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Nomenclature of eye and orbital ultrasound

Ultrasonography is a very helpful tool in the diagnosis 
of orbital pathologies. It is indicated, for instance, in: 
exophthalmos, globe mobility disorders, globe displacement, 
lacrimal gland swelling, endocrine orbitopathy, suspicion 
of muscle inflammation or scleritis, orbital injury, optic 
disc edema, choroidal folds, sudden refraction changes 
(hyperopia, astigmatism), episcleral vein dilation, and eye 
globe and orbital pain of unclear etiology(1,2).

Ossoinig’s standardized echography may be helpful in orbital 
ultrasonography(1,3). According to this method, the stages of 
an ultrasound scan should be: screening for lesion detection 
(A + B scans); topographic echography for characterization 
of a lesion in terms of location, shape, margins, and extension 
(A + B scans); quantitative echography for assessment of the 
internal structure of a lesion, its reflectivity and absorbance/
attenuation of ultrasound waves (A scan); wave attenuation 
(absorption) evaluated on the basis of angle kappa, which 
is an acute angle between a time line and a line joining the 
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peak of descending echoes: angle kappa >45° denotes high 
echo attenuation, angle kappa =45° represents moderate 
echo attenuation, and angle kappa <45° indicates low echo 
attenuation; kinetic echography for information about lesion 
mobility, its elasticity/strain, and vascularity (A + B scans). 
This evaluation also involves the use of color Doppler.

Sonographic techniques used  
in the diagnosis of orbital pathologies

Two prominent techniques are used for orbital ultrasound: 
transocular or paraocular(3,4) (Fig. 1).

The transocular technique is used to evaluate the eye globe, 
extraocular muscles and spaces located in the muscular 
cone containing the optic nerve. The scan is usually 
conducted though closed eyelids. An examination with 
open eyelids is conducted by placing the transduced directly 
onto the cornea and conjunctiva after administration of an 
anesthetic drop into the conjunctival sac. This technique 
enables the measurement of the globe length (axial length, 
AL) that can be used, for instance, for the calculation of 
the strength of intraocular implants before a cataract 
surgery and for comparative biometry, which is significant 
e.g. in the case of pseudoexophthalmos, resulting from 
a considerable difference in the axial length of the globe 
(A scan). Using this method, one can also measure the 
thickness of the extraocular muscles and pathological 
structures in the above-mentioned areas (A and B scans) 
as well as the optic nerve (A and B scans).

In the paraocular technique, the ultrasound beam omits 
the globe. This method is mainly used for the assessment of 
structures located beyond the muscular cone and—with the 
immersion technique implemented – also for the assessment 
of changes located anterior to the equator, including 
lacrimal gland pathologies. Orbital ultrasound is performed 
in three sections: sagittal, longitudinal and transverse.

Assessment of individual orbital structures

The knowledge of a normal presentation of orbital structures 
is indispensable in ultrasonography and detection of 

Fig. 1. Transocular and paraocular techniques

Fig. 2. Sagittal section through the globe and optic nerve in the B  
scan. White arrow: posterior globe wall; yellow arrow:  
the optic nerve

potential pathologies. One should always compare both 
orbits in a low-sensitivity test (T – 20 dB), with the same 
globe and probe position and with the same equipment 
(preferably by a single examiner)(3,4).

In the B scan, with a sagittal central (C) probe position, 
the orbit’s shape resembles a triangle. Its base is the 
posterior wall of the globe (white arrow in Fig. 2) with 
a prominent echogenic sclera. In the triangle, there is 
the optic nerve (yellow arrow in Fig. 2), which is strongly 
hypoechoic and divides the medium-reflectivity fat tissue 
into two parts (to the shape of the letter “W”). The sides 
of the triangle are made by two bony walls of the orbit, 
which, together with the muscles, are better visualized 
using longitudinal views (L) when the ultrasound beam is 
perpendicular to them.

The orbital apex is difficult to see on US due to the depth 
of ultrasound beam penetration and proximity of bone 
structures. In the A scan, the echogram of a healthy orbit 
presents a dense group of echoes which start with a high 
initial peak and a series of the remaining spikes of a rapidly 
decreasing amplitude. Angle kappa in the healthy orbit is 
>45°. In the site corresponding with the optic nerve, echo 
attenuation is observed (Fig. 3).
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each orbit; the Ossoinig muscle index should be calculated 
as well (summed up extraocular muscle thickness 
measurements divided by the number of the summed up 
muscles) (Tab. 2). 

In normal orbits, the differences in thickness values between 
individual muscles are not greater than 0.5 mm, and 
differences in the sum of muscle thickness values between two 
orbits do not exceed 1.2 mm. These values are very similar in 
both orbits of the same patient. That is why a comparative 
scan of both orbits is of particular importance.

The optic nerve is evaluated firstly in a sagittal, 
longitudinal and transverse B scan, with globe position 
at 0°. The location, borders, shape, size, and echogenicity 
are examined, and the contralateral nerve is compared. 
Subsequently, the A scan is conducted by applying the 
probe to the globe equator temporally, opposite the medial 
rectus (to the conjunctiva of the region of the lateral canthus  
of the palpebral fissure). By changing the probe’s inclination 
angle, making the ultrasound beam run through the optic 
nerve, one is capable of taking measurements in different 
sections between the globe and orbital apex (typically at  
a distance of ⅔ of the orbital apex). 

The normal optic nerve in the A scan is viewed as four 
peaks: two external and higher, representing nerve 
sheaths, and two internal and lower, indicating the nerve 

Fig. 3. A scan of the orbit of a healthy person with marked angle 
kappa

Muscle Size (mm)*,** Differences between  
orbits (mm)

Superior rectus  
and levator 
palpebrae  
superioris

3.9–6.8 0.8

Lateral rectus 2.2–3.8 0.4

Inferior rectus 1.6–3.6 0.4

Medial rectus 2.3–4.7 0.5

Sum 11.9–16.9 1.2

* Values <95. percentile
** Measurement taken in the central part of the muscle

Tab. 1.  Thickness of the extraocular muscles according to Byrne and 
Ossoinig3,4. In a low-sensitivity test, values over the 95th per-
centile are considered abnormal

<5 – normal Normal

4.5–5.5 Mild ophthalmopathy

5.5–6.5 Moderate ophthalmopathy

>6.5 Severe ophthalmopathy

Tab. 2.  Ossoinig’s3 muscle index (see text for description)

Fig. 4. Optic nerve meas rement technique in the A scan. Normal optic 
nerve in the A scan (diagram): black arrows – dura mater;  
grey arrows – pia mater

Moreover, the A scan is also used for the assessment of 
extraocular muscle thickness. During the examination, the 
patient is asked to gaze straight ahead and maintain the 
globe position at 0°. The probe is applied on the opposite 
side with the ultrasound beam running perpendicular 
through the posterior and anterior aspects of the examined 
muscles. The measurements are made by comparing 
dimensions of individual muscles in both orbits (Tab. 1) 
and by summing up the measurements of all muscles in 
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tissue (Fig. 4). The diameter of the optic nerve is usually 
3.5 ± 0.6 mm.

The lacrimal gland is evaluated by placing the transducer in 
the region of the upper palpebra temporally and directing 
it horizontally and vertically using an immersion technique 
or a large amount of gel (so-called gel pouch). In the A scan,  
the lacrimal gland is characterized by a collection of 
regular high-reflectivity echoes and low wave attenuation 
(acute angle kappa). The B scan shows a homogeneous 
structure of high reflectivity and smooth outlines.

Selected orbital pathologies – clinical features 
and ultrasound presentation

Idiopathic orbital inflammatory syndrome (pseudotumor) 
is a non-infectious and non-neoplastic inflammatory 
process that can involve some or all orbital tissues. It 
can be bilateral in children, while adults present mainly 
the unilateral form. In the A scan, it is characterized 
by a regular internal structure, low reflectivity, hard 
consistency and distinct outlines. In the B scan, it presents 
as an extraocular lesion of visible borders and moderate-
to-low echogenicity(5) (Fig. 5).

Thyroid orbitopathy is the most common cause of 
extraocular muscle pathology. The muscle alteration 
secondary to thyroid pathology is usually bilateral and 
asymmetrical. In the A scan, the muscle acoustic structure 
is regular; it may be irregular with considerable muscle 
enlargement, with reflective internal echoes, representing 
perivascular inflammatory changes within a given muscle. 
The internal reflectivity is moderate-to-low. The borders 
are well-delineated (in the inactive phase) or blurred (in 
the active phase). The B scan shows muscle enlargement 
both in the transverse and longitudinal views (sometimes 
assuming a pear-like shape), with medium echogenicity and 
slightly blurred margins. In the active phase, one may also 
observe fluid under the capsule of Tenon (Fig. 6, Fig. 7)(5).

Cavernous hemangioma is a benign vascular tumor. In 
the orbit, it is typically located within the muscular cone. 
The typical histological structure (vascular spaces filled 
with blood) produces an adequate ultrasonographic 
presentation. In the A scan, this translates into high 
reflectivity and good delineation. Decreased peaks inside 
the lesion never reach the baseline due to the presence of 
blood in the cavernous spaces. In the B scan, hemangioma 
presents as a round well-delineated hypoechoic lesion with 
moderately echogenic connective tissue septa within the 
tumor mass (Fig. 8, Fig. 9)(5). 

Optic nerve pathologies

In the diagnosis of optic nerve pathologies, the A scan 
seems to be of particular importance. This method 
enables differentiation between optic neuritis, increased 
intracranial pressure, optic nerve tumors, compression 
neuropathy and optic nerve atrophy (Fig. 10).

Fig. 5. Orbital pseudotumor in ultrasonography (A and B scans). 
The arrow marks the lesion

Fig. 6. Thyroid ophthalmopathy, active phase. The arrow marks  
fluid under the capsule of Tenon

Fig. 7. Thyroid ophthalmopathy, inactive phase. The arrow marks 
an enlarged muscle with well-delineated borders
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Fig. 10. Differential diagnosis of selected optic nerve pathologies in the A scan

Fig. 9. Orbital cavernous hemangioma (A scan)

Fig. 8. Orbital cavernous hemangioma (B scan). Arrows mark the 
borders of the lesion

Optic  
neuritis

Increased  
intracranial pressure  

or severe thyroid  
orbitopathy

Optic nerve  
atrophy

Optic nerve  
meningioma

Optic nerve 
glioma

Optic nerve meningioma can be viewed in the A scan as 
a regular or irregular well-delineated internal structure 
of medium reflectivity and hard consistency. The B scan  
presents this tumor as a hypoechoic or moderately 
echogenic mass that increases the acoustic shadow of the 
optic nerve (Fig. 11)(6).

Conclusion

The ultrasound scan is a readily available first-line 
examination in the diagnosis of orbital pathologies. 
Appropriate performance of an ultrasound scan is 
crucial for establishing a correct diagnosis, creating  
a management algorithm for the diagnostic process 
and monitoring the therapeutic process in patients with 
orbital pathologies. Ossoinig’s standardized echography, 
which arranges the order of procedures during an 
ultrasound examination, may be helpful. Maintaining 
appropriate examination conditions is very important 

Fig. 11. Optic nerve meningioma in the B scan. Tumor outlines 
marked with arrows
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in patient monitoring. For instance, the scan should 
be performed in the same conditions (preferably by the 
same examiner), with a specified probe and patient’s 
globe position and using the same techniques and 
equipment. 
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Terminologia badań ultradźwiękowych gałki 
ocznej i oczodołu 

Badanie ultrasonograficzne jest bardzo przydatnym bada-
niem w diagnostyce patologii oczodołów. Wskazaniami do 

badania są m.in: wytrzeszcz, zaburzenia ruchomości gałki 
ocznej, przemieszczenie gałki, obrzęk okolicy gruczołu łzo-
wego, orbitopatia endokrynna, podejrzenie zapalenia mię-
śni czy twardówki, urazy oczodołu, obrzęk tarczy nerwu 
wzrokowego, fałdy naczyniówki, nagła zmiana refrakcji 
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(nadwzroczność, astygmatyzm), poszerzenie żył nadtwar-
dówki, bóle gałki ocznej i oczodołu o niejasnej etiologii(1,2).

W przeprowadzeniu badania ultrasonograficznego oczodo-
łu przydatne może być zastosowanie metody standaryzacji 
opracowanej przez Ossoiniga(1,3). Zgodnie z nią etapy bada-
nia powinny być następujące: badania skriningowe, mające 
na celu odnalezienie zmiany (prezentacja A + B); echografia 
topograficzna, określająca zmianę pod względem takich ele-
mentów jak: lokalizacja, kształt, granice i rozciągłość (pre-
zentacja A + B); echografia ilościowa, oceniająca strukturę 
wewnętrzną zmiany, jej reflektywność i pochłanianie/osła-
bienie przez nią fal ultradźwiękowych (prezentacja A); osła-
bienie fali (absorpcja), oceniane wielkością kąta kappa, który 
jest kątem ostrym zawartym pomiędzy linią czasu a linią łą-
czącą wierzchołek opadających ech: kąt kappa >45° oznacza 
duże osłabienie echa, kąt kappa = 45° określa średnie osła-
bienie echa, kąt kappa <45° oznacza małe osłabienie echa; 
echografia kinetyczna, dostarczająca informacji dotyczących 
mobilności zmiany, jej sprężystości/odkształcania, a także 
unaczynienia (prezentacja A + B). Ta ocena obejmuje rów-
nież zastosowanie funkcji kolorowego dopplera.

Techniki ultradźwiękowe stosowane 
w diagnostyce patologii oczodołów

W badaniu ultrasonograficznym oczodołów stosuje się dwie 
techniki: transokularną i paraokularną(3,4) (Ryc. 1).

Technika transokularna stosowana jest do oceny gałki ocznej, 
mięśni zewnątrzgałkowych i przestrzeni położonych w lejku 
mięśniowym, wraz z nerwem wzrokowym. Badanie prze-
prowadza się zwykle przy zamkniętej szparze powiekowej. 
Badanie przy otwartej szparze powiekowej wykonuje się po 
kroplowym znieczuleniu worka spojówkowego, przykłada-
jąc sondę bezpośrednio na rogówkę i spojówkę. Technika ta 
umożliwia pomiar długości osiowej gałki ocznej (axial length, 
AL), wykorzystywany m.in. do kalkulacji mocy wszczepu we-
wnątrzgałkowego przed operacją zaćmy, jak również w celu 
biometrii porównawczej, co jest istotne np. w przypadku 
wytrzeszczu rzekomego, wynikającego ze znacznej różnicy 
w długości osiowej gałek ocznych (prezentacja A). Metoda 
ta pozwala także na pomiar grubości mięśni zewnątrzgałko-
wych oraz struktur patologicznych w wyżej wymienionych 

Ryc. 1. Ultrasonograficzna technika transokularna i paraokularna

Ryc. 2. Przekrój strzałkowy przez gałkę oczną i nerw wzrokowy w pre-
zentacji B. Strzałka biała – tylna ściana gałki ocznej, strzałka 
żółta – nerw wzrokowy

obszarach (prezentacja A, B) oraz na wykonanie pomiarów 
nerwu wzrokowego (prezentacja A, B).

W technice paraokularnej wiązka fali ultradźwiękowych 
omija gałkę oczną. Metodę tę stosuje się głównie do oce-
ny struktur położonych poza lejkiem mięśniowym, a przy 
stosowaniu techniki immersyjnej – do oceny zmian poło-
żonych przedrównikowo, w tym patologii gruczołu łzo-
wego. Badanie ultrasonograficzne oczodołów wykonuje 
się w trzech przekrojach: strzałkowym, podłużnym i po-
przecznym.

Ocena poszczególnych struktur oczodołowych

Znajomość prawidłowego obrazu struktur oczodołowych 
jest niezbędna w diagnostyce ultrasonograficznej i poszu-
kiwaniu potencjalnych patologii. Zawsze należy wykony-
wać badania porównawcze obu oczodołów i przy zastoso-
waniu testu obniżonej czułości (T – 20 dB), w tych samych 
warunkach pozycjonowania gałki ocznej i sondy ultradź-
więkowej oraz przy użyciu tego samego aparatu (najlepiej 
przez tego samego badacza)(3,4).

W prezentacji B kształt oczodołu w przyłożeniu strzałko-
wym centralnym (C) przypomina trójkąt. Jego podstawę 
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Szczyt oczodołu jest trudny do uwidocznienia w badaniu 
USG ze względu na głębokość penetracji fali ultradźwię-
kowej i bliskość struktur kostnych. W prezentacji A echo-
gram zdrowego oczodołu przedstawia zwartą grupę ech, 
które rozpoczynają się wysokim pikiem początkowym oraz 
ciągiem pozostałych wychyleń o szybko zmniejszającej się 
amplitudzie. Kąt kappa w zdrowym oczodole wynosi >45°. 
W miejscu odpowiadającym nerwowi wzrokowemu obser-
wujemy tłumienie ech (Ryc. 3).

W prezentacji A dokonuje się również oceny grubości mię-
śni zewnątrzgałkowych. W trakcie badania pacjent pro-
szony jest o patrzenie na wprost i utrzymanie gałki ocznej 
w pozycji 0°. Sondę przykłada się po przeciwnej stronie 
tak, aby wiązka ultradźwiękowa biegła prostopadle przez 
tylną i przednią powierzchnię badanego mięśnia. Pomiary 
wykonuje się, porównując wymiary poszczególnych mię-
śni w obu oczodołach (Tab. 1) oraz sumarycznie wszyst-
kich mięśni w każdym oczodole, z obliczeniem indeksu 
mięśniowego według Ossoiniga (zsumowanie pomiarów 
grubości mięśni zewnątrzgałkowych i podzielenie wyniku 
przez liczbę mięśni sumowanych) (Tab. 2). 

W prawidłowych oczodołach różnice między wartościa-
mi grubości poszczególnych mięśni nie są większe niż 
0,5 mm, a różnice sumy grubości mięśni pomiędzy obu 
oczodołami nie większe niż 1,2 mm. Wartości te są bardzo 
podobne w obu oczodołach u tego samego pacjenta. Stąd 

Ryc. 4. Technika pomiaru nerwu wzrokowego w prezentacji A. Pra-
widłowy nerw wzrokowy w prezentacji A (schemat): czarne 
strzałki – opona twarda, szare strzałki – opona miękka

Ryc. 3. Ultrasonogram oczodołu u zdrowej osoby w prezentacji A, 
z zaznaczonym kątem kappa

Mięsień Wymiar 
(mm)*,**

Różnice między  
oczodołami (mm)

Mięsień prosty górny 
i mięsień dźwigacz 
powieki górnej

3,9–6,8 0,8

Mięsień prosty boczny 2,2–3,8 0,4

Mięsień prosty dolny 1,6–3,6 0,4

Mięsień prosty  
przyśrodkowy 2,3–4,7 0,5

Suma 11,9–16,9 1,2

* Wartości <95. percentyla
** Pomiar dokonywany w części środkowej mięśnia

Tab. 1.  Pomiar grubości mięśni zewnątrzgałkowych według Byrne 
i Ossoinga3,4. Przy teście obniżonej czułości wartości powy-
żej 95. percentyla uznaje się za nieprawidłowe

<5 – prawidłowy Prawidłowy

4,5–5,5 Stopień lekki oftalmopatii

5,5–6,5 Stopień średni oftalmopatii

>6,5 Stopień ciężki oftalmopatii

Tab. 2.  Indeks mięśniowy według Ossoiniga3 (opis w tekście)

stanowi tylna ściana gałki ocznej (na Ryc. 2 biała strzałka), 
z wyraźnie hiperechogeniczną twardówką. W osi trójkąta 
obserwujemy nerw wzrokowy (na Ryc. 2 żółta strzałka), 
który jest silnie hipoechogeniczny i dzieli tkankę tłuszczo-
wą o średniej reflektywności na dwie części (na kształt 
litery „W”). Boki trójkąta w ultrasonogramie tworzone 
są przez ściany kostne oczodołu, które wraz z mięśniami 
lepiej uwidocznić w przyłożeniach podłużnych (L), kiedy 
wiązka ultradźwiękowa pada na nie prostopadle.
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też w ocenie mięśni badanie porównawcze obu oczodołów 
jest szczególnie istotne.

Nerw wzrokowy ocenia się, wykonując w pierwszej kolej-
ności badanie w prezentacji B w przekroju strzałkowym, 
podłużnym i poprzecznym, przy ustawieniu gałek ocznych 
pacjenta w pozycji 0°. Analizuje się lokalizację, granice, 
kształt, rozmiary i echogeniczność, porównując oba ner-
wy. Następnie badanie w prezentacji A przeprowadza się, 
przykładając sondę na wysokości równika gałki ocznej, od 
strony skroniowej, naprzeciwko mięśnia prostego przy-
środkowego (do spojówki okolicy kąta bocznego szpary 
powiekowej). Zmieniając kąt nachylenia głowicy tak, by 
wiązka ultradźwiękowa przebiegała przez nerw wzroko-
wy, dokonuje się pomiarów w różnych przekrojach pomię-
dzy gałką oczną a szczytem oczodołu (najczęściej w odle-
głości ⅔ od szczytu oczodołu). 

Prawidłowy nerw wzrokowy w prezentacji A uwidoczniony 
jest za pomocą czterech pików, dwóch zewnętrznych wyż-
szych, odpowiadających osłonkom nerwu, i dwóch wewnętrz-
nych niższych, odpowiadających tkance nerwu (Ryc. 4). 
Średnica nerwu wzrokowego wynosi średnio 3,5 ± 0,6 mm.

Gruczoł łzowy bada się, przykładając sondę w obszarze 
powieki górnej, w okolicy skroniowej i kierując ją horyzon-
talnie oraz wertykalnie, przy zastosowaniu techniki im-
mersyjnej lub dużej ilości żelu (tzw. poduszeczka żelowa). 
W prezentacji A gruczoł łzowy charakteryzuje się zbiorem 
regularnych ech o wysokiej reflektywności i niskim stopniu 
osłabienia fali (ostry kąt kappa). W prezentacji B charakte-
ryzuje się strukturą homogenną, o wysokiej reflektywności 
i gładkich zarysach.

Wybrane patologie oczodołów – cechy 
kliniczne a diagnostyka ultrasonograficzna

Idiopatyczne zapalenie tkanek miękkich oczodołu (pseu-
dotumor) jest procesem zapalnym o podłożu nieinfekcyj-
nym i nienowotworowym, mogącym obejmować niektóre 
lub wszystkie tkanki oczodołu. U dzieci może występo-
wać obustronnie, u dorosłych najczęściej jednostronnie. 
W prezentacji A charakteryzuje się regularną strukturą 
wewnętrzną, niską reflektywnością, twardą konsystencją 
i wyraźnymi granicami. W prezentacji B przedstawia ob-
raz zmiany położonej pozagałkowo, o widocznych grani-
cach i o średniej do niskiej echogeniczności(5) (Ryc. 5).

Orbitopatia tarczycowa (Thyroid orbitopathy) jest najczęst-
szą przyczyną patologii mięśni zewnątrzgałkowych. Pro-
ces chorobowy mięśni w przebiegu choroby tarczycy ma 
zwykle przebieg obustronny i asymetryczny. W prezentacji 
A struktura akustyczna mięśnia jest regularna; może być 
nieregularna w przypadku znacznego powiększenia mię-
śnia, z reflektywnymi echami wewnątrz, odpowiadającymi 
okołonaczyniowym zmianom zapalnym w obrębie mięśnia. 
Reflektywność wewnętrzna jest średnia do niskiej, widocz-
ne są dobrze zarysowane granice (w fazie nieaktywnej) lub 
zatarte (w fazie aktywnej). W prezentacji B obserwuje się 
pogrubienie mięśnia zarówno w przekroju poprzecznym, 

Ryc. 5. Guz rzekomy oczodołu w obrazie ultrasonograficznym (pre-
zentacja A i B). Strzałką zaznaczono obszar zmiany

Ryc. 6. Oftalmopatia tarczycowa, faza aktywna. Strzałką zaznaczono 
płyn pod torebką Tenona

Ryc. 7. Oftalmopatia tarczycowa, postać nieaktywna. Strzałką zazna-
czono pogrubiały mięsień o wyraźnie zaznaczonych granicach
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Ryc. 10. Ultrasonograficzne różnicowanie wybranych schorzeń nerwu wzrokowego w prezentacji A

Ryc. 9. Naczyniak jamisty oczodołu (prezentacja A)

Ryc. 8. Naczyniak jamisty oczodołu (prezentacja B). Strzałkami 
oznaczono granice zmiany

Zapalenie nerwu 
wzrokowego 

Wzrost ciśnienia  
wewnątrzczaszkowego 
lub ciężka orbitopatia 

tarczycowa 

Zanik nerwu  
wzrokowego 

Oponiak nerwu 
wzrokowego 

Glejak nerwu  
wzrokowego 

jak i podłużnym (czasem gruszkowaty kształt), o średniej 
echogeniczności i delikatnym zatarciu granic. W fazie ak-
tywnej zapalenia widoczny może być również płyn pod to-
rebką Tenona (Ryc. 6, 7)(5).

Naczyniak jamisty (Cavernous hemangioma) jest łagodnym 
guzem naczyniowym, w oczodole najczęściej zlokalizowa-
nym w obrębie stożka mięśniowego. Charakterystyczna bu-
dowa histologiczna (przestrzenie naczyniowe wypełnione 
krwią) daje adekwatny obraz w ultrasonografii. W prezen-
tacji A jest to wysoka refleksywność i dobre odgraniczenie. 
Obniżone piki wewnątrz struktury zmiany nigdy nie osią-
gają linii podstawy, ze względu na obecność krwi w prze-
strzeniach jamistych. W prezentacji B obraz naczyniaka 
przedstawia się jako okrągła, dobrze odgraniczona hipo-
echogeniczna zmiana ze średnio echogenicznymi przegro-
dami łącznotkankowymi wewnątrz masy guza (Ryc. 8, 9)(5).

Schorzenia nerwu wzrokowego

W diagnostyce schorzeń nerwu wzrokowego szczególnie 
cenna okazuje się prezentacja A. Za pomocą tej metody 
możliwe jest różnicowanie takich patologii jak: zapalenie 
nerwu wzrokowego, wzmożone ciśnienie wewnątrzczasz-
kowe, guzy nerwu wzrokowego, neuropatia kompresyjna, 
zanik nerwu wzrokowego (Ryc. 10).

Oponiak nerwu wzrokowego (Meningioma) widoczny jest 
w prezentacji A jako regularna lub nieregularna struktu-
ra wewnętrzna, o średniej reflektywności, twardej konsy-
stencji i dobrze wyrażonych granicach. W prezentacji B 
guz ten prezentuje zmianę hipoechogeniczną lub średnio 
echogeniczną, zwiększającą cień akustyczny nerwu wzro-
kowego (Ryc. 11)(6).

Podsumowanie

Badanie ultrasonograficzne jest łatwo dostępnym ba-
daniem pierwszego rzutu w diagnostyce pacjentów ze 
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schorzeniami oczodołowymi. Prawidłowe przeprowa-
dzenie badania ultrasonograficznego jest kluczowe do 
ustalenia właściwego rozpoznania oraz stworzenia 
algorytmu postępowania w procesie diagnostycznym 
i monitorowania procesu terapeutycznego u pacjentów 
z chorobami oczodołów. Pomocne może być wykorzy-
stanie metody standaryzacji według Ossoiniga, która 
porządkuje przebieg badania ultrasonograficznego. 
Istotne znaczenie w obserwacji pacjenta ma zachowa-
nie odpowiednich warunków kontroli, tzn. wykonywa-
nie badania ultrasonograficznego w tych samych wa-
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Ryc. 11. Oponiak nerwu wzrokowego – obraz ultrasonograficzny w prezentacji B. Zarys guza oznaczono strzałkami

runkach (najlepiej przez tego samego badającego), przy 
zachowaniu określonego pozycjonowania sondy i gałki 
ocznej pacjenta oraz przy użyciu takich samych technik 
badania i tego samego aparatu. 
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