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مقاله اصلی

بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران
کاندید درمانهای کمک باروری
تاریخ دریافت -96/06/01 :تاریخ پذیرش96/07/05:
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هدف از این تحقیق بررسي سطح هورمون انتي مولرین و استفاده از ان جهت پیشگویي ذخیره تخمدان با
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مشاهده پاسخ ضعیف و یا بیش از حد تخمدان به درمانهای تحریک تخمک گذاری در افرادی که کاندید
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فاطمه سادات صرفه جو
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زهرا حیدر

درمان  IVFبه روش long GnRH agonistهستند ميباشد.

روش کار

of

 -1متخصص زنان فلوشیپ پرناتال دانشیار دانشگاه

در این مطالعه که به صورت آینده نگر انجام شده است ،کلیه بیماران نازای مراجعه کننده به درمانگاه نازایي

 -2متخصص زنان فلوشیپ نازایي دانشگاه علوم

)GnRH(sinafact ,sinagenشدند .نتایج کلیه سونوگرافيها و آزمایشات و پاسخدهي تخمداني هر

پزشكي شهید بهشتي

بیمار و دز داروی مصرفي در هر سیكل در پرونده بیماران ثبت ميشد .بیماران بر اساس تعداد اووسیتها و

 -3دانشیار رشته آمار و اپیدمیولوژی مرکز

جنین در سه گروه با پاسخ تخمداني ناکافي (کمتر یا مساوی  3اووسیت) ،پاسخ تخمداني مناسب ( 4 -12

تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

اووسیت ) و پاسخ تخمداني بیش از حد)  >12اووسیت) طبقهبندی شدند.

 -4کارشناس آزمایشگاه جنین شناسي دانشگاه علوم

نتایج

پزشكي شهید بهشتي بیمارستان مهدیه

در این مطالعه میزان بارداری  %30بوده و با هر واحد افزایش در لگاریتم هورمون انتي مولرین احتمال پاسخ

 -5متخصص زنان فلوشیپ نازایي دانشیار دانشگاه

ضعیف تخمداني (به عنوان شاخص کاهش ذخیره تخمدان)  64%کاهش مي یابد.در این مطالعه سطح 3.4

* دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي بیمارستان
مهدیه تهران میدان شوش بیمارستان مهدیه
تلفن0912336641۸ :
Email: dr_zheidar @yahoo.com
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تهران میدان شوش بیمارستان مهدیه

و ng/ml 1.2به ترتیب شاخص پاسخ زیاد و ضعیف تخمداني مي باشد.
نتیجهگیری
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علوم پزشكي شهید بهشتي بیمارستان مهدیه

ve

علوم پزشكي شهید بهشتي بیمارستان مهدیه

بیمارستان مهدیه که شرایط مطالعه را داشتند وارد سیكل درمان استاندارد طوالني مدت با آنتاگونیست

با در نظر گرفتن سن به عنوان یک فاکتور مهم در ارزیابي ذخیره تخمدان استفاده از سطح هورمون انتي
مولرین در تعیین ذخیره تخمداني یک تست با ارزش مي باشد.
کلمات کلیدی

انتي مولرین هورمون ،ذخیره تخمدان ،پاسخ تخمدانيIVF
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

 -598ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان

دكتر ميرزامرادي و همكاران

برخي از مطالعات سنجش حجم تخمدان و فولیكول های آنترال

مقدمه

را به عنوان آزمون های مفیدی در تعیین رزرو تخمداني معرفي

دانش بالیني و پیشرفت تكنولوژی در سالهای اخیر کمک بسیار

کرده اند .از دیگر آزمون های بررسي رزرو تخمداني مي توان

شایاني به موفقیت روش های کمک باروری بویژه  IVFنموده

به تعیین سطوح)FSH (follicle-stimulating hormone

است .اما همچنان یكي از عوامل بسیار مهم موفقیت در این زمینه

 ،سطوح سرمي  inhibin Bو antral follicle count

تعداد اووسیت های تولید شده توسط تخمدان به دنبال تحریک

) (AFCاشاره نمود (.)7-10 ،4

هورموني است ( .)1به بیاني دیگر یكي از عوامل محدود کننده

یكي از هورمون هایي که اخیرا به عنوان مارکری برای پیش

مهم در موفقیت  IVFپاسخ تخمداني ضعیف مي باشد که در

بیني پاسخ تخمداني قبل از به کارگیری روش های کمک

 10تا  % 15زناني که تحت عمل  IVFقرار مي گیرند مشاهده

باروری مورد توجه قرار گرفته است  AMHمي باشد(.)11-13
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شده است ( .)2بنابراین بررسي رزرو تخمداني قبل از انجام

این هورمون توسط سلولهای گرانولوزای تخمداني تولید شده و

درمان های کمک باروری امری ضروری است ( .)3رزرو

بعد از بلوغ میزان آن با سرعتي آهسته شروع به کاهش نموده و

تخمداني به عنوان پتانسیل عملكرد تخمدان ،منعكس کنندهی

در زمان منوپوز از بین مي رود( .)5از جمله عملكردهای این

کمیت و کیفیت تخمک های درون یک تخمدان مي باشد (.)4

هورمون مهار به کارگیری فولیكول اولیه  ،مهار رشد وابسته به

با پیشرفت طب باروری امروزه بخش بزرگي از پژوهش ها بر

of

روی بررسي رزرو تخمداني متمرکز شده اند .این پژوهش ها به
طورکلي با اهداف  -1 :بهبود ایمني روش های تحریک
تخمدان از طریق شناسایي بیماران با پاسخگویي باال (که در

های تحریک تخمدان( از طریق تطبیق دوز تحریک) و -3
روش درماني  IVFانجام مي گردند .از این رو مي توان گفت
شرایطي مشابه با زنان مسن پره منوپوز به سر مي برند و آگاهي
دادن به آنها در مورد این مسئله به عنوان یک نیاز بالیني حائز
اهمیت ویژهای است (.)4
دستیابي به نتایج رضایت بخش در روش های کمک باروری
مستلزم ارزیابي دقیق بیمار و بررسي رزرو تخمداني اوست (.)5
یک آزمون رزرو تخمداني مناسب باید بتواند در یک جمعیت
نابارور که برای که برای درمان باروری مراجعه مي نمایند شانس
بارداری و تولد نوزاد زنده را پیشگویي نموده و دوز اوپتیموم
هورموني را که برای تحریک تخمدان انتخاب شده تعیین نماید
(.)6
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مي تواند برای ارزیابي پتانسیل باروری و پاسخ تخمداني در

 IVFمورد استفاده قرار گیرد( .)5بر اساس مطالعه ای در حال
حاضر آزمون ایده آل برای تعیین رزرو تخمداني ،سنجش سطح

 AMHمي باشد که از نظر مقدار حساسیت و ویژگي با AFC
همتراز ولي از  ،FSHاسترادیول LH ،و  inhibin-Bبهتر مي

Ar
c

شناسایي زنان جوان با رزرو تخمداني پایین که در واقع در

تعداد فولیكولهای آنترال اولیه مرتبط مي باشد لذا این هورمون

hi

استفاده از رزرو تخمداني به عنوان ابزاری برای پیشگویي پیامد

آنترال مي باشد( .)14از آنجایي که سطوح سرمي  AMHبا

ve

معرض خطر باالتر  OHSSهستند)  -2بهبود کارآمدی روش

 FSHو انتخاب فولیكولهای پری ناتال و فولیكولهای کوچک

باشد ( inhibin-B ، FSH .)15و استرادیول در مراحل اولیه
ی کاهش رزرو تخمداني حساسیت پاییني دارند .این سه
هورمون بخشي از یک سیستم بازخورد بوده و سطح سرمي آنها
مستقل از یكدیگر نیست .عالوه بر این تغییرات سرمي این سه
هورمون در فرآیند  reproductive agingنسبتا دیر و در
زماني که رزرو تخمداني به حدی بحراني رسیده و شانس باردار
شدن به طور معني داری کاهش پیدا نموده اتفاق مي افتد (.)16
اما سطح سرمي  AMHمستقل از سیكل قاعدگي بوده و از
آگونیست های  GnRHو یا کنتراسپتیوهای خوراکي متاثر
نیست( .)17با وجود آنكه در حال حاضر  AMHبه عنوان یک
مارکر قابل اطمینان و نوید بخش در پیشگویي پاسخ تخمداني
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قبل از به کارگیری روش های کمک باروری شناخته شده است

اساس سن بیمار تعیین و آغاز ميشد .هر 4-3روز سونوگرافي

اما سطوح  cut-offاین هورمون برای تعیین حداقل و حداکثر

کنترل انجام شده و بر اساس پاسخدهي تخمدان درمان ادامه

پاسخ تخمداني همچنان مورد بحث بوده و در مطالعات مختلف

یافته و مجددا سونوگرافي کنترل  2تا  3روز بعد انجام ميگرفت.

مقادیر مختلفي گزارش شده است .با توجه به اینكه تعیین نقطه

با مشاهده فولیكول غالب سایز ( )mm16-1۸مداخله نهایي به

برش مناسب این هورمون در رابطه با پیشبیني پاسخهای

صورت تزریق HCG (10000 iu choriomon IBSA

تخمداني ميتواند نقش بسیار مهمي در تصمیم گیری های بالیني

انجام شده و  36-35ساعت بعد برداشت اووسیت ها انجام

مهم و حیاتي برای زنان نابارور داشته باشد .این مطالعه با هدف

گرفته و در اختیار جنین شناس قرار داده ميشد .در صورت

پیشبیني پاسخهای تخمداني بیش از حد با استفاده از سطوح

مناسب بودن جنین برای انتقال  36-4۸ساعت بعد انتقال جنین

 AMHبر روی افراد کاندید  IVFانجام شده است.

صورت ميگرفت .از روز برداشت اووسیت حمایت فاز لوتئال با

SI
D

روش کار

پروژسترون واژینال(سیكلوژست  )actover ،400آغاز شده و
در صورت بارداری تا هفته  10بارداری ادامه مي یافت .نتایج

بیماران نازای مراجعه کننده به درمانگاه نازایي بیمارستان مهدیه

و دز داروی مصرفي در هر سیكل در پرونده بیماران ثبت ميشد.

از ابتدای سال  1390تا پایان سال  1391در صورت داشته بودن

بیماران بر اساس تعداد اووسیتها و جنین در سه گروه با پاسخ

معیارهای الف .نداشتن بیماری اندوکرین زمینهای ب .عدم

تخمداني ناکافي (کمتر یا مساوی  3اووسیت) ،پاسخ تخمداني

of

در این مطالعه که به صورت آیندهنگر انجام شده است ،کلیه

کلیه سونوگرافيها و آزمایشات و پاسخدهي تخمداني هر بیمار

مصرف داروهای هورموني طي  3ماه گذشته ج .عدم تشخیص
()Polycystic ovary syndrome

 PCOبر اساس

 oligozoospermiaوارد مطالعه شدند .برای کلیه بیماران

اووسیت) طبقهبندی شدند.

ve

کرایتریای روتردام و عدم تشخیص ازوسپرمي یا severe

مناسب (  4 -12اووسیت ) و پاسخ تخمداني بیش از حد( >12

آنالیز آماری

بودهاند،

انحراف معیار و دادههای گروهبندی شده به صورت فراواني و

ورود به مطالعه را دارا بوده و کاندیدIVF

درصد نمایش داده شدند .برای بررسي استقالل دو متغیر

Ar
c

سطوح )،AMH(ELIZA, mg/ml

FSH(RIA,

hi

نازای مراجعه کننده به درمانگاه نازایي بیمارستان مهدیه شرایط

دادههای دموگرافیک و بالیني پایه پیوسته به صورت میانگین±

)iu/mlو ) E2(ECL pg/mlدر روز  2یا  3سیكل سنجیده

 Categoricalاز آزمون کای دو یا Fisher’s exact

شد .تمام بیماران در حداقل یک ماه قبل تحت درمان هورموني

استفاده شد .برای بررسي اختالف میانگین بین پاسخهای

قرار نگرفته بودند .در مرحله بعد بیماران وارد سیكل درمان

تخمداني مختلف از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون متعاقب

استاندارد طوالني مدت با آنتاگونیست GnRH(sinafact

توکي استفاده شده است .برای بررسي همبستگي متغیرهای مورد

),sinagenشدند ،در مرحله بعدی و در ابتدای سیكل قاعدگي

بررسي با پیامد و دیگر متغیرهای مستقل ،از ضریب همبستگي

(روز  1تا  )3برای افراد وارد شده در مطالعه ،سونوگرافي پایه

پیرسون استفاده شده است .با توجه به اینكه توزیع غلظت

برای اطمینان از عدم وجود پاتولوژی زمینهای صورت گرفت.

 AMHدر ابتدا نرمال نبود با تغییر  Scaleبه لگاریتم طبیعي

در این مطالعه تحریک کنترل شدهی تخمک گذاری از روز -4

این عمل انجام شد .در مرحله بعد و قبل برازش مدل مناسب

 3سیكل آغاز شده و دز مورد نیاز  HMGاز نوع انساني-

برای محاسبه سطح زیر منحني مربوط به متغیر پیشگویي کننده

ادراری ( )Merional-IBSA-75 IU/ml Ampبرطبق

ابتدا نوع ارتباط (خطي یا غیر خطي بودن) و  Scaleمناسب آن،

پروتكل تصویب شده در بخش نازایي بیمارستان مهدیه تهران بر

با استفاده از روشهای (locally weighted scatter plot
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) Lowess Smoother smoothingو (Fractional

برای تعیین بهترین نقطه برش ،سطح زیر منحني ،ارزش اخباری

) Fracpoly polynomial regressionتعیین و سپس

مثبت و منفي و همچنین حدود اطمینان برای هر یک از مقادیر

برای ترسیم نمودار  ROCاز مدل متناسب با برازش دادهها

ذکر شده ،با استفاده از نرم افزار  R i386 3.0.2استفاده شده

استفاده شده است .نتایج مدل  Fracpolyبا مقایسه کردن

است .پروپوزال این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه علوم

مدلهای مختلف در هر سه مدل رگرسیون چندگانه اسمي،

پزشكي شهید بهشتي به تصویب رسیده است.

رتبهای و  Negative binomialنشان داد که در هر سه مدل

نتایج

توان  0/5یا  Scaleلگاریتم طبیعي  AMHبهترین حالت برای
هورمون  AMHدر سرم و معایب ذکر شده برای

کننده کاندید  IVFبه بیمارستان مهدیه تهران استفاده شده است.

 Categoricalکردن دادههای پیوسته ،از این مدلها استفاده

در این مطالعه ابتدا اطالعات پایه افراد مورد بررسي را در جدول

شد .جزییات مرتبط با این مدلها قبال منتشر شده است(.)1۸-20

 1مورد بررسي قرار ميدهیم و در مراحل بعد از آنالیز تک

برای تعیین اثرگذاری  AMHبر فرایند تحریک تخمداني و

متغیره به چند متغیره و تعیین نقطه برش مناسب برای پیشبیني

پاسخهای تخمداني مختلف با تطبیق متغیرهای همراه از مدلهای

سطح  AMHدر ارتباط با فرمهای مختلف پاسخ تخمداني

رگرسیوني چندگانه اسمي ،رتبهای و Negative binomial

خواهیم پرداخت .نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان ميدهد

با در نظر گرفتن معیار  Over dispersionاستفاده شده است.

که میانگین سطح خوني هورمون  AMHدر گروههای مختلف
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برازش این مدلها ميباشد .توجه به ماهیت پیوسته غلظت

در این مطالعه از اطالعات  1۸۸نفر از مجموع 193 ،نفر مراجعه

of

کلیه مدلهای باال به روش  Backward Stepwiseبرازش
شدهاند .معیار در نظر گرفتن بهترین مدل AIC ،این مدلها بوده

پاسخ تخمداني (عدم پاسخ ،پاسخ ضعیف یا  ،Poorپاسخ نرمال
و پاسخ بیش از حد) متفاوت است ( .)F=۸/36,p <0/001نتایج

اسمي و رتبهای متغیر پاسخ ،پاسخهای مختلف تخمداني ( No

پاسخ تخمداني به درمان 22( % 11/4 ،نفر) پاسخ % 50/۸ ،Poor

 Normal response ،Poor response ،responseو

پاسخ نرمال ( 9۸نفر) و بقیه دارای پاسخ بیش از حد تخمداني

 )Excessive responseبوده ولي در مدل  nbregمتغیر

بودهاند .نتایج آنالیز متعاقب توکي و سایر اطالعات پایه افراد

پاسخ تعداد تخمکهای آزاد شده در طول دوره ميباشند.

مورد بررسي بر حسب نوع پاسخ تخمداني در جدول  1خالصه

hi

جزئیات مرتبط با این مدلها قبال منتشر شده است (.)21-22

شده است.

ve

است .نكته قابل توجه اینكه در مدلهای رگرسیوني چند حالته

در این مطالعه نشان ميدهند که  15( % 7/۸نفر) ،دارای عدم

Ar
c

جدول  .1بررسي اطالعات پایه در افراد مورد بررسي بر حسب نوع پاسخ تخمداني
* Ovarian Response
Excessive Response
() Oocyte ≤12

Normal response
()4 ≤Oocyte ≤12

Poor response
() Oocyte ≤3

No response

5/۸ ± 3/01

6/9 ± 2/۸

7/2 ± 5/2

9/1 ± 3/۸

6/6 ± 4/9b

a

2/7 ± 2/1

a

0/96 ± 0/72

a

0/64 ± 0/43

Category

)(IU/mL
)(mg/mL

Variable

Follicle-stimulating hormone
**

Anti-Mullerian Hormone

56/3 ± 33/3

155/1 ± 44/1

77/9 ± 36

59/1 ± 22/3

)(pg/mL

Estradiol

6/5 ± 2/9

5/4 ± 3/2

4/۸ ± 1/4

5/95 ± 4/5

)(IU/mL

Luteinizing hormone

1۸/4 ± 5/1

۸/6 ± 2/2

3/1 ± 1/1

-

Count

Oocyte

10/1± 4/02

4/9 ± 2/3

2/1 ± 1/02

-

Count

Emberyo

(22)37/9

(33)33/6

(3)13/6

-

Positive

β-hCG test

(36)62/1

(65)66/4

(19)۸6/4

(193)100

Negative

*showed as Mean±Sd and Num&percent for continues and categorical data respectively.
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** Similar lowercase letters indicate absence of meaningful statistical difference among groups
based on Tukey Multiple Comparison Test.
تخمدان تعریف شدهاند .در خصوص رگرسیون چند حالته
همانگونه که جدول  1نشان ميدهد به کار گیری هورمون
اسمي نیز این پاسخها به صورت اسمي در نظر گرفته شدهاند.
 AMHبرای تحریک تخمداني در این مطالعه باعث مثبت شدن
برای مدل  Negative binomialنیز متغیر پاسخ تعداد
تست  β-hCGو یا به عبارتي  30/1بارداری موفق شده است.
تخمکهای آزاد شده در طي مطالعه مد نظر قرار گرفته شده
نتایج آنالیز کایدو نشان ميدهد که بین پاسخهای مختلف
است.
تخمداني و مثبت شدن تست حاملگي ارتباط معنيدار آماری
جدول  .2نتایج مدلهای رگرسیوني چند حالته اسمي برای بررسي اثر سطوح
وجود ندارد( .)p=0/071نتایج آنالیز همبستگي پیرسون نشان

مختلف هورمون  AMHبر پاسخ تخمداني در افراد مورد بررسي

ميدهد که بین غلظت هورمون  AMHو تعداد تخمکهای
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آزاد شده (پاسخ تخمداني) یک رابطه مستقیم و قوی وجود

Poor
response

Excessive
Response

دارد( Pearson correlation=0/401و .)p <0/001

No
response

Outcomes
Normal
response

همچنین در بررسي همبستگي بین غلظت همورمون  FSHو

*1/71

*0/36

پاسخ تخمداني افراد مورد بررسي مشخص شد که این ارتباط از

()1/09 -2/7

()0/19 -0/6۸

AOR, 95% CI
Referent
0/54
category
()0/2۸ -1/04

0/9۸

0/99

1

()0/96 – 1/1

()0/9۸ – 1/1

()0/99 -1/01

Referent
category

1/11

1/05

1/1۸

()0/95 -1/31

()0/77 – 0/43

()0/93 -1/5

Referent
category

0/92

0/93

*1/33

()0/۸3 -1/02

()0/۸ –1/0۸

()1/03 -1/73

Referent
category

نوع معكوس بوده است و این یعني اینكه با باالتر رفتن غلظت

of

هورمون  FSHپاسخ تخمداني کمتر ميشود(= -0/245
 Pearson correlationو  ،)p=0/001که این یافته با نگاه
کردن به اعداد مندرج در جدول  ،1قابل مشاهده ميباشد.

تخمداني از سه مدل متفاوت رگرسیوني Multinominal,
 Overdispersionاستفاده شده است .برای بررسي شكل
مطالعه  )AMHو پیامد ،و همچنین  Scaleمناسب متغیرهای
پیوسته از روش Fractional polynomial regression
استفاده شده است .این مدل نشان ميدهد که استفاده از Scale
لگاریتم هورمون  AMHدر هر سه مدل دارای کمترین AIC
در بین مدلهای مورد بررسي است.
جدول  2اثرات غلظت های مختلف هورمون  AMHدر خون

*significant

نتایج این مدل با قرار دادن پاسخ نرمال به عنوان طبقه مرجع و
استفاده از معیار  AICبرای برازش بهترین مدل ،گزارش شده
است .نتایج نشان ميدهند که با افزایش هر واحد در لگاریتم

Ar
c

ارتباط ( )Shape of associationبین متغیر مستقل (در این

at 0/05 level

LnAMH

hi

 Ordinalو  Negative binomialبا در نظر گرفتن معیار

ve

برای بررسي اثر سطوح مختلف هورمون  AMHبر پیامد پاسخ

Variable

هورمون  AMHشانس داشتن پاسخ  Poorنسبت به داشتن
پاسخ نرمال  % 64کاهش ميیابد ،همچنین باید گفت که در
صورت افزایش هر واحد در لگاریتم  ،AMHاین مقدار برای
گروه پاسخ بیش از اندازه نسبت به گروه نرمال  % 71بیشتر
خواهد شد.

را بر نوع پاسخ تخمداني را برای مدل رگرسیون چند حالته

نتایج حاصل از مدل رگرسیوني با شانسهای متناسب با کنترل

Backward

متغیرهای دیگر نیز نشان ميدهد که شانس قرار گرفتن افراد در

اسمي نشان ميدهد .کلیه مدلها بر اساس
 stepwise methodبرازش شده اند.

هر یک طبقات از پاسخهای تخمداني متفاوت (عدم پاسخ،

نكته قابل توجه اینكه در مدل  Ordinalمتغیر پاسخ به صورت

پاسخ  ،Poorپاسخ نرمال و پاسخ بیش از اندازه) نسبت به

عدم پاسخ ،پاسخ  ،Poorپاسخ نرمال و پاسخ بیش از حد
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طبقات ماقبل یا بعد آن ،برابر با  2/29خواهد بود(, p <0/001
.)OR=2/29 ,95% CI:1/64-3/19
با قرار دادن تعداد تخمکهای آزاد شده بعد از تحریک به
وسیله هورمون  AMHبه عنوان متغیر پاسخ ،نتایج مدل
 Negative binomial regressionنشان ميدهد که به

شكل .1ارتباط بین سطوح پالسمایي لگاریتم طبیعي  AMHو

ازای یک واحد افزایش در لگاریتم سطح خوني هورمون

پاسخهای تخمداني ضعیف و بیش از حد با استفاده از

 ،AMHشانس آزادسازی یک تخمک  % 24افزایش خواهد

Fracpoly

داشت( .)OR=1/24 ,95% CI: 1/14 – 1/35نكته قابل توجه
اینكه در تمامي مدلهای برازش شده متغیر سن مادر به عنوان
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یكي از متغیرهای تاثیر گذار بر نتایج مطالعه بوده است .برای
مثال نتایج به دست آمده در جدول  2نشان ميدهند که با
افزایش یک واحد در سن مادر شانس داشتن ضعیف  1/33برابر
شانس داشتن پاسخ نرمال خواهد بود .همچنین در مدل ،nbreg
افرادی مورد بررسي  % 4کاهش پیدا ميکند(CI: 0/93 -0/99

را در ارتباط با پاسخهای تخمداني مختلف بیان ميکند.

of

با افزایش هر واحد به سن مادر شانس آزادسازی هر تخمک ،در

شكل  .2سطح زیر منحني و نقطه برش مناسب هورمون AMH

 )OR=0/96 ,95%همچنین نتایج نشان ميدهند که تنها متغیر اثر
ارتباط مستقیمي با سطوح هورموني  AMو ارتباط معكوسي با
سن مادر در زمان درمان نازایي دارد .این یافتهها نشان ميدهد

سال شانس تشكیل یک جنین تقریبا  % 2کاهش پیدا ميکند

ROC curve for predicting the excessive
ovarian response using the AMH level,
showing 56% sensitivity at 73% specificity
with optimal cutoff equal to3.4 mg/mL.

یک جنین تقریبا  % 0/3افزایش ميیابد (,%95 CI:1/01 -1/04
 ،)OR=1/025همچنین با بالتر رفتن سن مادر به ازای هر یک
(.)OR=0/9۸ ,95% CI:0/96 -0/99
در مرحله بعد به بررسي نقاط برش مناسب برای پیشبیني

Ar
c

که با افزایش هر واحد در غلظت هورمون  ،AMشانس تشكیل

hi

ve

گذار بر تعداد جنینهای تشكیل شده در طي مراحل درماني

ROC curve for predicting the No ovarian
response using the AMH level, showing 78%
sensitivity at 93% specificity with optimal
cutoff equal to1.2 mg/mL.

a.

b.

پاسخهای تخمداني ضعیف ،بیش از حد و عدم پاسخ در مقایسه
با پاسخ نرمال پرداخته ميشود .شكل  1ارتباط سطح خوني
 AMHو پاسخهای تخمداني ضعیف و بیش از حد را نشان
ميدهد.

ROC curve for predicting the poor ovarian
response using the AMH level, showing 72%
sensitivity at 80% specificity with optimal
cutoff equal to1.2mg/mL.

c.

Figure 2: The AUC of ROC and optimal cutoff points for AMH levels with deferent
ovarian responses
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در همه موارد صفحه قبل پاسخ نرمال به عنوان مرجع در مقایسه با پاسخ بیش از حد ،پاسخ ضعیف و عدم پاسخ به کار برده شده است.
توضیحات تكمیلي در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3تعیین نقطه برش مناسب برای پیشبیني پاسخهای مختلف تخمداني با استفاده از سطوح پالسمایي  AMHدر افراد
کاندید IVF
DRL-

DLR+

(0/23)0/15 –0/34

(11/7۸)1/76-7۸

(0/5۸)0/42 – 0/۸

)(%

)(%

21

1

(0/40)0/29 -0/96

(0/9۸7)0/92 – 0/992

(0/93)0/6۸ – 0/99

SI
D

(0/34)0/24 – 0/4۸

FN5

FP4

NPV3
)( % 95, CI

PPV2
)(% 95, CI

specificity
)(% 95 , CI

(3/77)1/69 – ۸/35

30

5

(0/41)0/31 -0/70

(2/14)1/43 – 3/19

25

26

(0/74)0/62 – 0/۸2

sensitivity
)(% 95 , CI

(0/79)0/69 – 0/۸6

Cut
off Youden's
point index

AUC1
)(% 95, CI
(0/۸7)0/۸0 – 0/94

No
response

0/71

1/2

(0/94)0/۸5 – 0/96

(0/۸1)0/60 – 0/93

(0/72)0/63 – 0/۸1

0/53

1/2

(0/76)0/66 – 0/۸6

(0/56)0/44 – 0/69

(0/73)0/63 – 0/۸1

(0/57)0/43 – 0/69

0/30

3/4

(Excessive 0/69)0/60 -0/77
response

Area under curve
Positive predictive value
Negative predictive value
False positive
False negative
Diagnostic likelihood ratio
نتایج جدول 3نشان ميدهد که سطح پالسمایي زیر mg/mL

باید بین  1/3-2/4 mg/mLقرار بگیرد .سایر نتایج مندرج در

of

1.
2.
3.
4.
5.
6.

این جدول به شكل مشابهي قابل تفسیر خواهند بود.
بحث

ve

نتایج این مطالعه نشان دادند که در مجموع استفاده از درمانهای
استاندارد طوالني مدت با آگونیست  GnRHباعث مثبت شدن

عدم پاسخ تخمداني را پیشبیني خواهد کرد .این یافته با

و پاسخ ضعیف با سطوح زیر منحني  0/۸7و  % 0/76به ترتیب

حساسیت  % 79و ویژگي  % 93نشان ميدهد که برای تمایز بین

hi

تست بارداری در  % 30افراد تحت درمان شده است .نقطه برش

 1/2هورمون  AMبا سطح زیر منحني برابر  % 0/۸7به خوبي

برابر با  3/4 mg/mLو  1/2 mg/mLبوده است .همچنین

پاسخ نرمال و عدم پاسخ تخمداني به خوبي کاربرد دارد.

پاسخ تخمداني نرمال با توجه به برآوردهای انجام شده برای

همچنین با توجه به اینكه در این مطالعه  DLR+برای هر سه

پاسخ ضعیف و بیش از حد تخمداني باید بین -3/4 mg/mL

Ar
c

پاسخ تخمداني باالتر از یک است ،نشان دهنده تناسب تست

مناسب هورمون  AMبرای پیشبیني پاسخ بیش از حد تخمداني

 1/2باشد .در زنان بالغ ترشح هورمون  AMفقط توسط

برای پیشبیني پاسخهای تخمداني مختلف است .نكته قابل

granulosa cells of preantral and small antral
 folliclesتولید ميشود و تنظیم کارکرد فعالیتهای تخمدان

توجه اینكه با توجه به اینكه پاسخ بیش از حد تخمداني در

و  follicular steroidogenesisکمک ميکند .با توجه به

سطح بیشتر از  3/4mg/mLو پاسخ  poorتخمداني در سطح

تولید انحصاری این هورمون در زنان بالغ ،از این هورمون

 1/2بوده است ،پس سطحي از آنتي موالرین هورمون
( )AMHکه در ارتباط با پاسخ نرمال تخمداني خواهد بود،

ميتوان به عنوان نشانگر فعالیت تخمدانها استفاده کرد (.)23
همچنین ترشح پایدار این هورمون ( )AMHدر طي سیكل
قاعدگي بدون تغییرات معنيدار در طي سیكل و خارج از آن
( )25 .24و عدم تاثیرپذیری سطوح پالسمایي این هورمون به
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نشانگر را برای مقاصد تحقیقاتي و تمایز علل ثانویه oligo-

پاسخ ،پاسخهای مختلف تخمدان در نتیجه تحریک کنترل شده

 amenorrhoeaقابل توجیه ميسازد .مطالعات زیادی در طي

بوده که یكبار اسمي و یک بار رتبهای در نظر گرفته شدهاند)

سالهای اخیر به بررسي نقش  AMHدر پیشبیني پاسخهای

سطوح پالسمایي  AMHدر کنار متغیر سن مادر بودهاند .در

تخمداني در تحریکهای کنترل شده تخمدان در افراد کاندید

مدل چند حالته اسمي نشان داده شده است که با افزایش هر

 IVFپرداختهاند ،یكي از مطالعات اخیر انجام گرفته در این

واحد در لگاریتم هورمون  AMHشانس داشتن پاسخ Poor

حوزه توسط  Hamdineو همكاران بوده است ،نتایج این

نسبت به داشتن پاسخ نرمال  % 64کاهش ميیابد .نكته قابل توجه

مطالعه نشان ميدهند که استفاده از سطوح  AMHبه تنهایي و

در این مدل نقش سن مادر است ،بطوری که با افزایش هر سال

به عنوان یک تست ،دارای دقت فراواني در پیشبیني پاسخهای

به سن مادر شانس داشتن پاسخ ضعیف  % 33بیشتر ميشود .با

تخمداني بیش از حد و ضعیف تخمداني بوده ،با این تفاوت که

توجه به اینكه گروهبندی متغیرهای کمي ،باعث ایجاد خطای

این دقت برای پاسخ تخمداني بیش از حد بیشتر از پاسخ ضعیف

باقیمانده در مدل شده (این خطا با افزایش تعداد گروه و کم

بوده است ( .)26در مطالعه ما دقت برای پیشبیني پاسخ

کردن فاصله بین آنها قابل تعدیل است ولي از بین نميرود)،

تخمداني ضعیف و عدم پاسخ بیشتر از پاسخ بیش از حد

استفاده از مدلي که تعداد تخمکها و جنینها را به عنوان متغیر

تخمداني بوده است .شاید علت این تفاوت در توزیع فراواني

پاسخ مد نظر قرار دهد ،در این مطالعه به کار برده شد .این یافته

افراد در گروههای مختلف پاسخ تخمداني در دو مطالعه باشد.

برای بسیاری از پزشكاني که با علم آمار آشنایي زیادی ندارند،
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دلیل استفاده از هورمونهای خارجي ( ،)17استفاده از این

مورد مطالعه (در رگرسیونهای چند حالته اسمي و رتبهای متغیر

of

یک واحد افزایش در لگاریتم سطح خوني هورمون ،AMH

antral

شانس آزادسازی یک تخمک  % 24افزایش خواهد داشت .در

) follicle count (AFCاشاره کرد .پیشنهاد شده از این

این مدل نیز یافتههای مدلهای قبلي تائید و نشان داده شده است

نشانگر برای پیشبیني  Ovarian reserveقبل از انجام IVF

که با افزایش هر واحد به سن مادر شانس آزادسازی هر تخمک،

استفاده شود ،البته هرچند توانایي پیشبیني این نشانگر از basal

در افرادی مورد بررسي  % 4کاهش پیدا ميکند .این یافتهها لزوم

 FSHبه مراتب بهتر گزارش شده است ( ،)10ولي ارزش

توجه سن مادر و آموزش برای درمان در سنین کمتر را برای

پیشبیني کننده  AMHباالتر و خصوصیات منحصر به فرد این

مادراني که در چند سال اول زندگي بچهدار نميشوند را بیش از

نشانگر ،استفاده از این نشانگر را برای استفادههای کلینیكي

پیش مهم جلوه ميدهد .همچنین باید به این نكته توجه کرد که

منطقيتر جلوه ميدهد ( .)26در مطالعه حاضر میزان حاملگي

زنان جوان با حداقل رزرو تخمداني که در واقع در شرایطي

موفق حدود  % 31بود و ارتباط معكوسي بین سن و تعداد

مشابه با زنان مسن پره منوپوز به سر مي برند ،از نظر بالیني نیاز به

جنینهای تشكیل شده وجود داشت ،در مطالعه  Ficiciogluو

مراقبت بیشتری دارند ( Ganidou .)4و همكاران نشان دادند

همكاران این میزان  % 39گزارش گردید و ارتباط معكوس بین

که استفاده از متغیرهای سن مادر AMH ،و  FSHميتواند به

سن و سطح  AMHرا گزارش کرده بودند .این مطالعه نشان

خوبي و با دقت باال پاسخ تخمداني بیش از اندازه را پیشبیني

ميدهد که سطوح خوني  ،AMHکمتر یا مساوی  1نانوگرم پر

کنند ( .)2۸در مطالعه  Vuralو همكاران نیز نشان داده شده

میليلیتر ميتواند به خوبي پاسخ ضعیف تخمداني را پیشبیني

است که سن مادر با داشتن پاسخ ضعیف تخمداني ارتباط

کند( .)27با توجه به استفاده از مدلهای رگرسیوني مختلف در

مستقیمي دارد و با افزایش سن مادر شانس دیدن پاسخ ضعیف

این مطالعه ميتوان بیان نمود که تنها متغیر اثر گذار بر پیامد

بیشتر خواهد شد (.)29

برای پیشبیني پاسخهای تخمداني مختلف یا

Ovarian

 reserveاز نشانگرهای مختلفي در مطالعات انجام گرفته
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استفاده شده است ،که از این جمله ميتوان به

ملموستر و قابل درکتر ميباشد .نتایج نشان دادند که به ازای

مهر-آبان ،96شماره  ،4سال 60

 -605مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مسئلهای بسیار مهم بوده و با دانستن این نكته که پاسخ تخمداني

و اخیر به نسبت بهتر بوده و حاکي از دقت بهتر برآوردها در این

اندک و یا بیش از حد نرمال خواهد بود ،به پزشک این اجازه را

مطالعه دارد( . )26-32همچنین باید گفت که در این مطالعه

مي دهد که روش نهایي تحریک را انتخاب نماید تا میزان

 Diagnostic likelihood ratioمثبت که در ارتباط با

عوارض جانبي مانند  OHSSو نیز کنسل شدن سیكل ها به

احتمال پیشین و پسین ابتال به بیماری است ،اعدادی بزرگتر از 1

حداقل برسد ( .)30مطالعه حاضر نشان ميدهد که پیشبیني

بوده و در کنار سایر  add valueهای گزارش شده در جدول

پاسخ تخمداني ضعیف دقیقتر از پاسخ تخمداني بیش از حد

 ،3پزشكان را در خصوص استفاده از سطوح  AMHبرای

صورت گرفته است (سطوح زیر منحني به ترتیب برای پاسخ

پیشبیني رفتار تخمدان در زنان با عارضه نازایي ترغیب خواهد

ضعیف و بیش از حد برابر با( 0/76)0/66 – 0/۸6و (– 0/77

نمود .به طریق مشابه  Diagnostic likelihood ratioمنفي

 0/69)0/60با فاصله اطمینان  .%95در خصوص پاسخ تخمداني

در خصوص عدم ابتال به بیماری بوده و هر چه این مقدار کمتر

 Poorتوانایي تشخیصي تست برای تمایز افرادی که دارای

از عدد  1باشد ،ارزش تست برای پیشبیني عدم ابتال به بیماری

تست مثبت هستند و واقعا بیمار هستند برابر با  0/94ميباشد ،و

بهتر خواهد بود .توضیحات بیشتر در خصوص این Add

این در حالي است که این مقدار برای پاسخ بیش از حد برابر با

 valueها و کاربردهای منحني راک قبال منتشر شده است

 0/56ميباشد .در این مطالعه برای دستهبندی پاسخهای تخمداني

( .)33در این مطالعه از روشهای دقیق آماری برای پیشبیني و

با استفاده از متغیر تعداد تخمکهای آزاد شده ،هر یک از این

بررسي ارتباط متغیرهای مورد بررسي قبل از تعیین نقطه برش
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بررسي رزرو تخمداني قبل از انجام درمانهای کمک باروری

منحني راک براورد شده در این مطالعه نسبت به مطالعات گذشته

of

پاسخها را به صورت دوحالته ساخته و در مدلهای بعدی قرار
دادهایم .نكته مهم اینكه متغیر پاسخ No ovarian response

مناسب استفاده شده است که باعث دقیقتر شدن برآوردها و
تفهیم بهتر نتایج برای استفاده در کلینیک توسط پزشكان شده

نكردهاند ولي متغیر  Poor responseهم شامل افرادی است

هر سیكل به پزشک این امكان را ميدهد که پس از ارزیابي

که تعداد تخمکهای آزاد شده آنها  3یا کمتر از آن بودهاند و

شرایط بیمار ،قبل از انجام مداخله کمک باروری ،با بیمار خود

یا کال فرایند تخمکگذاری در آنها انجام نگرفته است .به

مشورت نماید و در صورت لزوم از روشهای اهدایي گامت یا

همین دلیل مشاهده ميکنیم که نقطه برش مناسب برای پیشبیني

قبول فرزند خواندگي استفاده نماید ( .)34توجه به سن بیمار

پاسخهای تخمداني  Poorو عدم پاسخ برابر  1/2است ،با این

تحت درمان نازایي به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر فرایند

حال و با در نظر گرفتن سطح زیر منحني بزرگتر برای عدم پاسخ

تخمکگذاری و استفاده از سطوح  AMHبرای پیشبیني

نسبت به پاسخ  Poorو تعداد مثبتهای کاذب کمتر برای عدم

پاسخهای تخمداني  poorو بیش از حد به عنوان یک تست

پاسخ تخمداني ،احتمال اینكه فردی با تیتیر  AMHکمتر از 1/2

استاندارد دارای ارزش تشخیصي باال ،ميتواند در تعیین استراژی

در طبقه عدم پاسخ باشد ،بیشتر از پاسخ  poorاست .در

درمان این بیماران بسیار کمک کننده باشد .انجام مطالعات

مجموع باید گفت که در مطالعات مختلف دستهبندیهای

بزرگتر با تمرکز بر کلیه متغیرهای اثرگذار بر فرایند نازایي و

مختلفي برای  Ovarian reserveارائه دادهاند که همگي

ميشود.
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فقط شامل افرادی است که در نتیجه تحریک هیچ تخمكي آزاد

است ( .)1۸در نهایت باید گفت که دانستن احتمال باروری در

علل

زمینهای

آن

در

آینده

توصیه

تقریبا شبیه به یكدیگر هستند ( ،)29-31همچنین سطوح زیر
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Conclusion: By considering the age of the patient undergoing infertility
treatment as a variable affecting ovulation, use of AMH levels showed to be
a good test to discriminate between different ovarian responses
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to predict the poor and
excessive ovarian response using anti-Müllerian hormone (AMH) levels
following a long agonist protocol in IVF candidates.
MaterialS and Methods: Through a prospective cohort study, the type of
relationship and appropriate scale for AMH were determined using the
fractional polynomial regression. To determine the effect of AMH on the
outcomes of ovarian stimulation and different ovarian responses, the multinominal and negative binomial regression models were fitted using
backward stepwise method. The ovarian response of studIED subject who
entered a standard long-term treatment cycle with GnRH agonist was
evaluated using prediction model, separately and in combined models with
(ROC) curves.
Results: The use of standard long-term treatments with GnRH agonist led to
positive pregnancy test results in 30% of treated patients. With each unit
increase in the log of AMH, the odds ratio of having poor response
compared to normal response decreases by 64% (OR 0.36, 95% CI 0.190.68. The optimal cut-off points of AMH for predicting excessive and poor
ovarian responses were 3.4 and 1.2 ng/ml, respectively, with area under
curves of 0.69 (0.60-0.77) and 0.76 (0.66-0.86), respectively.
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