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Abstract

Introduction Many of the child urinary tract infections ( UTI) and especially acute
pyelonephritis, recognise as underlying cause dilatations of the renal collecting system
engendered by obstructive congenital uropathies either of anatomic or functional nature.
The critical role of the infection in producing renal scrarring – the most severe long term
sequelae in childhood – has been clearly prooved:may lead to parenchymal damage that
result in the developement of hypertension, renal insufficiency and finaly ESRD.
Pyelonephritogenic nephropathy defines anatomic or functional anomalies
accompagned, or not by vesicoureteral reflux ( VUR) responsable of stasis in collecting
renal system which may determine consequently pyelonephritis ( PNF) and renal scars.

Material and methods. The most frequent congenital obstructive/ functional uropathies,
situated in upper or lower urinary tract are: uretero- pelvic junction obstruction (
UPJO),uretero – vesical junction obstruction (UVJO), duplications, posterior urethral
valves ( PUV), urethral strictures/stenosis, ureteroceles,ectopic uretheres,bladder
diverticula,vesico – ureteral reflux ( VUR),neurogenic bladder and non – neurogenic,
neurogenic bladder ( Hinman disease ), see Table 1.

Five different congenital dilatations of the renal collecting system revealed by UTIs , are
presented.

Results/Conclusions

 UTI represents the most severe and problematic disease in pediatric nephrology
and the most common and serious infectious disease in pediatrics.



 Any febrile first UTI in a little child should be evaluated with renal US to detect
structural anomalies and with voiding uretero cistography to detect reflux.

 Ultrasonography plays an important role in fetal and new borns evaluation: a
dilatation of the urinary tract often suggests a severe reflux

 Many congenital obstructive uropathies are asymptomatic at birth, comprehensive
evaluation can prevent progressive damage.

 Prophylactic antibiotis are recommended to the young child until any dilatation
resolves or is repaired.

Introducere

Multe infecţii de tract urinar ( ITU) la copil şi în special pielonefritele acute ( PNF), au ca
substrat dilataţii ale sistemului colector renal, determinate de uropatii congenitale
obstructive de cauză anatomică sau funcţională ( Tabel 1 ).

Tabelul 1.

UROPATII CONGENITALE OBSTRUCTIVE LA COPIL

Becker N., Avner E., Ped Clin North Am 1995

Obstrucţie anatomică Obstrucţie funcţională

Tract superior  Obstrucţie de
jonctiune pielo-
ureterală
extrinsecă/intrinsecă

 Refluxul vezico-
ureteral

Tract inferior  Obstrucţie de
joncţiune vezico-
ureterală

 Valve de uretră
posterioară

 Stricturi uretrale/
stenoze

 Ureterocele

 Uretere ectopice

 Diverticuli vezicali

 Vezica neurogenă

 Vezica neurogenă non-
neurogenă (boala
Hinman)



Rolul critic al infecţiei în producerea cicatricelor renale ( sechele ale ITU la copil) este
bine cunoscut; poate determina afectare parenchimatoasă ireversibilă având drept
consecinţe (complicaţii) hipertensiunea arterială, insuficienţa renală şi progresia acesteia
către stadiul uremic sau ESRD ( end stage renal disease). ITU este un termen general care
semnifică o infecţie, de obicei bacteriană localizată la orice nivel al tractului urinar.

Este general acceptat faptul că localizarea înaltă a ITU situează un pacient în categoria
celor cu risc de afectare renală, în timp ce localizarea joasă a unei ITU nu afectează
rinichiul. Până în urmă cu 15 – 20 de ani se credea că afectarea renală într-o ITU este
exclusiv rezultatul ascensiunii germenilor din vezica urinară în contextul unui reflux
vezico-ureteral ( RVU). Există însă şi studii clinice care arată că aproximativ două treimi
din copiii cu PNF nu au RVU demonstrabil, fiind vorba de pielonefrite non – reflux.
Interpretările, legate de rolul RVU în fiziopatologia infecţiilor renale sunt clarificate
astăzi de imaginile cortexului renal oferite de scintigramele renale ( renal scan), efectuate
cu tecneţiu ( Tc) marcat cu acid dimercaptosuccinic ( DMSA) sau cu glucoheptonat , cu
ajutorul cărora se poate „ vizualiza” o pielonefrită. (Fig.1)

Procesul infecţios de tip pielonefritic se desfăşoară în profunzimea parenchimului renal şi
este rezultatul unui reflux intrarenal localizat la nivelul papilelor renale şi ductelor,



canaliculelor renale. Morfologic, se descriu două tipuri de papile renale, unele cu
configuraţie simplă, convexă, care nu permit influxul urinei infectate şi altele compuse,
concave, aşa-numitele papile de reflux, localizate de obicei la polii superiori şi în zonele
medii ale rinichiului. La aceste nivele se depistează cele mai multe cicatrice renale
reziduale. ( Fig.2)

Procesul inflamator intrarenal, antrenează un răspuns imun complex şi mecanisme de
fagocitoză cu eliberare de lizozim şi superoxid care au ca rezultat distrugerea celulelor
tubulare, ischemie focală şi necroză papilalară. În cazul unui tratament corect şi precoce
instituit aceste leziuni sunt de obicei reversibile în aproximativ şase luni de la debutul
bolii. Întârzierea iniţierii unui tratament antibiotic corespunzător sau existenţa unuia sau
mai multor factori predispozanţi, de risc, duce însă la instalarea unor cicatrice renale
definitive care pot apare chiar după o singură PNF acută. Foarte important este faptul că
vârsta mică favorizează apariţia sechelelor renale ( cicatrice corticale ) , frecvent
depistate la copiii cu vârste cuprinse între câteva luni şi cinci ani.



Prezentări de caz

• Pacient nr.1, MD, 8 luni, sex M. În istoricul bolii sunt notate mai multe spitalizări
pentru ITU febrile, prezintă anamnestic jet urinar “ slab” şi micţiuni întrerupte, ecografia
fetală diagnostichează ureterohidronefroză bilaterală, patologie confirmată
ultrasonografic postnatal. Uretrocistografia micţională este diagnostică pentru prezenţa de
valve de uretră posterioară cu reflux vezico – ureteral dilatant secundar. (Fig.3)

Fig.3 Uretrocistografie micţională. Uretero-hidronefroză bilaterală prin RVU dilatant ( gr.
IV – V)

Tratamentul medical a constat în antibioterapie parenterală / orală în cursul episoadelor
infecţioase ( PNF acute) şi profilaxia pe termen lung a recidivelor. Chirurgical, a fost
efectuată fulguraţia endoscopică a valvelor, pielostomie bilaterală menţinută timp de un
an şi ulterior reimplantarea vezicală a ureterelor dupa procedeul Cohen.



• Pacient nr.2 D.S., 2 ani, sex F. Fetiţa este spitalizată pentru un prim episod de PNF cu
E.coli. Ultrasonografia reno-vezicală sugerează duplex bazinetal stâng. Cistografia
micţională, confirmă duplicaţia pielo-ureterală stângă, incompletă şi diagnostichează
RVU stg. gr II – III ( Fig 4).

Fig.4 Uretrocistografie micţională: Duplex incomplet pieloureteral stâng, RVU stg. gr.II
– III

Tratament . Având în vedere recidivele infecţioase de tip pielonefritic pe parcursul a doi
ani de la diagnostic, s-a administrat terapie antibiotică repetată şi profilaxie ITU pe
termen lung. Chirurgical s-a practicat reimplantarea uretero- vezicală a ureterelor.



• Pacient nr. 3, M.D., 5ani, sex F, este spitalizată pentru evaluare diagnostică într-o ITU
febrilă, recidivantă. Ecografia reno-vezicală demonstrază uretero - hidronefroză stângă.
Cistografia mictională diagnostichează RVU primar, dilatant ( gr.IV) stâng.( Fig. 5).
Fig.5. Cistografie micţională : RVU primar stâng, gr.III-IV

Evaluarea scintigrafică a funcţiei şi morfologiei renale cu 99mTc DTPA relevă imagini
sugestive pentru o nefropatie de reflux stângă, cu micşorare în dimensiuni şi aplatizarea
curbei de excreţie a rinichiului stâng ( Fig.6).

Scintigrafie
99m Tc DTPA

Tratament medical, antibioterapie parenterală / orală în cursul episoadelor infecţioase şi
profilaxia recidivelor ITU; chirurgical reimplantare uretero- vezicală stângă.



Pacient nr. 4, R.A., 15 ani, sex M, diagnosticat încă din perioada perinatală cu anomalii
urologice multiple şi mai multe intervenţii chirurgicale, printre care şi o pieloplastie
renală dreaptă , este spitalizat cu ITU recurentă în contextul unei insuficienţe renale
cronice terminale, ESRD. Nefroscintigrama, cu 99m Tc DTPA evidenţiază hidronefroză
dreaptă, curba de secreţie aplatizată de tip obstructiv, rinichi drept hipofuncţional ( RFG
= 36,4 mL/min/1,73 m2 ) si agenezie renală stângă ( Fig.7).

Fig.7 Scintigrafie 99m DTPA / diureza provocată cu furosemid

Tratament medical hemodializă cronică timp de un an după care s-a efectuat transplant
renal de la donator viu.



Pacient nr. 5, A.F., 12 ani, F este evaluată diagnostic pentru incontinenţă urinară
diurnă/nocturnă şi ITU recurentă. Anamnestic a primit diferite medicaţii pentru enurezis.
Cistografia micţională evidentiază RVU drept şi diverticul paravezical drept ( Fig.8).

Fig. 8 Uretro- cistografie micţională /RVU dr.gr.II. diverticul paravezical dr.

Tratamentul chirurgical, constând în exereza diverticulului şi reimplantarea ureterului
vindecă atât incontinenţa urinară cât şi ITU recurentă.



Concluzii

 ITU reprezintă cea mai frecventă şi problematică afecţiune nefrologică şi cea
mai obişnuită şi serioasă boală infecţioasă întâlnită în practica pediatrică.

 Orice ITU febrilă la copilul mic este o PNF acută şi trebuie investigată prin
ultrasonografie renală pentru a detecta eventualele anomalii structurale şi prin
uretrocistografie micţională retrogradă pentru a detecta RVU.

 Ultrasonografia fetală reprezintă o investigaţie extrem de preţioasă în
diagnosticul multor afecţiuni reno – urinare la copil. O dilataţie severă de tract
urinar sugerează adesea un RVU de grad mare, în timp ce ultrasonografia reno
– urinară efectuată după prima săptămână de viaţă poate confirma diagnosticul
într-o uropatie obstructivă.

 Multe uropatii obstructive congenitale sunt asimptomatice la naştere;
evaluarea clinică / imagistică completă, în prezenţa unei ITU febrile poate
preveni, în anumite cazuri, complicaţiile renale tardive legate de nefropatia
pielonefritigenă şi insuficienţa renală progresivă.

 Antibioticoterapia profilactică este recomandată la copilul mic cu ITU
recurentă, până în momentul rezolvarii medicale/chirurgicale a oricărei
dilataţii de tract urinar.
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