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VAI TRÒ CỦA AMH
TRONG HỘI CHỨNG 
BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Võ Văn Cường
Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng

GIỚI THIỆU
Hội chứng buồng trứng đa nang (Polycystic 

ovarian syndrome – PCOS) là rối loạn nội tiết phổ 
biến nhất ở phụ nữ độ tuổi sinh sản, chiếm khoảng 
từ  5 đến 10% phụ nữ ở độ tuổi này. Theo tiêu chuẩn 
Rotterdam 2003, chẩn đoán PCOS khi có 2 trên 
3 tiêu chuẩn: (1) rối loạn phóng noãn, (2) cường 
androgen trên lâm sàng hoặc các chỉ số sinh hóa, (3) 
hình ảnh buồng trứng đa nang trên siêu âm. PCOS 
lần đầu tiên được mô tả trong y văn năm 1935 bởi 
Stein và Laventhal với các đặc điểm rối loạn kinh 
nguyệt, rậm lông và buồng trứng có nhiều nang. 
Cho đến thời điểm hiện tại, việc sản xuất dư thừa 
androgen tại buồng trứng đóng vai trò chính trong 
các rối loạn nội tiết của bệnh nhân PCOS. Cùng 
với yếu tố di truyền, các yếu tố chuyển hóa, biến đổi 
sinh hóa cùng tác động của môi trường đóng vai trò 
quan trọng đến sự xuất hiện của PCOS.

Anti  Mullerian hormone (AMH) là hormone 
điều hòa sự phát triển của nang noãn ở buồng trứng. 
AMH ở phụ nữ được sản xuất ở tế bào hạt của buồng 
trứng, nồng độ giảm dần theo độ tuổi và biến mất 
sau mãn kinh. Nồng độ AMH thay đổi nhẹ trong 
các pha của chu kỳ kinh nguyệt, tuy nhiên không 
ảnh hưởng nhiều khi định lượng. Trong quá trình 
phát triển nang noãn, AMH xuất hiện từ giai đoạn 
nang noãn sơ cấp đến giai đoạn tiền hốc và có hốc, 
khi nang noãn đạt kích thước khoảng 8 mm, nang 
noãn không còn sản xuất AMH. Nồng độ AMH 
huyết thanh trong PCOS cao hơn 2 đến 3 lần so 

với phụ nữ không có rối loạn phóng noãn (Laven 
và cs, 2004, Pigny và cs, 2003), do sự gia tăng sản 
xuất AMH trong mỗi nang noãn cũng như số lượng 
nang noãn ở buồng trứng.

VAI TRÒ CỦA AMH
TRONG SINH BỆNH HỌC CỦA PCOS
AMH được sản xuất nhiều ở nang noãn của 

những phụ nữ PCOS, ở giai đoạn tiền hốc và có 
hốc, nhất là khi nang noãn ở kích thước khoảng 
2 – 5 mm. Nồng độ AMH ở dịch nang noãn của 
phụ nữ PCOS cao gấp 5 lần dịch nang noãn ở phụ 
nữ bình thường (Dal và cs, 2008), cũng như sự sản 
xuất AMH trong một tế bào hạt cao gấp 75 lần ở 
PCOS so với không PCOS (Pellat và cs, 2007). 
Những nghiên cứu trước đây đã chứng minh vai 
trò của AMH trong ức chế sự phát triển của nang 
noãn thông quá ức chế hoạt động của FSH – một 
hormone kích thích phát triển nang noãn thông 
qua cơ chế  giảm biểu hiện của enzyme aromatase. 
Việc làm giảm đáp ứng của nang noãn đối với FSH 
do giảm hoạt động của enzyme aromatase dẫn đến 
nang noãn ngừng phát triển cùng với chu kỳ kinh 
nguyệt không phóng noãn. Và một số nghiên cứu 
cũng cho thấy nồng độ AMH liên quan đến mức 
độ rối loạn phóng noãn ở phụ nữ PCOS. Laven và 
cộng sự, 2004, đã cho thấy rằng ở những phụ nữ 
PCOS có rối loạn phóng noãn thì nồng độ AMH 
cao hơn so với không có sự rối loạn phóng noãn. 

Trong khi sự gia tăng AMH trong cơ chế bệnh 
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sinh của PCOS dần được công nhận, nhưng nguyên 
nhân vì sao có sự gia tăng này vẫn chưa được sáng tỏ 
hoàn toàn. Tuy nhiên, một số yếu tố như gia tăng 
nồng độ LH, androgen và sự đề kháng insulin có 
thể liên quan. LH gia tăng sự sản xuất AMH lên 4 
lần, cũng như làm tăng biểu hiện của AMH ở tế bào 
hạt ở những phụ nữ PCOS có rối loạn kinh nguyệt 
(Pellatt và cs, 2007). Androgen đóng vai trò quan 
trọng trong giai đoạn phát triển ban đầu của nang 
noãn (giai đoạn không phụ thuộc FSH), và có thể 
làm gia tăng AMH. Tuy nhiên, Carlsen và cộng sự 
năm 2009 đã thử nghiệm dùng dexamethasone để 
ức chế sự sản xuất androgen trong 6 tháng, nhưng 
vẫn không thay đổi nồng độ AMH, có lẽ có một 
cơ chế khác dẫn đến việc gia tăng sản xuất AMH ở 
PCOS có tăng androgen.

Một số yếu tố khác có thể góp phần vào việc gia 
tăng AMH ở PCOS là insulin và di truyền. Mức độ 
gia tăng insulin máu ở phụ nữ PCOS tỷ lệ với nồng 
độ AMH. Nardo và cộng sự, 2009, đã chứng minh 
sự liên quan thuận giữa AMH và nồng độ insulin 
máu lúc đói ở phụ nữ PCOS hoặc không PCOS. 
Bên cạnh đó, yếu tố di truyền chiếm khoảng 5 phần 
trăm ở những phụ nữ PCOS. Gen ACVR 1 và các 
biến thể của nó liên quan đến sự sản xuất nhiều 
AMH ở nang noãn của phụ nữ PCOS (Kevenaar 
và cs, 2009).

AMH VÀ CHẨN ĐOÁN PCOS
Các tiêu chí chẩn đoán PCOS hiện tại hầu như 

là dấu hiệu lâm sàng cùng hình ảnh siêu âm, ngoại 
trừ chỉ số sinh hóa androgen máu. Thêm vào đó, 
việc định lượng chính xác nồng độ androgen máu 
bằng xét nghiệm miễn dịch cũng là một khó khăn, 
cũng như giá trị không chắc chắn khi dùng chỉ số 
androgen tự do. Do đó, một test sinh hóa chẩn đoán 
đơn thuần sẽ mang đến nhiều lợi ích trong chẩn đoán 
chính xác PCOS. AMH được sản xuất ở tế bào hạt 
của nang noãn, tương ứng với số nang noãn, cũng 
như lượng chế tiết trong mỗi nang ở phụ nữ PCOS, 
do đó, có thể định lượng AMH để chẩn đoán hội 
chứng buồng trứng đa nang. Theo hướng dẫn quốc 
tế về đánh giá và kiểm soát PCOS 2018, ở người 
lớn, nếu lấy khoảng AMH từ 1,4 đến 7,98 ng/ml thì 
diện tích dưới đường biểu diễn ROC (AUC) từ 0,66 
đến 0,994 trong chẩn đoán PCOS, còn đối với chẩn 
đoán hình ảnh buồng trứng đa nang (PCOM) bằng 
AMH thì AUC từ 0,67 – 0,92 cho ngưỡng AMH 
từ 2,8 – 4,2 ng/ml. Bên cạnh đó, việc kết hợp AMH 
và một số chỉ số trong tiêu chuẩn Rotterdam làm 
gia tăng tỷ lệ chẩn đoán chính xác PCOS. Sahmay 
và cộng sự, 2014, đã lấy ngưỡng AMH là 3,8 ng/ml 
cùng với tình trạng cường androgen thì có độ nhạy 
73%, độ đặc hiệu 99% trong chẩn đoán PCOS, 
trong khi đó, thay tình trạng cường androgen bằng 

AMH

PCOS

Tăng androgen

Giảm biểu hiện
aromatase

Giảm đáp ứng
FSH

Rối loạn
phóng noãn

Tăng LH Tăng insulin Yếu tố di truyền

Sơ đồ 1. Vai trò của AMH trong cơ chế bệnh sinh của PCOS
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rối loạn phóng noãn cũng cho kết quả tương tự. Tuy 
nhiên, hướng dẫn quốc tế về đánh giá và kiểm soát 
PCOS 2018 vẫn chưa khuyến cáo lấy chỉ số AMH 
làm tiêu chuẩn chẩn đoán PCOS trong thực hành 
lâm sàng.

AMH VÀ 
ĐÁP ỨNG TRONG ĐIỀU TRỊ PCOS
Trong kích thích phóng noãn
Một vài chứng cứ gần đây đã cho thấy sự liên 

quan mật thiết giữa nồng độ AMH và sự cải thiện 
tình trạng lâm sàng của bệnh nhân PCOS. Theo 
Andon Hestiantoro và cộng sự, 2016, khi điều trị 
bệnh nhân PCOS bằng clomiphene citrate (CC), 
thì ở nhóm có nồng độ AMH thấp cải thiện tốt 
hơn triệu chứng rối loạn phóng noãn (p = 0,001) so 
với nhóm có nồng độ AMH cao (6,10 ± 3,52 so với 
10,43 ± 3,78 ng/ml). Bên cạnh đó, trong một thử 
nghiệm lâm sàng của nhóm Fatemeh Foroozanfard 
và cộng sự, 2017, nồng độ AMH giảm đáng kể sau 
8 tuần điều trị với metformin ở  bệnh nhân PCOS 
(10 ± 3,75 so với 7,8 ± 3,7 ng/ml), (p = 0,008, KTC 
95%, 0,6 – 3,75).

Một vài phương pháp điều trị khác ở bệnh nhân 
PCOS cũng cho thấy sự liên quan của AMH với 
đáp ứng điều trị. Việc bổ sung vitamin D3 ở những 
phụ nữ PCOS có thiếu hụt vitamin D cùng với 
việc cải thiện tình trạng cường androgen, đề kháng 
insulin, rối loạn phóng noãn (Pal và cs, 2012), thì 
sự giảm đáng kể nồng độ AMH ở những trường 
hợp này có thể cho thấy sự liên hệ giữa AMH và 
vitamin D trong điều trị PCOS. Bên cạnh đó, trong 
điều trị nội soi đốt điểm buồng trứng (LOD) ở 
phụ nữ PCOS, một vài nghiên cứu đã chứng minh 
nồng độ AMH giảm sau điều trị (Amer và cs, 2012; 
Elmashad và cs, 2011; Seyam và cs, 2014), và cũng 
trong những nghiên cứu này, nếu lấy ngưỡng AMH 
là 7,7 ng/ml thì giá trị tiên lượng có sự phóng noãn 
trở lại sau LOD với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt 
là 78 % và 76 %. Có thể cơ chế của điều trị LOD là 
phá hủy các tế bào tia ở buồng trứng, từ đó dẫn đến 
giảm nồng độ androgen, và cuối cùng là cải thiện 
biểu hiện lâm sàng của PCOS. Tuy nhiên cũng chưa 
chắc chắn rằng liệu sự giảm nồng độ AMH là đơn 
thuần do các tế bào sản xuất AMH bị phá hủy hay 

cơ chế thật sự liên quan đến sự cải thiện tình trạng 
lâm sàng.

Trong điều trị IVF
PCOS và trẻ tuổi là những chỉ điểm lâm sàng 

quan trọng cho tiên lượng đáp ứng của buồng trứng 
khi kích thích bằng FSH trong điều trị IVF. Thêm 
vào đó, giá trị AMH cũng không kém phần quan 
trọng trong đánh giá liều thuốc và tiên lượng điều 
trị. Một phân tích đa trung tâm từ 57 nghiên cứu 
của Broer và cộng sự, 2013, đã cho thấy AMH thật 
sự có ý nghĩa trong tiên lượng đáp ứng của buồng 
trứng khi kích thích bằng FSH. Khi lấy ngưỡng 
AMH là 0,5 ng/ml, thì AUC của tiên lượng buồng 
trứng đáp ứng kém là 0,78. Định nghĩa tiên lượng 
đáp ứng kém khi có 2 trong 3 tiêu chuẩn sau: (1) 
tuổi mẹ cao hoặc có bất cứ yếu tố nguy cơ nào của 
tiên lượng đáp ứng buồng trứng kém, (2) lần trước 
đáp ứng buồng trứng kém, (3) kết quả dự trữ buồng 
trứng bất thường. Một phân tích đa trung tâm khác 
của La Marca và cộng sự cũng khẳng định rằng khả 
năng tiên lượng của AMH không phụ thuộc vào độ 
tuổi mẹ trong điều trị hỗ trợ sinh sản.

KẾT LUẬN
AMH đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế 

bệnh sinh của PCOS, cũng như biểu hiện lâm sàng 
rối loạn phóng noãn. Ngưỡng nồng độ AMH huyết 
thanh có thể trở thành một tiêu chuẩn chẩn đoán 
đơn thuần của hội chứng buồng trứng đa nang. 
Nồng độ AMH huyết thanh là một chỉ số tiên 
lượng đáp ứng với điều trị PCOS cả điều trị rối loạn 
phóng noãn và hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên vẫn cần 
có nhiều nghiên cứu để xác định rõ hơn nữa sự liên 
quan của AMH trong cơ chế bệnh sinh cũng như 
chẩn đoán và điều trị PCOS.
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