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AABBSSTTRRAACCTT::  AA  nnuummbbeerr  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  tteessttss  aarree  bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ooooccyyttee  rreesseerrvvee  ttoo  hheellpp  

pprreeddiicctt  iinn  vviittrroo  ffeerrttiilliizzaattiioonn  oouuttccoommee..  TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  ffiinndd  iiff  aannyy  ccoorrrreellaattiioonn  eexxiissttss  

bbeettwweeeenn  lleevveellss  ooff  AAnnttii--MMuulllleerriiaann  ((AAMMHH)),,  ffoolllliiccllee  ssttiimmuullaattiinngg  hhoorrmmoonnee  ((FFSSHH))  aanndd  eessttrraaddiiooll  ((EEtt)),,  wwiitthh  

tthhee  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  PPuurrppoossiivvee  ssaammpplliinngg  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn..  IInnffeerrttiilliittyy  ppaattiieennttss  sseeeekkiinngg  ttrreeaattmmeenntt  aatt  

JJaaiippuurr  FFeerrttiilliittyy  aanndd  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree,,  aa  tteerrttiiaarryy  ccaarree  uunniitt  ooff  MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee  

aanndd  HHoossppiittaall  ffrroomm  MMaayy--DDeecc22001111  wweerree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssttuuddyy..  IInn  aallll  110055  ppaattiieennttss  wweerree  ssttuuddiieedd..  SSeerruumm  

lleevveellss  ooff  hhoorrmmoonneess  wweerree  ddeetteerrmmiinneedd  aatt  ddaayy  33  aanndd  oovvaarriiaann  ffoolllliiccllee  rreessppoonnssee  wwaass  aasssseesssseedd  oonn  ddaayy  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  HHCCGG..  RReessuullttss  rreevveeaalleedd  tthhaatt  SSeerruumm  AAMMHH  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ccoorrrreellaatteedd  ((rr  00..330022  

pp<<00..000011))  wwiitthh  hhiigghheerr  ffoolllliiccuullaarr  rreessppoonnssee  wwhhiillee  FFSSHH  ((rr  00..00228833  pp>>00..11))  aanndd  EEtt  ((rr  00..999999  pp>>00..11))  wweerree  nnoott  

ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  aannyy  ssuucchh  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  iinn  tthhee  ssttuuddyy..  

KKEEYY  WWOORRDDSS::  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee,,  AAMMHH,,  FFSSHH,,  eessttrraaddiiooll,,  IIVVFF..  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN::  IInnffeerrttiilliittyy,,  wwhheetthheerr  mmaallee  oorr  ffeemmaallee,,  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  aa  ccoouuppllee  ttoo  aacchhiieevvee  

ccoonncceeppttiioonn  aafftteerr  aa  yyeeaarr  oorr  mmoorree  ooff  rreegguullaarr,,  uunnpprrootteecctteedd  iinntteerrccoouurrssee..  TThhee  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  

((WWHHOO))  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  88--1100%%  ooff  ccoouupplleess  eexxppeerriieennccee  ssoommee  ffoorrmm  ooff  iinnffeerrttiilliittyy  pprroobblleemmss..  

BBaasseedd  oonn  tthheessee  eessttiimmaatteess  aanndd  oonn  tthhee  ccuurrrreenntt  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn,,  7722..44  mmiilllliioonn  wwoommeenn  aarree  ccuurrrreennttllyy  

iinnffeerrttiillee;;  ooff  tthheessee,,  4400..55  mmiilllliioonn  aarree  ccuurrrreennttllyy  sseeeekkiinngg  iinnffeerrttiilliittyy  mmeeddiiccaall  ccaarree  [[11]]..  GGoooodd  oovvaarryy  rreesseerrvvee  

iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  ssuucccceessssffuull  ccoonncceeppttiioonn..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  iiss  rroouuttiinneellyy  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  aallll  

ccaasseess  sseeeekkiinngg  aassssiisstteedd  rreepprroodduuccttiivvee  tteecchhnniiqquueess  ((AARRTT))  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ttoo  iiddeennttiiffyy  wwoommeenn  wwiitthh  aa  hhiigghh  

rriisskk  ooff  pprroodduucciinngg  aa  ppoooorr  rreessppoonnssee  ttoo  oovvaarriiaann  ssttiimmuullaattiioonn  aanndd//oorr  aa  vveerryy  llooww  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  bbeeccoommiinngg  

pprreeggnnaanntt  tthhrroouugghh  iinn  vviittrroo  ffeerrttiilliissaattiioonn  ((IIVVFF)),,  aass  wweellll  aass  tthhoossee  wwhhoo  ssttiillll  pprroodduuccee  eennoouugghh  ooooccyytteess  ttoo  

hhaavvee  aa  ggoooodd  cchhaannccee  ooff  bbeeccoommiinngg  pprreeggnnaanntt  eevveenn  iiff  ffeemmaallee  aaggee  iiss  aaddvvaanncceedd..  
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TThhee  bbiioocchheemmiiccaall  mmaarrkkeerrss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  ((OORR))  aarree  sseerruumm  lleevveellss  ooff  AAnnttii--  

MMüülllleerriiaann  HHoorrmmoonnee  ((AAMMHH)),,  FFoolllliiccllee  SSttiimmuullaattiinngg  HHoorrmmoonnee  ((FFSSHH))  aanndd  eessttrraaddiiooll  ((EEss))..  TThheeiirr  lleevveellss  aarree  

ddeetteerrmmiinneedd  oonn  tthhee  tthhiirrdd  ddaayy  ooff  tthhee  mmeennssttrruuaall  ccyyccllee..  TThhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  tthhee  ffoolllliiccuullaarr  

ppooooll  wwoouulldd  aallllooww  tthhee  pprreeddiiccttiioonn  ooff  wwoommeenn  wwhhoo  mmaayy  uunnddeerr--rreessppoonndd  oorr  oovveerr--rreessppoonndd  ttoo  ccoonnttrroolllleedd  

oovvaarriiaann  hhyyppeerr  ssttiimmuullaattiioonn  pprroottooccoollss  iinn  AARRTT  pprrooggrraammss  [[33]]..  IInn  cclliinniiccaall  tteerrmmss,,  aallll  IIVVFF  pprrooggrraammss  hhaavvee  

ccrriitteerriiaa  ffoorr  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  IIVVFF  ccyycclleess  tthhaatt  ddoo  nnoott  pprroodduuccee  aann  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  ffoolllliicclleess  ttoo  ggoo  

tthhrroouugghh  wwiitthh  eegggg  rreettrriieevvaall  pprroocceedduurree  ffoolllloowweedd  bbyy  IIVVFF..  SSuucchh  ppaattiieennttss,,  wwhhoossee  pprreevvaalleennccee  iiss  eessttiimmaatteedd  

ttoo  bbee  55––2200%%  ooff  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  rreepprroodduuccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt  ppooppuullaattiioonn,,  hhaavvee  bbeeeenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  llooww  

rreessppoonnddeerrss  aanndd  hhaavviinngg  ddiimmiinniisshheedd  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  

DDaayy  33  ppoosstt  mmeennssttrruuaattiioonn  lleevveell  ooff  FFSSHH  aanndd  sseerruumm  EEss  bbiioommaarrkkeerrss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iinnddiirreecctt  

mmeeaassuurreess  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee,,  aass  tthheeyy  rreeqquuiirree  ssttiimmuullaattiioonn  ffrroomm  eeiitthheerr  aa  ffeeeeddbbaacckk  iinnhhiibbiittiioonn  oorr  

ssttiimmuullaattiioonn  lloooopp..  AAss  wwoommeenn  aanndd  tthheeiirr  ffoolllliicclleess  aaggee,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  FFSSHH  sseeccrreetteedd  iinnccrreeaasseess  dduuee  ttoo  tthhee  

llaacckk  ooff  rreessppoonnssiivveenneessss  ooff  tthhee  oovvaarryy  [[44]]..  AAss  ddaayy  33  FFSSHH  lleevveellss  cclliimmbb,,  iitt  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  aa  ddiimmiinniisshheedd  

oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  EEssttrraaddiiooll  iiss  aa  pprroodduucctt  ooff  tthhee  ggrraannuulloossaa  cceellllss  aanndd  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  ffoolllliiccuullaarr  aaccttiivviittyy..  AAnn  

iinnccrreeaasseedd  eessttrraaddiiooll  lleevveell  eeaarrllyy  iinn  tthhee  mmeennssttrruuaall  ccyyccllee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ffoolllliiccuullaarr  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  iinn  

aaddvvaanncceedd  ssttaaggee  wwhhiicchh  iiss  iinnaapppprroopprriiaattee  ffoorr  ddaayy  33  [[44]]..  

AAMMHH  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  ddiirreecctt  mmeeaassuurreess  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  aass  tthheessee  hhoorrmmoonneess  aarree  pprroodduucceedd  

dduurriinngg  ssppeecciiffiicc  ssttaaggeess  ooff  ffoolllliiccuullaarr  ddeevveellooppmmeenntt,,  rraatthheerr  tthhaann  bbyy  ffoolllliiccuullaarr  ssttiimmuullaattiioonn..  AAMMHH  iiss  

pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  ggrraannuulloossaa  cceellllss  ooff  pprree--aannttrraall  aanndd  ssmmaallll  aannttrraall  ffoolllliicclleess..  FFoolllliiccuullaarr  ggrroowwtthh  iiss  mmoodduullaatteedd  

bbyy  AAMMHH,,  wwhhiicchh  iinnhhiibbiittss  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ffoolllliicclleess  ffrroomm  tthhee  pprriimmoorrddiiaall  ppooooll  bbyy  mmooddiiffyyiinngg  tthhee  FFSSHH  

sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhoossee  ffoolllliicclleess  [[66]]..  AAMMHH  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  rreefflleeccttiivvee  ooff  tthhee  nnoonn--FFSSHH  ddeeppeennddaanntt  ffoolllliiccuullaarr  

ggrroowwtthh..  AAMMHH  iiss  tthhee  oonnllyy  mmaarrkkeerr  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  tthhaatt  ccaann  bbee  tteesstteedd  iinn  ffoolllliiccuullaarr  aass  wweellll  aass  lluutteeaall  

pphhaassee  [[77]]..    

FFrroomm  tthhee  cchheemmiiccaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww  AAMMHH  iiss  aa  ppeeppttiiddee  hhoommooddiimmeerr  ooff  mmoolleeccuullaarr  wweeiigghhtt  114400  kkDDaa,,  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttwwoo  iiddeennttiiccaall  ggllyyccoopprrootteeiinn  ssuubbuunniittss,,  ccoonnnneecctteedd  bbyy  ddiissuullffiiddee  bbrriiddggeess..  TThheessee  rreecceeppttoorrss  ffoorr  

AAMMHH  aarree  ttrraannssmmeemmbbrraannee  hheetteerroommeerriicc  pprrootteeiinnss,,  ccoommppoosseedd  ffrroomm  ttwwoo  ssuubbuunniittss,,  ddeennootteedd  TTyyppee  II  aanndd  IIII..  

AAss  aallll  tthhee  rreecceeppttoorrss  ffoorr  ggrroowwtthh  ffaaccttoorrss  ooff  tthhee  TTGGFF  bbeettaa  ffaammiillyy,,  tthheeyy  ddoo  nnoott  uussee  GG--pprrootteeiinnss  aanndd  ppoosssseessss  

iinnttrriinnssiicc  kkiinnaassee  aaccttiivviittyy..  TTyyppee  IIII  ((bbeetttteerr  ssuubbuunniitt))  bbiinnddss  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhee  lliiggaanndd  lleeaaddiinngg  tthhuuss  ttoo  

aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  TTyyppee  II,,  tthhee  iinnttrraacceelllluullaarr  ppaarrtt  ooff  wwhhiicchh  aaccttss  aass  tthhrreeoonniinnee  kkiinnaassee..  AAccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  

llaatttteerr  ssttaarrttss  aa  ssiiggnnaall  ccaassccaaddee  rreessuullttiinngg  iinn  aa  rreessppeeccttiivvee  bbiioollooggiiccaall  rreessppoonnssee..  

SSeerruumm  AAMMHH  lleevveellss  aarree  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree  uussuuaallllyy  ggiivveenn  iinn  mmaassss  uunniittss  ((nngg//mmll  oorr  ppgg//ll)),,  wwhhiicchh  aarree  

uusseedd  aallssoo  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  tthhoouugghh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ggoooodd  llaabboorraattoorryy  pprraaccttiiccee,,  mmoorree  aaccccuurraattee  iiss  uussaaggee  ooff  SS..II..  

uunniittss  ((ppmmooll//ll))..  TThhee  rreessppeeccttiivvee  ccoonnvveerrttiinngg  ffaaccttoorr  iiss  [[ppmmooll//ll]]  ==  77..1144  xx  [[nngg//mmll..  AAss  mmeennttiioonneedd  aallrreeaaddyy,,  

AAMMHH  lleevveellss  iinn  hheeaalltthhyy  wwoommeenn  ddeecclliinnee  ccoonnttiinnuuaallllyy  wwiitthh  aaggee  rreeaacchhiinngg  nnoonn--mmeeaassuurraabbllee  vvaalluueess  aafftteerr  

mmeennooppaauussee..  SSiinnccee  tthhee  eenndd  ooff  nniinneettiieess  tthhee  iimmmmuunnoollooggiiccaall  kkiittss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  AAMMHH  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iinn  

bbooddyy  fflluuiiddss  ((sseerruumm,,  ppllaassmmaa  aanndd  aallssoo  aa  ffoolllliiccuullaarr  fflluuiidd))..  TThheeyy  uussuuaallllyy  aappppllyy  ssaannddwwiicchh  ssyysstteemmss  wwiitthh  ttwwoo  

ssppeecciiffiicc  aannttiibbooddiieess  ttoo  AAMMHH::  tthhee  ffiirrsstt  bboouunndd  ttoo  aa  ssoolliidd  pphhaassee  ((iinn  mmoosstt  iinnssttaanncceess  tthhee  ttuubbee  wwaallllss  oorr  

ttiittrraattiioonn  wweellllss)),,  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  llaabbeelleedd  wwiitthh  bbiioottiinn,,  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ssttrreeppttaavviiddiinn--llaabbeelleedd  eennzzyymmee  iiss  

bboouunndd  ((uussuuaallllyy  hhoorrssee--rraaddiisshh  ppeerrooxxiiddaassee))..  AAfftteerr  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  ssuubbssttrraattee  ((aa  cchhrroommooggeenniicc  ccoonnjjuuggaattee  

wwhhiicchh  aaffffoorrddss  aa  ccoolloouurreedd  pprroodduucctt  aafftteerr  cclleeaavvaaggee  bbyy  tthhee  eennzzyymmee))  iittss  aabbssoorrbbaannccee  iiss  mmeeaassuurreedd..  TThhee  

iinnsseerrtteedd  ssttrreeppttaavviiddiinn--bbiioottiinn  ssyysstteemm  iinnccrreeaasseess  tthhee  ssppeecciiffiicciittyy  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  mmeetthhoodd,,  wwhhiicchh  

aammoouunnttss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11  nngg//mmll..  
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MMAATTEERRIIAALL  AANNDD  MMEETTHHOODDSS::  TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  JJaaiippuurr  FFeerrttiilliittyy  aanndd  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  

CCeennttrree,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  tteerrttiiaarryy  ccaarree  uunniitt  ooff  MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee  aanndd  HHoossppiittaall  JJaaiippuurr..  OOnnee  

hhuunnddrreedd  aanndd  ffiivvee  ppaattiieennttss  ooff  iinnffeerrttiilliittyy  eenntteerriinngg  tthheeiirr  ffiirrsstt  IIVVFF  ccyyccllee  ffrroomm  MMaayy  ttoo  DDeecc22001111  wweerree  tthhee  

ssttuuddiieedd  bbyy  ppuurrppoossiivvee  ssaammpplliinngg..  AAllll  ppaattiieennttss  wweerree  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  aa  ddeettaaiilleedd  hhiissttoorryy  ttaakkiinngg  wwhhiicchh  

iinncclluuddeedd  dduurraattiioonn  ooff  iinnffeerrttiilliittyy,,  pprriioorr  iinnffeerrttiilliittyy  wwoorrkkuupp  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ttaakkeenn  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaasstt,,  

mmeeddiiccaall  aanndd  ssuurrggiiccaall  hhiissttoorryy..  

  IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaadd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa::  rreegguullaarr  oovvuullaattoorryy  

mmeennssttrruuaall  ccyycclleess,,  nnoorrmmaall  BBMMII  ((1188––2255  kkgg//mm22)),,  nnoo  ccuurrrreenntt  hhoorrmmoonnee  tthheerraappyy,,  aanndd  nnoo  ccuurrrreenntt  oorr  ppaasstt  

ddiisseeaasseess  aaffffeeccttiinngg  oovvaarriieess  oorr  ggoonnaaddoottrroopphhiinn  oorr  sseexx  sstteerrooiidd  sseeccrreettiioonn,,  cclleeaarraannccee  oorr  eexxccrreettiioonn  aanndd  

aaddeeqquuaattee  vviissuuaalliizzaattiioonn  ooff  bbootthh  oovvaarriieess  aatt  ttrraannssvvaaggiinnaall  uullttrraassoouunndd  ssccaannnniinngg..  WWoommeenn  wwhhoo  hhaadd  

ppoollyyccyyssttiicc  oovvaarriiaann  ssyynnddrroommee  wweerree  eexxcclluuddeedd..    

OOnn  ddaayy--22  ooff  tthhee  mmeennssttrruuaall  ccyyccllee,,  mmoorrnniinngg  bblloooodd  ssaammppllee  aarroouunndd  1100  AAMM  wweerree  ttaakkeenn  ffoorr  

mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  sseerruumm  lleevveellss  ooff  AAMMHH,,  FFSSHH  aanndd  EE22..SSeerruumm  AAMMHH  lleevveellss  wweerree  ddeetteerrmmiinneedd  uussiinngg  aann  

uullttrraasseennssiittiivvee  eennzzyymmee--lliinnkkeedd  iimmmmuunnoossoorrbbeenntt  aassssaayy  ((EELLIISSAA))..  SSeerruumm  lleevveellss  ooff  FFSSHH  aanndd  EE22  wweerree  

ddeetteerrmmiinneedd  uussiinngg  aann  aauuttoommaatteedd  mmuullttii--aannaallyyssiiss  ssyysstteemm  wwiitthh  cchheemmiilluummiinneesscceennccee  ddeetteeccttiioonn..  TTrraannss--  

vvaaggiinnaall  uullttrraassoonnooggrraapphhyy  wwaass  uusseedd  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoolllliicclleess  iinn  tthhee  oovvaarryy..  HHuummaann  cchhoorriioonniicc  

ggoonnaaddoottrroopphhiinn  ((HHCCGGHH))  wwaass  uusseedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ffoolllliiccllee  rruuppttuurree  pprriioorr  ttoo  ppeerrffoorrmmiinngg  ooooccyyttee  rreettrriieevvaall..  

TThhee  rreessuullttaanntt  oovvaarriiaann  rreessppoonnssee  wwaass  mmoonniittoorreedd  bbyy  ttrraannssvvaaggiinnaall  uullttrraassoouunndd..  FFoolllliiccuullaarr  rreessppoonnssee  oonn  ddaayy  

ooff  hhuummaann  cchhoorriioonniicc  ggoonnaaddoottrroopphhiinn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwaass  rreeccooddeedd..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  nnuummbbeerr  ooff  ffoolllliicclleess,,  

tthhee  ppaattiieennttss  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ggrroouuppss  ii..ee..  ppoooorr  rreessppoonnddeerrss  ii..ee..  tthhoossee  ppaattiieennttss  hhaavviinngg  lleessss  tthhaann  44  

ffoolllliicclleess  oonn  oovvuullaattiioonn  ssttuuddyy  bbyy  uullttrraassoonnooggrraapphhyy  aanndd  ggoooodd  rreessppoonnddeerrss  ii..ee..  tthhoossee  ppaattiieennttss  hhaavviinngg  mmoorree  

tthhaann  44  ffoolllliicclleess  oonn  oovvuullaattiioonn  ssttuuddyy..  SSccooppee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  oobbjjeeccttss  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  oonnllyy  ccoorrrreellaattiinngg  hhoorrmmoonnee  

lleevveellss  wwiitthh  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  aanndd  nnoott  ttoo  ccoorrrreellaattee  wwiitthh  aaggee  aass  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  aaggee  wwaass  nneegglliiggiibbllee  

aammoonngg  ssuubbjjeeccttss..  

TThhee  rreessuullttss  wweerree  ttaabbuullaatteedd  aanndd  ssttaattiissttiiccaallllyy  aannaallyyzzeedd..  TThhee  ssaammppllee  mmeeaann  ((XX)),,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  

((SSDD)),,  aanndd  ssttaannddaarrdd  eerrrroorr  ooff  tthhee  mmeeaann  aass  wweellll  aass  tthhee  rraannggee  wweerree  oobbttaaiinneedd  ffoorr  nnuummeerriiccaall  vvaarriiaabblleess..  FFoorr  

nnoonn--nnuummeerriiccaall  vvaarriiaabblleess,,  tthhee  ffrreeqquueennccyy,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ppeerrcceennttaaggee  wweerree  ccaallccuullaatteedd..  TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  ((tt))  

tteesstt  wwaass  uusseedd  ttoo  tteesstt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  iinnddeeppeennddeenntt  mmeeaannss  aass  ppeerr  

nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..  TThhee  CChhii  ssqquuaarree  tteesstt  ((χχ22))  wwaass  uusseedd  ttoo  tteesstt  wwhheetthheerr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aa  cceerrttaaiinn  

pphheennoommeennoonn  aammoonngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  ggrroouuppss  wwaass  eeqquuaall  oorr  nnoott..  

CCoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ((rr))  wwaass  uusseedd  ttoo  ffiinndd  oouutt  aa  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ppaarraammeetteerrss  wwhheerree  

((rr))  vvaalluuee  wwiillll  bbee  eeiitthheerr  ++11  ((ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn)),,  00  ((nnoo  ccoorrrreellaattiioonn))  oorr  −−11  ((nneeggaattiivvee  ccoorrrreellaattiioonn))..  TToo  

eevvaalluuaattee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  aa  tteesstt,,  wwee  ddeetteerrmmiinneedd  iittss  sseennssiittiivviittyy,,  ssppeecciiffiicciittyy,,  ++vvee  pprreeddiiccttiivvee  vvaalluuee  ((PPPPVV))  

aanndd  −−vvee  pprreeddiiccttiivvee  vvaalluuee  ((NNPPVV))..  TThhee  pprroobbaabbiilliittyy  ((PP))  vvaalluuee  wwaass  ccaallccuullaatteedd  aanndd  aa  PP--vvaalluuee  <<00..0055  wwaass  

ccoonnssiiddeerreedd  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt..  

  

RREESSUULLTTSS::  AA  ttoottaall  ooff  110055  ooooccyyttee  rreettrriieevvaallss  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd..  TThhee  mmeeaann  aaggee  ooff  ppaattiieennttss  wwaass  3311..6611  

yyeeaarrss..  OOnn  uullttrraassoonnooggrraapphhyy,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaattiieennttss  sshhoowwiinngg  ggoooodd  rreessppoonnssee  ((>>44  ffoolllliicclleess))  aanndd  ppoooorr  

rreessppoonnssee  ((<<44  ffoolllliicclleess))  iinn  rreellaattiioonn  wwiitthh  sseerruumm  lleevveellss  ooff  tthhee  hhoorrmmoonneess  iiss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  11..  

  

TTAABBLLEE  11::  SShhoowwiinngg  SSeerruumm  lleevveellss  ooff  HHoorrmmoonneess  iinn  rreellaattiioonn  wwiitthh  OOvvaarriiaann  rreesseerrvvee  rreessppoonnssee  

HHoorrmmoonnee  lleevveellss  GGoooodd  rreessppoonnddeerrss  PPoooorr  rreessppoonnddeerrss  

MMeeaann  AAMMHH  ((nngg//ll))  aanndd  SSDD  33..992233  --++  33..000077  11..227744__  ++11..009988  
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MMeeaann  FFSSHH  ((IIUU//ll))  aanndd  SSDD    55..001155  __  ++  22..1166  33..550000--++  11..661122  

MMeeaann  EEtt  ((IIUU//ll))  aanndd  SSDD  4400..992277__++2244..446666  2288..000000--  ++1100..5588  

  

TThhee  mmeeaann  sseerruumm  bbaassaall  lleevveellss  ooff  AAMMHH,,  FFSSHH  aanndd  EEss  wweerree  hhiigghheerr  iinn  ggoooodd  rreessppoonnddeerrss  aanndd  llooww  iinn  ppoooorr  

rreessppoonnddeerrss  ((TTaabbllee  11  aanndd  TTaabbllee  22))..    

  

TTAABBLLEE  22::  CCoorrrreellaattiioonn  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveellss  ooff  HHoorrmmoonneess  wwiitthh  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  

HHoorrmmoonnee  CCoorrrreellaattiioonn  ffaaccttoorr  ((rr  vvaalluuee))  SSiiggnniiffiiccaannccee  vvaalluuee**  

AAMMHH  00..330022  PP<<00..000011  

FFSSHH  00..002288  pp>>00..11  

EEss  00..008844  pp>>00..11  

    

  **tt  vvaalluuee  aatt  ddff110033  aanndd  aallssoo  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  aannaallyyssiiss  vvaalluueess  

HHoowweevveerr  tthhee  lleevveell  ooff  AAMMHH  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghh  aammoonngg  ggoooodd  rreessppoonnddeerrss  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  llooww  

rreessppoonnddeerrss  ((pp<<00..000011))  wwhhiillee  nnoo  ssuucchh  ddiiffffeerreennccee  wwaass  nnoottiicceeaabbllee  bbeettwweeeenn  lleevveellss  ooff  FFSSHH  aanndd  EEtt  vviiss  aa  vviiss  

oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  TThhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  tteessttss  ooff  hhoorrmmoonnee  aassssaayy  aallssoo  ccoonnffiirrmmss  tthhee  ssiimmiillaarr  ffiinnddiinnggss  

((TTaabbllee  33))..HHoowweevveerr  uunniiffoorrmmllyy  llooww  NNPPVV  ssuuggggeesstt  bbiiggggeerr  ssaammppllee  nneeeedd  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhee  ffiinnddiinnggss..  

  

  

TTAABBLLEE  33::  VVaalliiddiittyy  ooff  tthhee  sseerruumm  HHoorrmmoonneess  lleevveellss  aatt  tthhrreesshhoolldd  vvaalluueess  

HHoorrmmoonnee  

lleevveellss  

SSeennssiittiivviittyy  SSppeecciiffiicciittyy  PPoossiittiivvee  pprreeddiiccttiivvee  

vvaalluuee  

NNeeggaattiivvee  PPrreeddiiccttiivvee  

vvaalluuee  

SSiiggnniiffiiccaannccee  

  AAMMHH  

TTVV  11..88nngg//LL  

7733..9911  6666..6677  9944..4455  2244..2244  PP<<00..000011  

  FFSSHH  

TTVV  1100  iiuu//LL  

00..0000  110000..0000  77..6677  77..6611  PP<<00..0011  

  EEss  

TTVV  5500  iiuu//LL  

2255..7777  7755..0000  9922..5599  77..6699  pp>>00..11  

    

DDIISSCCUUSSSSIIOONN::  TThhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  oovvaarriieess  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  ggoonnaaddoottrrooppiinn  wwiitthh  aaddeeqquuaattee  ffoolllliiccuullaarr  

ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  OOvvuullaattiioonn  ssttiimmuullaattiioonn  aalllloowwss  tthhee  rreettrriieevvaall  ooff  

mmoorree  tthhaann  oonnee  mmaattuurree  ooooccyyttee,,  tthhuuss  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  cchhaannccee  ooff  eemmbbrryyoonniicc  iimmppllaannttaattiioonn  dduurriinngg  aann  IIVVFF  

((iinn  vviittrroo  ffeerrttiilliizzaattiioonn))  ccyyccllee..  TThhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  ccaann  bbee  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  ppaattiieennttss  

uunnddeerrggooiinngg  aassssiisstteedd  ccoonncceeppttiioonn  ttrreeaattmmeenntt..  AAss  ssuuggggeesstteedd  aabboovvee  iitt  hheellppss  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ddoossee  ooff  tthhee  

mmeeddiiccaattiioonn  ttoo  iinndduuccee  mmuullttiippllee  ffoolllliiccuullaarr  ddeevveellooppmmeennttss  [[88]]..  PPaattiieennttss  wwiitthh  rreedduucceedd  rreesseerrvvee  wwiillll  rreeqquuiirree  

hhiigghheerr  ddoosseess  ooff  mmeeddiiccaattiioonn  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  sseennssiittiivvee  oovvaarriieess  rreeqquuiirree  aa  mmoorree  mmeeaassuurreedd  aapppprrooaacchh..  

AAnnttii--MMuulllleerriiaann  hhoorrmmoonnee  ((AAMMHH))  hhaass  bbeeeenn  ssuuggggeesstteedd  aass  aann  iinnddiiccaattoorr  ooff  oovvaarriiaann  rreessppoonnssee  aanndd  

bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  ddeecclliinnee  wwiitthh  aaddvvaanncceedd  ffeemmaallee  aaggee  [[99]]..  OOuurr  ssttuuddyy  sshhoowweedd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoorrrreellaattiioonn  ooff  

AAMMHH  aanndd  oovvaarriiaann  rreessppoonnssee  ttoo  ffoolllliiccuullaarr  ssttiimmuullaattiioonn..  EEaarrlliieerr  ssttuuddiieess  hhaavvee  eevveenn  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  AAMMHH  iiss  

tthhee  ssiinnggllee  bbeesstt  pprreeddiiccttoorr  ooff  ppoooorr  rreessppoonnssee  ffoorr  AARRTT  [[1100]]..  AAss  AAMMHH  mmaayy  ppeerrmmiitt  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  

bbootthh  tthhee  eexxttrreemmeess  ooff  oovvaarriiaann  ssttiimmuullaattiioonn,,  aa  ppoossssiibbllee  rroollee  ffoorr  iittss  mmeeaassuurreemmeenntt  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  

iinnddiivviidduuaalliizzaattiioonn  ooff  ttrreeaattmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  tthhee  cclliinniiccaall  rriisskk  ooff  AARRTT  aalloonngg  wwiitthh  

ooppttiimmiizzeedd  ttrreeaattmmeenntt  bbuurrddeenn  [[1111,,1122]]..  
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TThhee  ffaacctt  tthhaatt  AAMMHH  iiss  sseeccrreetteedd  wwiitthhoouutt  ddeeppeennddeennccee  oonn  ootthheerr  hhoorrmmoonneess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  

ggoonnaaddoottrrooppiinnss,,  aanndd  tthhaatt  AAMMHH  iiss  eexxpprreesssseedd  aatt  aa  ccoonnssttaanntt  lleevveell,,  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ccyyccllee  ddaayy  mmaakkee  AAMMHH  

vveerryy  aattttrraaccttiivvee  aass  aa  ddiirreecctt  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  OORR  [[1133]]..  TThhee  ffrreeeeddoomm  tthhaatt  AAMMHH  tteessttiinngg  ooffffeerrss  bbootthh  

cclliinniicciiaannss  aanndd  ppaattiieennttss  bbyy  aalllloowwiinngg  ccoolllleeccttiioonnss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aannyy  ddaayy  dduurriinngg  tthhee  mmeennssttrruuaall  ccyyccllee  

iiss  aa  vvaasstt  llooggiissttiiccaall  aaddvvaannttaaggee  oovveerr  ootthheerr  bbiioommaarrkkeerrss..  IItt  aallssoo  hheellppss  pprreeddiicctt  eexxcceessssiivvee  rreessppoonnssee  ttoo  

oovvaarriiaann  hhyyppeerrssttiimmuullaattiioonn  [[1144]]..  AA  rreecceenntt  ssttuuddyy  hhaass  aallssoo  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  AAMMHH  iiss  aabbllee  ttoo  ssppeecciiffyy  aa  

wwoommaann’’ss  rreepprroodduuccttiivvee  aaggee  mmoorree  rreeaalliissttiiccaallllyy  tthhaann  cchhrroonnoollooggiiccaall  aaggee  aalloonnee  [[1155]]..  HHoowweevveerr  ssoommee  

ssttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowweedd  tthhaatt  AAMMHH  ccaannnnoott  pprreeddiicctt  pprreeggnnaannccyy  [[1166]]..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  ttrruuee  ppllaaccee  ooff  AAMMHH  iinn  

rreepprroodduuccttiivvee  mmeeddiicciinnee  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  ffuullllyy  eelluucciiddaatteedd,,  uunnddoouubbtteeddllyy  AAMMHH  mmeeaassuurreemmeenntt  aalllloowwss  aann  

aasssseessssmmeenntt  ooff  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  wwiitthh  sseevveerraall  aaddvvaannttaaggeess  oovveerr  ootthheerr  bbiioocchheemmiiccaall  aanndd  bbiioopphhyyssiiccaall  

mmaarrkkeerrss  [[1177]]..  IInn  ffaacctt,,  eevveenn  rreeppoorrttss  bbyy  oonnccoollooggiissttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  ffeeaassiibbllee  ttoo  aasssseessss  oovvaarriiaann  

rreesseerrvvee  iinn  ccaanncceerr  ppaattiieennttss  bbyy  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeerrss  ssuucchh  AAMMHH  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  mmoorree  sseennssiittiivvee  tthhaann  FFSSHH  

mmeeaassuurreemmeennttss  [[1188]]..  

IInn  oouurr  ssttuuddyy,,  FFSSHH  ddiidd  nnoott  sshhooww  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee..  SSttuuddiieess  bbyy  

BBrrooddiinn  aanndd  ccoolllleeaagguueess  sshhoowweedd  tthhaatt  llooww  FFSSHH  lleevveell  pprroobbaabbllyy  rreefflleeccttss  aa  wweellll--pprreesseerrvveedd  oovvaarriiaann  rreesseerrvvee  

aanndd  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ggoooodd  ssuucccceessss  rraatteess  aatt  IIVVFF//IICCSSII  aalltthhoouugghh  tthheeyy  ssuuggggeesstteedd  iitt  ttoo  bbee  ccoommbbiinneedd  

wwiitthh  hhiigghh  LLHH  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  pprreeddiiccttiivvee  vvaalluuee  [[1199]]..  HHoowweevveerr,,  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmiillddllyy  eelleevvaatteedd  lleevveellss  ((1100--

1155IIUU//LL))  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  aa  ggoooodd  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  ggeettttiinngg  pprreeggnnaanntt..  AAllssoo,,  bbeettwweeeenn  ccyyccllee  fflluuccttuuaattiioonn  iinn  ddaayy  33  

FFSSHH  lleevveellss  mmaakkee  OORR  eessttiimmaattiioonn  ddiiffffiiccuulltt  [[44]]..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  aann  iinnccrreeaasseedd  ddaayy  33  FFSSHH  lleevveell  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  

llaattee  iinnddiiccaattoorr  ooff  mmaarrkkeedd  ddeeccrreeaasseedd  ffeerrttiilliittyy  ppootteennttiiaall..  OOuurr  ffiinnddiinnggss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  ttoo  eesssseennttiiaall  ttoo  

eevvaalluuaattee  aa  ssuubb  ffeerrttiillee  ppaattiieenntt  rroouuttiinneellyy  bbyy  FFSSHH  vvaalluueess  nnoorr  iiss  iitt  jjuussttiiffiieedd  ttoo  eexxcclluuddee  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreegguullaarr  

ccyycclleess  ffrroomm  ttrreeaattmmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  FFSSHH  vvaalluuee  aalloonnee..  IInnccrreeaasseedd  eessttrraaddiiooll  lleevveell  eeaarrllyy  iinn  tthhee  mmeennssttrruuaall  

ccyyccllee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ffoolllliiccuullaarr  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  iinn  aann  aaddvvaanncceedd  ssttaaggee  tthhaatt  iiss  iinnaapppprroopprriiaattee  ffoorr  ddaayy  33  [[44]]..  

HHoowweevveerr,,  eessttrraaddiiooll  lleevveellss  ccaann  bbee  iinnccrreeaasseedd  ffoorr  ttwwoo  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  rreeaassoonnss..  EEssttrraaddiiooll  lleevveellss  ccaann  bbeeccoommee  

eelleevvaatteedd  dduuee  ttoo  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  rraappiidd  ffoolllliiccuullooggeenneessiiss..  AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  aann  iinnccrreeaasseedd  eessttrraaddiiooll  lleevveell  ccaann  

bbee  dduuee  ttoo  aann  eennhhaanncceedd  OORR,,  ssuucchh  aass  iinn  wwoommeenn  aafffflliicctteedd  wwiitthh  ppoollyyccyyssttiicc  oovvaarriiaann  ssyynnddrroommee  ((PPCCOOSS)),,  

wwhheerree  aa  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  eessttrraaddiiooll  iiss  bbeeiinngg  pprroodduucceedd  bbyy  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  aannttrraall  ffoolllliicclleess  [[2200]]..  

RReeggaarrddiinngg  ddaayy  33  eessttrraaddiiooll,,  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoorrrreellaattiioonn  wwaass  ddeetteecctteedd  bbyy  uuss  bbeettwweeeenn  eelleevvaatteedd  

lleevveellss  ≥≥  5500  ppgg//mmll  aanndd  ffoolllliiccuullaarr  rreessppoonnssee..  IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhiiss  lleevveell  wwaass  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  hhiigghheerr  

ccaanncceellllaattiioonn  aanndd  lloowweerr  pprreeggnnaannccyy  rraatteess  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  FFSSHH  lleevveellss  iinn  aann  eeaarrlliieerr  ssttuuddyy  [[2211]]..  TThhuuss,,  tthhee  

rroollee  ooff  eessttrraaddiiooll  rreemmaaiinnss  aatt  bbeesstt  ddeebbaattaabbllee..  AAnnaallyysseess  ooff  oouurr  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  aammoonngg  tthhee  bbiioocchheemmiiccaall  

OORRTTss  kknnoowwnn  ttoo  ddaattee,,  AAMMHH  iiss  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  rreelleevvaanntt  cclliinniiccaall  uussee..  SSeerruumm  AAMMHH  lleevveellss  mmaayy  rreefflleecctt  

oovvaarriiaann  rreessppoonnssee  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  uussuuaall  hhoorrmmoonnee  mmaarrkkeerrss  [[2222]]..  AAccccuurraaccyy  ooff  tteessttiinngg  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

bbiioocchheemmiiccaall  mmaarrkkeerrss  ffoorr  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  ppoooorr  oovvaarriiaann  rreessppoonnssee  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  mmooddeesstt..  

SSiimmuullttaanneeoouuss  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tteessttss  ccoouulldd  bbee  uusseedd  aass  aa  mmaarrkkeerr  ooff  ddiimmiinniisshheedd  oovvaarriiaann  

rreesseerrvvee  aanndd  aa  sseennssiittiivvee  pprreeddiiccttoorr  ooff  rreessppoonnssee  ttoo  oovvaarriiaann  ssttiimmuullaattiioonn  iinn  ppaattiieennttss  uunnddeerrggooiinngg  iinn  vviittrroo  

ffeerrttiilliizzaattiioonn  ttrreeaattmmeenntt..  
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