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Resumo fisiopatológicas desta doença. Neste artigo serão
O síndrome de bexiga hiperactiva (SBH) é uma patologia muito prevalente, com custos socio-económicos consideráveis. O diagnóstico de SBH é clínico
e subjectivo. Até à data, não existe ainda um teste
objectivo, não invasivo, com boa acuidade para o
diagnóstico e monitorização do tratamento desta
doença. Estudos recentes sobre disfunções do tracto
urinário inferior, particularmente em doentes com
SBH, indicam que várias proteínas urinárias (neurotrofinas, prostaglandinas e citocinas), a proteína C
reactiva sérica e a espessura da parede do detrusor
estão alteradas, podendo constituir biomarcadores desta patologia. Recentemente, tem sido enfatizado o papel das neurotrofinas (NTs) urinárias,
nomeadamente o factor de crescimento nervoso
(do inglês, nerve growth factor – NGF) e o factor
neurotrófico derivado do cérebro (do inglês, brain-derived neurotrophic factor – BDNF), na patogénese de várias disfunções miccionais. Apesar de ser
considerado um biomarcardor de disfunção vesical,
o NGF urinário apresenta baixa sensibilidade e especificidade. Resultados preliminares sugerem que
o BDNF poderá ser um biomarcador mais eficiente.
Embora sejam necessários mais estudos para confirmar o papel potencial do NGF e do BDNF como
biomarcadores no SBH, parece já evidente que
estas NTs irão contribuir para elucidar as bases

revistos os últimos avanços na detecção e aplicação clínica de novos biomarcadores emergentes
para o SBH.
Palavras-chave: Síndrome de bexiga hiperactiva,
biomarcadores, neurotrofinas, factor de crescimento
nervoso, factor neurotrófico derivado do cérebro.

Abstract
Overactive bladder syndrome (OAB) is a highly
prevalent disease, with considerable socio economic costs. The clinical diagnosis of OAB is still
based on subjective symptoms. A new accurate,
objective and non-invasive test to diagnose OAB
and assess therapeutic outcome, especially for
health care providers not trained in urology, is
lacking. Recent studies in various lower urinary
tract dysfunctions, particularly in OAB patients,
indicate that urinary proteins (neurotrophins,
prostaglandins, and cytokines), serum C reactive
protein and detrusor wall thickness are altered
and such changes could be used as biomarkers
of the disease. Nowadays, increasing emphasis
has been given to the role of urinary neurotrophins (NTs), namely nerve growth factor (NGF)
and brain-derived neurotrophic factor (BDNF),
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as key players in some of these urinary dysfunctions. Although recently considered to be a bladder
dysfunction biomarker, urinary NGF presents low
sensitivity and specificity. Preliminary results suggest that BDNF may serve as a more efficient OAB
biomarker. Even though we have to wait for future
studies to confirm the potential role of NGF and
BDNF as OAB biomarkers, it is now clear that NTs
will contribute to elucidate the physiopathological
basis of OAB. Herein, are reviewed the latest advances in the detection and clinical application of
novel emerging OAB biomarkers.
Keywords: Overactive bladder syndrome, biomarkers, neurotrophins, nerve growth factor (NGF),
brain-derived neurotrophic factor.

Introdução
O síndrome de bexiga hiperactiva (SBH) é uma
doença crónica com uma prevalência global na
população adulta acima dos 10%, podendo exceder os
40% na faixa etária geriátrica1. A Sociedade Internacional de Continência (do inglês, International Continence Society – ICS) define o SBH como um quadro
clínico caracterizado pela presença de urgência
ou imperiosidade miccional, com ou sem incontinência associada, geralmente acompanhada de
polaquiúria e noctúria, na ausência de infecção ou
outra patologia óbvia2,3. A imperiosidade miccional,
definida como uma vontade forte, súbita de urinar,
difícil de diferir, constitui o único sintoma imprescindível para estabelecer o diagnóstico de SBH3.
Contudo, tanto os doentes como os profissionais
de saúde têm dificuldade em definir, caracterizar
e compreender este sintoma. Com efeito, a distinção entre imperiosidade miccional e vontade forte
de urinar (urge, em inglês) não é simples. Esta última constitui uma sensação vesical normal, com
aparecimento gradual, geralmente proporcional
ao grau de preenchimento vesical, que pode ser
facilmente controlada. Além disso, a graduação
objectiva da imperiosidade não é uma tarefa fácil,
o que dificulta a monitorização da eficácia de uma
terapêutica. Os múltiplos questionários disponíveis para quantificar e graduar a gravidade da imperiosidade miccional reflectem este problema4,5.
Uma forma de ultrapassar esta dificuldade seria o
aparecimento de um teste objectivo para o diagnóstico de SBH. Nos últimos anos, foram feitas várias
tentativas, com sucesso limitado. A hiperactividade
do detrusor (do inglês, detrusor overactivity –
DO) constitui a marca urodinâmica do SBH. No
entanto, esta alteração é identificada apenas em
metade dos doentes e, por outro lado, indivíduos
normais podem apresentar contracções involuntárias
40

do detrusor assintomáticas6. Adicionalmente, o
estudo urodinâmico é um exame invasivo e não
tem capacidade para prever a resposta aos antimuscarínicos, uma vez que esta é independente
da existência ou não de contracções involuntárias
durante o enchimento vesical7.
Outro biomarcador potencial do SBH é a espessura
da parede do detrusor (do inglês, detrusor wall
thickness – DWT), determinada por ultrassonografia.
O seu uso radica na hipótese de que, em doentes
com SBH, ocorrem contracções frequentes do
detrusor, durante a fase de armazenamento vesical, que condicionam hipertrofia muscular. Foi
demonstrado que, em doentes com SBH, a DWT
está aumentada e diminui após tratamento com
antimuscarínicos, sugerindo que poderá ser um
biomarcador útil na monitorização da progressão
da doença e da eficácia terapêutica8. Todavia, a
medição da DWT pode não ser reprodutível. Liu et
al. determinaram a DWT em indivíduos normais, em
doentes com SBH, com e sem incontinência, e em
doentes com cistite intersticial (CI), e encontraram
uma grande variação em todos os grupos. Verificaram uma tendência para os doentes com SBH
apresentarem uma maior DWT do que os controlos
normais e os doentes com CI. Contudo, esta diferença não foi estatisticamente significativa8. Um
estudo recente comparou a medição da DWT por
ecografia transvaginal e transabdominal. No primeiro método, não se verificaram diferenças significativas na DWT entre mulheres com SBH, com
e sem incontinência, e controlos normais. Antagonicamente, a medição da DWT por via transabdominal, foi significativamente maior nas mulheres com SBH com incontinência associada e DO9.
Até à data, os estudos existentes sobre o potencial
diagnóstico da medição ecográfica da DWT no
SBH são contraditórios10. O mesmo problema tem
sido reportado na medição da DWT em doentes
com obstrução vesical11. Vários estudos mostraram
um aumento da DWT com o aumento do grau de obstrução e um valor preditivo da DWT no diagnóstico de obstrução vesical11,12. Inversamente, num
estudo recente, não se verificaram diferenças na
DWT em doentes com estudo urodinâmico normal, com obstrução vesical ou com DO13. Noutro
estudo, Khun et al. mediram a DWT, por ecografia
transvaginal em 123 doentes, e averiguaram se havia
correlação com diferentes diagnósticos urodinâmicos14. Os autores diagnosticaram incontinência
urinária de esforço em 59 doentes, DO em 40 e
obstrução vesical em 24. A DWT foi significativamente
maior nas doentes com DO e obstrução. Verificou-se
uma correlação significativa entre a pressão do detrusor no fluxo máximo (pdet/Qmax) e a DWT14.
As diferenças nos valores da DWT encontrados
em vários estudos podem ser explicadas pelo uso
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de diferentes sondas ecográficas, com diferentes
frequências.
Recentemente, a espectroscopia de infravermelho
próximo (do inglês, near-infrared spectroscopy –
NIRS), uma tecnologia óptica, tem sido também
estudada como um potencial instrumento diagnóstico, não invasivo, para DO, em doentes com
SBH15. A NIRS detecta variações hemodinâmicas
nos tecidos, através da medição não invasiva das
alterações da concentração de cromóforos, como
a oxihemoglobina (O2Hb) e desoxihemoglobina
(HHB). As contracções involuntárias do detrusor
podem causar alterações detectáveis por NIRS15.
O valor desta técnica para detectar DO na prática
clínica requer confirmação.
Em resumo, são necessários novos testes, simples
e não invasivos, para o diagnóstico e monitorização
do SBH. Estudos recentes têm-se focado na detecção
e aplicação clínica de potenciais novos biomarcadores no SBH.

Neurotrofinas
Actualmente, tem sido enfatizado o papel das
neurotrofinas (NTs) urinárias, nomeadamente o
factor de crescimento nervoso (do inglês, nerve growth factor – NGF) e o factor neurotrófico derivado
do cérebro (do inglês, brain-derived neurotrophic
factor – BDNF), na patogénese do SBH. Constituem
uma família bem caracterizada de factores de crescimento com um papel importante na sobrevivência, crescimento e diferenciação de populações
neuronais em desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico16. No adulto, as NTs também
actuam na modulação de sinapses pré-existentes,
influenciando a transmissão sináptica16.Os estudos
sugerem que o NGF e o BDNF urinários são secretados pelo urotélio e pelas células musculares lisas
do detrusor. Estas NTs actuam através da ligação
aos seus receptores de alta afinidade, TrkA (para
o NGF) e TrkB (para o BDNF), que são glicoproteínas
transmembranares expressas nas células uroteliais
e aferentes primários vesicais16-18. O p75, um receptor
pan-neurotrófico de baixa afinidade, parece também
ter um papel importante na actividade efectora das
NTs, mas este aspecto permanece ainda mal estudado17.
1. Factor de crescimento nervoso urinário
O NGF foi a primeira NT a ser descrita, por Rita
Levi-Montalcini, na década de 195019. Pode ser
sintetizado por células neuronais e não neuronais
e assume um papel preponderante durante o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso
periférico, regulando a sobrevivência e função de
neurónios simpáticos pós-ganglionares e aferentes
primários de pequeno diâmetro19-23. A ligação do

NGF ao seu receptor de alta afinidade TrkA pode
induzir a expressão de vários genes que codificam
neurotransmissores, receptores e canais iónicos
dependentes da voltagem, tais como os do P2X3
(receptor do ATP), ASIC 3 (do inglês, acid-sensing
ion channel 3), substância P, CGRP (do inglês, calcitonin gene-related peptide) e outras NTs (como
o BDNF)16,19,20. Adicionalmente, o NGF liga-se ao
p75, também expresso nas células uroteliais e aferentes primários vesicais16. Vários estudos experimentais e clínicos reportam uma associação entre
níveis elevados de NGF na urina e tecido vesical,
e DO e SBH24. Em animais experimentais, o NGF
é secretado em grandes quantidades pelas células
musculares lisas e uroteliais de bexigas hiperactivas18.
Além disso, estudos experimentais recentes revelaram que a administração tópica, aguda e crónica, de
NGF reduz a capacidade e o intervalo entre contracções vesicais e aumenta o número de contracções
reflexas do detrusor no rato e em ratinhos24-28. Do
mesmo modo, o bloqueio do receptor TrkA ou a
sequestração de NGF diminui a frequência de contracções vesicais em modelos animais de cistite29 e
transecção da espinal medula30-31. Curiosamente, o
receptor vanilóide de potencial transitório do tipo
1 (do inglês, transient receptor potential cation
channel subfamily V member 1 – TRPV1), anteriormente denominado receptor vanilóide, parece
ser essencial na actividade do NGF na bexiga. Assim, ao contrário dos ratinhos wild-type, os ratinhos
knockout para o gene do TRPV1 não desenvolvem
DO, apesar da administração exógena de NGF29.
Na verdade, o NGF aumenta a translação e a actividade do TRPV132. Esta interacção entre o NGF e
a família TRP permanece mal esclarecida e deverá
ser investigada no futuro.
1.1. NGF como biomarcador no diagnóstico de SBH
No seguimento dos estudos experimentais, foi
também postulado na espécie humana, que níveis
aumentados de NGF na urina podem sensibilizar
as vias aferentes vesicais, levando a DO. A corroborar
esta hipótese, foram descritos níveis elevados de
NGF na urina de doentes com SBH (idiopática e
neurogénica), CI e obstrução vesical33-38.
Num estudo clínico recente, Antunes-Lopes et al.
avaliaram os níveis urinários de NGF em voluntários saudáveis de ambos os sexos, para investigar
o seu padrão fisiológico de secreção e averiguar se
existiam diferenças entre os géneros. Os níveis
urinários de NGF foram persistentemente baixos,
independentemente do momento de colheita da
amostra de urina (manhã, tarde, noite) e não se
verificaram diferenças estatisticamente significativas
entre sexos39.
Outros estudos clínicos piloto mostraram um aumento da concentração urinária de NGF em doentes com
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SBH (cerca de 12x), em comparação com controlos
normais40-43.Os níveis urinários desta NT estão particularmente elevados em doentes com incontinência urinária43,44. Adicionalmente, a concentração
urinária de NGF correlaciona-se com a intensidade
da urgência miccional em doentes com SBH. Liu et
al. reportaram que os doentes com sintomas mais
graves (pontuações de 3 e 4 na Escala de Avaliação da
Intensidade da Imperiosidade Modificada; do inglês,
Indevus Urgency Severity Scale – IUSS) apresentavam níveis urinários de NGF mais elevados44.
A sensibilidade e especificidade do NGF urinário no
diagnóstico de SBH foram recentemente avaliadas.
Usando a razão NGF/creatinina (>0,05), Chen e
Kuo encontraram uma sensibilidade e especificidade
de 67,9% e 93,8%, respectivamente45. Apesar de se
tratar de um estudo com uma amostra pequena,
envolvendo apenas 17 doentes, Antunes-Lopes et al.
encontraram valores de sensibilidade e especificidade mais baixos para a razão NGF/creatinina
(>200 pg/mg), de 58,8% e 68,4%, respectivamente,
com uma área abaixo da curva (do inglês, area under
the curve – AUC) na análise das curvas ROC (do
inglês, receiver operating characteristic analysis)
de 0,68 (Figura 1)46. Neste estudo, verificou-se
uma tendência para a detecção de níveis urinários
de NGF mais elevados em doentes com SBH em
comparação com voluntários saudáveis, mas esta
diferença não foi estatisticamente significativa46.
Curiosamente, noutro estudo envolvendo doentes
com SBH com níveis elevados de NGF na urina,
Birder et al. não encontraram níveis similares desta
NT em amostras de tecido vesical, obtido do mesmo
grupo de doentes47. São necessários mais estudos
para clarificar estas discrepâncias.
ROC Curve
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Figura 1) Curvas ROC da razão NGF/creatinina urinária e da razão BDNF/
creatinina urinária, em doentes com SBH. Neste estudo o BDNF tem uma
AUC melhor que o NGF.

1.2. NGF como biomarcador na monitorização
do tratamento do SBH
O tratamento com antimuscarínicos reduz a pontuação da IUSS, em paralelo com a diminuição dos
níveis urinários de NGF, ocorrendo o inverso com a
cessação do tratamento48,49. Da mesma forma, nos
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doentes com SBH refractário aos antimuscarínicos,
a injecção detrusora de toxina botulínica do serótipo
A, reduziu de forma marcada os níveis urinários
de NGF50. Tendo em conta estes dados, a determinação dos níveis urinários de NGF poderá constituir
um instrumento útil na monitorização da eficácia
terapêutica do SBH com antimuscarínicos e toxina
botulínica. Contudo, devemos ter alguma prudência
na interpretação destes resultados, uma vez que
estes estudos não foram controlados com placebo.
2. Factor neurotrófico derivado do cérebro urinário
O BDNF é a NT mais abundante e, tal como o NGF,
também contribui para a sobrevivência e para a
normal função dos neurónios sensitivos51-54. O BDNF
é expresso por neurónios peptidérgicos de pequeno
e médio tamanho, e por células não neuronais, incluindo o urotélio54,55. Além do efeito trófico bem
esclarecido no tecido nervoso e do seu papel na plasticidade neuronal, a importância do BDNF na nocicepção está também estabelecida53,56-59. Curiosamente
a sua expressão parece ser regulada pelo NGF19.
2.1. BDNF nas disfunções miccionais
O papel do BDNF na função vesical normal e em
condições patológicas permanece ainda amplamente
desconhecido e, até à data, os trabalhos existentes
são quase todos em modelos experimentais de disfunção vesical. Estudos com animais mostraram que,
após inflamação crónica da bexiga e lesão da espinal
medula, a síntese de BDNF aumenta no urotélio60-62.
Um estudo experimental recente mostrou que o
BDNF também participa nos mecanismos fisiopatológicos do SBH, dado que a sequestração desta
NT na corrente sanguínea melhora a função vesical
em ratos com SBH induzido por ciclofosfamida63.
O mesmo tratamento não provocou quaisquer
efeitos na actividade reflexa da bexiga em animais
normais, sugerindo que o efeito do BDNF na função
vesical parece restrito a condições patológicas63.
Num estudo clínico recente, Antunes-Lopes et al.
avaliaram os níveis urinários de BDNF em doentes
com SBH e numa amostra de adultos saudáveis,
de ambos os sexos (20 mulheres e 20 homens),
para investigar o seu padrão fisiológico de secreção
e averiguar se existiam diferenças entre os sexos.
No grupo de controlos saudáveis, os níveis urinários
de BDNF foram persistentemente baixos, independentemente do momento de colheita da amostra
de urina (manhã, tarde, noite) e não se verificaram
diferenças estatisticamente significativas entre ambos
os sexos. Em contraste, nas doentes com SBH, os
níveis urinários de BDNF estavam significativamente elevados em comparação com os controlos
normais e diminuíram de forma estatisticamente
significativa, após 3 meses de tratamento conservador
(lifestyle counseling) (Figura 2)64.
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Figura 2) Razão BDNF/creatinina na urina de doentes com SBH e controlos
saudáveis, aos 0 meses e aos 3 meses, após tratamento conservador (lifestyle
counseling).

Auspiciosamente, as diferenças assinaláveis, encontradas neste estudo observacional preliminar, entre
doentes com SBH e controlos saudáveis, sugerem
que o BDNF urinário poderá constituir um potencial
biomarcador do SBH. A análise das curvas ROC
mostrou uma AUC para o BDNF superior à do
NGF (0,78 vs 0,68), conferindo-lhe uma maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico de SBH64.
Apesar disso, são necessários mais estudos, envolvendo outros centros, para corroborar esta hipótese.
Outro estudo clínico do mesmo grupo avaliou os
níveis de BDNF na urina de doentes com síndrome
doloroso vesical/cistite intersticial. Nessa investigação, os níveis de BDNF estavam aumentados,
mas diminuíam de forma significativa após administração de toxina botulínica no trígono vesical38.
3. Neurotrofinas e vias intracelulares: à procura
de alvos para novas terapias
O estudo das NTs urinárias em doentes com SBH
apontou novos caminhos no estudo da fisiopatologia
desta doença. A inflamação do tracto urinário pode
causar uma elevação dos níveis de NGF na urina,
o que sugere uma etiologia inflamatória subjacente
ao SBH23. A secreção de NGF na urina aumenta com
a distensão vesical40. No entanto, foram detectados
níveis elevados desta NT em doentes com SBH,
independentemente do grau de replecção vesical65.
Apesar da concentração urinária de NGF aumentar
em controlos normais quando estes referem uma
vontade forte de urinar, os níveis desta NT são
significativamente mais baixos do que em doentes
com SBH, aquando do primeiro desejo miccional65.
Estes resultados sugerem que a concentração
urinária de NGF aumenta fisiologicamente em indivíduos normais com forte vontade miccional,
e patologicamente em doentes com SBH65. Apesar
dos mecanismos precisos, pelos quais o NGF promove DO e SBH, não estarem ainda clarificados, as NTs
influenciam a expressão e actividade de receptores
que modulam a função vesical, como o P2X3 e o
TRPV1. Cruz et al. mostraram que este último é,
de facto, essencial para a DO mediada pelo NGF32.
Esta descoberta é importante na medida em que

sugere uma via terapêutica estratégica para contrariar
os efeitos provocados por níveis urinários elevados
de NGF em doentes com DO32. Adicionalmente, as
NTs activam vias de sinalização intracelular importantes para o controlo da micção, como a via das
MAPK/ERK (do inglês, mitogen-activated protein
kinase/extracellular signal-regulated kinases).
Várias novas moléculas que sequestram o NGF e outras NTs (e.g., BDNF) já foram testadas com sucesso em
modelos pré-clínicos de DO63,66. No futuro, é possível
que antagonistas dos receptores Trk ou proteínas sequestradoras de NTs possam constituir terapêuticas
eficazes no controlo de DO e dos sintomas do SBH.

Prostaglandinas
As prostaglandinas (PGs) regulam a função do
tracto urinário baixo. São sintetizadas localmente
no urotélio e no detrusor em resposta a diferentes
estímulos: estiramento muscular, estimulação
neuronal, lesão urotelial e inflamação67. As PGs
parecem regular o tono basal do detrusor e modular
a actividade dos nervos vesicais. Estão envolvidas
no reflexo miccional, diminuindo o limiar dos estímulos necessários para despertar contracções reflexas
do detrusor, através da activação de aferentes sensíveis à capsaicina. Desta forma, as PGs podem
estar implicadas na origem dos sintomas de armazenamento dos doentes com SBH67,68. Num estudo
experimental em ratos, a instilação vesical de
PGE2 induziu contracções do detrusor, enquanto
a aplicação tópica na uretra causou relaxamento
uretral68. A activação dos receptores EP3 (do inglês,
E prostaglandin receptor 3) exerce um efeito excitatório na função vesical, através da modulação
das vias aferentes da bexiga69.
Kim et al. detectaram níveis urinários de PGE2 e
PGF2α significativamente elevados em doentes com
SBH, comparativamente com controlos normais67.
Além disso, encontraram uma correlação inversa
entre a PGE2 urinária e a capacidade cistométrica
máxima67. Infelizmente, nesse estudo inicial, os
autores não corrigiram os níveis de PGE para a
concentração urinária (razão PGE2/creatinina
urinária). Uma vez feita esta correcção, Liu et al.
determinaram os níveis urinários de PGE2 em doentes com SBH (com e sem incontinência), em doentes
com CI e em controlos normais, e não encontraram
diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos70.
Em resumo, o papel das PGs urinárias no diagnóstico
do SBH é ainda controverso e requer mais investigação. Adicionalmente, o uso de anti-inflamatórios
não esteróides revelou pouca eficácia no tratamento
do SBH. Outra alternativa terapêutica poderá ser o
bloqueio dos receptores da PGE. Moléculas como
ONO-8539, um antagonista do receptor EP1 (do inglês, E
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prostaglandin receptor 1) da PGE2, entrou recentemente num estudo de fase 1, mas ainda é muito cedo
para tirar ilações acerca do seu potencial terapêutico71.

Citocinas urinárias e proteína C reactiva sérica
Segundo alguns autores, o SBH poderá ser um
processo inflamatório da bexiga72. Estudos recentes,
que parecem sustentar esta teoria, relatam evidência
histológica de inflamação vesical em doentes com
SBH73,74. Contudo, a confirmação histológica de
inflamação implica um procedimento invasivo, dispendioso, não isento de morbilidade. Em alternativa,
as citocinas poderão representar biomarcadores
potenciais, uma vez que estão aumentadas nos
fluidos biológicos nos processos inflamatórios. No
caso particular do SBH, Tyagi et al. analisaram
a urina de doentes para determinadas citocinas,
quimiocinas, factores de crescimento e receptores solúveis. Esse estudo mostrou um aumento de
vários desses biomarcadores putativos na urina de
doentes com SBH72. Os níveis urinários da proteína
quimiotática de monócitos 1 (do inglês, monocyte
chemotactic protein-1 – MCP-1) e da fracção solúvel
do ligando CD40 (do inglês, soluble fraction of
the CD40 ligand – sCD40L) estavam aumentados
em mais de dez vezes nos doentes com SBH, em
comparação com controlos normais72. Os níveis
urinários da proteína inflamatória macrofágica
(do inglês, macrophage inflammatory protein
– MIP-1β), da interleucina 12p70/40 (IL-12p70/
p40), da interleucina 5 (IL-5), do factor de crescimento epidérmico (do inglês, epidermal growth
factor – EGF), e do oncogene relacionado com o
crescimento (do inglês, growth-related oncogene
– GRO-α) estavam aumentados em cerca de cinco
vezes nos doentes com SBH em comparação com
os controlos72. Finalmente, também se verificou
um aumento dos níveis urinários do receptor solúvel
da interleucina 2α (do inglês, soluble interleukin-2
receptor α – sIL-2Rα) e da interleucina 10 (IL-10)
no grupo de doentes72.
A proteína C reactiva (PCR) é um marcador de inflamação/infecção inespecífico, largamente estudado.
Os seus níveis séricos aumentam francamente em
condições inflamatórias e são usados para monitorizar a progressão da doença e a eficácia terapêutica. Chuang et al. determinaram os níveis de PCR
no soro, na urina e no tecido vesical em doentes
com SBH, com e sem incontinência75. Neste grupo,
os níveis séricos desta proteína estavam significativamente aumentados em comparação com os controlos75. Não se verificaram diferenças entre os dois
subgrupos de doentes com SBH75. Em contraste, os
níveis urinários de PCR e a expressão de RNAm da
PCR em amostras de tecido vesical do grupo de
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doentes com SBH foram modestos75. Concluindo,
os níveis de PCR na urina e no tecido vesical parecem ser muito inferiores à sua concentração sérica.
Além disso, actualmente, os métodos disponíveis
de doseamento de PCR não são suficientemente
sensíveis para desenvolver um teste urinário. Finalmente, deve ser sublinhado que a concentração
sérica de PCR em doentes com sintomas do tracto
urinário baixo pode não reflectir uma disfunção
deste foro, uma vez que pode ser influenciada por
qualquer condição inflamatória sistémica75,76. Deste
modo, até à data, a importância da PCR como
biomarcador de SBH parece ser limitada.

Conclusão
Os biomarcadores são indicadores objectivos
mensuráveis de um processo biológico. A DO, detectada no estudo urodinâmico, constitui o biomarcador clássico usado no diagnóstico do SBH, mas apresenta limitações óbvias. Assim, a necessidade de
clarificar a fisiopatologia do SBH e encontrar um
biomarcador fiável, objectivo e não invasivo para
o seu diagnóstico e monitorização tem motivado a
investigação de novos biomarcadores urinários e
imagiológicos. Até à data, as NTs urinárias parecem
constituir os candidatos com maior potencial, dada
a sua correlação com o estado clínico da doença.
Contudo, o seu papel na prática clínica está longe
de estar estabelecido e requer investigação futura
adicional.
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