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Abstract

Background: By now, two-dimensional contrast-enhanced voiding urosonography (ceVUS)  
has become a well-established method for the diagnosis and treatment monitoring of vesi-
coureteral reflux in children, particularly after the recent approval for this application in 
children in the USA and in Europe. The introduction of three-dimensional static (3D) and 
real-time (4D) techniques with ultrasound contrast agents opens up new diagnostic op-
portunities for this imaging modality. Objective: To analyze whether 3D and 4D ceVUS is 
a superior technique compared to standard 2D ceVUS in diagnosing vesicoureteral reflux 
in children. Material and methods: The study included 150 patients (mean age 3.7 years) 
who underwent 2D and 3D/4D ceVUS for the diagnosis and grading of vesicoureteral re-
flux. Results: 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS diagnosed the same number of vesicoureteral 
refluxes, however, there was a statistically significant difference in grading between the 
two methods. Performing 3D/4D ceVUS resulted in changing the initial grade compared 
to 2D ceVUS in 19 out of 107 refluxing units (17.76%) diagnosed. The 4D technique en-
abled a more conspicuous visualization of vesicoureteral reflux than the 3D technique. 
Conclusions: 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS diagnosed the same number of vesicoureteral 
refluxes, however, there was a statistically significant difference in grading between the 
two methods. Thus 3D/4D ceVUS appears at least a valid, if not even a more conspicuous 
technique compared to 2D ceVUS.
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Introduction

Two-dimensional (2D) contrast-enhanced voiding uro-
sonography (ceVUS) has had a well-established position 
in the diagnosis and treatment monitoring of vesicoure-
teral reflux (VUR) in children for over 15 years(1). Already 
in 2001, it was shown that the technique allows to reduce 
by over one half the number of pediatric patients exposed 
to ionizing radiation during the diagnosis and treatment 
of VUR(2). The method has proven its high effectiveness 
in the identification and grading of VUR and the assess-
ment of the entire urinary tract in children, including the 
urethra(3–11). Numerous reports indicate that ceVUS with 
the use of a sulfur hexafluoride contrast agent (SonoVue®, 
Bracco, Milan, Italy) is a highly sensitive and specific 
method, which can in many cases replace voiding cysto-
urethrography (VCUG) or isotope cystography(3–6,8,10,12–15). It 
is also considered a very safe procedure(16–18). The modality 
has been additionally shown to be feasible for intraopera-
tive use during endoscopic treatment of VUR in children(19).

Moreover, the latest technological innovations such as 
three-dimensional static (3D) and real-time (4D) tech-
niques in combination with ultrasound contrast agent 
(UCA) options have opened up new possibilities for con-
trast-enhanced urosonography; it has also been suggested 
by a preliminary study that these techniques may reveal 
additional information leading to a change in VUR grading 
compared to the 2D technique and a higher VUR detec-
tion rate compared to VCUG – as already shown for 2D 
ceVUS(20).

The purpose of this study was to analyze whether 3D/4D 
ceVUS is a superior technique compared to standard 2D 
ceVUS in diagnosing VUR in children using a larger study 
group.

Material and methods

The study group comprised 150 consecutive pediatric pa-
tients referred for ceVUS to the Department of Pediatric 
Radiology, Medical University of Lublin, Poland. Inclu-
sion criteria to the present study involved recurrent uri-
nary tract infections to be assessed for VUR and examina-
tions in children with diagnosed VUR in order to monitor 
the effects of treatment. The exclusion criteria involved 
the lack of consent to ceVUS, urinary incontinence and 
coexisting abnormalities of the urogenital tract such as 
ureterocele, ectopic ureters, posterior urethral valves, 
neurogenic bladder due to myelomeningocele and other 
inborn abnormalities.

The study was performed after approval of the local eth-
ics committee and obtaining signed informed consent 
from the parents of all patients, who had been previously 
informed about the aim of the study, the advantages and 
disadvantages of the method, and the off-label use of the 
contrast agent (sulfur hexafluoride, SonoVue®, Bracco, Mi-
lan, Italy) in children at the time of scanning. Currently the 
contrast agent is registered for the use in children. 

All patients underwent ceVUS with SonoVue® as the UCA 
and a combined approach of different sonographic tech-
niques (2D, 3D and 4D ultrasound) and various anatomi-
cal accesses, performed before, during and after intravesi-
cal UCA solution administration in all the patients(20). No 
special preparation or sedation was applied. The examina-
tions were performed using a GE Voluson E8 ultrasound 
scanner (GE Healthcare, USA) with a pediatric micro con-
vex real-time 4D transducer RNA5-9-D (5–9 MHz) and GE 
Voluson E8 Expert scanner (GE Healthcare, USA) with 
an endovaginal convex real-time 4D transducer RIC5-9-D 
(5–9 MHz). 

Initially, each patient underwent a comprehensive trans-
abdominal and transperineal ultrasound examination of 
the urinary tract with the use of B-mode, Color Doppler 
and harmonic imaging modes according to the procedural 
recommendations in paediatric uroradiology issued by the 
European Society of Paediatric Radiology (ESPR)(21). The 
results of these examinations were not analyzed in the cur-
rent study.

Subsequently, all patients underwent ceVUS according to 
the procedural recommendations of the ESPR and Euro-
pean Society of Urogenital Radiology (ESUR) with the use 
of a standard two-dimensional technique (2D ceVUS) with 
drip infusion of a saline-contrast agent solution (1.2 ml of 
SonoVue in 500 ml of saline)(21,22). In all patients the exami-
nation was subsequently complemented by static (3D) and 
real-time (4D) imaging of the ureters and the kidneys as 
well as by transperineal scans of the urethra during void-
ing according to the previously described protocol(20). The 
assessment of the urethra was not analyzed in the current 
study.

The consecutive stages of the examination were recorded 
as image files (JPG), video clips (AVI) and 3D/4D DICOM 
format files available for further post-processing if needed. 
On average, the examination lasted from 30 to 45 minutes. 

All acquired 3D/4D data volumes have been post-processed 
using various tools such as rotating (in order to present 
the pelvicalyceal systems in their anatomical position), vol-
ume rendering (to enhance the three-dimensional percep-
tion of VUR and thus facilitate the understanding of the 
image), zooming (to present VUR in detail), sharpening 
(to enhance the margins of the pelvicalyceal system) and 
contrasting the image as well as removing artifacts (to in-
crease the contrast between the VUR and its background, 
which enables a more pronounced and obvious presenta-
tion of VUR, facilitating its grading). Post-processing was 
performed retrospectively directly after the examination. 
The chosen best 3D or 4D acquisition for each kidney was 
post-processed in the case of VUR. In the case of 4D clips 
used for post-processing, the 4D video clip was reviewed 
and the best frozen 4D image was further post-processed. 
The report included printed images and a detailed account 
of the basic ultrasound examination and ceVUS, including 
the description of the urethra. The post-processed images 
of VUR were printed in color on photographic paper, en-
abling high-quality documentation. 
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A modified five-grade classification of Darge and 
Troeger(7,23) was used to identify the grade of VUR both in 
2D and 3D/4D ceVUS.

All the examinations and analyses were performed by 
a single investigator, a pediatric radiologist with 15 years 
of experience, specializing in 2D and 3D/4D pediatric ul-
trasound, and who has performed ceVUS for over eleven 
years.

The statistical analysis including descriptive statistics, a t-
test and chi-square test was performed using Statistica® 
(StatSoft, Tulsa, USA) software, version 10.0.

Results

The study group included 150 children: 101 girls and 49 
boys (mean age 3.7 years old, SD ± 2.7 years, range 5 
months to 11.3 years) examined between July 2015 and 
August 2017. All the patients underwent ceVUS with the 
use of SonoVue®.

Out of the 150 examined patients and 300 (100%) pelvi-
ureteral units (PUU), basic 2D ceVUS diagnosed VUR in 
76 patients, unilateral in 45 and bilateral in 31 cases (107 
VURs; 35.67%) (Tab. 1).

3D/4D ceVUS diagnosed the same number of VURs as 2D 
ceVUS (Tab. 1). However, there was a statistically signifi-
cant difference in grading between the two methods. Due 
to more detailed and three-dimensional visualization of 
VUR, 3D/4D ceVUS facilitated reflux grading, which re-
sulted in changing the initial grade compared to 2D ceVUS 
in 19 out of 107 VURs (17.76%) diagnosed (Tab. 2).

Out of 107 (100%) VURs diagnosed by 3D/4D ceVUS in 
105 (98.13%) cases 4D acquisition and in 2 (1.87%) cases 
3D acquisition were chosen for post-processing as better 
visualizing VUR due to a smaller amount of motion arti-
facts and more detailed presentation.

3D/4D ceVUS appeared significantly better than 2D ceV-
US in the morphological assessment of VUR, demonstrat-
ing the demarcation of the renal pelvis and the calyceal 
contours in more detail, with higher conspicuity and with 
higher contrast.

Discussion

The results of this study show that there were statistically 
significant differences in grading in 19 (17.76%) VURs 
where 3D/4D ceVUS diagnosed a higher grade than 2D ce-
VUS (Fig. 1; Fig 2). All 19 VURs were evaluated as grades 
II (n = 10), III (n = 7) or IV (n = 2) by 2D ceVUS, and as 
grades III, IV or V by 3D/4D ceVUS, respectively. VUR grad-
ing is one of the factors that may be an indication for surgery 
and thus changes in grading may impact on therapeutic deci-
sions. Considering that endoscopic treatment is an option for 
all children with low grades of VUR (II/III), while surgical 
correction should be considered in patients with persistent 
high-grade VUR (grades IV/V)(24), differences in grading be-
tween 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS may influence the choice 
of treatment and thus may be clinically relevant.

The results of the study show that 3D/4D ceVUS delivers 
a more detailed image of VUR than 2D ceVUS, thus allow-
ing for easier and more accurate VUR grading. Owing to 
post-processing options which include rotating the image, 
rendering, sharpening, contrasting, zooming as well as re-
moving artifacts, the volumetric technique (3D/4D ceVUS) 
allows for the presentation of VUR in a much clearer and 
more conspicuous way, with highly visible margins of the 
pelvicalyceal system and ureter, well visible due to increas-
ing of the contrast, without artifacts and surrounding struc-
tures. Moreover, a multi-dimensional visualization of VUR 
inaccessible to the 2D technique enables a more precise 
and easier assessment of pelvicalyceal dilatation, thereby 
allowing a more accurate VUR grading that is much easier, 
more confident and faster than VUR identification using 
2D ceVUS with the same equipment. This is particularly 
important in patients with abnormal renal rotation.

Grades of 

vesicoureteral 

reflux

Number of refluxes 

detected by 2D 

ceVUS

Number of refluxes 

detected by 3D/4D 

ceVUS

0 193 193

I 1 1

II 39 29

III 38 41

IV 24 29

V 5 7

Total 300 300

Tab. 1.  Number and grades of vesicoureteral refluxes detected by 2D 
and 3D/4D contrast-enhanced voiding urosonography (ceVUS)

  3D/4D ceVUS  

2D 

ceVUS

Grade 

0

Grade  

I

Grade  

II

Grade 

III

Grade 

IV

Grade 

V
 

Grade  

0
193           193

Grade 

I
  1         1

Grade  

II
    29 10     39

Grade  

III
      31 7   38

Grade  

IV
        22 2 24

Grade  

V
          5 5

  193 1 29 41 29 7 300

Tab. 2.  Concordance between 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS in the 
detection and grading of reflux. Green – refluxes diagnosed 
by both methods at the same grade. Yellow – refluxes graded 
differently by 2D ceVUS compared to 3D/4D ceVUS
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The opportunity to present VUR in the anatomical direc-
tions of the kidneys as in VCUG is a considerable advan-
tage of the 3D/4D technique making the documentation 
more understandable and demonstrative for referring phy-
sicians, and also more objective and thus more reliable.

However, it is important to underline that 2D ceVUS still 
remains the basic ultrasound modality for VUR identifica-
tion and grading. Only when using dual mode, e.g. simul-
taneous gray-scale 2D B-mode and contrast-specific im-
ages is it possible to reliably identify VUR, since dual mode 
helps to visualize the anatomy and to avoid artifacts (e.g. 
from other air- or gas-filled structures such as the bowel 
etc.), which cannot be achieved by 3D/4D US. B-mode 2D 
ceVUS is also a superior technique in the identification of 
VUR grade I.

In the current study both 3D and 4D techniques were used 
in all patients; however, the 4D technique appeared to be 
a more useful modality than 3D, enabling a better visual-
ization of VUR in over 98% cases, probably due to the fast-
er acquisition, however, with the intrinsic loss of resolu-
tion/voxel size. The main limitations of the 3D modality are 
its static character and higher susceptibility to artifacts, 
whereas the 4D technique, thanks to its real-time dynam-
ic character, offers the possibility of a longer observation 
period allowing for imaging dynamic processes such as 
VUR, which can sometimes be visualized only temporally. 
Real-time scanning (4D) is particularly advantageous in 
children, in whom a lack of cooperation often creates dif-
ficulties in obtaining good quality acquisition, particularly 
considering that it includes all the features of the static 
(3D) technique and additionally offers further advantages 
as the dynamic modality. Thus, there is no need to use both 
techniques, since it prolongs the procedure without adding 
any major benefits.

Nevertheless, it is important to underline that the study 
has been performed entirely with the use of a single type 
of scanner and transducers of a single manufacturer, and 
thus there is a possibility that the assumptions applied and 
the results obtained in this study may be valid for this spe-
cific high-end equipment and transducers, but may differ 
for other equipment and other types of transducers. 

Moreover, the subtle differences in grading between 2D 
and 3D/4D ceVUS may be partially caused by the qual-
ity of the transducers, due to the fact that a 3D/4D trans-
ducer may potentially have better quality compared to the 
2D transducer used in this study. The differences in grad-
ing between 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS may also result 
from the varying nature of VUR as its degrees may change 
quickly in time; thus, it is also possible that the observed 
differences between 2D examinations and the subsequent-
ly performed 3D/4D ceVUS may be in part explained and 
caused by this phenomenon, as both types of examinations 
cannot be performed in parallel, but one after another.

The limitations of 3D/4D ceVUS include very limited access 
to scanners offering high-quality 3D/4D imaging with the 
UCA option, longer duration of the examination compared 
to 2D ceVUS, and the need for post-processing. The scarce 
availability of high-end ultrasound scanners equipped with 
the 3D/4D contrast mode, as well as the relatively long 
learning curve for the technique, particularly regarding 
post-processing, significantly limit the possibility of in-
troducing 3D/4D ceVUS into the diagnostic algorithm for 
VUR in children as a standard technique used routinely.

A review of the literature does not reveal any previously 
published studies by other authors using 3D or 4D ultra-
sound technique in ceVUS; thus, we cannot compare the 
obtained results with other authors. The results obtained in 

Fig. 1.  Right-sided VUR in a three-year-old female patient with recurrent urinary tract infections. A. Two-dimensional contrast-enhanced 
voiding urosonography (2D ceVUS) in dual mode; simultaneous real-time images using both techniques, gray-scale (B-mode) on 
the left side and contrast-specific on the right side. Non-dilated renal pelvis and renal calyces (arrows) assessed as VUR grade II.  
B. Three-dimensional real-time contrast-enhanced voiding urosonography (4D ceVUS) post-processed volume image. Well-demar-
cated contours of a non-dilated renal pelvis and moderately dilated renal calyces (arrows) assessed as VUR grade III. More detailed 
and three-dimensional visualization of the reflux enabled more accurate reflux grading resulting in changing the initial grade com-
pared to 2D ceVUS

BA
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this study are concordant with the results of a previously 
published study by the same authors(20). It is, however, im-
portant to underline that the present study was performed 
on a larger group (150 patients) in comparison to the pre-
vious study (69 patients). 

Pichler et al. used 4D US for the evaluation of the position of 
a bulking agent in children who had undergone endoscopic 
therapy of VUR. In their study, only children with postop-
erative urinary tract infections and/or a non-orthotopic po-
sition of the bulking agent were referred for VCUG. 4D US 
seemed to be a sufficient protocol in the follow-up of chil-
dren after endoscopic treatment of low-grade VUR(25).

Other relevant limitations of this study include the non-
blinded character of the study, patient recruitment at a sin-
gle institution, and the involvement of a single pediatric ra-
diologist. Thus, further multicenter prospective controlled 
blinded studies comparing 2D ceVUS with 3D/4D ceVUS 
are necessary.

Conclusion

In conclusion, the results of the current study indicate that 
3D and 4D ceVUS demonstrated all VURs seen on 2D ce-

VUS. However, due to some additional information from 
display and rendering as well as postprocessing the 3D/4D 
technique led to a change in VUR grading compared to 
the standard 2D technique, showing higher grades than 
2D ceVUS in some of the children with VUR. Moreover, 
3D/4D ceVUS is the only modality offering multi-dimen-
sional volumetric presentation of VUR, facilitating grad-
ing and increasing the quality of the documentation. The 
4D technique, as a real-time dynamic modality, visualizes 
VUR better than the 3D technique, and thus can be used as 
the sole volumetric technique preceded by 2D ceVUS. Due 
to all the advantages listed above 3D/4D ceVUS appears to 
offer a superior and more conspicuous visualization and 
documentation as well as easier VUR grading compared 
to 2D ceVUS.
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Fig. 2.  Right-sided VUR in a two-year-old male patient persisting after treatment. A. 2D ceVUS in dual mode; simultaneous real-time im-
ages using both techniques, gray-scale (B-mode) on the left side and contrast-specific on the right side. Non-dilated renal pelvis and 
moderately dilated renal calyces (arrows) assessed as VUR grade III. B. 4D ceVUS post-processed volume image. Well-demarcated 
contours of a dilated renal pelvis and renal calyces (arrows) assessed as VUR grade IV. More detailed and three-dimensional visual-
ization of the reflux enabled more accurate reflux grading resulting in changing the initial grade compared to 2D ceVUS
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Sonocystografia 3D/4D u dzieci – czy wnosi więcej 
informacji niż badanie 2D?
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Abstract
Background: By now, two-dimensional contrast-enhanced voiding urosonography (ceVUS)  
has become a well-established method for the diagnosis and treatment monitoring of vesi-
coureteral reflux in children, particularly after the recent approval for this application in 
children in the USA and in Europe. The introduction of three-dimensional static (3D) and 
real-time (4D) techniques with ultrasound contrast agents opens up new diagnostic op-
portunities for this imaging modality. Objective: To analyze whether 3D and 4D ceVUS is 
a superior technique compared to standard 2D ceVUS in diagnosing vesicoureteral reflux 
in children. Material and methods: The study included 150 patients (mean age 3.7 years) 
who underwent 2D and 3D/4D ceVUS for the diagnosis and grading of vesicoureteral re-
flux. Results: 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS diagnosed the same number of vesicoureteral 
refluxes, however, there was a statistically significant difference in grading between the 
two methods. Performing 3D/4D ceVUS resulted in changing the initial grade compared 
to 2D ceVUS in 19 out of 107 refluxing units (17.76%) diagnosed. The 4D technique en-
abled a more conspicuous visualization of vesicoureteral reflux than the 3D technique. 
Conclusions: 2D ceVUS and 3D/4D ceVUS diagnosed the same number of vesicoureteral 
refluxes, however, there was a statistically significant difference in grading between the 
two methods. Thus 3D/4D ceVUS appears at least a valid, if not even a more conspicuous 
technique compared to 2D ceVUS.
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Wstęp

Sonocystografia mikcyjna wykonywana techniką dwuwy-
miarową (2D) od ponad 15 lat posiada ugruntowaną pozy-
cję w diagnostyce i monitorowaniu leczenia odpływów pę-
cherzowo-moczowodowych (OPM) u dzieci(1). Już w 2001 r. 
wykazano, że technika ta pozwala na zmniejszenie o ponad 
połowę liczby pacjentów pediatrycznych narażonych na pro-
mieniowanie jonizujące podczas diagnostyki i leczenia OPM(2). 
Metoda ta okazała się wysoce skuteczna w rozpoznawaniu 
i określaniu stopnia zaawansowania OPM oraz ocenie całe-
go układu moczowego u dzieci, w tym cewki moczowej(3–11). 
Liczne doniesienia wskazują na fakt, iż sonocystografia mik-
cyjna z zastosowaniem środka kontrastującego zawierającego 
heksafluorek siarki (SonoVue®, Bracco, Mediolan, Włochy) to 
wysoce czuła i swoista metoda, która w wielu przypadkach 
może zastąpić cystouretrografię mikcyjną bądź cystografię izo-
topową(3–6,8,10,12–15). Sonocystografię mikcyjną uważa się też za 
zabieg niezwykle bezpieczny(16–18). Wykazano również, że me-
toda ta może z powodzeniem być stosowana śródoperacyjnie 
podczas endoskopowego leczenia OPM u dzieci(19).

Co więcej, najnowsze innowacje techniczne, takie jak 
trójwymiarowe metody statyczne (3D) i dynamiczne (4D) 
w połączeniu z ultrasonograficznymi środkami kontrastu-
jącymi, otworzyły nowe możliwości przed sonocystografią. 
Uzyskane wstępnie wyniki sugerują również, że metody te 
mogą dostarczyć dodatkowych informacji prowadzących 
do zmiany oceny stopnia odpływu w porównaniu z techni-
ką 2D oraz charakteryzują się większą czułością w wykry-
waniu OPM w porównaniu z cystouretrografią mikcyjną, 
jak wykazano już w przypadku sonocystografii 2D(20).

Celem niniejszej pracy było określenie, czy sonocystogra-
fia mikcyjna 3D/4D wnosi więcej informacji w porównaniu 
ze standardową sonocystografią mikcyjną 2D w diagnosty-
ce OPM u dzieci na podstawie badania przeprowadzonego 
w większej grupie pacjentów.

Materiał i metoda

Grupa badana składała się ze 150 kolejnych pacjentów 
skierowanych na badanie sonocystografii mikcyjnej do Za-
kładu Radiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Kryteria włączenia do badania obejmowały na-
wracające zakażenia układu moczowego w celu zdiagno-
zowania lub wykluczenia obecności OPM oraz monitoro-
wanie efektów leczenia u dzieci ze zdiagnozowanym OPM. 
Kryteria wyłączenia z badania obejmowały brak zgody na 
badanie sonocystografii mikcyjnej, nietrzymanie moczu 
oraz współistniejące nieprawidłowości układu moczowe-
go w postaci ureterocele, moczowodów ektopowych, za-
stawki cewki tylnej, jak również neurogennych zaburzeń 
czynności pęcherza moczowego związanych z przepukliną 
oponowo-rdzeniową oraz innymi wadami wrodzonymi.

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody właściwej 
komisji bioetycznej oraz pisemnej świadomej zgody rodzi-
ców wszystkich pacjentów, których poinformowano uprzed-
nio o celu badania, zaletach i wadach stosowanej metody 

oraz braku rejestracji środka kontrastującego (heksafluorek 
siarki, SonoVue®, Bracco, Mediolan, Włochy) do stosowa-
nia u dzieci w czasie, gdy wykonywano badania. Aktualnie 
środek posiada już rejestrację do stosowania u dzieci w cza-
sie, gdy wykonywano badania. Aktualnie środek posiada już 
rejestrację do stosowania u dzieci.

U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie sonocysto-
grafii mikcyjnej ze środkiem kontrastującym SonoVue®, łącząc 
różne techniki ultrasonograficzne (2D, 3D i 4D) oraz różne 
dostępy anatomiczne. Badanie wykonywano przed podaniem 
ultrasonograficznego środka kontrastowego, w trakcie poda-
wania i po podaniu(20). Nie stosowano żadnego specjalnego 
przygotowania ani sedacji pacjenta. Badania przeprowadzano 
przy użyciu aparatu ultrasonograficznego GE Voluson E8 (GE 
Healthcare, USA) z zastosowaniem wolumetrycznej głowi-
cy pediatrycznej typu micro-convex (3D/4D) typu RNA5-9-D 
(5–9 MHz) oraz aparatu GE Voluson E8 Expert (GE Healthca-
re, USA) z zastosowaniem wolumetrycznej głowicy endowagi-
nalnej 3D/4D typu RIC5-9-D (5–9 MHz). 

Początkowo u każdego pacjenta przeprowadzano dokładne 
przezbrzuszne i przezkroczowe badanie ultrasonograficz-
ne układu moczowego z wykorzystaniem opcji B-mode, 
kolorowego dopplera oraz obrazowania harmonicznego 
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przeprowadzania ba-
dań w uroradiologii dziecięcej wydanymi przez Europej-
skie Towarzystwo Radiologii Dziecięcej (European Society 
of Paediatric Radiology, ESPR)(21). Wyników tych badań 
nie poddawano analizie w ramach niniejszej pracy.

Następnie u wszystkich pacjentów wykonano badanie so-
nocystografii mikcyjnej zgodnie z zaleceniami ESPR oraz 
Europejskiego Towarzystwa Radiologii Układu Moczowo-
-Płciowego (European Society of Urogenital Radiology, 
ESUR) przy użyciu standardowej techniki dwuwymiaro-
wej oraz wlewu kroplowego roztworu środka kontrastu-
jącego i soli fizjologicznej (1,2 ml SonoVue w 500 ml soli 
fizjologicznej)(21,22). U wszystkich pacjentów badanie uzu-
pełniono następnie o statyczne (3D) i dynamiczne (4D) ba-
danie moczowodów i nerek oraz przezkroczowe badanie 
cewki moczowej podczas mikcji zgodnie z wymienionymi 
powyżej wytycznymi(20). Oceny cewki moczowej nie podda-
wano analizie w ramach niniejszej pracy.

Kolejne etapy badania rejestrowano jako pliki graficzne 
(JPG), filmowe (AVI) oraz pliki w formacie 3D/4D DICOM, 
które następnie poddawano dalszej obróbce i analizie. Ba-
danie trwało średnio od 30 do 45 minut. 

Wszystkie uzyskane dane 3D/4D poddano obróbce, korzysta-
jąc z różnych narzędzi, takich jak obracanie (w celu przed-
stawienia układów kielichowo-miedniczkowych w pozycji 
anatomicznej), rendering przestrzenny (w celu poprawy 
trójwymiarowej percepcji obrazu OPM i ułatwienia jego in-
terpretacji oraz oceny jego stopnia), przybliżanie (zooming) 
(w celu szczegółowego przedstawienia OPM), wyostrzanie 
(sharpening) (w celu uwydatnienia zarysów układu kieli-
chowo-miedniczkowego) i kontrastowanie obrazu oraz usu-
wanie artefaktów (w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy 
OPM a jego tłem, co pozwala na uzyskanie wyraźniejszego 



122
J Ultrason 2018; 18: 120–125

Magdalena Maria Woźniak, Paweł Osemlak, Aikaterini Ntoulia, Halina Borzęcka, Beata Bieniaś, Agnieszka Brodzisz,  
Grzegorz Jędrzejewski, Anna Drelich-Zbroja, Maciej Powerski, Maciej Pech, Andrzej Paweł Wieczorek

i bardziej czytelnego obrazu OPM, ułatwiającego określenie 
jego stopnia). Obróbki obrazów dokonywano retrospektyw-
nie bezpośrednio po badaniu. Jeśli stwierdzono OPM, naj-
lepsze ujęcie 3D lub 4D dla każdej z nerek było poddawa-
ne obróbce. W przypadku plików filmowych 4D najlepszy 
kadr z filmu był poddawany dalszej obróbce. Opis badania 
oprócz szczegółowych informacji na temat wyników pod-
stawowego badania USG i sonocystografii mikcyjnej (w tym 
cewki moczowej) obejmował także wydrukowane obrazy. 
Po obróbce obrazy przedstawiające OPM zostały wydruko-
wane na kolorowym papierze fotograficznym w celu zapew-
nienia dokumentacji o wysokiej jakości. 

Do oceny stopnia OPM zarówno w badaniu 2D, jak i 3D/4D 
zastosowano zmodyfikowaną pięciostopniową klasyfikację 
Dargego i Troegera(7,23).

Wszystkie badania i analizy przeprowadził jeden badacz, 
radiolog dziecięcy z 15-letnim doświadczeniem, specjalizu-
jący się w ultrasonografii dziecięcej 2D i 3D/4D, który wy-
konuje badania sonocystografii mikcyjnej od ponad 11 lat.

Analizę statystyczną, która obejmowała statystykę opiso-
wą, test t-Studenta oraz test chi-kwadrat, przeprowadzono 
za pomocą oprogramowania Statistica® (StatSoft, Tulsa, 
USA), wersja 10.0.

Wyniki

Grupa badana składała się ze 150 dzieci – 101 dziewczy-
nek i 49 chłopców (średnia wieku 3,7 roku, SD ± 2,7 roku, 
zakres wieku od 5 miesięcy do 11,3 roku), poddanych 
badaniom w okresie od lipca 2015 do sierpnia 2017 r. 
U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie sonocy-
stografii mikcyjnej z wykorzystaniem środka kontrastują-
cego SonoVue®.

Spośród 150 badanych pacjentów i 300 (100%) jednostek 
miedniczkowo-moczowodowych (JMM) przy użyciu pod-
stawowego badania sonocystografii mikcyjnej 2D odpływ 
pęcherzowo-moczowodowy wykryto u 76 pacjentów, przy 
czym u 45 OPM jednostronny, a u 31 – obustronny (łącznie 
107 OPM; 35,67%) (Tab. 1).

Na podstawie badania 3D/4D rozpoznano taką samą licz-
bę OPM jak w przypadku badania 2D (Tab. 1). Istniała 

jednak statystycznie istotna różnica w ocenie stopnia od-
pływu na podstawie obu metod. Ze względu na bardziej 
szczegółowe, trójwymiarowe obrazowanie OPM sonocy-
stografia 3D/4D ułatwiała określenie stopnia OPM, co 
w 19 na 107 zdiagnozowanych odpływów (17,76%) skut-
kowało zmianą stopnia określonego pierwotnie na pod-
stawie badania 2D (Tab. 2).

Wśród 107 (100%) OPM zdiagnozowanych na podstawie 
badania 3D/4D w 105 przypadkach (98,13%) do dalszej ob-
róbki wybrano dane 4D, a w 2 przypadkach (1,87%) pliki 
3D, jako lepiej przedstawiające OPM ze względu na mniej-
szą liczbę artefaktów ruchowych i bardziej szczegółowy 
obraz.

Sonocystografia mikcyjna 3D/4D okazała się znacznie 
skuteczniejszą techniką niż badanie 2D w ocenie morfo-
logicznej OPM, ukazywała bowiem bardziej szczegółowo 
i wyraźnie zarysy miedniczek oraz kielichów nerkowych, 
z wyższym poziomem kontrastowości, co ułatwiało ocenę 
stopnia OPM.

Dyskusja

Wyniki niniejszej pracy pokazują, iż w 19 przypadkach 
OPM (17,76%) na podstawie sonocystografii mikcyjnej 
3D/4D zdiagnozowano wyższy stopień niż w przypadku 
badania 2D (Ryc. 1, 2). Wszystkie spośród tych 19 OPM 
zostały ocenione jako stopień II (n = 10), III (n = 7) lub 
IV (n = 2) na podstawie badania 2D oraz odpowiednio 
jako stopień III, IV lub V przy użyciu techniki 3D/4D. 
Ocena stopnia OPM jest jednym z czynników mogących 
stanowić wskazanie do zabiegu chirurgicznego, dlatego 

Stopnie odpływu 

pęcherzowo-

moczowodowego

Liczba odpływów 

wykrytych za 

pomocą badania 2D

Liczba odpływów 

wykrytych za pomocą 

badania 3D/4D

0 193 193

I 1 1

II 39 29

III 38 41

IV 24 29

V 5 7

Suma 300 300

Tab. 1. Liczba i stopień odpływów pęcherzowo-moczowodowych 
wykrytych za pomocą sonocystografii mikcyjnej 2D i 3D/4D

  3D/4D  

2D
Sto-

pień 0

Sto-

pień I

Sto-

pień II

Sto-

pień III

Sto-

pień IV

Sto-

pień V
 

Stopień 

0
193           193

Stopień 

I
  1         1

Stopień 

II
    29 10     39

Stopień 

III
      31 7   38

Stopień 

IV
        22 2 24

Stopień 

V
          5 5

  193 1 29 41 29 7 300

Tab. 2. Zgodność pomiędzy technikami 2D a 3D/4D w wykrywaniu 
i ocenie stopnia odpływu. Kolor zielony – taki sam stopień zaawan-
sowania odpływu w obu metodach. Kolor żółty – różnice w ocenie 
stopnia odpływu pomiędzy techniką 2D a 3D/4D
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jej zmiana może mieć istotny wpływ na wybór sposobu 
leczenia. Z uwagi na to, że leczenie endoskopowe można 
zastosować u wszystkich dzieci z niskim stopniem OPM 
(II/III), podczas gdy w przypadku OPM wysokiego stop-
nia (IV/V) niepoddającego się leczeniu należy rozważyć 
korekcję chirurgiczną(24), różnice w ocenie stopnia za-
awansowania OPM pomiędzy techniką 2D a 3D/4D mogą 
wpłynąć na wybór leczenia i w ten sposób mieć znaczenie 
kliniczne.

Wyniki pracy dowodzą, że sonocystografia mikcyjna 3D/4D 
daje bardziej szczegółowy obraz OPM niż badanie wyko-
nane techniką 2D, co pozwala na łatwiejszą i bardziej pre-
cyzyjną ocenę stopnia OPM. Możliwość obróbki danych, 
tj. obracanie, rendering, wyostrzanie, kontrastowanie 
i przybliżanie obrazu oraz usuwanie artefaktów, sprawia, 
że technika przestrzenna (3D/4D) pozwala na znacznie wy-
raźniejsze zobrazowanie OPM, z dobrze widocznymi za-
rysami układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu 
dzięki zwiększeniu kontrastowości oraz możliwości usu-
nięcia artefaktów i otaczających struktur. Co więcej, wie-
lowymiarowa wizualizacja OPM, niedostępna w technice 
2D, umożliwia bardziej precyzyjną i łatwiejszą ocenę po-
szerzenia układu kielichowo-miedniczkowego, pozwalając 
w ten sposób na dokładniejsze określenie stopnia OPM; 
dzięki temu ocena jest o wiele pewniejsza i szybsza niż 
przy użyciu techniki 2D. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku nerek o nieprawidłowej rotacji.

Możliwość uwidocznienia OPM w anatomicznym położe-
niu nerek, tak jak w przypadku cystouretrografii mikcyj-
nej, stanowi istotną zaletę techniki 3D/4D, poprawiającą 
czytelność i ułatwiającą interpretację dokumentacji dla le-
karzy kierujących oraz zwiększającą jej obiektywizm, a co 
za tym idzie – miarodajność.

Należy jednak podkreślić, że sonocystografia mikcyjna 
2D nadal pozostaje podstawową metodą badania ultra-
sonograficznego w diagnostyce i ocenie stopnia OPM. 
Wiarygodne rozpoznanie OPM jest możliwe przy użyciu 
podwójnego trybu obrazowania, tj. jednoczesnego obra-
zowania 2D w opcji B-mode oraz obrazowania z kon-
trastem. Tryb podwójny sprzyja bowiem uwidocznieniu 
anatomii badanych obszarów oraz uniknięciu zobrazo-
wania artefaktów (np. ze strony innych struktur wypeł-
nionych powietrzem lub innymi gazami, takich jak pętle 
jelitowe), co nie jest możliwe w przypadku USG 3D/4D. 
Opcja B-mode w sonocystografii mikcyjnej 2D wykazu-
je także większą skuteczność w rozpoznawaniu OPM 
I stopnia.

W niniejszej pracy u wszystkich pacjentów wykonano za-
równo badanie 3D, jak i 4D, przy czym USG 4D okazało 
się bardziej przydatną metodą niż USG 3D, pozwalają-
cą lepiej uwidocznić OPM w ponad 98% przypadków, 
być może ze względu na szybszą rejestrację danych, co 
jednak wiąże się z obniżeniem rozdzielczości/zmianą 
wymiarów wokseli. Do głównych ograniczeń metody 3D 
należą jej statyczny charakter i wyższa podatność na po-
wstawanie artefaktów, podczas gdy technika 4D dzięki 
swojemu dynamicznemu charakterowi, wynikającemu 
z rejestracji obrazów w czasie rzeczywistym, zapewnia 
możliwość dłuższego czasu obserwacji, pozwalającego 
na obrazowanie procesów dynamicznych, takich jak 
OPM, które czasami można uwidocznić jedynie okreso-
wo. Badanie w czasie rzeczywistym (4D) jest użyteczne 
szczególnie w przypadku dzieci, u których brak współ-
pracy często powoduje trudności w uzyskiwaniu dobrej 
jakości danych. Ponadto badanie 4D posiada wszystkie 
cechy techniki statycznej (3D), a dodatkowo odznacza 
się korzyściami wynikającymi ze swojego dynamicznego 

Ryc. 1.  Prawostronny OPM u 3-letniej dziewczynki z nawracającymi zakażeniami układu moczowego. A. Dwuwymiarowa (2D) sonocy-
stografia mikcyjna w podwójnym trybie obrazowania; jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym przy użyciu obu technik – 
skali szarości (opcji B-mode) po lewej stronie i obrazowania z kontrastem po prawej. Nieposzerzona miedniczka nerkowa i kielichy 
nerkowe (strzałki) z rozpoznanym OPM w stopniu II. B. Przestrzenny obraz uzyskany w wyniku obróbki danych zarejestrowanych 
w trakcie trójwymiarowej sonocystografii mikcyjnej w czasie rzeczywistym (4D). Dobrze odgraniczone zarysy nieposzerzonej mied-
niczki nerkowej i miernie poszerzonych kielichów nerkowych (strzałki) z rozpoznanym OPM w stopniu III. Bardziej szczegółowe, 
trójwymiarowe obrazowanie odpływu umożliwiło bardziej precyzyjną ocenę stopnia OPM, a w rezultacie zmianę stopnia pierwotnie 
określonego na podstawie badania 2D na wyższy
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charakteru. Z tego powodu nie ma potrzeby stosowania 
obu technik, gdyż wydłuża to czas badania bez uzyska-
nia istotnych dodatkowych korzyści.

Niemniej jednak należy podkreślić, że badania w ramach 
niniejszej pracy zostały przeprowadzone wyłącznie przy 
użyciu jednego typu aparatu USG i głowic jednego produ-
centa, co sprawia, że przyjęte założenia i uzyskane wyniki 
mogą być miarodajne dla tego konkretnego, wysokiej klasy 
aparatu i określonych głowic, a mogą różnić się w przy-
padku innego urządzenia i innych typów głowic. 

Co więcej, za niewielkie różnice w ocenie stopnia OPM 
pomiędzy sonocystografią mikcyjną 2D a 3D/4D może być 
częściowo odpowiedzialna jakość głowic, ze względu na 
to, że głowica 3D/4D ma potencjalnie lepszą jakość niż 
głowica 2D zastosowana w niniejszym badaniu. Różnice 
w ocenie stopnia OPM pomiędzy badaniem 2D a 3D/4D 
mogą także wynikać ze zmiennego charakteru OPM, po-
nieważ jego stopień może ulegać szybkim zmianom w cza-
sie; innymi słowy, zaobserwowane różnice pomiędzy ba-
daniami 2D a przeprowadzanymi w następnej kolejności 
badaniami 3D/4D można częściowo wytłumaczyć tym zja-
wiskiem, gdyż obu typów badań nie można przeprowadzić 
jednocześnie, lecz tylko jedno po drugim.

Do ograniczeń sonocystografii mikcyjnej 3D/4D należą 
bardzo ograniczony dostęp do wysokiej klasy aparatów 
wyposażonych w opcje obrazowania 3D/4D z możliwo-
ścią zastosowania ultrasonograficznego środka kontrastu-
jącego, dłuższy czas badania w porównaniu z badaniem 
2D oraz konieczność obróbki uzyskanych danych. Niska 
dostępność wysokiej klasy aparatów USG wyposażonych 
w opcję obrazowania 3D/4D z kontrastem oraz względnie 
długa krzywa uczenia się tej techniki, szczególnie w zakre-

sie obróbki danych, istotnie ograniczają możliwość wpro-
wadzenia sonocystografii mikcyjnej 3D/4D do algorytmu 
diagnostycznego OPM u dzieci jako standardowej techniki 
stosowanej rutynowo.

Przegląd piśmiennictwa nie wykazał istnienia jakichkol-
wiek opublikowanych uprzednio badań innych autorów 
dotyczących sonocystografii mikcyjnej w technice 3D lub 
4D; autorzy nie są w stanie zatem porównać uzyskanych 
rezultatów z wynikami innych badań. Wyniki uzyskane 
w niniejszej pracy są zgodne z wynikami innej, opubliko-
wanej wcześniej pracy tego samego autorstwa(20). Należy 
jednak podkreślić, że niniejsze badania przeprowadzono 
na większej grupie (150 pacjentów) w porównaniu z po-
przednią pracą (69 pacjentów). 

Pichler i wsp. wykorzystali technikę badania USG 4D do 
oceny lokalizacji materiału uszczelniającego u dzieci, któ-
re poddano endoskopowemu leczeniu OPM. W ich pracy 
na badanie cystouretrografii mikcyjnej kierowano wyłącz-
nie dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczo-
wego po przeprowadzonym leczeniu endoskopowym i/lub 
nieortotopowym położeniem wypełniającego materiału 
uszczelniającego. Samo USG 4D okazało się wystarcza-
jącym badaniem do monitorowania dzieci po endoskopo-
wym leczeniu OPM niskiego stopnia(25).

Do innych istotnych ograniczeń niniejszej pracy należą 
brak ślepego charakteru badania, udział pacjentów z tyl-
ko jednego ośrodka oraz przeprowadzenie badań i ana-
lizy przez tylko jednego radiologa dziecięcego. Stąd też 
niezbędne są dalsze, wieloośrodkowe i prospektywne 
badania z grupą kontrolną prowadzone metodą ślepej 
próby porównujące sonocystografię mikcyjną 2D z tech-
niką 3D/4D.

Ryc. 2.  Prawostronny OPM u 2-letniego chłopca utrzymujący się po leczeniu. A. Sonocystografia mikcyjna 2D w podwójnym trybie obra-
zowania; jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym przy użyciu obu technik – skali szarości (opcji B-mode) po lewej stronie 
i obrazowania z kontrastem po prawej. Nieposzerzona miedniczka nerkowa i miernie poszerzone kielichy nerkowe (strzałki) z rozpo-
znanym OPM w stopniu III. B. Obraz przestrzenny uzyskany w sonocystografii mikcyjnej 4D po obróbce danych. Dobrze odgraniczo-
ne zarysy poszerzonej miedniczki nerkowej i kielichów nerkowych (strzałki) z rozpoznanym OPM w stopniu IV. Bardziej szczegółowe, 
trójwymiarowe obrazowanie odpływu umożliwiło bardziej precyzyjną ocenę stopnia zaawansowania choroby, a w rezultacie zmianę 
stopnia pierwotnie określonego na podstawie badania 2D na wyższy
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Sonocystografia 3D/4D u dzieci – czy wnosi więcej informacji niż badanie 2D?

Wnioski

Podsumowując, wyniki niniejszej pracy wskazują , iż sono-
cystografia mikcyjna 3D/4D uwidoczniła wszystkie przypad-
ki OPM widoczne w badaniu 2D. Niemniej jednak dzięki do-
datkowym informacjom, uzyskanym dzięki różnym opcjom 
obróbki, badanie 3D/4D umożliwiło zmianę oceny stopnia 
OPM na wyższy u niektórych dzieci w porównaniu ze stan-
dardową techniką 2D. Co więcej, sonocystografia mikcyjna 
3D/4D stanowi jedyną metodę zapewniającą wielowymia-
rowe obrazowanie przestrzenne OPM, ułatwiającą ocenę 
jego stopnia i podnoszącą jakość dokumentacji. Technika 
4D, jako dynamiczna metoda prezentacji obrazów trójwy-
miarowych w czasie rzeczywistym, obrazuje OPM lepiej niż 

badanie 3D statyczne, dlatego może ona być stosowana jako 
jedyna technika wolumetryczna poprzedzona badaniem 2D. 
Ze względu na wszystkie wymienione powyżej zalety moż-
na stwierdzić, że sonocystografia mikcyjna 3D/4D zapewnia 
lepsze, wyraźniejsze obrazowanie i bardziej czytelną doku-
mentację oraz ułatwia ocenę stopnia zaawansowania OPM 
w porównaniu z badaniem 2D.
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