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Undersøgelsesmodaliteter

Konventionel røntgen: Anvendes i dag sjældent

Ved mistanke om metalliske fremmedlegemer kan 

en enkelt AP-optagelse afkræfte dette, og 

yderligere undersøgelser er overflødige

CT-skanning

• Volumenskanning med rekonstruktioner, parallelt 

med nervus opticus, coronalt og sagittalt

Fordele ved CT: 

• Hurtig undersøgelse, det vil sige mindre følsom 

for patienturo

• Fremstiller forkalkninger godt

• Fremstiller knogle, og dermed frakturer, langt 

bedre end MR

• Ingen kontraindikationer mod undersøgelsen

• God kontrast mellem vævene

Ulemper ved CT

• Ioniserende stråling

• MR er mere sensitiv i karakterisationen af 

bløddele

• Knogleartefakter specielt i canalis opticus kan 

vanskeliggøre diagnostikken

MR-skanning

• God metode til at karakterisere bløddele, men er 

ikke god til knogler
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Fordele ved MR

• Ingen ioniserende stråling

• Høj sensitivitet

• Ingen knogleartefakter (øjenmakeup indeholder 

ofte paramagnetiske materialer som giver 

artefakter)

• Kan fremstille flow i kar

Ulemper ved MR

• Langvarig undersøgelse og dermed følsom for 

patienturo

• Nogle patienter kan ikke undersøges på grund af 

metalfremmedlegemer eller klaustrofobi

• Dårlige eller urolige patienter kan ikke 

gennemføre undersøgelsen

• Knogleforandringer, akutte blødninger og 

forkalkninger karakteriseres bedst med CT

Indikation for  CT

• Traume (frakturer, perforationer)

• Fremmedlegemer

• Akutte inflammatoriske lidelser i sinus med 

spredning til orbita

• Sygdomme med forkalkninger

• Når MR er kontraindiceret

• Når patienten ikke kan MR-skannes

Indikation for MR

• Fraset de ovennævnte tilstande er MR 

førstevalgsundersøgelsen

• Sjældent er det nødvendigt at supplere med CT

Angiografi

Er sjældent indiceret og da næsten altid på mistanke 

om carotico-cavernøs fistel

Protokol

CT: Spiral med tynde snit (1,3mm)

MR: 

T2 axialt

T1 fatsat axialt

T1 uden fatsat coronalt

Efter kontrast T1 fatsat axialt og coronalt
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Anatomi Anatomi

Anatomi

Oculære sygdomme

• Tumor 

– Retinoblastom

– Malignt melanom

– Metastase

– Lymfom

– Choroidalt osteom (punktate forkalkninger)

Retinoblastom

• Før 3 års alderen (90 %)

• 35 % er bilaterale og associeret med gener som 

disponerer til andre maligne sygdomme

• Høj incidens af andre maligne sygdomme (59 % 

35 års mortalitet)
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Retinoblastom

• CT

– Forkalkninger posteriort i bulbus hos 95%

– Sparsom opladning

• MR

– Hyperintens på T1

– Hypointens på T2

Retinoblastom

Differentialdiagnoser:

• Persisterende hyperplastisk corpus vitreum (ingen 

forkalkninger)

• Coats disease – retina telangiektasier (Ingen forkalkninger)

• Retrolental fibrose

• Toxocara canis infektion

Retinoblastom Retinoblastom

Malignt melanom

• Hyppigste tumor i bulbus hos voksne

• CT:
– Hyperdens

– Lader op

• MR:
– Hyperintens på T1

– Hypointens på T2

– Lader op

– Eventuelt retinaløsning

Malignt melanom

Differentialdiagnoser:

– Fedt

– Subakut blødning

– Metastase fra mucinproducerende colontumor
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Malignt melanom Malignt melanom

Malignt melanom Oculære sygdomme

• traume

– Fremmedlegeme

– Perforation (bulbus form, enkelt/dobbelt)

– Blødning (”disappearing lens”)

– Linseluksation

Fremmedlegeme Fremmedlegeme
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Perforation Blødning

Linseluksation Oculære sygdomme

• Retinaløsning

• Inflammation

Retinaløsning Inflammation
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Oculære sygdomme

• Staphyloma (erhvervede defekter i sclera eller 

cornea)

• Coloboma (congenitte conusformede udbulinger)

• Phacomatoser (astrocytiske hamartomer, 

angiomatose, hæmangiomer)

• Stor bulbus (myopi, glaucom, collagen sygdom, 

staphyloma, coloboma)

• Phthisis bulbi (skrumpen bulbus ofte efter traume)

Congenit glaucom og amotio

Phthisis bulbi Intraconale sygdomme

• N. opticus

– Drusen

– Opticus neuritis

– Opticus gliom

– Opticus meningeom

Drusen

• Aflejringer med forkalkninger ved n. opticus

insertionen

• Hyppig årsag til blindhed hos ældre

Drusen

Forkalkningerne ses på CT, men ikke på MR.
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Opticus neuritis

• Inflammation i n. opticus

• Ses hos 80 % af MS patienter

• Hos 15-20% af MS er patienter er opticus neuritis

første symptom

• 65 % af patienter med første tilfælde af opticus

neuritis har asymptomatiske læsioner i cerebrum

• 50 % med opticus neuritis får på et tidspunkt 

diagnosen MS

Opticus neuritis

Opticus gliom

• Pilocytisk astrocytom

• 25 % associeret med NF 1

• Gennemsnitsalder 5 år ved NF 1, 12 år uden, 90 % 

før 20 års alderen

• 40 % stabiliseres 

Opticus gliom

• Tumor kan ikke adskilles fra nerven

• MR: Isointens på T1 og T2

• Inhomogen opladning

• Vokser ofte langs synsbanerne

Opticus gliom Opticus gliom
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Opticus meningeom

• Omskeder den normale nerve

• Kan indeholde forkalkninger

• CT: Hyperdens

• MR: Let hypointens på T1 og let hyperintens på

T2

• Homogen opladning

Opticus meningeom

Intraconale sygdomme

• Vaskulære

– Hæmangiom

– Varix

– Carotico-cavernøs fistel

• Traumer

Hæmangiom

• Dilaterede endotelbeklædte vaskulære hulrum

• CT: Velafgrænset hyperdens tumor

• MR: Isodens på T1, hyperdens på T2

• Homogen opladning

Hæmangiom Carotico-cavernøs fistel

• Direkte forbindelse mellem a. carotis interna og 

sinus cavernosus

• CT og MR: Dilateret v. ophtalmica sup

• Angiografi visualiserer fistlen direkte



10

Carotico-cavernøs fistel Carotico-cavernøs fistel

Efter embolisering

Traume

• Frakturer især i canalis opticus kan lædere n. 

opticus

• Blødninger og ødem kan komprimere nerven og 

derved lædere den – kan sjældent erkendes 

billedmæssigt

Fraktur i canalis opticus

Conale sygdomme

• Endocrin ophtalmopati

• Pseudotumor

• Lymfom

Endocrin ophtalmopati

• Fortykkede muskelbuge med normale 

muskelhæfter

• Oftest bilateralt

• Oftest alle muskler, rectus inferior eller medialis

• MR giver ikke flere oplysninger end CT
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Endocrin ophtalmopati Endocrin ophtalmopati

Pseudotumor

• Dårlig afgrænset forstørret muskel 

medinddragende muskelhæftet

• ”Nusset” intraconalt fedt

Pseudotumor

Lymfom

• Diffust infiltrerende

• Ligner pseudotumor

Lymfom
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Ekstraconale sygdomme

• Infektion

• Mucocele

• Dacryocystitis

• Sygdomme i glandula lacrimalis

• Metastase

Ekstraconale sygdomme

• Ossøse sygdomme

• Frakturer

• Hypofyseadenomer

• Meningeomer

Infektioner

• CT er den bedste og hurtigste undersøgelse

• På CT ses ”nusset” fedt som udtryk for ødem

• Abscesser lader ringformet op

Infektioner

Mucocele

• Isodens masse i sinus 

• Ingen opladning

• Udtynding af knoglevægge

Mucocele
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Dacryocystitis

• Tåresækken er dilateret

• Opladning i randen af sækken

Dacryocystitis

Sygdomme i glandula lacrimalis

• Inflammation

• Dermoid

• Adenoidcystisk carcinom

• Mucoepidermoid carcinom

• Adenocarcinom

• Lymfom

• Metastase

• Billeddiagnostisk kan disse sygdomme ikke 
adskilles

Sygdomme i glandula lacrimalis

Dermoid cyste

Sygdomme i glandula lacrimalis

Epithelial cyste

Metastaser

• Udgår oftest fra knoglen

• Knoglen ses bedst på CT

• Bløddelskomponenten ses bedst på MR

• Oftest homogen opladning
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Metastaser Metastase c. pulmonum

Ossøse sygdomme

• Fibrøs dysplasi

• Osteopetrose

• Kraniedyssynostoser

Fibrøs dysplasi

Fibrøs dysplasi Osteopetrose
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Kraniedyssynostose Frakturer

• Blow out frakturer

• Muskler og fedt kan være fanget i frakturer

• Ofte ledsagende intrakranielle læsioner

Frakturer Frakturer

Hypofyseadenomer

• Makroadenomer kan påvirke chiasma opticum

• Ses bedst på MR

• Isointense på T1

• Iso- eller let hyperintense på T2

• Lader homogent op

• Pituitær apopleksi giver ofte Hyperintens T1 og 

T2

Hypofyseadenom
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Meningeom

• Udgår oftest fra kilebensvingen

• Kan være intraossøst

• Ofte hyperdenst på CT

• Ofte isointenst på T1 og hyperintenst på T2

• Lader homogent op

Meningeom

Meningeom


