano, 
że w I stadium rozwojowym według skali Tanne-
ra (G1) stężenie AMH pozytywnie korelowało ze 
stężeniem LH we krwi, natomiast nie obserwowa-
no korelacji z FSH i testosteronem. W stadium G2 
i G3 występowała ujemna znamienna korelacja 
pomiędzy stężeniem AMH we krwi a LH, FSH i te-
stosteronem, z tym że w stadium G3 korelacja ze 
stężeniem LH we krwi była na granicy znamienno-
ści statystycznej. W stadium rozwojowym G4 i G5 
ponownie nie obserwowano korelacji pomiędzy 
stężeniem AMH a ocenianymi wyżej hormonami 
we krwi [28].

W naszym badaniu także wykazano ujemną 
korelację pomiędzy stężeniami hormonu antymül-
lerowskiego a wiekiem w grupie mężczyzn, nato-
miast nie stwierdzono zależności pomiędzy AMH 
a objętością jąder i stopniem dojrzałości płciowej 
zarówno w grupie chłopców, jak i mężczyzn. Nie 
stwierdzono także korelacji pomiędzy stężeniem 
AMH a stężeniem testosteronu, LH i FSH we krwi, 
co być może wynikało ze zbyt małej liczebnie gru-
py pacjentów. 

U pacjentów z wrodzonym przerostem nad-
nerczy, zwłaszcza ze słabą kontrolą hormonalną, 
obserwuje się przyspieszenie tłumienia produkcji 
AMH przez testosteron. Wysokie stężenia testo-
steronu mogą stymulować receptory androgenne 
i wywoływać przedwczesne dojrzewanie niedoj-
rzałych komórek Sertoliego, w wyniku czego do-
chodzi do obniżenia stężenia AMH w surowicy 
krwi [25].

U badanych przez nas chorych nie stwierdzi-
liśmy znamiennych statycznie korelacji pomiędzy 
stężeniami hormonu antymüllerowskiego a stęże-
niem testosteronu we krwi we wszystkich bada-
nych grupach chorych. Jednakże u jednego doro-
słego pacjenta zanotowano bardzo niski poziom 
AMH przy wysokim poziomie testosteronu i obec-
ności TART. 

Podobne wyniki w swoich badaniach w grupie 
chłopców z WPN przedstawili Martinez-Aguayo 
i wsp. [25], stwierdzając najniższe wartości stęże-
nia AMH we krwi u pacjenta z najwyższym podsta-
wowym stężeniem testosteronu i z obustronnymi 
guzami jąder, co mogło świadczyć o zbyt słabym 
przestrzeganiu prawidłowego leczenia. 
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Negatywną korelację pomiędzy stężeniem te-
stosteronu a AMH w surowicy krwi obserwuje się 
także w GnRH- zależnym i GnRH - niezależnym 
przedwczesnym dojrzewaniu płciowym. To zdaje 
się potwierdzać, że androgeny mogą być odpowie-
dzialne za obniżenie stężenia AMH we krwi nieza-
leżnie od wieku i poziomu gonadotropin, a ujemny 
efekt wpływu androgenów przeważa nad dodatnim 
efektem działania FSH w okresie dojrzewania [26].
Podobne spostrzeżenia podali Aksglaede i wsp. 
[28], wskazując, że u chłopców z przedwczesnym 
dojrzewaniem płciowym stężenia AMH we krwi 
były niższe w porównaniu do zdrowych chłopców 
w tym samym wieku.

W naszym badaniu porównaliśmy średnie stę-
żenia hormonu antymüllerowskiego we krwi u pa-
cjentów z objawami i bez objawów przedwczesne-
go dojrzewania płciowego. Nie zaobserwowaliśmy 
istotnych różnic w stężeniach AMH we krwi w gru-
pach chłopców i mężczyzn, natomiast aż u trzech 
pacjentów z objawami przedwczesnego dojrze-
wania płciowego w wywiadzie poziomy AMH we 
krwi były bardzo niskie.

Inni autorzy [25] zaobserwowali istotnie niższe 
wartości stężeń AMH we krwi u pacjentów z guza-
mi typu TART w jądrach w porównaniu do pacjen-
tów bez tych zmian.

W niniejszej pracy nie wykazaliśmy istotnych 
korelacji pomiędzy stężeniami AMH we krwi 
a obecnością guzów typu TART w jądrach u chłop-
ców i mężczyzn. Nie stwierdziliśmy także istot-
nych różnic w poziomach AMH w surowicy krwi 
w grupach z guzami TART i bez TART. Jednakże 
u dwóch pacjentów z obustronnym guzem TART 
nie wykryto obecności AMH, a u kolejnych sześciu 
wartości stężeń AMH były bardzo niskie.

U kobiet AMH jest produkowany przez komór-
ki ziarniste pęcherzyków pierwotnych, preantral-
nych i małych antralnych. Obecność tego hormonu 
u płodów żeńskich stwierdza się od ok. 36 tygo-
dnia ciąży. W okresie płodowo-noworodkowym 
występuje wzmożona synteza AMH. Jego poziom 
we krwi wzrasta do 3 miesiąca życia u dziewcząt, 
po czym zmniejsza się i utrzymuje się na stałym 
niskim poziomie do okresu pokwitania, kiedy to 
ponownie wzrasta. Po 25 roku życia następuje po-
nowny spadek AMH do bardzo niskich bądź nie-
wykrywalnych wartości w okresie pomenopauzal-
nym. Stężenia AMH w surowicy kobiet korelują 
z liczbą pęcherzyków antralnych [4,5].

U większości naszych chorych z WPN dziew-
cząt i kobiet stężenia AMH we krwi były prawi-
dłowe. Jednakże aż 20% badanych miało wyniki 

odbiegające od normy. U czterech pacjentek zaob-
serwowano podwyższone wartości stężeń AMH 
we krwi, a u dwóch kobiet wartości AMH we krwi 
były znacznie obniżone.

Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wy-
kazują, że w przypadku zespołu policystycznych 
jajników u kobiet stwierdza się podwyższone stę-
żenia AMH we krwi. Na przykład jedni z autorów 
[6] na podstawie dużego przekrojowego badania 
117 kobiet w wieku 20–40 lat konstruując krzy-
we ROC ustalili, że stężenie AMH w surowicy 
krwi powyżej 3,15 ng/ml stanowi punkt odcięcia 
pozwalający na postawienie diagnozy PCOS przy 
70,37% czułości i 77,36% specyficzności. Inni au-
torzy uważają, że poziom AMH powyżej 7,7 ng/ml 
[33] jest charakterystyczny dla kobiet z PCOS. Jesz-
cze inni autorzy twierdzą na podstawie własnych 
badań [34], że poziom odcięcia AMH we krwi dla 
diagnozy tego zespołu wynosi 3,5 ng/ml.

Oncul i wsp. [35] badali, czy na podstawie wy-
ników oznaczeń AMH we krwi można zróżnicować 
zespół policystycznych jajników z późno ujawnia-
jącą się formą wrodzonego przerostu nadnerczy 
(late onset form congenital adrenal hyperplasia, 
LOCAH). Wyniki ich badań wykazały, że poziom 
AMH w surowicy krwi nie pozwala na odróżnie-
nie LOCAH od zróżnicowanych form PCOS, ale 
może być przydatny w przypadku PCOS, gdy są 
spełnione wszystkie trzy kryteria rozpoznania tego 
zespołu, tj. zmiany morfologiczne w jajnikach, oli-
gomenorrhea i hiperandrogenizm. Nadal więc test 
stymulacji z ACTH pozostaje kluczowy w ustala-
niu diagnozy późno ujawniającej się postaci WPN. 
U badanych przez nich 25 kobiet z LOCAH średnie 
stężenia AMH w surowicy krwi wynosiły 4,43 ± 
1,29 ng/ml, zaś u 105 kobiet z PCOS spełniających 
wszystkie trzy kryteria diagnostyczne średnie stę-
żenie AMH we krwi było znacznie wyższe i wyno-
siło 8,12 ± 1,82 ng/ml (p< 0,001).

U badanych przez nas chorych z WPN średnie 
stężenia AMH we krwi wynosiły u dziewcząt 5,1 
ng/ml, a u kobiet 5,9 ng/ml. U tych, u których war-
tości tego hormonu we krwi były znacznie wyższe, 
można przypuszczać, że rozwija się zespół PCOS, 
który jest jednym z częstszych powikłań tej cho-
roby.

Z kolei dwie kobiety badane przez nas, u któ-
rych stężenia AMH we krwi były znacznie obni-
żone w stosunku do normy, najpewniej miały ob-
niżoną rezerwę jajnikową. Uważa się bowiem, że 
hormon antymüllerowski jest czułym markerem 
stanu rezerwy jajnikowej [1,3].Według niektórych 
autorów [5] AMH ma przewagę nad inhibiną B 
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