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Introdução
As complicações Urológicas pós-transplante variam entre os 4-8%, sendo a Estenose do
Ureter a complicação mais frequente (2-7,5%).
A abordagem das complicações ureterais após o transplante renal pode ser realizada por via
endoscópica, percutânea ou cirúrgica.
O objectivo deste estudo foi o determinar a taxa de sucesso das terapêuticas endoscópicas e
percutâneas no tratamento destas complicações.

Material e Métodos
Estudo retrospectivo dos doentes submetidos a transplante renal no HGSA desde Janeiro de
2002, e que por diagnóstico clínico e/ou imagiológico de Estenose do Ureter foram submetidos a tratamento endoscópico, percutâneo ou cirúrgico.

Resultados
Desde 2002 foram realizados no HGSA 575 transplantes renais.
Destes foram avaliados 24 doentes, 83% homens, com idade média de 43,9 ± 15 anos, com
diagnóstico de Estenose do Ureter, o que corresponde a 4,17% de complicações. 20 das estenoses situavam-se ao nível da junção uretero-vesical.
A manifestação clínica mais frequente foi a de IRA associado a hidronefrose do enxerto
renal, em média 19,75 ± 24,5 meses (entre 1 e 72 meses) pós-transplante.
Em 19 doentes foi realizado tratamento endoscópico, enquanto nos restantes decidiu-se por
abordagem cirúrgica inicial. 79% dos tratamentos endoscópicos consistiu na dilatação da
estenose com balão e 21% na colocação via anterógrada de cateter ureteral.
O sucesso das terapêuticas endoscópicas rondou os 53%.
Perante uma recidiva do tratamento endoscópico a resolução foi sempre cirúrgica.

Conclusões
As complicações Urológicas pós-transplante variam entre os 4-8%, sendo a Estenose do
Ureter a complicação mais frequente (2-7,5%), sendo que neste estudo foi de 4,17%.
De acordo com a literatura internacional a maioria das estenoses ureterais surgem no 1º ano
pós-transplante, mais precisamente nos primeiros três meses e em 2/3 dos casos atinge o
ureter terminal, dados que se confirmam neste trabalho, com a maioria das complicações a
surgirem nos primeiros 19.75 ± 24,5 meses (entre o 1º mês e o 72º mês), e em 83% dos casos
ao nível da JUV.
Na nossa instituição a abordagem terapêutica inicial de preferência é a endoscópica, realizada em 79% dos doentes, com uma taxa de sucesso de 53%, sobreponível às várias séries
publicadas.
Com os dados apresentados pode-se afirmar que na Estenose Ureteral pós-transplante renal
a abordagem endoscópica inicial, nos casos seleccionados, é segura e eficaz.
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Introdução
A inflamação crónica da bexiga é acompanhada por hiperactividade da bexiga e dor referida.
Tal se deve aos elevados níveis de neurotrofinas produzidas pela bexiga e que sensibilizam
os aferentes vesicais sensitivos. A neurotrofina mais abundante é o factor de crescimento
derivado do cérebro (BDNF) mas o seu papel no tracto urinário durante a cistite permanece
por esclarecer. Neste trabalho, estudou-se a contribuição do BDNF para a hiperactividade
vesical e dor referida em animais com cistite crónica.

Material e métodos
Foram utilizadas ratos fêmea Wistar (n=4/grupo). Os animais foram anestesiados e colocou-se um cateter de silicone no espaço sub-dural ao nível do segmento espinhal L6. A outra
extremidade do cateter foi externalizada. Quatro dias após esta cirurgia, os animais foram
injectados com ciclofosfamida (CYP, 200 mg/kg) e divididos em 2 grupos. Um dos grupos
recebeu injecções intratecais de soro fisiológicos enquanto que o outro grupo foi tratado com
TrkB-Ig2, uma proteína recombinante que sequestra o BDNF. A sensibilidade mecânica do
abdómen foi determinada com os filamentos de von Frey antes da injecção de CYP, bem
como 4, 24, e 48 horas depois. A actividade reflexa da bexiga foi avaliada por cistometria 72
horas após indução de cistite.

Resultados
Em animais com cistite, a frequência das contracções da bexiga aumentou significativamente de 0.5±0.1 (animal intacto) para 1.0±0.4 (p<0.01). Enquanto que a injecção intratecal de soro não surtiu qualquer efeito, a sequestração de BDNF reduziu a frequência das
contracções para 0.4±0.01 (p<0,05).
O limiar de resposta à estimulação do abdómen com os filamentos de von Frey diminui significativamente de 26,0±0,1g para 8,5±2,6g (p<0.05) às 4 horas pós-injecção de CYP. Este valor
manteve-se em todos os animais tratados com soro por via intratecal a todos os tempos estudados. Pelo contrário, nos animais que receberam TrkB-Ig2 por via intratecal intratecal a sensibilidade mecânica melhorou significativamente (p<0.01). Neste grupo, os limiares de resposta
à estimulação do abdómen foram 80.0±23.0 g (4h), 68.8±40.5 g (24h) e 23.3±5.5 g (48h).

Conclusões
Estes resultados demonstram o envolvimento da neurotrofina BDNF na hiperactividade
vesical e dor referida que acompanham a cistite. O sequestro do BDNF poderá vir a ser
importante no tratamento da cistite.
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