
 SD  CV % (UCL95 
%) 

 SD  CV % (UCL95 
%) 

Контрола 
01 

 1.14  0.017  1.4 (1.8)  0.018  1.6 (1.9) 

Контрола 
02 

 5.61  0.088  1.6 (2.0)  0.101  1.8 (2.1) 

ЧС 01 
    0.055  0.001  1.6 (2.1)  0.001  2.3 (2.8) 

ЧС 02  0.448  0.008  1.7 (2.2)  0.009  1.9 (2.3) 

ЧС 03  0.772  0.011  1.4 (1.8)  0.013  1.7 (2.0) 

ЧС 04  1.05  0.014  1.3 (1.7)  0.019  1.8 (2.2) 

ЧС 05  1.98  0.026  1.3 (1.6)  0.032  1.6 (2.0) 

ЧС 06  3.56  0.055  1.5 (2.0)  0.058  1.6 (1.9) 

ЧС 07 
    5.69  0.084  1.5 (1.9)  0.103  1.8 (2.2) 

ЧС 08  6.86  0.096  1.4 (1.8)  0.116  1.7 (2.0) 

ЧС 09  8.93  0.102  1.1 (1.5)  0.128  1.4 (1.7) 

ЧС 10  11.7  0.113  1.0 (1.2)  0.144  1.2 (1.5) 

ЧС 11  16.2  0.168  1.0 (1.3)  0.229  1.4 (1.7) 

ЧС 12  17.4  0.224  1.3 (1.6)  0.303  1.7 (2.1) 

ЧС 13  19.0  0.265  1.4 (1.8)  0.281  1.5 (1.8) 

 

 Припокриване (%)  

Конц. (ng/mL)  7 дни при 20 – 25 °C  7 дни при 2 – 4 °C  9 месеца при – 20 
°C 

0.2  101  104  104 

0.5  98  100  102 

1.5  97  100  99 

4  96  100  104 

6  99  104  105 

12  98  100  94 

14  106  100  95 
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Първият напълно автоматизиран имунологичен анализ 
за анти-Мюлеров хормон (AMH) в анализаторите cobas e 

 

 
Klemt, V*.; Hofmann, V.; Gassner, D. 

Roche Diagnostics GmbH, Penzberg, Germany 
*Автор за кореспонденция: volker.klemt@roche.com 

 
 

1 – Резюме 

Резюме 

Анти-Мюлеровият хормон (AMH) придоби значение при оценката на 
яйчниковия резерв при жените. Досега бяха налични само ръчни AMH 
анализи за определяне на нивото на AMH в серума. Но някои случаи са 
наблюдавани противоречиви резултати, което повдига въпроса за 
надеждността на анализа. 
Методи: Разработване на високочувствителен, бърз и напълно 
автоматизиран AMH анализ в електрохемилуминисцентната 
платформа за имунологични анализи сobas е. 
Резултати: сobas е АМН е имуноанализ, който използва две АМН 
специфични антитела в сандвичев формат за измерване на хормона в 
серум или литиев хепарин плазма. На първо място се открива 140 kD 
общ AMH (proAMH и AMHN, C). 50 µL от пробата се смесва с реактива 
AMH в напълно автоматизираната платформа анализатор и 
количественият резултат е на разположение след приблизително 18 
минути. Анализът е стандартизиран спрямо Beckman AMH Gen II и 
покрива обхват на измерване от 0.01 до 23 ng/mL. Цялостното 
припокриване спрямо калибрация Immunotech беше около 90 %. 
Повторяемостта и междинната прецизност, изчислени в 14 серумни 
проби варираха съответно от 1.0 до 2.2 % и 1.5 до 2.8 %.  

3 – Въведение 

Анти-Мюлеровият хормон (AMH) е обещаващ маркер за оценка на 
яйчниковия резерв и оптимизацията на ин витро лечението за 
оплождане. Съществуващите понастоящем АМН анализи проявяват 
ограничения по отношение на капацитета и надеждността на 
резултатите. Наскоро беше разработен напълно автоматизиран AMH 
анализ за електрохемилуминисцентната платформа за имунологични 
анализи Elecsys® cobas e 

 
4 – Проследяемост 

Стандартизацията на анализа беше осъществена предимно чрез 
прехвърляне на стойността на пробата от анализ Beckman Coulter 
AMH Gen II (A79765; 3 партиди), немодифицирана версия. Използвани 
са замразени, отлежали серумни проби от кръвни донори (Golden 
West Biologicals, Temecula, САЩ; n = 81). Пробите с Elecsys® AMH 
зададени стойности представляват набор от вътрешни стандарти, 
съхранявани при -80°C за бъдещи стандартизации на китове, както за 
референция. 

 
5 – Резултати - Общ преглед на ключовите характеристики 

 
Обща продължителност 18 минути 
 

Принцип на теста Сандвичев имунологичен тест, използващ антитела от теста 

Beckman Coulter Gen II 
 

Обем на пробата 50 µL 

8 – Данни за прецизността cobas e 411 

Прецизността е определена, използвайки реактиви cobas e AMH, 
човешки серум (ЧС) и контроли в протокол (EP5-A2) на CLSI (Институт 
за клинични и лабораторни стандарти): 2 пъти дневно в два 
екземпляра в продължение на 21 дни всеки (n = 84); 

 
Материал  
за пробата Повторяемост Междинна прецизност 
 

 Средна стойност (ng/mL) (прецизност между частите)
 (прецизност между лабораториите/общо) 

LoD (LoQ) беше 0.01 ng/mL (0.03 ng/mL). Процентното припокриване  
в проучванията с разреждане беше    

<10 % и след смесване на високи и ниски сборни AMH 94 % до 103 %. 

cobas e AMH, в сравнение с Beckman AMH Gen II (или Ansh Labs 

Граница на откриване 

Граница на количествено 
определяне 

0.01 ng/mL 

0.03 ng/mL 

   

свръхчувствителен AMH ELISA), използвайки 57 серумни проби <8 
ng/mL даде коефициент на корелация 0.98 (0.97) и слоуп от 0.81 (0.73). 
Няма данни за нестабилност или променливост на пробата. Проба, 
съхранявана при 

Обхват на измерване 0
 

.01 – 23 ng/mL 
 

Проследяемост Beckman Coulter AMH Gen II (немодифицирана версия) 
 

Обща прецизност E2010/e411: ≤2.8 % 

E170/e601: ≤3.5 % 

20 – 25 °C или 2 – 8 °C до 7 дни не показа съществени проблеми по 
отношение на съхранението.   

9 – Стабилност на пробата 

Цикли на замразяване и размразяване или съхранение на пробата 
при -20°C до 9 месеца нямаше никакъв ефект върху измерения AMH. 
Заключение: Автоматизираният анализ сobas е АМН е надеждна и 
привлекателна алтернатива на настоящите ръчни АМН анализи. 

 
Референции: Gassner et al.; Clin Chem Lab Med 2014; (ahead of print) 

 

 

2 – Elecsys®  AMH – Принцип на теста 

 
Анти-AMH- 
Ab~Bi 

Стрептавидин 

Материал на пробата Серум или литиев хепарин 
 

Годност в апарата 8 седмици във всички анализатори 
 

Разреждане        Обикновено не е необходимо, поради големия измервателен обхват 
 

Високодозов "hook" ефект Без високодозов "hook" ефект поне до 1,400 ng/mL 

 

 
6 – Метод на сравнение 

9 

P/B регресия 

8 Y = 0.81x -0.046 

7 N = 57 r=0.98 

6 

5 
+ 

Антиген 

в пробата 

 

 
9 min 

микрочастица  

 
9 min 

Откриване 4 

3 

   

 

10 – Заключение 

Обработката на напълно автоматизирания имуноанализ Elecsys® AMH в 
рутинни апарати

 

+ + 

Ru 

Анти-AMH- Ru 

Ab~Ru Ru 

2 

1 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Beckman Coulter AMH Gen II (модифицирана версия) (ng/mL) 

 

cobas e демонстрира отлична прецизност с висока чувствителност. 
Въпреки че тестът Elecsys® използва същите антитела като Beckman 
Coulter Gen II, не беше наблюдавана комплементарн интерференция. 
Уникалният формат на анализа използва свободен IgG, който няма 
склонност към комплементарно свързване. 

Сандвичев принцип. Обща продължителност на теста: 18 минути. 
• 1во инкубиране: 50 µL проба се инкубират с биотинилирано 

моноклонално анти-АМН антитяло и второ белязано с рутений 
моно- 

7 – Линейност 

наблюдения 

 

 
регресионна 
линия 

 

 
  горна граница на 
отклонение 

 

 
В резултат на това, наличието на напълно автоматизирания тест 
Elecsys® AMH представлява бърза и прецизна алтернатива на 
тестването с ръчния анализ AMH. 

 

 
AMH 

клонално анти-АМН антитяло образува комплекс, когато АМН 
присъства в пробата 

• 2ро инкубиране: След добавянето на покрити със стрептавидин 
микрочастици, комплексът се свързва с твърдата база посредством 
взаимодействието на биотин и стрептавидин. 

• Измерване: Реакционната смес се аспирира в измервателната 
клетка, където микрочастиците се улавят магнитно на повърхността 
на електрода. След това несвързаните вещества се отстраняват с 
ProCell задействащ разтвор. Прилагането на напрежение към 
електрода индуцира хемилуминисценция, която се измерва от 
фотоумножител 

в определения 
обхват. 

 
30 
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кубичен 
модел 

  долна граница на 
отклонение 

• Резултатите се определят чрез калибрационна крива, която се 
генерира от анализатора чрез 2-точкова калибрация и еталонна 
крива, взета от баркода на реактива. 

0 10 20 30 

AMH таргетна стойност (ng/mL) 
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