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RESUMO 

 
NASCIMENTO, AD. Efeitos da metformina nos níveis séricos de insulina, 

de hormônio anti-mulleriano e no hiperandrogenismo em pacientes com 

Síndrome dos Ovários Policísticos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2008. 

 
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) constitui a causa mais freqüente de 

infertilidade, anovulação e hiperandrogenismo atualmente. Sua fisiopatogenia é 

em parte obscura. O hormônio anti-mülleriano (HAM), uma glicoproteína 

produzida pelas células da granulosa dos folículos pré-antrais e folículos 

antrais pequenos, parece exercer papel fundamental para seu surgimento, 

exacerbando o hiperandrogenismo intra-folicular e interferindo no mecanismo 

de seleção do folículo dominante. Além das alterações ovulatórias, há 

repercussões metabólicas decorrentes da síndrome, como a resistência à 

insulina (RI), que afeta entre 45 a 70% das mulheres com SOP em idade 

reprodutiva. Estratégias para aumentar a sensibilidade à insulina poderiam 

reduzir o impacto reprodutivo e metabólico da RI. Entre elas, destaca-se a 

metformina, uma droga anti-diabética oral, cuja utilização levaria a uma 

melhora dos padrões metabólicos e restabelecimento da ovulação. No presente 

estudo, foram avaliados a relação entre os níveis séricos de HAM e resistência 

insulínica antes e após o tratamento com metformina, comparados os níveis 

séricos de HAM na fase folicular precoce entre pacientes com e sem SOP e 

correlacionados os níveis de HAM com os níveis séricos de insulina, 



gonadotrofinas e androgênios. Foram realizadas dosagens séricas de HAM, 

androgênios e gonadotrofinas em 36 pacientes (16 com SOP e resistência 

insulínica e 20 eumenorreicas, sendo grupos pareados quanto à idade e índice 

de massa corpórea). No grupo SOP, foram avaliados níveis de HAM, insulina, 

glicemia e QUICKI (quantitative insulin check index) antes e depois do 

tratamento com metformina 1500 mg/dia por oito semanas. Foram encontrados 

níveis de HAM mais elevados no grupo SOP do que no grupo controle (49,9 ± 

6,1 pmol/L versus 4,5 ± 2,1 pmol/L, p < 0,0001), assim como os níveis de 

hormônio luteinizante (LH) (10,3± 1,5 mUI/L versus 3,5 ±0,5 mUI/L, p=0,0004), 

testosterona (64,9 ± 5 ng/mL versus 41,1 ±4,7 ng/mL, p=0,0017) e 17-

hidroxiprogesterona (17OHP) ( 90 ±16,8ng/ml versus 49,1 ±6,6 ng/ml; p= 0,03). 

Nas pacientes com SOP, houve correlação positiva forte entre os níveis de 

HAM pré-tratamento e testosterona (coeficiente r de Pearson – R – de 0,83; 

p<0,0001). Também foi encontrada correlação positiva e significativa entre 

HAM e LH (R = 0,51; p = 0,04). As demais variáveis não apresentaram 

correlação significativa com o HAM pré-tratamento. Após o tratamento, houve 

redução significativa dos níveis de insulina (16,4 ± 2,6 mUI/ml versus 12 ± 1,9 

mUI/ml; p=0,0132). Os níveis de HAM tiveram redução, porém sem diferença 

estatística (49,9 ± 6,1 versus 41,5 ± 5,6 pmol/L; p=0,06). Houve redução 

significativa nos níveis de testosterona (64,9 ± 5 ng/mL versus 49,3 ± 14 

ng/mL). A correlação do HAM com os níveis de testosterona não persistiu após 

o tratamento com a metformina (R=0,08 e p=0,76). Assim, a manutenção dos 

níveis séricos de HAM após o uso da metformina, mesmo com a comprovada 

melhora metabólica e redução dos níveis de gonadototrofinas sugere que o 

papel do HAM na SOP baseia-se num mecanismo intrínseco ovariano, 



independente do eixo hipotálmo-hipófise-ovário e não influenciado pela 

resistência insulínica.  

Palavras-chave: hormônio anti-mülleriano, SOP, hiperandrogenismo, 

resistência insulínica. 



ABSTRACT 

NASCIMENTO, AD. Effects of metformin on insulin resistance, serum 

hyperandrogenism and anti-mullerian hormone levels in women with 

polycystic ovary syndrome. Thesis - Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most frequent cause of infertility, 

anovulatory disordes and hyperandrogenism in young women. Its 

pathophisiology remains unclear and anti-mullerian hormone (AMH), a 

glycoprotein produced by the granulose cells of early developing follicles, 

seems to be fundamental to its development, by enhancing the intra-follicular 

hyperandrogenism and interfering in the selection of a dominant follicle. PCOS 

also causes metabolic disorders, such as insulin resistance (IR), that affects 45 

to 70% of women with PCOS. Strategies to improve insulin sensitivity could 

reduce the reproductive and metabolic impact of IR. Metformin, a insulin-

sensitizing agent, appears to improve the metabolic parameters and reestablish 

ovulatory cycles. In this study, we evaluated the relationship between anti-

mullerian hormone serum levels and IR before and after protracted treatment 

with meformin; we also compared the anti-mullerian hormone levels in PCOS in 

the early follicular phase to normo-ovulatory women. The correlation of anti-

mullerian hormone levels to insulin, gonatotropins and androgen serum levels 

was also evaluated. The study included 36 pacients (20 with PCOS and IR and 

16 with ovulatory cycles). Anti-mullerian hormone serum levels, insulin, glucose 

and QUICKI (quantitative insulin check index) were evaluated in patients with 

PCOS before and after treatment with metformina 1500 mg/day during eight 



weeks. Anti-mullerian hormone serum levels were higher in PCOS (49,9 ± 6,1 

pmol/L versus 4,5 ± 2,1 pmol/L, p < 0,0001), as well as luteinizing hormone (LH) 

levels (10,3± 1,5 mUI/L versus 3,5 ±0,5 mUI/L, p=0,0004), testosterone (64,9 ± 

5 ng/mL versus 41,1 ±4,7 ng/mL, p=0,0017) and 17-ydroxyprogesterone 

(17OHP) ( 90 ±16,8ng/ml versus 49,1 ±6,6 ng/ml; p= 0,03). In PCOS, there is a 

positive correlation between anti-mullerian hormone serum levels and 

testosterone (R= 0,83; p<0,0001) before treatment; this correlation did not 

persisted after treatment (R=0,08 e p=0,76). There is also a positive correlation 

between anti-mullerian hormone serum levels before metformin treatment and 

LH (R= 0,83; p<0,0001). No correlations were found between anti-mullerian 

hormone serum levels before treatment and other parameters. After treatment, 

insulin serum levels reduced (16,4 ± 2,6 mUI/ml versus 12 ± 1,9 mUI/ml; 

p=0,0132). AMH serum levels also reduced, but there was no statically 

significant difference (49,9 ± 6,1 versus 41,5 ± 5,6 pmol/L; p=0,06). 

Testosterone serum levels decreased significantly (64,9 ± 5 ng/mL versus 49,3 

± 14 ng/mL). No correlation between AMH and testosterone levels was found 

after treatment (r=0, 08 e p=0, 76). The maintenance of AMH serum levels after 

treatment with metformin, despite the enhance of metabolic parameters and 

reduction of the gonadrotopins levels, suggests that AMH acts in the 

pathophisiology of PCOS by a intra-ovarian mechanism, that does not depend 

on the neuroendrocine axis and that is not influenced by IR. 

 

Key-words: anti-mullerian hormone, PCOS, hyperandrogenism, insulin 

resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP) E RESISTÊNCIA À 

INSULINA 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a causa mais freqüente de 

infertilidade, anovulação e hiperandrogenismo, afetando entre 5 a 10% das 

mulheres em idade reprodutiva (JONARD & DEWAILLY, 2004; The Rotterdam 

ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus workshop group, 2004). A base da 

fisiopatologia é o hiperandrogenismo, que pode ser de origem ovariana, 

adrenal ou periférica. Os androgênios em excesso são convertidos em estrona 

nos tecidos periféricos. A estrona inibe a dopamina hipotalâmica e, 

conseqüentemente, há aumento dos pulsos de hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), elevando a produção de hormônio luteinizante (LH) e 

estimulando as células da teca a produzir androgênios. A redução da dopamina 

hipotalâmica pode levar, em alguns casos, ao aumento da prolactina, que, por 

sua vez, estimula a adrenal a produzir mais androgênio. Esse ciclo repetitivo 

quebra completamente o ritmo fisiológico dos mecanismos de retrocontrole 

fundamentais ao estabelecimento dos ciclos ovulatórios, levando à anovulação 

crônica (REIS et al., 2004). Além disso, as evidências disponíveis sugerem que 

o mecanismo de desenvolvimento da SOP envolveria uma disfunção ovariana 

primária, que levaria a um crescimento folicular inicial excessivo e a não 

ocorrência da seleção de um folículo dominante e sua diferenciação. Distúrbios 

na ação e produção de fatores de crescimento, como fator básico de 

crescimento fibroblástico (bFGF), fator 9 de crescimento e diferenciação (GDF-

9) e hormônio anti-mülleriano (HAM) levariam a problemas no recrutamento 

inicial e desenvolvimento folicular autônomo, com conseqüente alteração do 

mecanismo de diferenciação folicular (JONARD & DEWAILLY, 2004). 

As manifestações clínicas da SOP são variáveis e podem incluir irregularidades 

do ciclo menstrual, sinais clínicos de excesso de androgênios e obesidade. 

Atualmente, o diagnóstico de SOP é feito de acordo com o consenso de 

Rotterdam ( The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus 

workshop group, 2004) e baseia-se na presença de pelo menos dois dos 

seguintes itens: 

I. Oligomenorréia e/ou anovulação clínica; 



II. Hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial (atentar para a 

obrigatoriedade da investigação para exclusão de outras causas de 

hiperandrogenismo, como síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal 

congênita e tumores virilizantes); 

III. 3. Ovários policísticos à ultrassonografia (presença de 12 ou mais 

folículos medindo entre 2 e 9 mm e/ou volume ovariano aumentado – 

maior que 10 mm3). 

 A SOP, por ser uma doença de múltiplas manifestações clínicas, 

apresenta conseqüências diversas. Além das alterações ovulatórias, devem ser 

consideradas as repercussões metabólicas decorrentes da síndrome, como a 

resistência à insulina (RI), obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

diabetes mellitus e dislipidemia (The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored 

PCOS consensus workshop group, 2004). A resistência à insulina, definida 

como uma diminuição na utilização da glicose mediada pela insulina, afeta 

entre 45 a 70% das mulheres com SOP em idade reprodutiva em nosso meio 

(MARTINS et al.;2006) e está relacionada à ocorrência de alterações 

reprodutivas. A hiperinsulinemia, decorrente de defeitos nos receptores de 

insulina, estimula as células da teca ovariana a aumentar a produção de 

androgênios, além de aumentar o risco para ocorrência de diabetes mellitus e 

doença cardiovascular (The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS 

consensus workshop group, 2004). 

 Estratégias para aumentar a sensibilidade à insulina poderiam reduzir seu 

impacto reprodutivo e metabólico em pacientes com SOP. Dentre elas, 

destacam-se a mudanças de estilo de vida e intervenções farmacológicas (The 

Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 

2008).  

Das intervenções farmacológicas disponíveis para melhora da RI, 

a metformina aparece como o medicamento mais estudado e amplamente 

utilizado pelos ginecologistas. A metformina (figura 2) é uma droga anti-

diabética oral pertencente ao grupo das biguanidas. São múltiplos os seus 

mecanismos de ação, incluindo inibição da neoglicogênese no fígado e 

estimulação da recaptação periférica de glicose (BAILEY 1992; BAILEY & 

TURNER, 1996).  



 

 

 

                             Figura 1. Estrutura química da metformina. 

 

Embora o exato mecanismo de ação pelo qual a metformina diminui a 

produção hepática de glicose não seja totalmente esclarecido, tem sido 

demonstrado que o uso da metformina leva à diminuição da gliconeogênese 

hepática, interferindo com o processo respiratório oxidativo na mitocôndria. 

Assim, a gliconeogênese a partir de vários substratos, incluindo lactato, 

piruvato, glicerol e aminoácidos, é inibida. Além disso, a metformina facilita o 

transporte de glicose através do aumento da atividade tirosina-quinase nos 

receptores de insulina, melhorando a sensibilidade tecidual à insulina 

(DOMINGUEZ et al., 1996). Está estabelecido que os efeitos anti-

hiperglicemiantes da metformina são principalmente devidos à redução da 

produção hepática de glicose, à diminuição da absorção intestinal de glicose e 

à melhora da sensibilidade dos tecidos à insulina, otimizando a utilização de 

glicose no músculo esquelético e nos adipócitos (BAILEY & TURNER, 1996; 

MOGHETTI et al., 2000; MORIN-PAPUNEN et al., 2000; PASQUALI et al., 

2000; UNLUHIZARCI et al., 1999; WIERNSPERGER & BAILEY, 1999). Embora 

a metformina possa influenciar diretamente a esteroidogênese ovariana in vitro 

(inibição do CYP17 com diminuição da expressão de seu RNA mensageiro), a 

diminuição da produção androgênica pelas células da teca decorre 

predominantemente da menor concentração de insulina plasmática secundária 



à inibição da gliconeogênese hepática (EHRMANN, 2005; HARBORNE et 

al.,2003)  

Efeitos colaterais como náusea, vômito e diarréia podem limitar o uso da 

metformina. O principal risco durante a utilização da droga é a ocorrência de 

acidose lática, cuja incidência é estimada em 0,03 casos/1.000 pacientes ano, 

sendo que 91% dos pacientes que desenvolveram esta intercorrência tiveram 

algum fator predisponente, como insuficiência renal, hepática ou cardíaca 

(BAILEY & TURNER, 1996). A metformina está contra-indicada em mulheres 

com creatinina sérica maior ou igual a 1,4 mg/dL, disfunção hepática e 

alcoolismo (EHRMANN, 2005). 

A utilização da metformina para o tratamento da RI em pacientes com SOP 

levaria a uma melhora dos padrões metabólicos e restabelecimento dos ciclos 

ovulatórios (SANTANA et al.,2004). O uso da metformina por estas pacientes 

parece melhorar os níveis séricos de insulina (PALOMBA et al., 2007) e, 

quando observado um tempo de tratamento de pelo menos um ano, ocorreria a 

diminuição da chance de desenvolvimento de intolerância à glicose e diabetes 

tipo 2 (SHARMA et al, 2007). 

Além da melhora da resistência à insulina e da diminuição do risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus, a utilização da metformina em pacientes 

com SOP e RI parece também interferir positivamente nos parâmetros 

cardiovasculares. Heutling et al. (2008), avaliando 83 pacientes com SOP e RI 

que utilizaram metformina por 6 meses, observaram uma redução significativa 

de marcadores séricos de risco cardiovascular, mesmo sem diminuição do 

índice de massa corporal (IMC). Outros autores também observaram que o 

tratamento com metformina foi capaz de melhorar a estrutura e função do 

endotélio de pacientes com SOP jovens e não-obesas, sugerindo que essa 

droga poderia ser eficaz para reduzir o risco cardiovascular a longo prazo 

(ORIO et al.,2005).. 

Orio et al. (2007), num estudo prospectivo que incluiu cinqüenta pacientes com 

SOP, observaram uma redução significativa dos níveis séricos de SHBG e do 

índice de androgênio livre após a utilização de metformina por seis meses. 

Yilmaz et al. (2006), através de um estudo randomizado e prospectivo, 

observaram não apenas uma melhora do hiperandrogenismo laboratorial, com 

a redução sérica da testosterona livre e androstenediona, mas também do 



hiperandrogenismo clínico, através da melhora do índice de Ferriman-Gallwey. 

Assim, a utilização da metformina no tratamento da RI em pacientes com SOP 

também levaria à melhora do perfil androgênico. 

 

1.2 HORMÔNIO ANTI-MÜLLERIANO (HAM) 

O hormônio anti-mülleriano (HAM) é uma glicoproteína membro da superfamília 

do fator de crescimento tumoral β (TGF- β). Sua expressão é limitada às 

células de Sertoli e da granulosa. No sexo feminino, seus níveis são 

indetectáveis ao nascimento e mais elevados na puberdade em relação sexo 

masculino (LA MARCA et al., 2004). Enquanto que no sexo masculino o HAM 

estaria envolvido na diferenciação sexual, levando à degeneração dos ductos 

de Müller durante a vida intra-uterina, no sexo feminino o HAM exerceria papel 

fundamental no desenvolvimento folicular (ELDAR-GEVA et al., 2005). 

O HAM é produzido pelas células da granulosa dos folículos pré-antrais e 

folículos antrais pequenos (JONARD & DEWAILLY, 2004). Ele atuaria no 

estágio de recrutamento inicial e crescimento folicular autônomo, independente 

do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, inibindo o início da diferenciação folicular. 

Apenas os folículos que já iniciaram seu desenvolvimento produzem HAM, 

parecendo assim que, através de atividade parácrina, o desenvolvimento dos 

folículos em repouso seria inibido (LA MARCA et al., 2004). Além disso, o HAM 

também inibiria a atividade da aromatase nas células da granulosa, reduzindo a 

produção de estradiol (JOSSO et al, 2001). Em ratas, o HAM inibe o 

recrutamento dos folículos primordiais e diminui a sensibilidade das células da 

granulosa ao hormônio folículo estimulante (FSH) (KEVENAAR et al., JONARD 

& DEWAILLY, 2004), impedindo o recrutamento de múltiplos folículos 

(JONARD & DEWAILLY, 2004). As ações fisiológicas do HAM encontram-se 

resumidas no quadro 1. 

 

 

 

 

 

      Quadro 1: Ações fisiológicas do hormônio anti-mülleriano (HAM) 



-atuação no recrutamento folicular inicial 

- atuação no crescimento folicular autônomo 

- inibição do início da diferenciação folicular 

- inibição da atividade da aromatase 

-diminuição da sensibilidade das células da granulosa ao FSH 

 

Durlinger et al. (2002) avaliaram células ovarianas de ratas recém-nascidas 

cultivadas in vitro na presença de HAM e constataram uma diminuição em 40 a 

50% do número de folículos em crescimento depois de dois a quatro dias de 

cultura em comparação com os controles. Nilsson et al. (2007), através de um 

modelo experimental com ratas, investigaram o mecanismo através do qual o 

HAM inibiria a diferenciação inicial folicular. Os autores observaram que nos 

ovários cultivados na presença de HAM houve diminuição da expressão de 

fatores estimuladores da foliculogênese, aumento da expressão de fatores 

inibidores e alteração de mecanismos celulares regulados pelo TGF- β, 

resultando na inibição do desenvolvimento dos folículos primordiais. Outros 

fatores atuantes no ovário, como fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF) e as gonadotrofinas, estariam envolvidos na regulação da expressão 

do HAM em modelos experimentais (6). Andersen et al. (2006), avaliando 

ovários de mulheres com ciclos ovulatórios que se submeteram à ooforectomia 

para preservação da fertilidade previamente a tratamento de câncer, 

observaram que os níveis de HAM nas células da granulosa de folículos pré-

antrais e antrais eram significativamente mais elevados do que no fluido 

folicular. Também foi encontrada uma correlação negativa entre estradiol e 

HAM no fluido dos pequenos folículos antrais, sugerindo que o FSH inibiria a 

expressão do HAM. O HAM também é um bom preditor de retomada da função 

ovariana em pacientes com anorexia nervosa em tratamento para ganho de 

peso (VAN HELBURG et al., 2007). 

O HAM parece não apresentar variações significativas em sua concentração 

sérica ao longo do ciclo menstrual (LA MARCA et al., 2006; TSEPELIDIS et al., 



2007), o que o tornaria um meio interessante de avaliação de reserva ovariana. 

No entanto, recentemente este dado foi contestado no estudo de Wunder et al. 

(2008). Em comparação com outros marcadores, a produção do HAM ocorreria 

numa população celular bem definida e com pouca suscetibilidade a desordens 

do crescimento do folículo antral durante a transição para a fase lútea 

(FEYEREISEN et al., 2006). Lekamge et al. (2007) avaliaram 126 pacientes 

submetidas à fertilização in vitro (FIV) e concluíram que aquelas com níveis 

séricos mais baixos de HAM tiveram menos oócitos, taxas de fertilização mais 

baixas, menor número de embriões e maior incidência de abortamentos, 

culminando numa taxa mais baixa de gravidez do que no grupo com níveis 

mais elevados de HAM.  

Seifer et al. (2007) revisaram os estudos publicados que avaliaram o papel do 

HAM como marcador de reserva ovariana, preditor de resposta à indução da 

ovulação e marcador diagnóstico da SOP. Concluíram que, quando comparado 

a outros marcadores de reserva ovariana como FSH e inibina B, o HAM é o 

primeiro marcador a se alterar com a idade e tem a menor variabilidade inter e 

intraciclo de estimulação ovariana. Entretanto, em metaanálise que avaliou 

vários marcadores de reserva ovariana, concluiu-se que o HAM apresenta 

baixa sensibilidade e especificidade como preditor de avaliação de reserva 

ovariana e de resposta à indução da ovulação; porém, os autores desta 

metaanálise ressaltam a necessidade de realização de novos estudos, visto a 

escassez de dados relativos ao HAM quando comparados ao número de 

estudos que avaliam o FSH basal para o mesmo propósito (BROEKMANS et 

al., 2006). Assim, o papel do HAM para marcador de reserva ovariana ainda é 

controverso.  

 

1.3 HAM E SOP 

Pacientes com SOP apresentam produção ovariana aumentada de HAM (CHU 

et al.,2005; COOK et a.l, 2002; LA MARCA et al., 2004; PELLAT et al., 2007; 

PIGNY et al., 2003; SIOW et al.,2005) e, conseqüentemente, níveis séricos 

significativamente mais elevados quando comparadas a mulheres ovulatórias 

(ELDAR-GEVA et al., 2005; LA MARCA et al., 2004; PIGNY et al., 2003). Pellat 

et al. (2007) avaliaram a produção de HAM em folículos de pacientes hígidas e 

compararam com pacientes com SOP com ciclos ovulatórios e não-ovulatórios. 



Analisando as células da granulosa, os níveis de HAM foram quatro vezes mais 

elevados nas pacientes com SOP com ciclos ovulatórios e 75 vezes mais 

elevados nas pacientes com SOP com ciclos anovulatórios, comparadas aos 

controles. Os autores observaram também que, nos folículos maiores do que 

nove milímetros das pacientes normais, os níveis de HAM foram muito baixos 

ou indetectáveis, o que demonstraria que a redução do HAM nos folículos 

maiores seria um requisito importante para a seleção do folículo dominante. 

Na SOP, o HAM inibiria tanto a sensibilidade das células da granulosa ao FSH 

quanto a atividade da aromatase (ELDAR-GEVA et al., 2005), exacerbando o 

hiperandrogenismo intra-folicular (PIGNY et al., 2003). O hiperandrogenismo 

intra-ovariano levaria ao aumento do número de folículos em estágio inicial de 

desenvolvimento, ricos em receptores para androgênio. Com o aumento dos 

folículos pré-antrais e antrais, o hiperandrogenismo causaria, assim, o aumento 

da produção de HAM, com conseqüente refratariedade à ação do FSH para a 

diferenciação folicular, como observado na SOP (ELDAR-GEVA et al., 2005).  

Catteau-Jonard et al. (2007) avaliaram o efeito da administração exógena de 

FSH sobre os níveis séricos de HAM em pacientes com SOP. Avaliando 

prospectivamente 30 mulheres submetidas à indução da ovulação com FSH 

recombinante, os autores observaram que os níveis de HAM sofreram uma 

redução significativa ao longo de 14 dias de tratamento, concomitante com o 

aumento do FSH, numa correlação negativa. Isso sugere que, o aumento 

gradual do FSH levaria a uma redução do excesso de HAM, culminando no 

surgimento de um folículo dominante. 

Para avaliar o papel do HAM como preditor de resposta ao tratamento da SOP, 

Moran et al. (2007) coletaram amostras séricas de HAM de 26 pacientes com 

SOP e IMC médio de 36,1 ± 7 kg/m2 previamente à introdução de um 

programa de oito semanas para perda de peso e de seis meses de 

manutenção. Todas as pacientes apresentaram redução significativa de peso 

corporal, mas apenas 15 (57,7%) começaram a apresentar ciclos menstruais 

regulares, sendo consideradas respondedoras. Foi observado que o grupo das 

respondedoras apresentava valores de HAM prévios ao tratamento mais baixos 

do que as pacientes que mantiveram irregularidade menstrual. Isso sugere que 

o HAM pode ser utilizado como um preditor de retomada de ciclos menstruais 

regulares associada à perda de peso em pacientes com SOP e RI. 



Somunkiran et al. (2007) estudaram o efeito do uso de contraceptivos orais 

sobre os níveis séricos de HAM em pacientes com SOP e com ciclos 

menstruais regulares. Não houve diferença entre as dosagens de HAM 

realizadas na fase folicular precoce antes da introdução do contraceptivo oral e 

após seis meses de uso em ambos os grupos. Assim, os autores sugerem que 

o HAM poderia ser utilizado como um marcador diagnóstico em pacientes com 

SOP que já estejam em uso de contracepção hormonal. 

A ação da metformina sobre os níveis séricos de HAM permanece controversa. 

Há estudos que concluem pela diminuição dos níveis de HAM em pacientes 

com SOP e RI em uso de metformina (FLEMING et al., 2005) e outros que os 

autores não observaram alterações com a introdução do tratamento (BAYRAK 

et al., 2007). Essa diferença talvez se deva à heterogeneidade do tempo de 

tratamento nas casuísticas dos diversos estudos. Assim, a possibilidade da 

dosagem do HAM como um marcador de melhora da RI ou de redução dos 

folículos antrais pequenos com o uso de metformina em portadoras de SOP 

ainda necessita de mais estudos para uma conclusão definitiva. 

 



2. JUSTIFICATIVA 

A estabilidade dos níveis séricos de HAM ao longo do ciclo menstrual 

associada à elevação característica deste hormônio em pacientes com SOP 

torna interessante a possibilidade de sua utilização como auxílio diagnóstico da 

síndrome, visto que estas pacientes freqüentemente apresentam distúrbios 

menstruais do tipo amenorréia, dificultando a caracterização do ciclo e, 

consequentemente, da fase folicular precoce para a coleta hormonal. Além 

disso, as concentrações séricas de HAM parecem não ser alteradas pelo uso 

de contraceptivos hormonais orais, permitindo sua dosagem mesmo na 

vigência da utilização deste medicamento, o que seria de grande utilidade 

naquelas pacientes que não podem ou não desejam suspender a contracepção 

hormonal para a realização da propedêutica adequada para o diagnóstico de 

suspeição de SOP. 

Alguns pontos relativos à participação do HAM na fisiopatologia da SOP ainda 

necessitam ser melhor estudados. A interação entre o HAM e as características 

do perfil hormonal encontradas na síndrome, como o hiperandrogenismo 

laboratorial e a alteração das gonadotrofinas, ainda não foi totalmente 

elucidada. Necessita ainda ser avaliada se existe uma relação causal entre a 

elevação sérica dos níveis de HAM e o desenvolvimento da SOP ou se o HAM 

constitui apenas marcador da doença, sem correlação com sua fisiopatologia. 

Além disso, a correlação positiva entre resistência insulínica e níveis séricos de 

HAM sugere a existência de uma ação da insulina sobre a síntese e secreção 

de HAM (JONARD & DEWAILLY, 2004), ainda não totalmente compreendida. 

Aventa-se, assim, a possibilidade de que a dosagem sérica de HAM auxilie 

tanto no diagnóstico quanto na avaliação da resposta terapêutica em pacientes 

com SOP e resistência insulínica (LAVEN et al., 2004), o que seria útil no 

seguimento destas pacientes, visto a atual ausência de preditores laboratoriais 

que se relacionem à resposta ao tratamento. Entretanto, a utilização do HAM 

como marcador sérico de avaliação de resposta à terapêutica com metformina 

para a abordagem da RI nas pacientes com SOP permanece controversa e a 

literatura existente sugere a necessidade de novos estudos com o objetivo de 

avaliar a utilização do HAM para esta finalidade. 

 



3. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

• Avaliar a relação entre os níveis séricos de HAM e resistência 

insulínica antes e após o tratamento com metformina. 

 

Objetivos secundários: 

• Comparar os níveis séricos de HAM na fase folicular precoce 

entre pacientes com e sem SOP; 

• Correlacionar os níveis de HAM com os níveis séricos de insulina, 

gonadotrofinas e androgênios. 



 

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (Processo HCRP número 1550/2005) e todas pacientes assinaram o 

termo de consentimento informado. 

 

4.1 Pacientes 

O grupo controle consistiu de 20 mulheres voluntárias eumenorreicas e sem 

endocrinopatias, com idade média de 26,6 ± 1 ano e IMC médio de 30 ± 1,8 

kg/m2, recrutadas no Ambulatorio de Infertilidade Conjugal do Setor de 

Reprodução Humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-

USP). Todas apresentavam infertilidade conjugal causada por fator masculino. 

O exame ultrassonográfico destas pacientes realizado em fase folicular 

precoce foi normal e nenhuma delas apresentava hiperandrogenismo clínico ou 

laboratorial. 

No grupo de estudo, foram selecionadas de maneira consecutiva 16 mulheres 

com SOP, logo após o diagnóstico no Ambulatório de Endocrinologia 

Ginecológica do HCFMRP-USP. O diagnóstico destas pacientes foi feito de 

acordo com o consenso de Rotterdan (The Rotterdam ESHRE/ASRM-

sponsored PCOS consensus workshop group, 2004). A idade média foi de 26,6 

± 1 ano e o IMC médio, de 29,1 ± 1,7 kg/m2. 

 

4.2. Métodos 

Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal, aberto, não-randomizado. A 

figura 2 mostra o seguimento das pacientes durante o estudo. 
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    Figura 2. Seguimento das pacientes durante o estudo. 

As dosagens hormonais foram realizadas na fase folicular precoce ou após 

sangramento induzido por progestágeno nas pacientes com SOP em 

amenorréia. As dosagens de LH e FSH foram realizadas por 

quimioluminescencia no Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-

USP com o aparelho Imulite 2000 (DPC Immulite® 2000 (Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA, USA). A insulina sérica foi dosada em duplicata, 

utilizando-se o método de radioimunoensaio, com a técnica sólida, seguindo o 

protocolo do Kit da DPC (DPC Immulite® 2000 (Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA, USA). As dosagens de testosterona, 17-

hidroxiprogesterona (17OHP) e dehidroepiandrostenediona-sulfato (DHEA-S) 

foram realizadas por radioimunoensaio no Laboratório de Endocrinologia do 

HCFMRP-USP. 

O HAM foi dosado em duplicata utilizando-se um kit ELISA ultra-sensível 

(AMH-EIA, Beckamn Coulter, França), conforme as instruções do fabricante. 

Todas as dosagens foram realizadas em um único kit e no mesmo momento no 

Laboratório de Imunologia Clínica do HCFMRP-USP. 

A glicemia foi determinada pelo método GOD POD, utilizando-se o 

aparelho Konelab 60i (Wiener lab®, Rosario, Argentina), com kit de Glicemia 

enzimática AA líquida Wiener® (Wiener lab®, Rosario, Argentina). 



As dosagens de HAM, insulina e glicemia foram realizadas novamente 

nas pacientes com SOP após oito semanas de uso de metformina (Glucoformin 

da Biobras®, Brasil) na dose de 1500 mg/dia, divididas em três dosagens 

diárias de 500 mg. 

Para o cálculo da resistência insulínica, utilizou-se o Quantitative Insulin 

Check Index (QUICKI), cuja fórmula encontra-se na figura 3. Foram 

consideradas como portadoras de resistência à insulina as pacientes com 

QUICKI menor que 0,34 previamente à introdução da metformina (CARMINA & 

LOBO, 2004; MARTINS et al., 2007). 

                                                            

QUICKI=                                             1 

                                log insulina (mUI/mL) + log glicemia (mg/dL) 

FIGURA 3: Fórmula para o cálculo do Quantitative Insulin Check Index 

(QUICKI) 

 

4.3 Análise estatística 

A normalidade destas variáveis foi avaliada pelo teste de Kolmogorov–Smirnov. 

As diferenças entre os grupos de pacientes portadoras de SOP e as controles 

foram analisadas pelo teste t não pareado bicaudal. A variância de cada 

variável foi avaliada pelo teste F e, caso não houvesse igualdade de variância 

entre os grupos, foi utilizada a correção de Welch. As diferenças entre as 

variáveis mensuradas pré e pós-tratamento (insulina basal, QUICKI e HAM) 

foram acessadas pelo teste t pareado bicaudal. Foi realizada correlação de 

Pearson entre os níveis de HAM de pacientes com SOP e insulina basal, 

testosterona, QUICKI, FSH, LH, IMC e 17OHP. Foi considerado significativo p 

<0,05. 

 



5. RESULTADOS 

Na tabela 1a, encontram-se a idade e o IMC das pacientes com SOP. A tabela 

1b mostra as mesmas características das pacientes do grupo controle. 

                   Tabela 1a. Idade e IMC das pacientes com SOP. 

Paciente Idade (anos) IMC (kg/m2) 

A 24 30,1 

B 28 29,2 

C 25 29,2 

D 28 21,9 

E 26 19,3 

F 28 21,2 

G 37 38,4 

H 25 28,2 

I 22 31 

J 24 32,2 

L 20 20,2 

M 30 34,8 

N 33 26,9 

O 27 45,3 

P 24 24,9 

MÉDIA 26,6 ± 1 30 ± 1,8 

 

  

Tabela 1b. Idade e IMC das pacientes do grupo controle 

paciente  idade (anos) IMC(kg/m2) 

A 17 27 

B 17 21 

C 29 20,/ 

D 35 26,3 

E 39 38,3 

F 31 22 



G 36 28,3 

H 38 32,9 

I 38 39,6 

J 33 30,1 

L 16 18 

M 17 21 

N 27 22,7 

O 28 22 

P 22 35 

Q 38 38 

R 30 25,8 

S 38 32,9 

T 33 18,7 

U 38 23,2 

MÉDIA 26,6 ± 1  29,1 ± 1,7 

 

A tabela 2 mostra as dosagens hormonais dos grupos controle e das pacientes 

com SOP antes do tratamento com metformina. Foram encontrados níveis de 

HAM mais elevados no grupo SOP do que no grupo controle (49,9 ± 6,1 pmol/L 

versus 4,5 ± 2,1 pmol/L, p < 0,0001), assim como os níveis de LH (10,3± 1,5 

mUI/L versus 3,5 ±0,5 mUI/L, p=0,0004), testosterona (64,9 ± 5 ng/mL versus 

41,1 ±4,7 ng/mL, p=0,0017) e 17OHP ( 90 ±16,8ng/ml versus 49,1 ±6,6 ng/ml; 

p= 0,03). As demais variáveis não foram diferentes entre os grupos. 

Tabela 2. Dosagens hormonais nas pacientes com SOP pré- metformina  

e controles. 

                                   SOP              CONTROLES 

                                       (média ± SD)            (média ± SD) 

LH (mUI/l)        10,3 ±  1,5              3,5 ±  0,5a 

FSH (mUI/l)          4,3 ± 0,4              4,4 ±  0,4 

17 OHP (ng/ml)         90 ± 16,8             49,1 ± 6,6a 

DHEA-S (ng/ml)        107 ±  9,4            95,6 ±  17,3 

Testosterona(ng/ml)         64,9 ±  5             41,1 ± 4,7b 

HAM (pmol/l)        49,9 ±  6,1             4,5 ±  2,1b 

aTeste t não pareado com correção de Welch. bTeste t não pareado. 



SD: desvio padrão; LH: hormônio luteinizante; FSH: hormônio foliculo-

estimulante; 17 OHP: 17 hidroxiprogesterona; DHEA-S: 

dehidroepiandrostenediona sulfato; HAM: hormônio anti-mülleriano.  

 

Nas pacientes com SOP, houve correlação positiva forte entre os níveis de 

HAM pré-tratamento e testosterona, como mostrado na figura 4a (coeficiente r 

de Pearson – R –  de 0,83; p<0,0001). Também foi encontrada correlação 

positiva e significativa entre HAM e LH, ilustrada na figura 4b (R = 0,51; p = 

0,04). As demais variáveis não apresentaram correlação significativa com o 

HAM pré-tratamento. 
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Figura 4a. Correlação entre HAM e testosterona nas pacientes com SOP no 

período pré-tratamento. 

Coeficiente r de Person de 0,83; p<0,0001. 

HAM (hormônio anti-mülleriano): pmol/; testosterona: ng/ml. 
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   Figura 4b. Correlação entre HAM e LH nas pacientes com SOP no período 

pré-tratamento. 

Coeficiente r de Person de 0,51; p<0,04. 

HAM (hormônio anti-mülleriano): pmol/; LH (hormônio luteinizante): mUI/l. 

 

Após o tratamento, como demonstrado na tabela 3, houve redução significativa 

dos níveis de insulina (16,4 ± 2,6 mUI/ml versus 12 ± 1,9 mUI/ml; p=0,0132). 

Os níveis de HAM tiveram redução, porém sem diferença estatística (49,9 ± 6,1 

versus 41,5 ± 5,6 pmol/L; p=0,06). Houve redução significativa nos níveis de 

testosterona (64,9 ± 5 ng/mL versus 49,3 ± 14 ng/mL). A correlação do HAM 

com os níveis de testosterona não persistiu após o tratamento com a 

metformina (coeficiente r de Pearson de 0,08 e p=0,76). 

 

Tabela 3. Dosagens de HAM e insulina nas pacientes com SOP pré e pós-

tratamento com metformina. 

                                       Pré-tratamento                      Pós-tratamento 

           Insulina                16,4 ±  2,6                                 12 ±  1,9* 

           QUICKI                0,33 ±  0,01                             0,35 ±  0,01* 

           HAM (pmol/l)        49,9 ±  6,1                                 41,5 ±  5,6 

*p < 0,05 pelo teste T pareado.  

QUICKI: quantitative insulin check index; HAM: hormônio anti-mülleriano. 



6. DISCUSSÃO  

O aumento da produção de HAM pelas células da granulosa de pacientes com 

SOP, consistente com os dados encontrados no presente estudo, aponta para 

duas hipóteses. Na primeira, haveria a participação do HAM na fisiopatologia 

da doença, contribuindo para um desenvolvimento folicular inadequado e para 

a anovulação crônica. Na segunda, esta participação não ocorreria e o HAM 

seria apenas um marcador de que a SOP está presente.  

Corroborando a primeira hipótese, que o HAM estaria envolvido na 

fisiopatologia da SOP, deve-se considerar seu papel sobre a alteração da 

diferenciação folicular. Eldar-Geva et al. (2005) sugerem que, devido à sua 

produção nos pequenos folículos antrais, à inibição da sensibilidade folicular ao 

FSH e da atividade da aromatase, o HAM estaria diretamente relacionado à 

desordem da foliculogênese relacionada ao hiperandrogenismo intra-ovariano. 

A relação positiva entre os níveis séricos de HAM e androgênios parece ser 

específica da SOP (CATTEAU-JONARD et al., 2007; JONARD & DEWAILLY, 

2004; PIGNY et al., 2003) e também foi encontrada no presente estudo. 

Entretanto, Pigny et al. (2003) sugerem que a correlação positiva entre HAM e 

androgênios deve ser considerada mais como uma conseqüência do aumento 

do número de pequenos folículos induzido pelo hiperandrogenismo do que 

como um indicador de algum tipo de efeito positivo dos androgênios sobre a 

síntese de HAM. 

Além de inibir a sensibilidade das células da granulosa ao FSH, o HAM 

também exerceria um efeito negativo sobre a atividade da aromatase (ELDAR-

GEVA et al., 2005), contribuindo para o surgimento e a manutenção do 

hiperandrogenismo intra-folicular (PIGNY et al., 2003). Assim, ocorreria o 

aumento do número de folículos em estágio inicial de desenvolvimento, os 

quais apresentam grande número de receptores para androgênios. O 

conseqüente aumento dos folículos pré-antrais e antrais levaria ao aumento da 

produção de HAM e, assim, à alteração da diferenciação folicular decorrente da 

refratariedade à ação do FSH. A ação do HAM na fisiopatologia da SOP 

encontra-se ilustrada na figura 5. 

 



 

HAM 

                                               + 

↓ atividade da aromatase                                          ↑ folículos antrais e pré- 

antrais 

↑ hiperandrogenismo intra-folicular 

Figura 5. Ação do hormônio anti-mülleriano (HAM) na fisiopatologia da SOP 

 

Para a consideração da segunda hipótese, que o HAM constitui tão somente 

um marcador da presença da doença, a participação dos diversos mecanismos 

relacionados ao distúrbio da foliculogênese na SOP tem que ser avaliada. O 

hiperandrogenismo intra-folicular pode ser explicado tanto pela influência de 

fatores gonadais locais (por exemplo, o HAM), como por fatores extra-

ovarianos e genéticos. Destacam-se entre os fatores extra-ovarianos o LH e a 

hiperinsulinemia.  

Pacientes com SOP apresentam aumento tanto na freqüência quanto na 

amplitude de pulsos de LH (JONARD et al., 2004; TAYLOR et al., 1997). A 

elevação sérica de LH aumentaria a esteroidogênesse pela teca ovariana e, 

conseqüentemente, o hiperandrogenismo. A hiperinsulinemia seria um outro 

fator extra-ovariano determinante do hiperandrogenismo através da 

exacerbação dos efeitos do LH sobre as células da teca ovariana e sua 

produção hormonal. A influência da hiperinsulinemia sobre o 

hiperandrogenismo é corroborada pelo fato de que as concentrações séricas 

de androgênios são reduzidas após a utilização de agentes hipoglicemiantes 

por pacientes com SOP e RI (HEUTLING et al.,2008; ORIO et al., 2005; 

YILMAZ et al.,2005). A melhora do perfil androgênico após o uso da 

metformina também foi observada no presente estudo, com a redução 

significativa dos níveis séricos de testosterona após o tratamento. 

Outros autores sugerem ainda que o hiperandrogenismo encontrado na SOP 

seria geneticamente determinado (JONARD & DEWAILLY, 2004). A transcrição 



de genes específicos relacionados a enzimas envolvidas na esteroidogênese 

ovariana estaria aumentada em pacientes com SOP. Wood et al. (2003), 

avaliando células da granulosa de pacientes com SOP, encontraram um 

aumento do RNA mensageiro (RNAm)  correspondente a enzimas que 

aumentam a expressão da 17-hidroxilase. Assim, o aumento da produção de 

androgênios seria geneticamente determinado (WICKENHEISER et al., 2000), 

conforme demonstrado por estudos familiais (LEGRO et al., 1998). Portanto, se 

considerados os mecanismos extrínsecos ovarianos e a determinação genética 

do distúrbio de diferenciação folicular na SOP, sugere-se que o HAM seria 

apenas um marcador de presença da síndrome, não participante da sua 

fisiopatologia. 

Pacientes com SOP sabidamente apresentam alterações dos níveis de 

gonadotrofinas. Neste estudo, não apenas foram encontrados níveis elevados 

de LH nas pacientes com SOP, mas também foi estabelecida uma correlação 

significativa, importante e positiva entre LH e HAM, não demonstrada 

anteriormente. Alguns autores sugerem que, em pacientes com SOP, haveria 

uma ação inadequada do LH não só nas etapas mais tardias do 

desenvolvimento folicular, mas também em fases iniciais (JONARD & 

DEWAILLY, 2004). Como a ação do HAM nas etapas de desenvolvimento 

folicular inicial ocorre independente do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, a 

correlação entre os níveis de LH e HAM reforçaria a hipótese da ação sinérgica 

destes hormônios na disfunção do recrutamento e desenvolvimento foliculares 

na SOP. 

A forte correlação encontrada neste estudo entre HAM e testosterona pode ser 

um achado específico da SOP, corroborando com estudo previo de Pellat et al. 

(2007). Esta associação pode ser decorrente da diminuição da sensibilidade 

das células da granulosa ao FSH, com conseqüente inibição da conversão de 

androgênios em estradiol pela diminuição da atividade da aromatase causada 

pelo HAM, afetando diretamente o processo de seleção folicular. Além disso, 

células da teca cultivadas de pacientes com SOP apresentam maior produção 

androgênica, sugerindo que esta produção desregulada seria uma propriedade 

intrínseca destas células, talvez geneticamente determinada (JONARD & 

DEWAILLY, 2004). Assim, o aumento do número de folículos em estágios 

iniciais de desenvolvimento decorrente do hiperandrogenismo intra-ovariano 



causaria o aspecto micropolicístico visto à ultrassonografia, o qual guarda 

íntima relação com o hiperandrogenismo laboratorial.  

A resistência à insulina nas pacientes com SOP surge como um fator 

coadjuvante, amplificando o hiperandrogenismo intra-ovariano ou atuando 

diretamente no aumento da produção de esteróides pelas células da teca 

(JONARD & DEWAILLY, 2004). O uso da metformina nas pacientes com SOP 

observadas neste estudo levou à melhora na sensiblidade a insulina, traduzida 

pela queda significativa nos niveis de insulina, assim como nos valores de 

QUICKI pós-tratamento. Como conseqüência, as pacientes apresentaram 

redução significativa dos níveis de testosterona, refletindo uma melhora 

metabólica relacionada ao uso da metformina. 

Entretanto, não foi observada redução significativa nos níveis de HAM após o 

tratamento com a metformina no presente estudo. Estes achados são 

consistentes com os resultados do estudo de Bayrak et al. (2007), que não 

encontraram alteração dos níveis de HAM precocemente, sete dias após o 

início do uso da metformina. Os níveis de HAM no estudo de Fleming et al. 

(2005), em pacientes com SOP e resistência insulínica submetidas a 

tratamento com metformina, apresentaram queda significativa apenas após oito 

meses de uso da medicação, não sendo detectado redução significativa dos 

níveis de HAM na avaliação realizada quatro meses após o início do 

tratamento. Esses dados sugerem que o HAM não pode ser considerado um 

marcador ideal para o seguimento de pacientes com SOP em tratamento de 

resistência insulínica a curto prazo.  Ressaltam-se, porém, as limitações do 

presente estudo, destacando-se o número limitado de pacientes, a ausência de 

um grupo placebo e o tempo de seguimento. O aumento do número de 

pacientes avaliadas e do seu tempo de seguimento poderia contribuir para a 

melhor avaliação das repercussões do uso da metformina em pacientes com RI 

no tocante à variação do HAM na vigência do seu uso. Quanto ao seguimento 

de um grupo placebo, surge aqui um dilema ético: o da não-introdução de um 

tratamento comprovadamente benéfico para as pacientes visando a melhoria 

da RI. 

Assim, a manutenção dos níveis séricos de HAM após o uso da metformina, 

mesmo com a comprovada melhora metabólica e redução dos níveis de 

gonadototrofinas sugere que o papel do HAM na SOP baseia-se num 



mecanismo intrínseco ovariano, independente do eixo hipotálmo-hipófise-ovário 

e não influenciado pela resistência insulínica.  



7. CONCLUSÃO 

As pacientes com SOP apresentaram níveis de HAM mais elevados que as 

controles ovulatórias e estes correlacionaram-se com os níveis de 

testosterona e LH pré-tratamento com metformina. 

Não houve alteração dos níveis de HAM após oito semanas de uso de 

metformina em pacientes com SOP e RI. Estudos com seguimento mais 

prolongado devem ser realizados para o estabelecimento do tempo de 

seguimento necessário para que ocorram alterações significativas dos 

níveis de HAM após a introdução do uso da metformina em pacientes com 

SOP e RI. 
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