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afeta 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. A associação entre síndrome metabólica e
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alterações relacionadas à glicose e insulina é frequente em pacientes com SOP, eleva o risco
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cardiovascular dessas pacientes. O LAP é um índice de risco cardiovascular emergente que
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reflete de forma simples a acumulação lipídica em adultos.

Síndrome dos ovários policísticos

Objetivos: O presente estudo avaliou as possíveis correlações entre síndrome metabólica e o

se baseia na combinação da circunferência abdominal (CA) e triglicérides (TGL) em jejum e
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LAP nos parâmetros metabólicos e reprodutivos de pacientes com SOP.
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Materiais e Métodos: O estudo incluiu 299 pacientes portadoras de SOP, definida pelos crité-
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rios de Rotterdam, acompanhadas no Ambulatório de Hiperandrogenismo do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG).
Foram avaliados: (1) dosagens séricas de triglicérides, testosterona total, glicemia de jejum
e duas horas após sobrecarga de 75 gramas de dextrosol (GPD), TSH; (2) cálculo do LAP;
(3) cálculo do índice de Ferriman; (4) avaliação do volume dos ovários; (5) medida da circunferência abdominal e (6) presença ou não de síndrome metabólica.
Resultados: A média do LAP foi 60,9 e a mediana 51,3. Pacientes com ou sem síndrome metabólica quando comparadas entre si não apresentaram diferenças quanto a volume ovariano,
testosterona total, índice de Ferriman, glicemia de jejum e pós-dextrosol. As mulheres com
síndrome metabólica tiveram valores de TSH mais altos do que as mulheres sem síndrome
metabólica. Já as mulheres no quartil superior do LAP tiveram TSH, índice de Ferriman e
GPD maiores do que as mulheres nos quartis inferiores de LAP.
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Conclusões: Os valores mais elevados do LAP sugeriram boa correlação desse índice com
resistência insulínica. Os valores de TSH mais elevados em pacientes com síndrome metabólica e LAP no quartil superior em pacientes com SOP representam um dado novo na
literatura que precisa ser mais bem estudado.
© 2015 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Publicado por Elsevier Editora Ltda.
Todos os direitos reservados.

LAP (lipid accumulation product) and metabolic syndrome in patients
with Polycystic Ovary Syndrome
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Polycystic Ovary Syndrome (SOP) is a common endocrine disorder that affects

Polycystic ovary syndrome

5-10% of women of reproductive age. The association between metabolic syndrome and

Insulin resistance

changes related to glucose and insulin is frequent in patients with SOP, increasing the car-

Metabolic syndrome x

diovascular risk of these patients. The LAP is an emerging cardiovascular risk based on the

Abdominal fat

combination of waist circumference (WC) and triglycerides (TGL) and fasting simply reflects
the lipid accumulation in adults.
Objectives: This study examined the possible correlation between metabolic syndrome or
LAP and reproductive and metabolic parameters in patients with SOP.
Materials and Methods: The study included two hundred ninety-nine patients with SOP,
defined by the Rotterdam criteria followed at HC-UFMG who had assessed their levels of
triglycerides, total testosterone, fastingand two hours after 75 grams of overload dextrosol
(GPD), TSH, LAP, Ferriman index, ovarian volume and abdominal circumference, and the
presence or absence of metabolic syndrome.
Results: The mean LAP was 60.9 and the median 51.3. Patients with and without metabolic
syndrome when compared to each others howed no differences in ovarian volume, total
testosterone, Ferriman, fastingand post-dextrosol. Women with metabolic syndrome had
higher TSH levels than women without metabolic syndrome. The women in the top quartile
of the LAP had TSH, Ferriman and GPD higher than women in the lower quartiles of LAP.
Conclusions: The higher values of LAP suggested good correlation of this index with insulin
resistance. TSH levels were higher in patients with metabolic syndrome and LAP in the top
quartile in SOP patients represent a new element in the literature and needs to be better
studied.
© 2015 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Published by Elsevier Editora Ltda.
All rights reserved.

Introdução
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma desordem
endócrina heterogênea caracterizada por hiperandrogenismo
e anovulação crônica.1 Trata-se de afecção de caráter multifatorial e poligênico que afeta 5 a 10% das mulheres em idade
reprodutiva.1–3 Cerca de 50 a 70% das pacientes com SOP têm
resistência insulínica e síndrome metabólica, o que aumenta
o risco de diabete tipo II e doenças cardiovasculares nessas
mulheres.3–7 Os mecanismos envolvidos na correlação entre
essa desordem e o risco cardiovascular não estão completamente esclarecidos. A hiperandrogenemia parece ser uma
causa importante. Entretanto, outros fatores, como disfunção
tireoidiana, também podem estar associados.8
Alguns estudos descreveram que mulheres com SOP
podem apresentar níveis mais altos de TSH, que, apesar de
estar dentro da faixa da normalidade, podem contribuir para
a manifestação da síndrome nessas pacientes,6,9 além de
uma possível associação entre hipotireoidismo subclínico e

SOP.6–12 Parece existir ainda associação entre níveis de TSH
e sensibilidade insulínica, assim como alta prevalência de
hipotireoidismo subclínico em mulheres portadoras de SOP
e síndrome metabólica.12–14 Também já foi demonstrada alta
prevalência de SOP em jovens eutireoideias portadoras de tireoidite autoimune, o que sugere a presença de outros fatores envolvidos no fenótipo da síndrome além da disfunção
da tireoide, como, por exemplo, autoimunidade.15–17 A síndrome metabólica (SM) é definida por determinados critérios
associados a elevado risco de doenças coronarianas e diabetes mellitus tipo II.18 Pacientes com três ou mais dos seguintes
fatores serão diagnosticados como portadores da síndrome
metabólica: circunferência abdominal > 88 cm em mulheres;
hipertrigliceridemia ≥ 150 mg/dL; HDL < 50 em mulheres; pressão arterial ≥130/85 mmHg e glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL.19
Como a SOP está associada com intolerância à glicose, bem
como ao aumento do risco cardiovascular, é possível supor
que, em várias dessas pacientes, poderiam ser encontradas
características da SM. Já foi descrito que a prevalência de SM
em portadoras de SOP varia de 33 a 43%, cerca de duas vezes a
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Material e métodos
O estudo incluiu 299 pacientes portadoras de SOP, diagnosticadas pelos critérios de Rotterdam, entre 18 a 40 anos,
acompanhadas no Ambulatório de Hiperandrogenismo do
Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foram
excluídas pacientes que apresentaram outras causas de
hiperandrogenismo/anovulação como: hiperplasia congênita
de suprarrenal (HCSR), hiperprolactinemia, disfunções da tireoide e tumores produtores de androgênios.
Segundo consenso de Rotterdam, dois dos três critérios a
seguir devem estar presentes para definição da síndrome dos
ovários policísticos: anovulação crônica, evidência clínica ou
laboratorial de hiperandrogenismo, imagem ultrassonográfica
de ováriospolicísticos.27
As pacientes foram submetidas à avaliação clínica e
laboratorial dos seguintes parâmetros: valores de triglicérides, testosterona total, glicemia de jejum e duas horas
após sobrecarga de 75 gramas de dextrosol (GPD), TSH, LAP,
índice de Ferriman, volumes ovarianos e circunferência abdominal.
A presença ou não de SM foi considerada conforme os
critérios descritos anteriormente. O LAP foi calculado pela
fórmula matemática descrita por Kahn, na qual LAP = [CA
(cm) – 58] X [TGL (mmol/L)].28 O valor maior do que 34,5 se
correlaciona com resistência insulínica e aumento do risco
cardiovascular.25,28,29
Para as análises estatísticas foram usadas, além das
análises descritivas (frequências, percentuais, médias, desvio-padrão), análises comparativas. Dentre as análises comparativas, foram usados os testes t de Student, para comparação
das médias de dois grupos independentes e o teste qui-quadrado para comparações de variáveis categóricas, além de
uma estratificação dos dados em quartis que foi apresentada
no formato de Box-plot. Para a análise estatística e construção
do Box-plot foi usado o programa SPSS®, e para as demais figuras e tabelas foi usado o Microsoft Excel®. Foram consideradas
relações estatísticas significativas aquelas que apresentaram
valor p menor ou igual a 0,05.

Tabela 1 – Análise segundo presença ou não de
síndrome metabólica e de acordo com valor do LAP –
média pelo teste de Mann-Whitney
Variáveis

Síndrome
metabólica
Sim

Glicemia de
jejum
Glicemia 2 horas
após 75 gramas
de dextrosol
Testosterona
TSH

62,29
70,93

Não

60,41
52,91

LAP

Quartis
superiores

Quartis
inferiores

124,98

112,99

64,57

46,84

68,08
74,48

60,04
53,90

Resultados
Entre as 299 pacientes estudadas, a média do LAP foi 60,9,
enquanto a mediana foi de 51,3. Pacientes com ou sem
síndrome metabólica quando comparadas entre si não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quanto a
volume ovariano, testosterona total, índice de Ferriman, glicemia de jejum e pós-dextrosol (tabela 1).
As mulheres com síndrome metabólica tiveram valores de
TSH maiores do que as mulheres sem síndrome metabólica,
porém dentro da faixa da normalidade (fig. 1). Já as mulheres
no quartil superior do LAP tiveram TSH (fig. 2), índice de Ferriman (fig. 3) e GPD (fig. 4) maiores do que as mulheres nos
quartis inferiores de LAP.

Discussão
A síndrome dos ovários policísticos, caracterizada por
disfunção ovulatória, hiperandrogenismo e ovários policísticos no seu fenótipo clássico, é a endocrinopatia mais
prevalente em mulheres em idade reprodutiva.2 A SOP
é também considerada uma disfunção metabólica, já que
vários fatores de risco para doença cardiovascular, incluindo
síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, obesidade abdominal e hipertensão, podem estar
10

8

6

TSH

observada em mulheres da população geral, na mesma faixa
etária e IMC, independentemente da etnia.20,21
O LAP (lipid accumulation product ou produto da acumulação
lipídica) é um índice de risco cardiovascular emergente que
se baseia no produto da circunferência abdominal (CA) pelo
valor de triglicérides (TGL) em jejum. Tem se revelado um
marcador confiável para doença cardiovascular em adultos,
supera outros preditores desse risco, como o IMC, até nas
pacientes portadoras de SOP.22–26 Já foi demonstrado que
nessas pacientes o índice LAP foi significativamente maior
quando comparado com o grupo controle. Os valores também
foram maiores nas portadoras de SOP com síndrome metabólica em relação àquelas sem síndrome metabólica.18 Além
disso, o LAP foi citado como importante preditor de intolerância à glicose em pacientes com SOP.20
O presente estudo tem como objetivo avaliar as possíveis
correlações entre síndrome metabólica e/ou LAP e parâmetros
metabólicos em pacientes com SOP.
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Figura 1 – Valores de TSH em pacientes portadoras de SOP
com ou sem síndrome metabólica (p < 0,05).
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Figura 2 – Valores de TSH em pacientes portadoras de SOP
no quartil superior do LAP comparadas com pacientes nos
quartis inferiores (p < 0,05).
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presentes.3–7 Apesar de a evidência de eventos cardiovasculares em mulheres portadoras de SOP ser ainda limitada,
estudos recentes sugerem maior probabilidade desses eventos
na presença da SOP clássica. Portanto, a identificação precoce da presença dos fatores de risco nessas pacientes se faz
necessária.8,30
O índice LAP, que associa a medida da cintura abdominal e valores de triglicérides, foi inicialmente proposto em
2005, com dados da National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), e se mostrou melhor preditor
para risco cardiovascular quando comparado com o IMC.28 Os
valores mais elevados do LAP encontrados neste estudo sugeriram boa correlação desse índice com resistência insulínica,
considerando que as mulheres que se encontravam no quartil superior do LAP apresentaram valores de GPD mais altos
do que aquelas nos quartis inferiores do LAP. Esses resultados corroboram estudos anteriores que demonstraram relação
importante entre o HOMA IR, marcador de sensibilidade à
insulina, e o LAP em pacientes com SOP.2,22,25
Uma associação entre níveis mais elevados de TSH e resistência insulínica já foi descrita anteriormente em pacientes
com SOP.6,9 Em nosso estudo foram encontrados valores de
TSH mais elevados, porém dentro da faixa da normalidade,
em pacientes com síndrome metabólica e LAP no quartil superior em pacientes com SOP. Esses resultados representam um
dado novo na literatura que precisa ser mais bem estudado.
As limitações encontradas nesse estudo são inerentes a um
estudo transversal e devido à falta do grupo controle. Portanto,
são ainda necessários estudos prospectivos, com grupo controle e maior número de pacientes estudadas, para exclusão
de possíveis fatores de confusão e confirmação dos resultados
encontrados.
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Figura 3 – Índices de Ferriman de pacientes portadoras de
SOP no quartil superior do LAP comparadas com pacientes
nos quartis inferiores (p < 0,05).
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Figura 4 – Valores de GPD em pacientes portadoras de SOP
no quartil superior do LAP comparadas com pacientes nos
quartis inferiores (p < 0,05).

Conflitos de interesse
Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

refer ê ncias

1. Setji TL, Brown AJ. Polycystic ovary syndrome: update on
diagnosis and treatment. Am J Med. 2014;127(10):912–9.
2. Pontes AG, Rehme MF, Martins AM, Micussi MT, Maranhao
TM, Pimenta WP, et al. Resistência à insulina em mulheres
com síndrome dos ovários policísticos: relação com as
variáveis antropométricas e bioquímicas. Rev Bras Ginecol
Obstet. 2012;34(2):74–9.
3. Subbulaxmi T. Polycystic Ovarian Syndrome. Med Clin N Am.
2015;99:221–35.
4. Baldani DP, Skrgatic L, Ougouag R. Polycystic Ovary Syndrome:
Important Underrecognised Cardiometabolic Risk Factor in
Reproductive-Age Women. Int J Endocrinol. 2015:2015.
5. Naderpoor N, Shorakae S, de Courten B, Misso ML, Moran LJ,
Teede HJ. Metformin and lifestyle modification in polycystic
ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Hum
Reprod Update. 2015;21(5):560–74.
6. Goverde AJ, van Koert AJ, Eijkemans MJ, Knauff EA,
Westerveld HE, Fauser BC, et al. Indicators for metabolic
disturbances in anovulatory women with polycystic ovary
syndrome diagnosed according to the Rotterdam consensus
criteria. Human reproduction. 2009;24(3):710–7.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 21/07/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

r e p r o d c l i m . 2 0 1 5;3 0(3):127–131

7. Moran LJ, Norman RJ, Teede HJ. Metabolic risk in PCOS:
phenotype and adiposity impact. Trends Endocrinol Metab.
2015;26(3):136–43.
8. Cakir E, Dogan M, Topaloglu O, Ozbek M, Cakal E, Vural MG,
et al. Subclinical atherosclerosis and hyperandrogenemia are
independent risk factors for increased epicardial fat
thickness in patients with PCOS and idiopathic hirsutism.
Atherosclerosis. 2013;226(1):291–5.
9. Mueller A, Schofl C, Dittrich R, Cupisti S, Oppelt PG, Schild RL,
et al. Thyroid-stimulating hormone is associated with insulin
resistance independently of body mass index and age in
women with polycystic ovary syndrome. Human
reproduction. 2009;24(11):2924–30.
10. Benetti-Pinto CL, Berini Piccolo VR, Garmes HM, Teatin Juliato
CR. Subclinical hypothyroidism in young women with
polycystic ovary syndrome: an analysis of clinical, hormonal,
and metabolic parameters. Fertility and sterility.
2013;99(2):588–92.
11. Celik C, Abali R, Tasdemir N, Guzel S, Yuksel A, Aksu E, et al.
Is subclinical hypothyroidism contributing dyslipidemia and
insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome?
Gynecological endocrinology: the official journal of the
International Society of Gynecological. Endocrinology.
2012;28(8):615–8.
12. Kachuei M, Jafari F, Kachuei A, Keshteli AH. Prevalence of
autoimmune thyroiditis in patients with polycystic ovary
syndrome. Archives of gynecology and obstetrics.
2012;285(3):853–6.
13. Janssen OE, Mehlmauer N, Hahn S, Offner AH, Gartner R. High
prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with
polycystic ovary syndrome. European journal of
endocrinology /European Federation of Endocrine Societies.
2004;150(3):363–9.
14. Chubb SA, Davis WA, Davis TM. Interactions among thyroid
function, insulin sensitivity, and serum lipid concentrations:
the Fremantle diabetes study. The Journal of clinical
endocrinology and metabolism. 2005;90(9):5317–20.
15. Michalaki MA, Vagenakis AG, Leonardou AS, Argentou MN,
Habeos IG, Makri MG, et al. Thyroid function in humans with
morbid obesity. Thyroid: official journal of the American
Thyroid Association. 2006;16(1):73–8.
16. Ganie MA, Marwaha RK, Aggarwal R, Singh S. High prevalence
of polycystic ovary syndrome characteristics in girls with
euthyroid chronic lymphocytic thyroiditis: a case-control
study. European journal of endocrinology /European
Federation of Endocrine Societies. 2010;162(6):1117–22.
17. Ganie MA, Laway BA, Wani TA, Zargar MA, Nisar S, Ahamed F,
et al. Association of subclinical hypothyroidism and
phenotype, insulin resistance, and lipid parameters in young
women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility.
2011;95(6):2039–43.
18. Isomaa B, Almgren P, Tuomi T, Forsen B, Lahti K, Nissen M,
et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

131

the metabolic syndrome. Diabetes care. 2001;24(4):
683–9.
Ford ES, Giles WH, Mokdad AH. Increasing prevalence of the
metabolic syndrome among u.s Adults. Diabetes care.
2004;27(10):2444–9.
David A. Ehrmann DRL, Kristen Kasza, Ricardo Azziz, Richard
S. Legro, and Mahmoud N. Ghazzi, for the PCOS/Troglitazone
Study Group*. Prevalence and Predictors of the Metabolic
Syndrome in Women with Polycystic Ovary Syndrome. The
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2001;
91(1):48-53.
Silva RC, Pardini DP, Kater CE. Síndrome dos ovários
policísticos, síndrome metabólica, risco cardiovascular e o
papel dos agentes sensibilizadores da insulina. Arq Bras
Endocrinol Metab. 2006;50(2):281–90.
Xiang S, Hua F, Chen L, Tang Y, Jiang X, Liu Z. Lipid
Accumulation Product is Related to Metabolic Syndrome in
Women with Polycystic Ovary Syndrome. Experimental and
clinical endocrinology & diabetes: official journal. German
Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association.
2013;121(2):115–8.
Godinjak A, Godinjak Z, Burekovic A, Surkovic I,
Dizdarevic-Bostandzic A, Velija-Asimi Z. Insulin resistance
and lipid accumulation product in corelation to body mass
index in women with polycystic ovary syndrome. Medicinski
arhiv. 2012;66(6):409–11.
Wehr E, Gruber HJ, Giuliani A, Moller R, Pieber TR,
Obermayer-Pietsch B. The lipid accumulation product is
associated with impaired glucose tolerance in PCOS women.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism.
2011;96(6):E986–90.
Costa EC, Sa JC, Soares EM, Lemos TM, Maranhao TM,
Azevedo GD. Avaliação do risco cardiovascular por meio do
índice LAP em pacientes não obesas com síndrome dos
ovários policísticos. Arq Bras Endocrinol Metab. 2010;54(7):
630–5.
Wiltgen D, Benedetto IG, Mastella LS, Spritzer PM. Lipid
accumulation product index: a reliable marker of
cardiovascular risk in polycystic ovary syndrome. Human
reproduction. 2009;24(7):1726–31.
Franks S. Controversy in clinical endocrinology: diagnosis of
polycystic ovarian syndrome: in defense of the Rotterdam
criteria. The Journal of clinical endocrinology and
metabolism. 2006;91(3):786–9.
Kahn HS. The “lipid accumulation product” performs better
than the body mass index for recognizing cardiovascular risk:
a population-based comparison. BMC cardiovascular
disorders. 2005;5:26.
Kahn HS. The lipid accumulation product is better than BMI
for identifying diabetes: a population-based comparison.
Diabetes care. 2006;29(1):151–3.
Boyle J, Teede HJ. Polycystic ovary syndrome - an update.
Australian family physician. 2012;41(10):752–6.

