
STRESZCZENIE 

 Cel pracy: Oczodoły i gałki oczne nie były do tej pory kompleksowo analizowane 

pod kątem anatomicznym, szczególnie w populacji polskiej. Ocena dymorfizmu płciowego 

oraz wpływu wieku na morfologię jest kluczowa, aby uniknąć błędów interpretacyjnych w 

chirurgii, ocenie radiologicznej oraz postępowaniu sądowo-lekarskim. Celem pracy jest 

analiza wymiarów liniowych i zmiennych jakościowych oczodołów oraz gałki ocznej w 

tomografii komputerowej. W ocenie uwzględniono także otwór wielki, gdyż jego zmienność 

rozwojowa i różnice płciowe są najlepiej poznane. Szczególną uwagę zwrócono na analizę 

dymorfizmu płciowego oraz zależności pomiędzy obrazowanymi strukturami. 

 Materiał i metody: Do analizy wykorzystano badania tomografii komputerowej głowy 

osób rasy kaukaskiej w wieku od 20 do 50 roku życia, bez zmian pourazowych i 

rozrostowych głowy. Zakwalifikowano 61 badań, z czego 36 pochodziło od mężczyzn, a 25 

od kobiet. Tomografię komputerową przeprowadzono w rutynowym protokole aparatem 

64-rzędowym Siemens Definition AS na samokalibrującej się opisowej stacji 

diagnostycznej z użyciem automatycznego oprzyrządowania. Zebrano wymiary liniowe, 

pola powierzchni i kąty oczodołów, wymiary liniowe i pole powierzchni otworu wielkiego, 

wymiary liniowe czaszki. Zbadano kształt oczodołów i otworu wielkiego. Pozyskane 

wymiary oczodołów i gałki ocznej porównano z płcią, wiekiem, zmiennymi jakościowymi, 

wymiarami kraniometrycznymi. 

 Wyniki: Statystycznie istotnie wyższe wymiary u mężczyzn niż u kobiet wykazane 

zostały w przypadku szerokości szczytu i długości ściany bocznej oczodołu prawego i 

lewego w przekroju poprzecznym, długości pośrodkowej oczodołu prawego w przekroju 

strzałkowym, długości ściany górnej i wysokości podstawy oczodołu lewego w przekroju 

strzałkowym, szerokości gałki ocznej lewej, szerokości i długości czaszki. Najczęściej 

występującymi formami otworu wielkiego były typ II i I, a najrzadziej występowały typ IV 



oraz V. Udowodniono związek między kształtem otworu wielkiego a płcią. W grupie 

mężczyzn przeważał typ I oraz II, najrzadziej występował typ III. U kobiet najczęstsze 

okazały się typ II oraz III, najrzadziej spotykane były typ IV oraz V. Najczęstszymi 

kształtami oczodołów prawego i lewego były czworokątny i owalny. Nie dowiedziono 

związku między wymiarami i kształtem oczodołu a kształtem otworu wielkiego. Po 

zestawieniu analizowanych parametrów z wiekiem, stwierdzono statystycznie istotną 

korelację ujemną w przypadku szerokości gałki ocznej prawej oraz długości gałki ocznej 

lewej. Istotną statystycznie ujemną korelację stwierdzono między szerokością podstawy 

oczodołu prawego w przekroju poprzecznym a szerokością i polem powierzchni otworu 

wielkiego. Istotną statystycznie dodatnią korelację zaobserwowano między szerokością 

szczytu oczodołu prawego i lewego w przekroju poprzecznym, długością ściany górnej 

oczodołu prawego w przekroju strzałkowym, wysokością szczytu oczodołu prawego i 

lewego w przekroju strzałkowym a długością czaszki. Statystycznie istotną ujemną 

korelację odnotowano pomiędzy strzałkowym kątem szczytu oczodołu lewego a długością 

czaszki. Odnotowano statystycznie istotną dodatnią korelację między szerokością szczytu 

oczodołu prawego i lewego w przekroju poprzecznym i wysokością szczytu oczodołu 

prawego w przekroju strzałkowym a szerokością czaszki. 

 Wnioski: Istnieje związek pomiędzy kształtem otworu wielkiego a płcią. Nie istnieje 

znamienne powiązanie między wymiarami i kształtem oczodołu a kształtem otworu 

wielkiego. Płeć jest czynnikiem, który determinuje szerokość szczytu i długość ściany 

bocznej oczodołu prawego i lewego w przekroju poprzecznym, długość pośrodkową 

oczodołu prawego w przekroju strzałkowym, długość ściany górnej i wysokość podstawy 

oczodołu lewego w przekroju strzałkowym, szerokość gałki ocznej lewej, szerokość i 

długość czaszki. Wymiary liniowe, pole powierzchni i kąty oczodołów są niepewną metodą 

oceny płci i wieku w badaniach tomografii komputerowej oraz na czaszkach 

macerowanych. Analiza kształtu i wymiarów otworu wielkiego może pomagać przy ocenie 



płci, jednak powinna zostać wsparta klasycznymi wymiarami kraniometrycznymi bądź 

innymi kośćmi szkieletu, wykazującymi większy dymorfizm płciowy. Tomografia 

komputerowa umożliwia dokładne odwzorowanie struktur czaszki i twarzoczaszki. 

SUMMARY 

 Aim of the study: The orbits and eyeballs have not been comprehensively analyzed 

from an anatomical point of view, especially in the Polish population. Assessment of sexual 

dimorphism and the effect of age on morphology is essential to avoid misinterpretation in 

surgery, radiological evaluation, and forensic procedures. The aim of the study is to 

analyze the linear dimensions and qualitative variables of the orbits and the eyeball in 

computed tomography. The foramen magnum was also included in the assessment, due to 

the fact that its developmental variability and sex differences are best known. Particular 

attention was paid to the analysis of sexual dimorphism and the relationship between the 

imaged structures. 

 Material and methods: Computed tomography of the head of Caucasians aged 

20-50 years, without post-traumatic and hyperplastic changes in the head, was used for 

the analysis. 61 studies were qualified, of which 36 were male and 25 female. Computed 

tomography was performed in a routine protocol with a 64-row Siemens Definition AS on a 

self-calibrating descriptive diagnostic station using automatic instrumentation. Linear 

dimensions, surface area and angles of the orbits, linear dimensions and surface area of 

the foramen magnum, linear dimensions of the skull were collected. The shape of the 

orbits and the foramen magnum were examined. The obtained dimensions of the orbits 



and the eyeball were compared with gender, age, qualitative variables, and craniometric 

dimensions. 

 Results: Statistically significantly higher dimensions in men than in women were 

demonstrated for the width of the apex and the length of the lateral wall of the right and left 

orbit in the transverse cross-section, the median length of the right orbit in the sagittal 

cross-section, the length of the upper wall and the height of the opening of the left orbit in 

the sagittal cross-section, width of the left eyeball, width and length of the skull. The most 

common shapes of the foramen magnum were heart-like and two semicircles, and the 

least frequent were dorsally convergent oval and circular. The relationship between the 

shape of the foramen magnum and sex has been proven. In the group of men, types two 

semicircles and heart-like predominated, and bi-pointed oval was the least frequent. In 

women, the most common types were heart-like and bi-pointed oval, the least common 

were dorsally convergent oval and circular. The most common shapes of the right and left 

orbit opening were quadrangular and oval. The relationship between the orbital 

dimensions and the shape of the orbit opening and the shape of the foramen magnum has 

not been proven. After comparing the analyzed parameters with age, a statistically 

significant negative correlation was found for the width of the right eyeball and the length 

of the left eyeball. A statistically significant negative correlation was found between the 

width of the opening of the right orbit in the transverse cross-section and the width and the 

surface area of the foramen magnum. A statistically significant positive correlation was 

observed between the width of the apex of the right and left orbit in the transverse cross-

section, the length of the upper wall of the right orbit in the sagittal cross-section, 

the height of the apex of the right and left orbit in the sagittal cross-section and the length 

of the skull. A statistically significant negative correlation was found between the sagittal 

angle of the left orbital apex and the length of the skull. A statistically significant positive 

correlation was found between the width of the apex of the right and left orbit in the 



transverse cross-section and the height of the apex of the right orbit in the sagittal cross-

section and the width of the skull. 

 Conclusions: There is a significant correlation between the shape of the foramen 

magnum and gender. There is no significant correlation between the dimensions and the 

shape of the orbit and the shape of the foramen magnum. Gender is a factor that 

determines the width of the apex and the length of the lateral wall of the right and left orbit 

in the transverse cross-section, the median length of the right orbit in the sagittal cross-

section, the length of the upper wall and the height of the opening of the left orbit in the 

sagittal cross-section, the width of the left eyeball, the width and the length of the skull. 

Linear dimensions, surface area and angles of the orbits are an uncertain method of sex 

and age determination in computed tomography and dry skulls. The analysis of the shape 

and dimensions of the foramen magnum may help in determining sex, but it should be 

supported by classic craniometric dimensions or other skeletal bones which show greater 

sexual dimorphism. Computed tomography enables precise mapping of the skull and facial 

skeleton structures. 


