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Lista de 
abreviações



AFC Contagem de folículos antrais

ELISA Ensaio Imunoenzimático

FSH Hormônio folículo estimulante

FIV Fertilização in vitro

GnRH Hormônio liberador de gonadotrofina

HAM Hormônio anti-Mülleriano

SHO Síndrome de hiperestimulação ovariana

SOP Síndrome do ovário policístico

TCC Teste de desafio com citrato de clomifeno



1. Introdução



A mulher nasce com cerca de 2 milhões de folículos, mas no início da menarca (primei-

ra menstruação), apenas cerca de 400.000 folículos sobram devido à morte que ocor-

re naturalmente com o passar do tempo (atresia folicular). Com o passar dos anos, o 

ritmo de perda de folículos começa a aumentar e, quando a mulher chega aos 30 anos, 

o número de folículos diminui para aproximadamente 25.000, ao mesmo tempo que 

a taxa de abortos espontâneos aumenta significativamente. O declínio na reserva ova-

riana de uma mulher é progressivo e irreversível [1]. 

Nas últimas décadas, a vida social e comportamental da mulher mudou drasticamen-

te. Há uma tendência crescente de as mulheres postergarem a decisão de terem filhos 

até os trinta ou mesmo quarenta anos [2]. Essa tendência está associada a problemas 

principalmente relacionados ao envelhecimento reprodutivo, redução da fertilidade e 

menor probabilidade de concepção [3].

O aumento da idade da mulher tornou-se um estigma social de infertilidade. No en-

tanto, cada mulher passa pelos estágios da idade reprodutiva de maneira diferente. 

Mulheres da mesma idade podem diferir muito em seu potencial de reprodução, taxa 

de perda de folículos, bem como na idade em que atingirão a menopausa [2]. Portanto, 

há uma grande demanda por um teste preciso de reserva ovariana que permita que as 

mulheres entendam sua fertilidade e façam o planejamento mais assertivo em relação 

ao momento certo de ter filhos ou se tranquilizem de que ainda têm tempo para a con-

cepção [4]. Neste contexto, tem destaque um biomarcador confiável que permite a ca-

racterização da reserva ovariana de cada mulher: o hormônio anti-Mülleriano (HAM). 

A identificação de marcadores apropriados para estimar a reserva ovariana permane-

ceu uma questão controversa durante muitos anos, até que, recentemente, a dosagem 

sérica de HAM foi reconhecida por evidências científicas como um método de maior 

acurácia em relação aos outros tradicionalmente utilizados [5]. Neste dossiê, serão 

resumidos os principais achados atuais sobre o HAM e a determinação de seus níveis 

séricos na avaliação da reserva ovariana.



2. Hormônio 
anti-Mülleriano



2.1 Breve histórico do HAM

O HAM foi descoberto na década de 1940 por Alfred Jost, que descreveu o seu papel 

na diferenciação de gênero no embrião [6]. O nome do hormônio tem origem na sua 

importante função durante a diferenciação sexual masculina, induzindo nos embriões 

masculinos a regressão dos ductos de Müller, que dão origem aos órgãos reprodutivos 

internos femininos [7, 8]. Na ausência de HAM, os ductos de Müller se desenvolvem 

em útero, trompas de Falópio e parte superior da vagina. Portanto, durante o desenvol-

vimento do feto na gestação, apenas os testículos masculinos produzem HAM. Já nas 

mulheres, a produção de HAM começa após o nascimento [8]. 

Atualmente, o HAM é mais conhecido pela sua forte influência na função dos ovários 

femininos, principalmente no desenvolvimento dos folículos ovarianos, sendo consi-

derado um marcador sérico da função ovariana [2, 9]. Essa descoberta abriu um es-

pectro completamente novo de uso do HAM na ginecologia e medicina reprodutiva, 

desde a investigação do status da fertilidade da mulher e a fertilização in vitro (FIV), 

até o diagnóstico de diferentes doenças ovarianas e cânceres [2]. O uso da dosagem 

de HAM como biomarcador da reserva ovariana tem feito parte da avaliação clínica da 

infertilidade há mais de uma década [10].

2.2 Secreção e ação do HAM nos folículos

O folículo ovariano é formado pela célula germinativa (ovócito) envolta por uma ou 

mais camadas de células foliculares, também conhecidas como células da granulosa. 

No início de cada ciclo menstrual, alguns folículos em desenvolvimento (cerca de 10) 

são considerados candidatos à ovulação desse ciclo [11]. O Hormônio Folículo Estimu-

lante (FSH), como seu nome mesmo indica, estimula os folículos para que se desen-

volvam [12]. Na metade da fase folicular do ciclo menstrual, um dos folículos se torna 

dominante, quando atinge cerca de 10 mm de diâmetro, normalmente crescendo até 

cerca de 2 cm [13-16]. 

Os folículos candidatos à ovulação progridem por estágios até se tornarem, ou não, 

dominantes (figura 1). O processo de formação, crescimento e maturação dos folícu-

los (foliculogênese) começa com o recrutamento do folículo primordial e culmina com 

o estágio do folículo maduro (também conhecido como folículo pré-ovulatório ou de 

Graaf). Este processo pode ser dividido em duas fases: (1) fase pré-antral, que inclui 



Nas imagens representativas dos folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, 

o centro de cor laranja indica o ovócito (célula que dará origem ao óvulo), a área mar-

rom circundante indica as camadas de células foliculares (ou da granulosa) e a área 

branca indica o líquido do folículo antral, que diferencia o folículo pré-antral do antral. 

Nos ovários, as células da granulosa dos folículos produzem HAM de forma progressi-

va. A produção de HAM ocorre em menor quantidade nos folículos pré-antrais peque-

nos e grandes (setas tracejadas) e em maior quantidade nos folículos antrais menores 

(seta contínua), sendo a produção nestes últimos a principal responsável pelos níveis 

séricos de HAM detectados pelo exame de sangue. O HAM atua nas duas fases prin-

cipais do desenvolvimento normal do folículo ovariano: inibindo o recrutamento inicial 

do folículo primordial da reserva de folículos primordiais em repouso (fase I) e inibindo 

Figura 1. Produção e ação do HAM nos folículos ovarianos.
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a ativação dos folículos primordiais e crescimento dos folículos pré-antrais; e (2) fase 

antral, que envolve o crescimento dos folículos antrais (figura 1) [17].

O HAM é uma glicoproteína produzida pelas células foliculares em folículos pré-antrais 

e em pequenos folículos antrais (até 7 mm de diâmetro) em crescimento nos ovários. 

Este hormônio atua no controle do recrutamento de folículos primordiais e no controle 

do crescimento folicular estimulado pelo FSH, evitando o recrutamento de folículos 

não dominantes (figura 1) [18]. Ao inibir o recrutamento dos folículos primordiais, o 

HAM retarda a taxa de depleção da reserva ovariana, o que indica uma função do HAM 

que envolve conservar a reserva ovariana e prolongar a vida reprodutiva da mulher [19].



o crescimento dos folículos antrais estimulado pelo hormônio FSH (fase II). O recru-

tamento inicial ocorre como um processo contínuo, enquanto o recrutamento para o 

ciclo e produção do óvulo é impulsionado por um aumento nos níveis séricos de FSH, 

sendo que este hormônio estimula o crescimento adicional do folículo superando a 

inibição do crescimento celular pelo HAM. Ao contrário dos folículos pré-antrais, que 

não podem ser vistos por ultrassom, os folículos antrais são visíveis ao ultrassom (con-

tagem de folículos antrais - AFC) (adaptado de La Marca et al. 2010 [20])

Os folículos em crescimento produzem HAM até atingirem o tamanho e o estágio de desen-

volvimento em que são selecionados como folículos dominantes pela ação do HAM. Quando 

o folículo é grande o suficiente para ser selecionado, este para de produzir HAM. Os níveis sé-

ricos de HAM estão fortemente correlacionados com o número de folículos em crescimento, 

sendo, portanto, considerado um indicador confiável da reserva ovariana [2, 8, 21]. 

As células foliculares expressam HAM durante o período reprodutivo da vida da mulher, 

sendo que sua concentração sérica aumenta na puberdade até, em média, os 24,5 

anos de idade, posteriormente diminuindo até a menopausa. Depois deste período, a 

expressão de HAM é significativamente reduzida e a concentração sérica do hormônio 

passa a ser indetectável (figura 2) [2, 22]. 

Figura 2. Mudanças nos níveis do HAM em mulheres ao longo dos anos.
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O gráfico indica uma tendência clara de redução do HAM com a idade. Os valores do 

HAM (média e mediana) foram obtidos de 17.120 mulheres nos Estados Unidos, com 

idades entre 24–50 anos em intervalos de 1 ano, utilizando o mesmo teste e mate-

riais de um único laboratório, uma vez que os valores de diferentes laboratórios podem 

variar. A taxa de diminuição anual no valor mediano do HAM sérico foi de 0,2 ng/mL 

por ano até os 35 anos e, após essa idade, 0,1 ng/mL por ano. A taxa de declínio nos 

valores médios do HAM foi de 0,2 ng/mL por ano até aos 40 anos e, após essa idade, 

0,1 ng/mL por ano. O quadrado à direita indica as idades e o respectivo número de 

mulheres avaliadas (adaptado de Seifer et al. 2011 [22]).

2.3 HAM e a estimativa da reserva ovariana

Muitos autores [1, 23-32] defendem o HAM como o melhor e mais confiável biomar-

cador para avaliação da reserva ovariana das mulheres. A determinação dos níveis sé-

ricos de HAM é um indicativo da “reserva ovariana funcional”, termo preferido em vez 

de “reserva ovariana”, uma vez que os níveis de HAM refletem o pool de folículos em 

crescimento que tem potencial de serem recrutados para o ciclo [33] (figura 1).

Segundo os critérios da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia 

(European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE), concentrações 

de HAM menores que 0,5 - 1,1 ng/mL (ou 3,57 - 7,85 pmol/L) são consideradas como 

um fator de risco para a deficiência da reserva ovariana, embora outros sugiram um va-

lor de corte de 1,68 ng/mL (ou 12 pmol/L) [34]. Essas diferenças de consenso indicam 

que a interpretação dos resultados dos níveis de HAM deve ser feita com cautela [2].

2.4 Fatores que influenciam os níveis de HAM

Ao interpretar os resultados do teste de HAM de um paciente, é importante que o médi-

co considere os efeitos de possíveis fatores de influência para evitar a avaliação impre-

cisa da reserva ovariana. A tabela 1 resume os principais fatores biológicos, reproduti-

vos, ambientais ou de estilo de vida que podem afetar os níveis de HAM. 

Por exemplo, a síndrome do ovário policístico (SOP) está associada a níveis elevados de 

HAM, enquanto a supressão ovariana relacionada ao uso de anticoncepcionais pode di-

minuir os níveis de HAM, que retornam aos valores basais dentro de 3-4 meses após a 



descontinuação do uso do contraceptivo. Entre os fatores de estilo de vida, o tabagismo, a 

deficiência de vitamina D e a obesidade têm sido associados a níveis mais baixos de HAM, 

embora o efeito da obesidade seja inconsistente entre diferentes estudos [1, 2, 30, 35].

Tabela 1. Efeito de fatores biológicos, reprodutivos e ambientais / estilo de vida nos 
níveis de HAM. Abreviações: BRCA-1, gene-1 do câncer de mama; FMR1, Atraso Men-

tal ligado ao X Frágil tipo 1 (Adaptado de Tal e Seifer, 2017 [1]).

Síndrome do ovário policístico Reduz

Gravidez Reduz

Histórico de cirurgia nos ovários Reduz

Endometriose Reduz

Tumor de células foliculares Aumenta

Anticoncepcionais Reduz

Etnia
Caucasianas podem ter níveis de HAM 

mais altos que afrodescendentes, 
asiáticas e latinas

Doenças sistêmicas  
(por ex., doença de Crohn e lupus) Reduz

Mutações gênicas (BRCA1, FMR1) Reduz

Fator potencial Efeito nos níveis de HAM

Características biológicas

Fatores reprodutivos



Fatores ambientais / Estilo de vida

Obesidade Inconsistente: reduz ou não altera

Status socioeconômico Não altera

Histórico de tabagismo (passado) Não altera

Histórico de tabagismo (presente) Reduz

Quimioterapia Reduz

Baixos níveis de vitamina D Reduz

Consumo de bebidas alcoólicas Não altera

Exercício físico Não altera

2.5 Evidências clínicas

Estudos clínicos têm demonstrado consistentemente que o HAM é o indicador mais 

útil e confiável da reserva ovariana [8, 32]. Descobertas bem conhecidas sobre a utili-

dade do HAM sérico reveladas por numerosos estudos clínicos incluem o seu declínio 

com o envelhecimento, uma boa correlação com a contagem de folículos antrais (AFC) 

e produção de ovócitos na reprodução assistida, aumento dos seus níveis na SOP e di-

minuição de seus níveis após cirurgia ovariana e quimioterapia. Estudos tem discutido 

ainda o seu potencial uso como um agente terapêutico no campo da preservação da 

fertilidade feminina [32, 36]. 

Foi visto que os níveis séricos de HAM sofrem uma redução progressiva ao longo da 

vida reprodutiva em mulheres com ovulação normal e se correlacionam com a idade, 

os níveis de FSH e a AFC [8, 22, 28, 37]. De fato, seu nível sérico se correlaciona for-

temente com AFC, de forma mais precisa do que a idade e outros marcadores séricos 

Fator potencial Efeito nos níveis de HAM



convencionais (como FSH, estradiol e inibina B) na previsão do suprimento de ovócitos 

pré-ovulatórios em resposta à indução da ovulação [8, 37-43].

Ainda, foram relatados níveis indetectáveis de HAM após a menopausa espontânea 

[22, 44, 45]. A remoção cirúrgica dos ovários (ooforectomia) em mulheres com ciclos 

regulares está associada ao desaparecimento do HAM no sangue após 3 a 5 dias, de-

monstrando que o HAM circulante é exclusivamente de origem ovariana [46]. Da mes-

ma forma, a falência ovariana prematura (menopausa precoce) foi associada a níveis 

séricos baixos ou indetectáveis de HAM [8].

Um estudo longitudinal observacional investigou um grupo de 41 mulheres duas vezes, 

com intervalo entre as visitas de 1,1 a 7,3 anos. Foi observada uma redução nos níveis mé-

dios de HAM de cerca de 38% (2,1 vs. 1,3 μg/L na primeira e segunda visita, respectiva-

mente), enquanto a AFC e os níveis de FSH e inibina B não se alteraram [37]. Da mesma 

forma, um outro estudo prospectivo com 81 participantes (idade média de 39,6 e 43,6 no 

início e no final do estudo, respectivamente) e intervalo entre as visitas de cerca de 4 anos 

verificou que os níveis de HAM, FSH e inibina B mudaram significativamente ao longo do 

tempo. No entanto, o HAM foi o único marcador da reserva ovariana que apresentou um 

declínio ao longo do tempo tanto em mulheres mais jovens abaixo de 35 anos, quanto em 

mulheres acima de 40 anos [47]. Logo, ambos estudos indicam que, em comparação a 

outros marcadores conhecidos, o HAM parece ser um marcador mais sensível que reflete 

melhor o declínio contínuo da reserva de ovócitos / folículos com a idade [37, 47]. 

O HAM sérico pode ainda ser usado como um marcador para predizer a fertilidade e 

chances de sucesso da concepção natural [3]. Um estudo que recrutou 100 mulheres 

entre 30 e 42 anos de idade sem histórico de infertilidade e que tentavam engravidar há 

menos de 3 meses indicou uma correlação positiva entre os níveis séricos de HAM e a 

concepção. Após o ajuste para a idade, mulheres com níveis séricos de HAM de 0,7 ng/

mL ou menos apresentaram taxa de concepção significativamente menor após relação 

sexual em um dia fértil em comparação com mulheres com níveis mais altos de HAM [3].

Foi visto ainda que os níveis de HAM estão inversamente associados ao risco de aborto 

espontâneo em gestações concebidas naturalmente [48]. Em um estudo prospectivo 

com 533 mulheres com idade entre 30 e 44 anos sem histórico de infertilidade, SOP 

ou endometriose que conceberam naturalmente, foi visto que o risco de aborto espon-

tâneo diminuiu à medida que o HAM aumentou: mulheres com HAM menor ou igual a 

0,4 ng/mL apresentaram taxa de aborto espontâneo 2,3 vezes maior do que mulheres 

com HAM maior ou igual a 1 ng/mL [48].



Em suma, estudos clínicos demonstraram que a redução do HAM com o avanço da 

idade pode estar presente antes das mudanças nas variáveis atualmente conhecidas 

relacionadas ao declínio da capacidade reprodutiva, o que indica o HAM sérico pode 

ser o melhor marcador para o envelhecimento ovariano e para a transição da meno-

pausa [8]. Além de ser um bom preditor da fertilidade feminina e dar indícios sobre 

as chances de sucesso da concepção natural ou risco de aborto, a medição dos níveis 

séricos de HAM tem sido aplicada em vários campos clínicos, incluindo reprodução 

assistida, menopausa, distúrbios reprodutivos e avaliação de dano ou toxicidade ova-

riana decorrente de cirurgias ou quimioterapia [3, 8, 32, 48].

2.6 Determinação do HAM e o período do ciclo menstrual

HAM parece ser estável independentemente do dia do ciclo menstrual da mulher (figu-

ra 3). Dessa forma, a amostra de sangue para a dosagem de HAM pode ser coletada 

em qualquer dia do ciclo. Em comparação a marcadores séricos ovarianos convencio-

nais (como FSH, estradiol e inibina B), o HAM parece variar significativamente menos 

ao longo do ciclo menstrual ou com perturbações do sistema endócrino [22]

Figura 3. O nível sérico de HAM não varia 

significativamente durante o ciclo menstrual da mulher. 
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O gráfico representa o padrão circulatório do HAM durante o ciclo menstrual de mulheres 

jovens saudáveis. Dia 0 = dia do pico de hormônio luteinizante (LH). Os dados são repre-

sentados como média ± desvio padrão (adaptado de La Marca et al. 2010 e 2016 [8, 20]).

Apesar de haver um consenso sobre a estabilidade de HAM durante o ciclo menstrual, 

evidências sugerem que possíveis variações de HAM seriam limitadas a mulheres mais 

jovens e àquelas com níveis basais elevados de HAM. Em pacientes com baixa reserva 

ovariana, as flutuações de HAM têm pouca relevância clínica [1, 49, 50]. Além disso, as 

possíveis flutuações aleatórias e não cíclicas no HAM indicam que medir o hormônio 

em um dia fixo do ciclo menstrual não traria nenhuma vantagem em relação à avalia-

ção aleatória, em qualquer dia do ciclo [1, 49].

2.7 Determinação de HAM versus outros métodos 

Os testes de reserva ovariana começaram a aparecer durante o surgimento da tecno-

logia de reprodução assistida, no final da década de 1980, para prever tanto a capaci-

dade de resposta aos medicamentos de estímulo da ovulação quanto as chances de 

gravidez com o tratamento. Eles incluem testes bioquímicos (exames de sangue) e 

ultrassonografia dos ovários [1].

O primeiro teste a ser introduzido foi o do hormônio FSH no terceiro dia do ciclo menstrual 

(1988), seguido pelo teste de desafio com citrato de clomifeno (TCC) (1989), agonista 

do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) (1989), inibina B (1997), AFC (1997) e 

o HAM (2002). A maioria dessas medidas, entretanto, tem baixo valor preditivo, muitas 

vezes porque são medidas indiretas da reserva ovariana (por exemplo, FSH, TCC, agonista 

de GnRH) ou têm muita variabilidade intra-ciclo ou inter-ciclo (por exemplo, FSH). Os tes-

tes de indução (TCC e agonista de GnRH) foram praticamente abandonados devido aos 

gastos e por requerer mais de uma visita da paciente em horários precisos [1]. 

Hoje, os marcadores mais usados na prática clínica são os testes de FSH, AFC e HAM 

[1]. Muitas evidências científicas comprovaram o maior valor clínico da determinação de 

HAM e AFC em comparação com a determinação de FSH. Os níveis de HAM diminuem 

anos antes de ser observado um aumento nos níveis FSH e, portanto, é um biomarcador 

de reserva ovariana mais precoce e mais sensível em tempo real. O HAM tem uma corre-

lação maior com a reserva de folículos primordiais (suprimento de óvulos) em compara-

ção aos marcadores ovarianos produzidos pelos folículos durante a foliculogênese tardia 

(inibina B e estradiol) e em comparação com marcadores indiretos (FSH) [1]. 



Vale notar que a AFC mede apenas os folículos antrais, que podem ser visualizados por 

ultrassom, enquanto o HAM reflete uma população adicional de folículos pré-antrais, 

servindo assim como um indicador melhor da reserva de folículos primordiais [1], como 

mostrado na figura 1.

Comparações de nível de HAM e AFC geralmente produziram valores preditivos seme-

lhantes para resposta ovariana em 3 estudos de metanálises [51-53]. No entanto, em 

contraste com esses estudos, 4 estudos recentes grandes, prospectivos e multicêntri-

cos em pacientes submetidas à FIV ou injeção intra citoplasmática de espermatozoide 

(ICSI) concluíram consistentemente que o HAM era um melhor preditor do número de 

ovócitos e da categorização de respostas baixas ou altas ao tratamento em compara-

ção a AFC por ultrassom [54-57].

O teste para a determinação do HAM é totalmente automatizado e, portanto, a determi-

nação de HAM não é suscetível a qualquer variabilidade interobservador, ao contrário 

da AFC por ultrassonografia, que é altamente dependente do ultrassonografista [58]. 

De fato,  Jacobs et al. (2019) [58] relataram que a variabilidade entre os resultados da 

AFC entre diferentes clínicas é maior do que o teste de HAM, mesmo adotando medi-

das para minimizar o efeito de tal variabilidade entre os ultrassonografistas no estudo, 

como garantir que os ultrassonografistas participantes estivessem previamente fami-

liarizados com o procedimento da AFC e que recebessem treinamento e seguissem 

um protocolo padrão. Os autores discutiram que a inconsistência do procedimento da 

AFC se devia à variabilidade entre os operadores na determinação de AFC, combina-

da com diferenças nas especificações da ultrassonografia transvaginal entre clínicas, 

entre outros fatores desconhecidos. Foi discutido ainda que o teste de HAM utilizado 

no estudo (Elecsys® AMH, Roche Diagnostics) também poderia ser vantajoso em situ-

ações em que a ultrassonografia transvaginal estivesse indisponível ou fosse indese-

jável (por exemplo, devido à separação geográfica ou ausência de ultrassonografistas 

treinados) [58]. As aplicações futuras potenciais do teste do HAM incluem o uso em 

populações pediátricas para evitar a necessidade de ultrassonografia transvaginal e 

em pacientes de quimioterapia que desejam preservar a fertilidade [58, 59].

Devido às limitações da AFC em termos de variabilidade dependente do ultrassono-

grafista e aspectos técnicos do equipamento de ultrassom e as vantagens crescentes 

do teste de HAM em termos de conveniência do paciente e robustez do ensaio, o HAM 

é cada vez mais reconhecido como o biomarcador preferido da reserva ovariana [1, 

60]. Uma comparação entre os três testes principais de reserva ovariana (FSH, AFC e 

HAM) está resumida na tabela 2. 



Tabela 2. Comparação dos marcadores de reserva ovariana hormônio folículo estimu-

lante (FSH), contagem de folículos antrais (AFC) e hormônio anti-Mülleriano (HAM). 

Abreviações: ELISA, ensaio imunoenzimático; HPO, hipotálamo-hipófise-ovariano; 

SHO, síndrome de hiperestimulação ovariana (Adaptado de Tal e Seifer, 2017 [1]).

Teste fsh basal AFC HAM

Ano 1988 1997 2002

Momento do ciclo 
menstrual Dia 2-5 do ciclo Dia 2-5 do ciclo Qualquer dia do ciclo

Capacidade de 
indicação de 
envelhecimento 
ovariano

Mais tardia Cedo Mais cedo

Variação entre 
medidas intra-ciclo

Clinicamente 
significativa

Clinicamente 
significativa Mínima

Variação entre 
medidas em inter-
ciclos

Clinicamente 
significativa Mínima Mínima

metodologia Automatizada Ultrassom Automatizada / 
ELISA

Vantagens Uso difundido

Resultados 
imediatos; bom 
valor preditivo 
para resposta 
à estimulação 
ovariana, inclusive 
SHO.

Confiável; alta 
sensibilidade; bom 
valor preditivo 
para resposta 
à estimulação 
ovariana, inclusive 
SHO.

Desvantagens

Confiabilidade; 
baixa sensibilidade; 
dependente 
do eixo HPO 
funcional; menos 
precisão devido à 
variabilidade inter-
ciclos e intra-ciclo; 
não prevê SHO.

Variabilidade entre 
os examinadores 
(depende do 
ultrassonografista); 
requer custo 
do profissional 
de ultrassom e 
disponibilidade 
do equipamento; 
variação significativa 
inter-ciclos em 
pacientes obesos e 
com sobrepeso.

Falta de ensaio 
padronizado 
internacionalmente; 
requer preparação 
e armazenamento 
cuidadosos da 
amostra.



2.8 Testes laboratoriais de HAM

A determinação dos níveis de HAM no soro sanguíneo pode ser feita através de vários 

ensaios diferentes fornecidos por muitos fabricantes em todo o mundo [2]. Atualmen-

te, existem três imunoensaios totalmente automatizados disponíveis no mercado que 

têm alta especificidade e sensibilidade: o AMH ELISA da Ansh Labs, o Access AMH 

da Beckman Coulter e o Elecsys® AMH da Roche. Este último foi o primeiro lança-

do e apresenta vantagens como a alta sensibilidade e rapidez do ensaio (duração de 

apenas 18 minutos), além de ter sido usado em um estudo clínico que avaliou os ní-

veis de HAM como um preditor da AFC por ultrassom [58]. Em uma amostra de 856 

pacientes, um valor de corte de HAM de 1,77 ng/mL foi encontrado para classificação 

de mulheres com mais de 15 folículos em seus ovários, um indicativo de alta reserva 

ovariana [58]. Mais detalhes sobre o Elecsys® AMH da Roche são fornecidos na seção 

3, a seguir.

A maior sensibilidade e precisão dos testes de HAM totalmente automatizados forta-

leceu o uso do nível sérico de HAM como um marcador da reserva ovariana funcional, 

facilitando a previsão da redução da fertilidade, da contagem de folículos ou da meno-

pausa precoce [33, 61]. Atualmente, pesquisadores estão trabalhando para desenvol-

verem um padrão internacional para medições de HAM em amostras biológicas (soro 

sanguíneo) com base no HAM humano recombinante como referência [61]. 



3. Teste Elecsys®
AMH da Roche



O teste Elecsys® AMH (Roche Diagnostics International Ltd., Suíça) é um kit que utili-

za a tecnologia de eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de HAM 

sérico. Este teste foi o primeiro ensaio de HAM automatizado a receber a aprovação 

da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e é considerado um dos 

mais precisos do mercado, apresentando alta reprodutibilidade, sensibilidade e espe-

cificidade para avaliação da reserva ovariana com comprovação por estudos clínicos 

(descritos na seção 3.4) [58, 62-66]. 

3.1 Indicação do teste Elecsys® AMH da Roche

O teste Elecsys® AMH da Roche é um imunoensaio para a determinação quantitativa 

in vitro do HAM em amostras de soro e plasma humanos. O teste é indicado para a 

avaliação da reserva ovariana e para a previsão da resposta à estimulação ovariana 

controlada. O teste Elecsys® AMH também pode ser usado, em combinação com o 

peso corporal, para estabelecer a dose diária individualizada do hormônio folitropina 

delta em mulheres submetidas a técnica de reprodução assistida [66, 67].

3.2 A tecnologia de eletroquimioluminescência

A eletroquimioluminescência é uma tecnologia de detecção altamente sensível e total-

mente automatizada usada nos imunoensaios da Roche. Antes da existência desse tipo de 

ensaio, os testes iniciais para o HAM disponíveis eram os ensaios imunoenzimáticos ma-

nuais (ELISA), que sofriam variações consideráveis entre laboratórios devido a processos 

laboratoriais específicos e à falta de automação [66, 68, 69]. Além disso, os kits manuais 

ELISA disponíveis forneciam resultados de HAM diferentes e não intercambiáveis, levando 

a uma confusão na sua interpretação [68]. Este problema foi resolvido com os testes de 

HAM totalmente automatizados atualmente disponíveis para uso clínico, dos quais o teste 

Elecsys® AMH foi o primeiro a ser introduzido em setembro de 2014 [7, 66, 68].

Com base na tecnologia de eletroquimioluminescência combinada com imunoensaios 

bem projetados, específicos e sensíveis, o Elecsys® oferece resultados confiáveis. No 

teste Elecsys® AMH, a reação de quimioluminescência para a detecção do complexo 

de reação dos reagentes do teste com o antígeno da amostra (HAM) é iniciada pela 

aplicação de uma voltagem à solução da amostra, resultando em uma reação preci-

samente controlada. Portanto, a tecnologia de eletroquimioluminescência do teste 



Tabela 3. Características do teste Elecsys® AMH da Roche. Medição do HAM total-
mente automatizada, rápida, sensível e robusta [62, 63, 66].

1 LdB = Limite do Branco; LdD = Limite de Detecção; LdQ = Limite de Quantitação ou sensibilidade fun-
cional (erro total de 20%). LdB, LdD e LdQ são termos usados para descrever a menor concentração de 
um analito que pode ser medida com segurança por um procedimento analítico. LdB é a concentração 
aparente de analito mais alta que se espera encontrar quando são testadas réplicas de uma amostra em 
branco, que não contém analito. LdD é a concentração de analito mais baixa provável de ser distinguida de 
forma confiável do LdB e na qual a detecção é viável. O LdQ é a concentração mais baixa na qual o analito 
pode não apenas ser detectado de forma confiável, mas na qual algumas metas pré-definidas de viés e 
imprecisão são atendidas - neste caso, um coeficiente de variação (CV) de 20% [70].
2 CV = Coeficiente de Variação.

Tempo de teste Teste rápido, com duração de 18 minutos

Faixa de medição de HAM 0,07 – 164 pmol/L (0,01 – 23 ng/mL)

LdB; LdD; LdQ 1 0,049 pmol/L (0,007 ng/mL); 0,07 pmol/L (0,010 ng/
mL); 0,21 pmol/L (0,030 ng/mL)

Reprodutibilidade CV2 1,0 – 1,8% (1,6 – 140 pmol/L; 0,232 – 19,6 ng/mL)

Precisão intermediária CV2 2,7 – 4,4% (1,6 – 140 pmol/L; 0,232 – 19,6 ng/mL)

Material da amostra Plasma com heparina de lítio e soro

Volume de amostra 50 μL

Elecsys® AMH fornece desempenho superior e alta reprodutibilidade, mesmo quando 

testes com mesmas amostras são realizados em laboratórios diferentes [62, 66]. 

3.3 Vantagens do teste Elecsys® AMH da Roche

O teste Elecsys® AMH, o primeiro teste de HAM automatizado a ser desenvolvido, 

apresenta diversas vantagens [7, 63, 66], como:

• Medição totalmente automatizada, rápida, sensível e robusta do HAM (tabela 3);

• Alta precisão em toda a faixa de medição para resultados confiáveis;

• Correspondência clínica com a AFC;

• Intervalos de referência para HAM específicos de acordo com a idade e presença 

de SOP.



3.4 Estudos clínicos com Elecsys® AMH da Roche

Jacobs et al. (2019) [58] conduziram um estudo prospectivo e multicêntrico com o obje-

tivo de investigar a concentração de HAM que corresponde a uma AFC maior que 15 para 

determinação da reserva ovariana. O estudo foi conduzido em 13 clínicas de fertilidade 

dos EUA com um total de 1.162 mulheres de 21 a 44 anos de idade que tiveram amostras 

de soro coletadas no momento da avaliação da AFC por ultrassom transvaginal (dia 2 a 

4 do ciclo menstrual). Foram determinadas as concentrações de HAM pelo imunoensaio 

Elecsys® AMH da Roche, bem como as concentrações de estradiol e FSH. A análise inicial 

dos dados de 306 pacientes revelou um valor de corte de HAM sérico ideal de 1,77 ng/mL 

como correspondente a uma AFC superior a 15, com alta sensibilidade (89,63%) e especi-

ficidade (69,01%). Este resultado foi posteriormente validado pela análise dos resultados 

de 856 pacientes, nas quais este ponto de corte de 1,77 ng/mL poderia identificar mulhe-

res com uma AFC superior a 15 com uma sensibilidade de 88,34% e uma especificidade de 

68,29%, com valores preditivos positivos e negativos de 75,19% e 84,34%, respectivamen-

te. A comparação dos resultados dos diferentes testes (por Curva Característica de Opera-

ção do Receptor, ROC) demonstrou que o teste de HAM através do Elecsys® AMH teve um 

desempenho superior ao estradiol ou FSH na previsão da AFC, com áreas sob as curvas de 

85,7%, 57,1% e 69,7%, respectivamente. Os autores concluíram que teste Elecsys® AMH 

é um método robusto e totalmente automatizado para medir os níveis séricos de HAM e 

que mulheres com valores de HAM abaixo do ponto de corte de 1,77 ng/mL apresentam 

baixa probabilidade de ter uma AFC superior a 15. O teste Elecsys® AMH foi considerado 

um meio confiável para determinar a reserva ovariana e apoiar a tomada de decisão clínica 

para mulheres que recebem aconselhamento sobre tratamento de infertilidade [58].

Anderson et al. (2015) [65] conduziram um estudo prospectivo e multicêntrico com 450 

mulheres em idade reprodutiva e ciclos menstruais regulares (18 a 44 anos de idade) 

para comparar o Elecsys® AMH com o método de AFC.  Assim como no estudo ante-

rior, a determinação do HAM e a AFC foram realizadas na mesma consulta (dia 2-4 do 

ciclo menstrual). Houve uma variação estatisticamente significativa na AFC, mas não 

nos resultados do Elecsys® AMH entre os centros participantes do estudo. Ambos AFC 

e HAM variaram por idade, mas novamente houve variação significativa entre os centros 

na relação entre AFC e idade, mas não para o HAM. Foi observada uma forte correlação 

positiva entre os resultados do Elecsys® AMH e a AFC. Uma tabela de concordância 

usando faixas de valores de AFC (baixo: 0-7, médio: 8-15 e alto: acima de 15) mostrou 

concordância de classificação com os valores de HAM em 63,2%, 56,9% e 74,5% das 

mulheres para os grupos baixo, médio e alto, respectivamente (tabela 4). Foi concluído 



que o teste Elecsys® AMH apresenta boas correlações com a idade e AFC em mulheres 

em idade reprodutiva e apresenta uma variabilidade muito menor em comparação com 

AFC, fornecendo uma medida reprodutível do pool de folículos em crescimento [65].

Tabela 4. Tabela de concordância para grupos de AFC (baixa, média e alta) e grupos 
de HAM definidos através do teste Elecsys® AMH. 

As porcentagens referem-se aos números de pacientes do grupo HAM e N refere-se ao 

número de pacientes. Valores menores ou iguais a 0,681 ng/mL de HAM tiveram uma cor-

respondência de 63,2% com contagem baixa de AFC (0 a 7); valores de HAM entre 0,681 

e 2,27 ng/mL tiveram uma correspondência de 56,9% com contagem média de AFC (8 a 

15) e valores de HAM acima de 2,27 ng/mL tiveram uma correspondência de 74,5% com 

contagem alta de AFC (acima de 15) (adaptado de Anderson et al. 2015 [65]).

Anckaert et al. (2016) [64] avaliaram se o teste Elecsys® AMH era adequado para me-

dir os níveis de HAM em mulheres saudáveis e naquelas com diagnóstico de SOP. O 

estudo envolveu cinco laboratórios europeus que avaliaram o teste Elecsys® AMH de 

forma independente durante oito meses. O teste Elecsys® AMH foi ainda compara-

do ao teste padrão em formato de placa de microtitulação manual de ELISA não au-

tomatizado (AMH Gen II, Beckman Coulter Inc.) usando 1.729 amostras de soro de 

pacientes. Os intervalos de referência do HAM foram determinados em 887 mulheres 

saudáveis com ciclo menstrual regular com idade entre 20-50 anos e em 149 mulheres 

com diagnóstico de SOP. Como resultado, foi visto que o teste Elecsys® AMH mostrou 

excelente precisão, linearidade e sensibilidade. O coeficiente de variação do ensaio foi 

Grupo de HAM 
(ng/mL)

AFC 0 – 7 
(baixa)

AFC 8-15 
(média) AFC > 15 (alta) N

HAM ≤ 0,681 43 (63,2%) 22 (32,4%) 3 (4,4%) 68

0,681 < HAM < 
2,27 20 (12,0%) 95 (56,9%) 52 (31,1%) 167

HAM > 2,27 3 (1,4%) 52 (24,1%) 161 (74,5%) 216

N 66 169 216 451



de 1,8% para reprodutibilidade e 4,4% para precisão intermediária. Os valores medidos 

com o ensaio Elecsys® AMH foram altamente correlacionados com o método de ELI-

SA manual (AMH Gen II). Os intervalos de referência mostraram o declínio esperado 

de HAM com a idade em mulheres saudáveis e níveis aumentados de HAM em mulhe-

res com SOP. Foi concluído que o ensaio Elecsys® AMH apresentou boa precisão em 

condições de rotina e é adequado para determinar os níveis de HAM em amostras de 

soro e plasma [64].

Van Helden e Weiskirchen (2015) [71] avaliaram o desempenho do Elecsys® AMH da 

Roche em comparação com outro ensaio totalmente automatizado de HAM de uma 

empresa concorrente (Access AMH, Beckman Coulter Inc.) e o mesmo ensaio de ELI-

SA padrão não automatizado do estudo anterior (AMH Gen II). Foram utilizadas amos-

tras de soro de 155 mulheres (diagnosticadas como inférteis/subférteis, com SOP ou 

em pós-menopausa) para medir HAM com os três imunoensaios, com foco na previ-

são da reserva ovariana. Ambos os ensaios HAM totalmente automatizados (Elecsys® 

AMH e Access AMH) foram superiores em comparação com o ensaio manual AMH 

Gen II, apresentando uma melhor sensibilidade analítica e melhor discriminação entre 

mulheres subférteis e mulheres que se aproximam da menopausa. No entanto, a ava-

liação de desempenho dos dois testes totalmente automatizados para concentrações 

de HAM entre 0,1 e 18 ng/mL revelou que o Elecsys® AMH apresentou uma precisão 

(coeficiente de variação) intra-execução e intermediária (0,9-1,9% e 2,5-6,5%, respec-

tivamente) melhor do que a do concorrente (0,9-3,6% e 4,4-10,7%, respectivamente). 

A imprecisão do Elecsys® AMH foi, como esperado, menor quando comparada com os 

dados obtidos pelo ensaio manual AMH Gen II. Ainda, o tempo total do ensaio do Ele-

csys® AMH foi de apenas 18 minutos, enquanto o ensaio automatizado do concorrente 

(Access AMH) fez o mesmo processo em 40 minutos, o que os autores ressaltaram 

que pode ser um fator importante a favor do Elecsys® AMH quando o paciente tiver 

que esperar o resultado para uma otimização da posologia da terapia de estimulação 

hormonal. O estudo concluiu que a medição de HAM por um teste totalmente automa-

tizado, como o Elecsys® AMH, é um grande avanço para os profissionais da saúde que 

permite rápido acesso ao resultado de HAM, facilitando a adoção da medição desse 

hormônio na prática clínica diária [71]. 

Da mesma forma, Gassner e Jung (2014) [72] também demonstraram uma forte cor-

relação positiva entre o teste Elecsys® AMH e dois ensaios manuais de ELISA para 

HAM. O ensaio Elecsys® AMH teve alta correlação com o AMH Gen II da Beckman 

Coulter (r = 0,98) e com o Ultra-Sensitive AMH da Ansh Labs (r = 0,97), quando usados 



para avaliar amostras de soro de 57 mulheres com idades entre 23 e 56 anos [72]. No 

entanto, o AMH em várias amostras não foi detectável com o ensaio AMH Gen II, mas 

foi mensurável com o teste Elecsys® AMH e o ensaio Ultra-Sensitive AMH, indicando 

maior sensibilidade analítica desses dois últimos testes [72]. 

Tadros et al. (2016) [73] conduziram um estudo de coorte prospectivo para comparar a 

correlação entre a AFC e os níveis séricos de HAM obtidas com dois ensaios totalmen-

te automatizados (Elecsys® AMH e Access AMH) e um manual (AMH Gen II) em três 

grupos de AFC diferentes: AFC baixa (3 a 12), intermediária (13 a 20) ou alta (21 a 84). 

Foram utilizadas amostras de soro de 211 pacientes com idades entre 24-43 anos. No 

geral, os níveis de HAM foram mais baixos com Access AMH (−16%) e Elecsys® AMH 

(−20%) do que com AMH Gen II. Apesar da força das correlações entre AFC e os níveis 

circulantes de AMH ter sido a mesma com os três ensaios (r = 0,83), no grupo de baixa 

AFC, os níveis séricos de AMH obtidos por Access AMH e Elecsys® AMH apresentaram 

uma correlação mais forte com AFC (r = 0,63 e 0,65, respectivamente) do que o AMH 

Gen II (r = 0,52). Os resultados sugeriram uma sensibilidade mais alta e maior correla-

ção com AFC do Elecsys® AMH em pacientes com baixa reserva ovariana [73].

Anckaert et al. (2019) [74] avaliaram a validade de um ponto de corte pré-especificado 

de 2,10 ng/mL para a previsão de hiper-resposta à estimulação ovariana controlada 

(COS) usando o teste Elecsys® AMH. Neste estudo, 149 mulheres com menos de 44 

anos de idade com ciclos menstruais regulares submetidas a COS (protocolo de tra-

tamento com antagonista de GnRH) foram classificadas de acordo com a resposta à 

COS (baixa, normal ou hiper-resposta), definida pelo número de ovócitos recuperados 

e ocorrência de síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO). Ao aplicar o ponto de 

corte de HAM de 2,10 ng/mL, foram alcançadas uma sensibilidade de 81,3% para pre-

ver a hiper-resposta e uma especificidade de 64,7% para identificar as mulheres com 

respostas baixas ou normais. Foi concluído que o teste Elecsys® AMH pode prever 

com segurança a hiper-resposta à COS em mulheres submetidas a um protocolo de 

tratamento com antagonista de GnRH [74].



4. Conclusões



A avaliação da reserva ovariana pode permitir a obtenção de informações valiosas da 

paciente sobre sua vida reprodutiva e tempo para menopausa, para auxiliá-la nas suas 

decisões e planejamentos futuros. Pode ainda ajudar a identificar as pacientes que 

terão uma má resposta ou hiper-resposta à estimulação ovariana para a reprodução 

assistida e individualizar os protocolos de tratamento para obter uma resposta ideal, 

minimizando os riscos à segurança da paciente. Finalmente, o teste de reserva ova-

riana pode ajudar a estabelecer o diagnóstico de SOP e fornecer informações sobre a 

gravidade da doença.

O teste de reserva ovariana ideal deve ser conveniente, ser reproduzível, exibir pouca 

ou nenhuma variação intra-ciclo e inter-ciclos e demonstrar alta especificidade para 

minimizar o risco de diagnosticar erroneamente mulheres com reserva ovariana redu-

zida e identificar com precisão aquelas com maior risco de desenvolver síndrome de 

hiperestimulação ovariana antes do tratamento de fertilidade. 

Embora todos os métodos atualmente disponíveis apresentem vantagens e desvan-

tagens, tanto a dosagem de HAM quanto a AFC apresentam um bom valor preditivo e 

são superiores a dosagem de FSH no terceiro dia do ciclo. 

A conveniência da coleta da amostra para a análise em qualquer dia do ciclo, valores 

específicos para cada idade e a disponibilidade de métodos automatizados para a do-

sagem do HAM tornam este teste o biomarcador preferido para a avaliação da reserva 

ovariana na maioria das mulheres. Neste contexto, se destaca o teste Elecsys® AMH 

da Roche para a determinação do HAM, que permite a determinação sensível e precisa 

dos níveis séricos ou plasmáticos de HAM na avaliação da reserva ovariana e tem os 

benefícios adicionais de automação total e um curto tempo de teste (18 minutos).

É importante considerar os valores específicos da idade ao interpretar os resultados da 

dosagem de HAM e lembrar que alguns fatores, como a SOP e o uso de anticoncepcio-

nais, podem afetar os valores obtidos.



Referências
1. Tal, R. and D.B. Seifer, Ovarian reserve testing: a user’s guide. Am J Obstet Gynecol, 2017. 

217(2): p. 129-140.

2. Bedenk, J., E. Vrtacnik-Bokal, and I. Virant-Klun, The role of anti-Mullerian hormone (AMH) in 

ovarian disease and infertility. J Assist Reprod Genet, 2020. 37(1): p. 89-100.

3. Steiner, A.Z., et al., Antimullerian hormone as a predictor of natural fecundability in women 

aged 30-42 years. Obstet Gynecol, 2011. 117(4): p. 798-804.

4. Broer, S.L., et al., Anti-Mullerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical 

implications. Hum Reprod Update, 2014. 20(5): p. 688-701.

5. Romão, G., S. and P.A.A.S. Navarro, Uso clínico do hormônio antimülleriano em ginecologia. 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2013. 35(3): p. 136-140.

6. Josso, N., et al., Testicular anti-Mullerian hormone: history, genetics, regulation and clinical 

applications. Pediatr Endocrinol Rev, 2006. 3(4): p. 347-58.

7. Rzeszowska, M., et al., Anti-Mullerian hormone: a critical factor for female fertility and 

reproductive health. Ginekol Pol, 2016. 87(7): p. 532-7.

8. La Marca, A., et al., Serum anti-Mullerian hormone throughout the human menstrual cycle. 

Hum Reprod, 2006. 21(12): p. 3103-7.

9. Visser, J.A., et al., Anti-Mullerian hormone: a new marker for ovarian function. Reproduction, 

2006. 131(1): p. 1-9.

10. Santoro, N., Using Antimullerian Hormone to Predict Fertility. JAMA, 2017. 318(14): p. 1333-

1334.

11. van Disseldorp, J., et al., Comparison of inter- and intra-cycle variability of anti-Mullerian 

hormone and antral follicle counts. Hum Reprod, 2010. 25(1): p. 221-7.

12. Hillier, S.G., Current concepts of the roles of follicle stimulating hormone and luteinizing 

hormone in folliculogenesis. Hum Reprod, 1994. 9(2): p. 188-91.

13. Lujan, M.E., et al., Development of morphologically dominant follicles is associated with 

fewer metabolic disturbances in amenorrheic women with polycystic ovary syndrome: a pilot study. 

Ultrasound Obstet Gynecol, 2010. 36(6): p. 759-66.

14. Smacklon, N. and B.C. Fauser, Regulation of follicle development and novel approaches to 

ovarian stimulation for IVF. Hum Reprod Update, 2000. 6(4): p. 307-12.

15. Ojengbede, O.A., K.A. Abidogun, and U.I. Fatukasi, Ultrasound monitoring of ovarian follicular 

growth during spontaneous cycles in Nigerian women. Afr J Med Med Sci, 1992. 21(2): p. 57-61.

16. Kerin, J.F., et al., Morphological and functional relations of Graafian follicle growth to ovulation 

in women using ultrasonic, laparoscopic and biochemical measurements. Br J Obstet Gynaecol, 1981. 

88(2): p. 81-90.



17. Martins, F.S., et al., Fatores reguladores da foliculogênese em mamíferos. Rev Bras Reprod 

Anim, 2008. 32(1): p. 36-49.

18. Rajpert-De Meyts, E., et al., Expression of anti-Mullerian hormone during normal and 

pathological gonadal development: association with differentiation of Sertoli and granulosa cells. J 

Clin Endocrinol Metab, 1999. 84(10): p. 3836-44.

19. Pankhurst, M.W., A putative role for anti-Mullerian hormone (AMH) in optimising ovarian 

reserve expenditure. J Endocrinol, 2017. 233(1): p. R1-R13.

20. La Marca, A., et al., Anti-Mullerian hormone (AMH) as a predictive marker in assisted 

reproductive technology (ART). Hum Reprod Update, 2010. 16(2): p. 113-30.

21. La Marca, A. and A. Volpe, Anti-Mullerian hormone (AMH) in female reproduction: is 

measurement of circulating AMH a useful tool? Clin Endocrinol (Oxf), 2006. 64(6): p. 603-10.

22. Seifer, D.B., V.L. Baker, and B. Leader, Age-specific serum anti-Mullerian hormone values 

for 17,120 women presenting to fertility centers within the United States. Fertil Steril, 2011. 95(2): 

p. 747-50.

23. Peluso, C., et al., AMH: An ovarian reserve biomarker in assisted reproduction. Clin Chim Acta, 

2014. 437: p. 175-82.

24. AbdelHafez, F.F., et al., Assessment of Anti-Mullerian Hormone (AMH) levels in a pilot cohort of 

peripubertal females: Correlation with sex maturity rating (SMR). Middle East Fertility Society Journal, 

2018. 23(4): p. 278-280.

25. Anderson, R.A., What does anti-Mullerian hormone tell you about ovarian function? Clin 

Endocrinol (Oxf), 2012. 77(5): p. 652-5.

26. Sun, H., et al., Research progress on anti-mullerian hormone clinical applications and 

immunoassay development. Frontiers in Laboratory Medicine, 2018. 2(1): p. 14-18.

27. Nystrom, A., et al., Anti-mullerian hormone compared with other ovarian markers after 

childhood cancer treatment. Acta Oncol, 2019. 58(2): p. 218-224.

28. Nair, S., et al., Anti-mullerian hormone (AMH) is associated with natural menopause in a 

population-based sample: The CARDIA Women’s Study. Maturitas, 2015. 81(4): p. 493-8.

29. Bolat, S.E., et al., The effect of serum and follicular fluid anti-Mullerian hormone level on the 

number of oocytes retrieved and rate of fertilization and clinical pregnancy. North Clin Istanb, 2016. 

3(2): p. 90-96.

30. Dumont, A., et al., Role of Anti-Mullerian Hormone in pathophysiology, diagnosis and treatment 

of Polycystic Ovary Syndrome: a review. Reprod Biol Endocrinol, 2015. 13: p. 137.

31. Lie Fong, S., et al., Serum anti-mullerian hormone levels in healthy females: a nomogram 

ranging from infancy to adulthood. J Clin Endocrinol Metab, 2012. 97(12): p. 4650-5.



32. Iwase, A., et al., Clinical application of serum anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve 

marker: A review of recent studies. J Obstet Gynaecol Res, 2018. 44(6): p. 998-1006.

33. Moolhuijsen, L.M.E. and J.A. Visser, Anti-Mullerian Hormone and Ovarian Reserve: Update on 

Assessing Ovarian Function. J Clin Endocrinol Metab, 2020. 105(11).

34. Alson, S.S.E., et al., Anti-mullerian hormone levels are associated with live birth rates in ART, 

but the predictive ability of anti-mullerian hormone is modest. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2018. 

225: p. 199-204.

35. Shahrokhi, S.Z., F. Kazerouni, and F. Ghaffari, Anti-Mullerian Hormone: genetic and 

environmental effects. Clin Chim Acta, 2018. 476: p. 123-129.

36. Sonigo, C., et al., Anti-Mullerian Hormone in Fertility Preservation: Clinical and Therapeutic 

Applications. Clin Med Insights Reprod Health, 2019. 13: p. 1179558119854755.

37. de Vet, A., et al., Antimullerian hormone serum levels: a putative marker for ovarian aging. 

Fertil Steril, 2002. 77(2): p. 357-62.

38. Nardo, L.G., et al., Circulating basal anti-Mullerian hormone levels as predictor of ovarian 

response in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization. Fertil Steril, 2009. 92(5): p. 

1586-93.

39. Hazout, A., et al., Serum antimullerian hormone/mullerian-inhibiting substance appears to be 

a more discriminatory marker of assisted reproductive technology outcome than follicle-stimulating 

hormone, inhibin B, or estradiol. Fertil Steril, 2004. 82(5): p. 1323-9.

40. Seifer, D.B., et al., Early follicular serum mullerian-inhibiting substance levels are associated 

with ovarian response during assisted reproductive technology cycles. Fertil Steril, 2002. 77(3): p. 

468-71.

41. Riggs, R.M., et al., Assessment of ovarian reserve with anti-Mullerian hormone: a comparison 

of the predictive value of anti-Mullerian hormone, follicle-stimulating hormone, inhibin B, and age. Am 

J Obstet Gynecol, 2008. 199(2): p. 202 e1-8.

42. Wunder, D.M., et al., Anti-Mullerian hormone and inhibin B as predictors of pregnancy after 

treatment by in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril, 2008. 90(6): p. 2203-10.

43. Lee, T.H., et al., Impact of female age and male infertility on ovarian reserve markers to predict 

outcome of assisted reproduction technology cycles. Reprod Biol Endocrinol, 2009. 7: p. 100.

44. Lee, M.M., et al., Mullerian inhibiting substance in humans: normal levels from infancy to 

adulthood. J Clin Endocrinol Metab, 1996. 81(2): p. 571-6.

45. van Rooij, I.A., et al., Anti-mullerian hormone is a promising predictor for the occurrence of the 

menopausal transition. Menopause, 2004. 11(6 Pt 1): p. 601-6.

46. La Marca, A., et al., Anti-Mullerian hormone in premenopausal women and after spontaneous 

or surgically induced menopause. J Soc Gynecol Investig, 2005. 12(7): p. 545-8.

47. van Rooij, I.A., et al., Serum antimullerian hormone levels best reflect the reproductive decline 

with age in normal women with proven fertility: a longitudinal study. Fertil Steril, 2005. 83(4): p. 979-87.



48. Lyttle Schumacher, B.M., A.M.Z. Jukic, and A.Z. Steiner, Antimullerian hormone as a risk 

factor for miscarriage in naturally conceived pregnancies. Fertil Steril, 2018. 109(6): p. 1065-1071 e1.

49. Sowers, M., et al., Anti-Mullerian hormone and inhibin B variability during normal menstrual 

cycles. Fertil Steril, 2010. 94(4): p. 1482-1486.

50. Overbeek, A., et al., Intra-cycle fluctuations of anti-Mullerian hormone in normal women with a 

regular cycle: a re-analysis. Reprod Biomed Online, 2012. 24(6): p. 664-9.

51. Broer, S.L., et al., The role of antimullerian hormone in prediction of outcome after IVF: 

comparison with the antral follicle count. Fertil Steril, 2009. 91(3): p. 705-14.

52. Broekmans, F.J., et al., A systematic review of tests predicting ovarian reserve and IVF 

outcome. Hum Reprod Update, 2006. 12(6): p. 685-718.

53. Broer, S.L., et al., Added value of ovarian reserve testing on patient characteristics in the 

prediction of ovarian response and ongoing pregnancy: an individual patient data approach. Hum 

Reprod Update, 2013. 19(1): p. 26-36.

54. Andersen, A.N., et al., Predictive factors of ovarian response and clinical outcome after IVF/

ICSI following a rFSH/GnRH antagonist protocol with or without oral contraceptive pre-treatment. 

Hum Reprod, 2011. 26(12): p. 3413-23.

55. Arce, J.C., et al., Antimullerian hormone in gonadotropin releasing-hormone antagonist 

cycles: prediction of ovarian response and cumulative treatment outcome in good-prognosis patients. 

Fertil Steril, 2013. 99(6): p. 1644-53.

56. Polyzos, N.P., et al., Predictors of ovarian response in women treated with corifollitropin alfa 

for in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril, 2013. 100(2): p. 430-7.

57. Nelson, S.M., B.M. Klein, and J.C. Arce, Comparison of antimullerian hormone levels and antral 

follicle count as predictor of ovarian response to controlled ovarian stimulation in good-prognosis 

patients at individual fertility clinics in two multicenter trials. Fertil Steril, 2015. 103(4): p. 923-930 e1.

58. Jacobs, M.H., et al., A multicentre evaluation of the Elecsys((R)) anti-Mullerian hormone 

immunoassay for prediction of antral follicle count. Reprod Biomed Online, 2019. 38(5): p. 845-852.

59. Peigne, M. and C. Decanter, Serum AMH level as a marker of acute and long-term effects of 

chemotherapy on the ovarian follicular content: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol, 2014. 12: p. 26.

60. Broekmans, F.J., et al., The antral follicle count: practical recommendations for better 

standardization. Fertil Steril, 2010. 94(3): p. 1044-51.

61. Ferguson, J.M., et al., Towards international standardization of immunoassays for Mullerian 

inhibiting substance/anti-Mullerian hormone. Reprod Biomed Online, 2018. 37(5): p. 631-640.

62. Roche Diagnostics. Elecsys® AMH Plus. Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) 

for the in vitro quantitative determination of antiMüllerian Hormone in human serum and plasma.; 

Available from: https://chrono.bg/useruploads/Elecsys-AMH-Plus-FactSheet.pdf.

63. Roche Diagnostics. Fully automated Elecsys® Anti-Müllerian Hormone (AMH) assay. 

Providing clinical confidence in reliable  assessment of ovarian reserve and prediction of response to 



controlled ovarian stimulation.  [cited 2020 October 4]; Available from: http://roche-html5.coservice.

ch/app/webroot/book/en/fully-automated-elecsys-anti-muellerian-hormone-amh-assay.html.

64. Anckaert, E., et al., Multicenter analytical performance evaluation of a fully automated anti-

Mullerian hormone assay and reference interval determination. Clin Biochem, 2016. 49(3): p. 260-7.

65. Anderson, R.A., et al., Prospective study into the value of the automated Elecsys antimullerian 

hormone assay for the assessment of the ovarian growing follicle pool. Fertil Steril, 2015. 103(4): p. 

1074-1080 e4.

66. Deeks, E.D., Elecsys((R)) AMH Assay: A Review in Anti-Mullerian Hormone Quantification and 

Assessment of Ovarian Reserve. Mol Diagn Ther, 2015. 19(4): p. 245-9.

67. Diagnostics, R. Elecsys® AMH Plus. Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) 

for the in vitro quantitative determination of antiMüllerian Hormone in human serum and plasma.; 

Available from: https://chrono.bg/useruploads/Elecsys-AMH-Plus-FactSheet.pdf.

68. Peigne, M., et al., [How to deal with the different serum AMH kits in France in 2017?]. Gynecol 

Obstet Fertil Senol, 2017. 45(10): p. 558-565.

69. Roche Diagnostics. Revista Roche News - Sem pressa e no tempo certo. Abril / Maio 2018  [cited 

2020 October 4]; Available from: http://rspress.com.br/userfiles/projetos/rochenews/2018/02/.

70. Armbruster, D.A. and T. Pry, Limit of blank, limit of detection and limit of quantitation. Clin 

Biochem Rev, 2008. 29 Suppl 1: p. S49-52.

71. van Helden, J. and R. Weiskirchen, Performance of the two new fully automated anti-Mullerian 

hormone immunoassays compared with the clinical standard assay. Hum Reprod, 2015. 30(8): p. 

1918-26.

72. Gassner, D. and R. Jung, First fully automated immunoassay for anti-Mullerian hormone. Clin 

Chem Lab Med, 2014. 52(8): p. 1143-52.

73. Tadros, T., et al., New automated antimullerian hormone assays are more reliable than the 

manual assay in patients with reduced antral follicle count. Fertil Steril, 2016. 106(7): p. 1800-1806.

74. Anckaert, E., et al., Evaluation of the Elecsys((R)) anti-Mullerian hormone assay for the 

prediction of hyper-response to controlled ovarian stimulation with a gonadotrophin-releasing hormone 

antagonist protocol. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2019. 236: p. 133-138.




