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REZUMAT
Nou-născuţii depistaţi antenatal cu hidronefroză sunt supuşi unui risc de 12 ori mai mare de a dezvolta o
pielonefrită acută. În prezenta lucrare am evaluat frecvenţa infecţiilor urinare pe un lot de 87 de pacienţi cu
hidronefroză congenitală depistată antenatal (raport B:F = 2,95:1). Durata medie de urmărire a fost de 20,22
luni. 49,42% dintre copii au prezentat infecţii urinare, rata recidivelor(≥ 2 episoade infecţioase) fiind de 53,8%.
Funcţie de gradul hidronefrozei, frecvenţa infecţiilor urinare a fost între 37,5-41,37% în cazul HN grad I-II şi
între 57-71% în cazul HN grad III-V (p = 0,0402, CI 95%, HN gr. I-II comparativ cu HN gr. III-V). Am găsit o
corelaţie pozitivă, dar slabă între gradul HN şi numărul de episoade infecţioase (rS = 0,224, p = 0,036, CI
95%) semnificativă statistic. 60,52% dintre pacienţii cu istoric de ITU au prezentat infecţii urinare sub
uroprofilaxie. Cefaclor a fost cel mai utilizat antibiotic. În etiologia infecţiilor urinare E. coli a fost implicat în
36,35% dintre cazuri, iar Klebsiella pn. în 25%. Având în vedere frecvenţa crescută a infecţiilor urinare în acest
lot, este necesară o urmărire mai îndelungată a acestor copii pentru depistarea precoce a afectării renale.
Cuvinte cheie: hidronefroză congenitală, infecţie urinară, uroprofilaxie,
diagnostic antenatal, hidronefroză antenatală, infecţii urinare recidivante

INTRODUCERE
Infecţiile urinare sunt una dintre cele mai frecvente afecţiuni întâlnite în copilărie, fiind pe locul
al doilea după infecţiile respiratorii.
Studiile epidemiologice au estimat că până la
2% dintre băieţi şi 8% dintre fete vor prezenta o
infecţie urinară până la vârsta de 7 ani. (1,2)
Incidenţa pielonefritei ca şi cauză de insuficienţă
renală terminală se menţine crescută între 31,4%34,8% (3,4), majoritatea episoadelor infecţioase
fiind asociată malformaţiilor reno-urinare ca reflux
vezico-ureteral (RVU) sau uropatie obstructivă.
Rinichiul pediatric are susceptibilitatea cea mai
mare de a dezvolta cicatrice renale în timpul pielonefritei acute, iar consecinţele pe termen lung sunt
hipertensiune arterială şi insuficienţă renală progresivă. Nou-născuţii cu hidronefroză (HN) depistată antenatal sunt supuşi unui risc de 12 ori mai

mare de a dezvolta pielonefrită în primul an de
viaţă (5), iar depistarea lor precoce, precum şi prevenirea ITU pot micşora sensibil numărul de copii
cu insuficienţă renală cronică şi al celor dializaţi.
Scopul principal al acestei lucrări este determinarea frecvenţei infecţiilor urinare (ITU) la un
lot de pacienţi cu hidronefroză antenatală. Totodată,
se va urmări etiologia infecţiilor urinare, rata recurenţei ITU şi utilitatea uroprofilaxiei.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul retrospectiv a fost efectuat pe o durată
de 10 ani (1 ianuarie 2001 – 31 decembrie 2010),
pe un lot de 146 de pacienţi depistaţi antenatal cu
malformaţie reno-urinară. Aspectul ecografic de tip
hidronefroză descris la ecografia antenatală a fost
prezent la 118 pacienţi, confirmându-se postnatal în
cazul a 105 pacienţi.
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Dintre cei 105 pacienţi am exclus 18 copii (1
pacient a fost diagnosticat ulterior cu malformaţie
urogenitală, şi anume sinus urogenital, 4 copii datorită datelor incomplete şi 13 copii la care vârsta
luării în evidenţă a fost peste 1 an). În final lotul de
studiu a fost format din 87 de pacienţi (fig. 1)
Am definit ca:
1. infecţie urinară clinică, prezenţa următoarelor:
semne/simptome clinice specifice sau nespecifice
plus piurie/leucociturie (> 10 de leucocite/mm3)
asociată bacteriuriei (> 105 UFC/ml) dintr-un
specimen de urină recoltat cu ajutorul punguţelor
colectoare la copiii sub 2 ani şi la cei fără control
micţional, iar la copiii peste 2 ani cu control
micţional din mijlocul jetului urinar
2. infecţia urinară febrilă reprezintă infecţia urinară
clinică ce asociază febră peste 380 C documentată
la domiciliu sau în spital
3. uroprofilaxia reprezintă administrarea unui antibiotic în doză redusă (1/3-1/4 din doza terapeutică) în scopul prevenirii recurenţelor infecţioase urinare cu o durată de minim 2 luni în
priză unică seara.
Prin uropatie obstructivă înţelegem o obstrucţie
la orice nivel al tractului urinar, şi anume la nivelul
joncţiunii pieloureterale, ureterului, joncţiunii ureterovezicale, intravezical (de obicei, printr-un utererocel) şi subvezical (valvă de uretră posterioară,
atrezie uretrală, stricturi uretrale).
Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată
cu programul Portable Statistica 8. Am aplicat testul

Figura 1. Algoritmul de selecţie a lotului de studiu

Spearman pentru stabilirea unor posibile corelaţii
între variabile nonparametrice şi testul T student
pentru compararea a 2 variabile independente. Un
p<0,05 a fost considerat semnificativ statistic (CI
95%).

REZULTATE
Din totalul de 87 de pacienţi (raport F:B = 1:
2,95), 43 de copii (49.42%) au prezentat infecţii
urinare (ITU), distribuţia pe sexe fiind de 54,54%
dintre fete (12/22) şi de 47,69% dintre băieţi (31/
65).
Vârsta luării în evidenţă a acestor pacienţi a fost
< 3 luni în 62% dintre cazuri (25,28% fiind în prima
lună de viaţă), cu o medie de 2,83 luni ± 2,49 DS
(min. 0,03 luni – max. 10.63 luni)
Durata medie de urmărire a lotului a fost de
13,83 luni. În cazul pacienţilor ce au prezentat
infecţii urinare, durata medie de urmărire a fost de
20,22 luni, cu o mediană de 17,33 luni. Semnificativ
mai mare comparativ cu cea a pacienţilor fără istoric de ITU (p = 0,042, CI 95%).
În funcţie de gradul hidronefrozei şi afectarea
uni/bilaterală, rata prezenţei ITU a fost următoarea:
între 37,5-41,37% în cazul HN grad I-II (minoră),
61% în cazul HN grad III (moderată), între 57-71%
în cazul HN grad IV-V (severă). Dacă ţinem cont
de afectarea unilaterală sau bilaterală, rata infecţiilor
urinare funcţie de gradul HN este în cazul HN
unilaterale între 35-50% pentru HN grad I-II, 70%
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în cazul HN grad III, 50-63,63% în cazul HN grad
IV-V. O rată cuprinsă între 14,28-50% se înregistrează în cazul HN bilaterale grad I-II, de 33,3% în
cazul HN bilaterale grad III şi între 60-100% în
cazul HN bilaterale grad IV-V (tab. I).
S-a utilizat testul Spearman pentru evaluarea
unei corelaţii între prezenţa infecţiilor urinare, respectiv numărul acestora, cu sexul pacientului şi cu
gradul hidronefrozei. Am obţinut o corelaţie pozitivă, slabă între gradul hidronefrozei şi prezenţa
infecţiilor (rS = 0,22, p = 0,0345, CI 95%), respectiv
între gradul hidronefrozei şi numărul de episoade
infecţioase (rS = 0,22, p = 0,036, CI 95%), semnificative statistic.
În cazul hidronefrozei grad III-V, avem un risc
mai mare pentru infecţia urinară, cât şi pentru numărul de episoade comparativ cu HN gr. I-II (p =
0,040, respectiv p = 0,044, CI 95%).
S-au înregistrat un număr de 99 de episoade infecţioase, dintre care 85 de ITU pe durata urmăririi,
20/43 de pacienţi (46,51%) prezentând o singură
ITU. În 45,8% (39/85) au fost însoţite de febră >
38°C documentată la domiciliu sau în spital.
Comparativ cu băieţii, fetele prezintă un risc
mai mare pentru infecţii recidivante, în acest lot
raportându-se 0,9 episoade infecţioase/pacient la
băieţi, comparativ cu 1,6 episoade infecţioase/pacient la fete.
Rata recidivelor infecţioase (≥ 2 ITU) a fost de
53,48% (23/43 de pacienţi). De menţionat că 10
pacienţi (23,25%) au prezentat cel puţin o infecţie
urinară înaintea luării în evidenţă (2 dintre aceştia
având documentate câte 3 episoade).
Cincisprezece pacienţi (34,88%) au suferit intervenţii chirurgicale, în două cazuri fiind vorba de
reimplantare ureterovezicală pentru reflux vezicoureteral sever (gradul V), restul cazurilor fiind de
uropatie obstructivă. Doar 9 pacienţi au prezentat
infecţii urinare preoperator. Postoperator, cu excepţia unui pacient, toţi au prezentat infecţii urinare.
Dintre cele 85 episoade de infecţii urinare înregistrate, în 80 (94,11%) a fost implicat un singur
agent etiologic, în 6 cazuri (7,05%) etiologia fiind
plurimicrobiană.

Incidenţa E. coli a fost de 36,25%, urmată de
Klebsiella pn. în 25% dintre cazuri. În ceea ce priveşte alţi agenţi etiologici, incidenţa acestora a fost
după cum urmează: Enterococ 8,75%, Candida
6,25%, Proteus 5%, Serratia, Morganella, Enterobacter şi respectiv Pseudomonas aeruginosa câte
1,25%. Etiologia episodului infecţios urinar nu a
fost precizată în 11,25% dintre cazuri, iar BGN
neidentificat a fost prezent în 1,25% dintre cazuri.
În cazul infecţiilor plurimicrobiene, în 83,3% (5
dintre cele 6 cazuri) a fost implicată Pseudomonas
aeruginosa. Nu am găsit o relaţie între acest germene şi prezenţa unei intervenţii chirurgicale (doar
în 3/5 dintre cazuri).
În ceea ce priveşte uroprofilaxia, aceasta a fost
iniţiată la 38/43 dintre pacienţi cu infecţii urinare şi
la 27/44 pacienţi fără istoric de ITU. Durata medie
a uroprofilaxiei la pacienţii cu ITU a fost de 10,47
luni. (min = 1,26 luni, max = 36 luni), comparativ
cu pacienţii fără infecţii urinare de doar 4,64 luni (p
= 0,0035, CI 95%).
Dintre pacienţii cu infecţii urinare ce au urmat
uroprofilaxie 23 (60,52%) au prezentat infecţii urinare, 15 dintre ei cu cel puţin un episod infecţios. În
cazul celor 5 pacienţi ce au efectuat o profilaxie
intermitentă, incidenţa infecţiilor urinare a fost de
80% (4/5).
În realizarea uroprofilaxiei s-a utilizat o cefalosporină în 51 dintre cazuri, şi anume Cefaclor în
50 de cazuri şi Cefuroxim într-un caz.

DISCUŢII
Riscul de a prezenta o infecţie urinară se corelează cu gradul hidronefrozei, astfel încât în cazul
HN grad IV (conform criteriilor SFU – Society of
Fetal Urology), incidenţa ITU poate ajunge la 40%
(6). În studiul de faţă, rata infecţiilor urinare a fost
de 71% (între 63,63-100%) în cazul HN grad. IV.
Coehlo şi colab. au estimat incidenţa cumulativă
a ITU a fi de 39%, 18% şi 11% până la vârsta de 3
ani în cazul unei HN severe, moderate, respectiv
minoră (7). Estrada a raportat o incidentă a infecţiilor

Tabelul I. Rata infecţiilor urinare funcţie de gradul hidronefrozei şi de afectarea uni/bilaterală
HN unilaterală
HN bilaterală
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Grad
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
pacienţi pacienţi
Pacienţi pacienţi
Pacienţi pacienţi
HN pacienţi pacienţi
pacienţi pacientţ
pacienţi pacienţi
ITU +
ITU+
ITU +
ITU+
ITU +
ITU+
1
24
27.58
9
37.5
20
83.3
7
35
4
16.6
2
50
2
29
33.3
12
41.37
22
75.86
11
50
7
24.1
1
14.28
3
13
14.94
8
61
10
76.92
7
70
3
23.07
1
33.3
4
14
16.09
10
71
11
78.57
7
63.63
3
21.4
3
100
5
7
8.04
4
57
2
28.57
1
50
5
71.42
3
60
Total
87
100
43
49.42
65
74.71
33
50.7
22
25.28
10
45.45
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urinare la pacienţii cu HN gr. II de doar 1,3% (8), în
schimb în această lucrare ea a fost de 41,27% (între
14,28-50%, funcţie de afectarea uni sau bilaterală)
Conform Ghidului Asociaţiei Americane de
Urologie privind screeningul şi managementul
RVU primar la copii, revizuit în 2010, în secţiunea
ce se referă la screeningul nou-născuţilor şi sugarilor cu HN antenatală, se raportează o incidenţă
a ITU la acest grup de copii între 0,5-21,3% (9).
Am găsit o rată de 49,42% a infecţiilor urinare la
pacienţii cu HN, totuşi doar 11,49% (10/87) având
istoric de ITU anterior luării în evidenţă.
Rata recurenţei ITU în primele 12 luni după episodul infecţios urinar este de 10-30% (2,10), comparativ cu 53,48% în prezentul studiu. Frecvenţa
crescută a primoinfecţiei, cât şi a infecţiilor urinare
se poate explica printr-o complianţă scăzută, mulţi
pacienţi prezentându-se în puseu acut sau aceste
infecţii sunt depistate cu ocazia controalelor periodice.
Nu am evaluat substratul malformativ al HN
congenitale ca potenţial factor de risc pentru infecţiile urinare.
Eficacitatea uroprofilaxiei în prevenirea ITU nu
a fost dovedită (11). Totuşi, într-un studiu randomizat ce a evaluat eficacitatea acesteia în reducerea
recurenţei infecţiilor urinare la pacienţii cu sau fără
RVU primar cu o primă infecţie urinară, Craig şi
colab. au arătat că administrarea unei doze mici de
antibiotic (şi anume, trimetoprim sulfametoxazol)
pe termen lung a fost asociată cu o scădere de 6% a
numărului de infecţii urinare la copiii succeptibili.
(12)
Dintre cei 38 de pacienţi cu istoric de infecţii
urinare ce au primit antibioprofilaxie, 60,52% au
prezentat infecţii urinare sub uroprofilaxie.
Totuşi uroprofilaxia de rutină nu mai este recomandată la nou-născuţii cu HN depistată antenatal.
Studii recente recomandă utilizarea selectivă a uroprofilaxiei în următoarele cazuri: HN severă (definită prin diametrul antero-posterior al pelvisului
renal – DAP a pelvisului renal > 15 mm), RVU
primar gr. III-IV, suspiciune de obstrucţie (11,13).

Dintre cei 17 pacienţi fără istoric de ITU şi la
care nu s-a instituit uroprofilaxie, la 11 dintre ei
gradul hidronefrozei a fost gr. I şi la un pacient HN
gr. II. Această tendinţă de urmărire conservatoare
în cazul HN de grad mic s-a înregistrat în ultimii 3
ani (2008-2010).
În ceea ce priveşte etiologia infecţiilor urinare,
aceasta este diferită, funcţie de prezenţa sau absenţa
substratului malformativ şi de tipul de malformaţie
reno-urinară.
În cazul pacienţilor cu sau fără RVU primar,
germenele implicat în peste 80-88% din cazuri este
E.coli (2,12,14), fiind urmat de Proteus în 4-5% din
cazuri şi Klebsiella în 3-4 % (12). Per total, incidenţa altor germeni gram negativi exceptând E.coli
(Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas) în
etiologia infecţiilor urinare este cuprinsă între 10-15%.
Pseudomonas aeruginosa reprezintă un patogen
rar întâlnit, fiind implicat de obicei în etiologia infecţiilor recurente (datorită utilizării antibioticelor
cu spectru larg) sau în cazul prezenţei unei patologii
reno-urinare, incidenţa acestuia fiind de < 1% (12).
Arlen A.M. şi colab. raportează o incidenţă a E
coli. cuprinsă între 54-67%, iar a Klebsiellei. pn de
6-17%. (15)
Incidenţa E. coli în etiologia infecţiilor urinare
din acest studiu a fost de 36,25%, fiind urmată de
Klebsiella pn în 25% dintre cazuri, mult diferită de
cea raportată în literatură.

CONCLUZII
Lotul studiat reprezintă o populaţie selectivă,
întrucât nu toţi nou-născuţii depistaţi antenatal cu
malformaţie reno-urinară s-au prezentat pentru a fi
luaţi în evidenţă şi urmăriţi. Având în vedere frecvenţa crescută a infecţiilor urinare în acest lot, cât
şi a recidivelor urinare ca şi durată scurtă de urmărire sub 2 ani, este necesară o perioadă mai lungă de
urmărire pentru depistarea precoce a afectării renale şi a consecinţelor secundare (hipertensiunea
arterială şi insuficienţa renală).
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ABSTRACT
Infants with antenatal hydronephrosis are at risk 12 times greater of developing acute pyelonephritis. We
evaluated the frequency of urinary tract infections (UTI) in a group of 87 patients with congenital hydronephrosis
(HN) detected antenatally (ratio B: F = 2,95:1). The average follow-up was 20.22 months. 49.42% of children
had UTI, the recurrence rate (≥ 2 episodes) was 53.8%. Depending on the degree of hydronephrosis, urinary
infection rate was between 37.5 to 41.37% for grade I-II HN and between 57-71% for grade III-V HN (p =
0.0402, 95% CI grade I-II HN compared with grade III-V). We found a weak positive correlation between the
degree HN and the number of UTI (rs = 0.224, p = 0.036, 95% CI) significant statistic. 60.52% of patients with
a history of UTI had urinary infections on uroprophylaxis. Cefaclor was the most common used antibiotic. E
coli was involved in 36.35% of UTI, and Klebsiella pn. 25%. Given the high frequency of urinary infections in
this group, it is neccesary a longer follow-up of these children for early detection of kidney damage.
Key words: congenital hydronephrosis, urinary tract infections, uroprophylaxis,
antenatal diagnosis, UTI reccurence, antenatal hydronephrosis

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

Urinary tract infections are one of the most
common diseases encountered in childhood, being
second after respiratory infections.
Epidemiological studies have estimated that up
to 2% of boys and 8% of girls will experience a
urinary tract infection before age 7. (1,2)
The incidence of pyelonephritis as a cause of
renal failure remains increased between 31.4 to
34.8% (3.4), most of UTI being associated with
reno-urinary malformations as vesicoureteral reflux
(VUR) and obstructive uropathy.
Pediatric kidney has the greatest susceptibility
to develop renal scarring during acute pyelonephritis, long-term consequences being hypertension
progressive renal failure.
Infants with antenatal hydronephrosis (HN) are
12 times more likely to develop pyelonephritis in
the first year of life (5), and their early detection
and prevention of UTI may reduce significantly the
number of children with chronic renal failure and
those on dialysis.
The main purpose of this paper is to determine
the frequency of urinary tract infections (UTI) in a
group of patients with antenatal hydronephrosis.
Also we studied the etiology of urinary infections,
the UTI recurrence rate and the utility of uroprophylaxis.

We conducted a retrospective study over a
period of 10 years (January 1th, 2001- December
31th, 2010) on a group of 146 patients with antenatal
renal and urinary abnormalities. On antenatal ultrasound hydronephrosis was present in 118 patients,
being confirmed postnatally on 105 patients.
Of the 105 patients we excluded 18 children
(one patient was diagnosed later with urogenital
sinus, incomplete data on 4 children and the age >
1 year at the date of presentation in 13 children).
The final study group consisted of 87 patients
(Figure 1).
We defined as:
1. clinical urinary tract infection as the presence
of: specific or nonspecific signs/symptoms plus
pyuria/leucocyturia (> 10 WBC/mm3) and bacteriuria (> 105 CFU/ml) from a specimen of
urine collected by urinary bags on children under 2 years and those not toilet trained and in
toilet trained children >2 years from the middle
urinary stream.
2. febrile urinary tract infection was defined as
clinical infection associated with fever >380C
documented at home or in hospital
3. uroprophylaxis: administration of a low dose of
antibiotic (1/3-1/4 of the therapeutic dose) to
prevent recurrence of UTI for a period of minimum 2 months in a single evening dose.
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Obstructive uropathy vas defined as an obstruction at any level of the urinary tract, namely
the uretero-pelvic junction, the ureter, the ureterovesical junction, the bladder (usually by a
utererocele) and the bladder outflow obstruction
(posterior urethral valve, urethral atresia, urethral
stricture).
Statistical analysis was performed by Portable
Statistics 8 software. A Spearman test was applied
to determine possible correlations between non
parametrics variables and a T test to compare two
independent variables. A value of p < 0.05 was
considered statistically significant (95% CI).

RESULTS
Of the 87 patients (F: B ratio = 1:2,95), 43 children
(49.42%) had urinary tract infections (UTI), the
gender distribution being 54.54% (12/22) of girls
and of 47.69% (31/65) of boys.
Age of inclusion was <3 months in 62% of cases
(25.28% being in the first month of life), with an
average of 2.83 months ± 2.49 SD (min 0.03 months
– max. 10.63 months)

Figure 1. The selection algorithm of the study group
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The mean follow-up was 13.83 months. The
mean follow-up for the patients with urinary
infection was 20.22 months, with a median of 17.33
months, significantly higher compared to patients
without UTI (p = 0.042, 95% CI).
Depending on the degree of hydronephrosis the
frequency of UTI was as follows: from 37.5 to
41.37% for grade I-II HN (minor HN)), 61% for
grade III HN (moderate), between 57-71% for
grade IV-V HN (severe). In case of unilateral
hydronephrosis, the frequency of UTI was for grade
I-II HN between 35-50%, 70% for grade III HN
and 50 to 63.63% for grade IV-V HN.
A frequency between 14.28 to 50% was find for
bilateral grade I-II HN, 33.3% for grade III and
between 60-100% in bilateral grade IV-V HN
(Table I).
Spearman test was used to evaluate the correlation between the presence of UTI, the number
of UTI respectively and sex of the patient and the
degree of hydronephrosis. We obtained a weak
positive correlation statistically significant between
the degree of hydronephrosis and the presence of
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infection (rs = 0.22, p = 0.0345, 95% CI) and
between the degree of hydronephrosis and the
number of UTI (rs = 0.22, p = 0.036, 95% CI).
Grade III-V hydronephrosis had a higher risk
for urinary infection and number of UTI compared
to grade I-II HN (p = 0.040, respectively p = 0.044,
95% CI).
We found a number of 99 UTIs. During followup we recorded 85 UTIs, 20/43 patients (46.51%)
had a single UTI. Fever > 38˚ C documented at
home or in hospital was present in 45.8% (39/85).
Compared with boys, girls were at greater risk
for recurrent UTI. Boys had 0.9 episodes/patient
compared to 1.6 episodes/patient in girls.
The recurrence rate (≥ 2 UTI) was 53.48%
(23/43 patients). Ten patients (23.25%) had at least
one UTI before the inclusion in this study (two with
3 UTIs each).
Fifthteen patients (34.88%) underwent surgery,
two cases are for bladder reimplantation secondary
to severe vesicoureteral reflux (grade V), the rest
for obstructive uropathy. Only 9 patients had
preoperative UTI. Except one patient, all had
urinary infections postoperatively.
Of the 85 UTIs recorded, in 80 (94.11%) was
involved a single pathogen. In 5 cases (7.05%) we
found two or more pathogens.
The incidence of E. coli was 36.25%, followed
by Klebsiella pn. in 25% of cases. Enterococcus
was found in 8.75% cases, Candida in 6.25%,
Proteus in 5%, Serratia, Morganella, Enterobacter
and Pseudomonas aeruginosa in 1.25% each. The
etiology of UTI was not specified in 11.25% cases.
Unidentified BGN was present in 1.25% cases.
Pseudomonas aeruginosa was involved in 83.3%
(5 out of 6 cases) of plurimicrobial UTI. We did not
find a relationship between the germ and the surgery
(only 3/5 cases).
Uroprophylaxis was initiated in 38/43 patients
with UTI and in 27/44 patients without UTI. The
average duration was 10.47 months for patients

with UTI. (min = 1.26 months, max = 36 months),
compared with only 4.64 months for patients
without UTI (p = 0.0035, 95% CI).
Among patients with UTI under uroprophylaxis
23 (60.52%) had urinary tract infections, 15 of them
the least one episode. In 5 patients who were given
intermittent prophylaxis the incidence of urinary
tract infections was 80% (4/5).
A cephalosporin was used in 51 cases, namely
Cefaclor in 50 pacients and Cefuroxime in one
case.

DISCUSSIONS
The risk of having a urinary tract infection
correlates with the degree of hydronephrosis. The
incidence of UTI may reach 40% in case of HN
grade IV (according to SFU grading – Society of
Fetal Urology) (6). We found a 71% rate (from
63.63 to 100%) for grade IV HN.
Coehlo et al estimated that cumulative incidence
of UTI to be 39%, 18% and 11% by the age of 3
years in case of severe, moderate and minor HN
respectively (7). Estrada reported an incidence of
UTI in patients with grade II HN only 3% (8). For
the same degree of HN we found a frequency of
41.27% (from 14.28 to 50%, depending on the
presence of unilateral or bilateral HN).
The American Association of Urology Guidelines on screening and management of primary
vesicoureteral reflux (VUR) in children, revised in
2010, in the section refering to the screening of newborns and infants with antenatal hydronephrosis, is
reported an incidence of UTI between 0.5-21.3% (9).
We found a frequency of UTI of 49.42% in
pacients with antenatal HN. However, only 11.49%
(10/87) had a history of UTI prior inclusion in this
study.
UTI recurrence rate within 12 months after the
episode of urinary tract infections is 10-30% (2,
10), compared with 53.48% in this study. The
increased frequency of first UTI and of recurrent

Table I. Frequency of urinary tract infections based on the degree of hydronephrosis and on unilateral
versus bilateral hydronephrosis
Unilateral hydronephrosis
Bilateral hydronephrosis
No.
Percent
No.
Percent
No.
Percent
HN
No.
Percent
No.
Perecnt
No.
Percent
patients patients
patients patients
patients patients
Grade patients patients
patients patients
patients patients
ITU +
ITU+
ITU +
ITU+
ITU +
ITU+
1
24
27.58
9
37.5
20
83.3
7
35
4
16.6
2
50
2
29
33.3
12
41.37
22
75.86
11
50
7
24.1
1
14.28
3
13
14.94
8
61
10
76.92
7
70
3
23.07
1
33.3
4
14
16.09
10
71
11
78.57
7
63.63
3
21.4
3
100
5
7
8.04
4
57
2
28.57
1
50
5
71.42
3
60
Total
87
100
43
49.42
65
74.71
33
50.7
22
25.28
10
45.45
HN = hydronephrosis; ITU + = presence of urinary infection
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UTI can possible be explained by a low compliance,
many patients presenting in acute phase or are
detected during regular checks.
We didn’t evaluated the type of malformative
defects as a potential risk factor for urinary infections.
The efficacy of uroprophylaxis in preventing
UTI has not been proven (11). However, in a
randomized study that evaluated the effectiveness
in reducing the recurrence of urinary infections in
patients with or without primary VUR with a first
urinary tract infection, Craig et al. showed that
administration of low doses of antibiotics (trimethoprim sulfamethoxazole namely) was associated
with a decrease of 6% in the number of urinary
infections in children (12).
Of the 38 patients with UTI who received low
doses of antibiotics, 60.52% had urinary tract
infections on uroprophylaxis.
However, routine uroprophylaxis is no more
recommended for infants diagnosed with antenatal
hydronephrosis. Recent researchs recommend selective uroprophylaxis in case of severe HN (defined
as anterior posterior diameter of renal pelvis DAP>
15 mm), primary grade III-V vesicoureteral reflux,
suspected obstruction (11,13).
Of the 17 patients without uroprophylaxis and
UTI, 11 of them had first degree hydronephrosis
and one a patient grade II HN. This conservative
management for low-grade HN was implemented
in the last three years (2008-2010).
Regarding the etiology of urinary infections, it
differs depending on the presence or absence of
renal and urinary abnormality and type.

In patients with or without primary VUR, E.
Coli was involved in over 80-88% of cases (2.12,
14), followed by Proteus in 4-5% of cases and
Klebsiella in 3-4% (12). The overall incidence of
other Gram negative germs (Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas) except E. coli in the
etiology of urinary infections is between 10-15%.
Pseudomonas aeruginosa is a rare pathogen,
usually being involved in the etiology of recurrent
infections (due to the use of broad-spectrum antibiotics) or in case of a renal and urinary diseases,
the incidence of which is <1% (12).
Arlen PM et al reported an incidence of E. coli
between 54-67%. and 6-17% for Klebsiellei. pn.
(15).
The incidence of E coli in the etiology of urinary
infections in this study was 36.25% followed by
Klebsiella pn in 25% of cases, very different from
those reported in literature.

CONCLUSIONS
The studied group represents a selected population. Not all infants with antenatal detected renal
and urinary malformations were presented for
evaluation and follow-up. Given the high frequency
of urinary infections in this group as well as urinary
recurrences and the short duration of follow-up less
than 2 years we should be follow-up this children
for a longer period of time this children for early
detection of renal damage and secondary consequences (hypertension and renal failure).
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