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::  Monochromacja czopka niebieskiego 
 

Orpha number: 16 

 
Definicja choroby: 
 
Monochromacja czopka niebieskiego jest chorobą sprzężoną z chromosomem X w sposób recesywny i 
charakteryzuje się zaburzeniami rozróżniania kolorów, obniżoną ostrością wzroku, oczopląsem i 
wrażliwością na światło, objawami, które powstały w wyniku dysfunkcji fotoreceptorów czopków  
czerwonych (L) i zielonych (M). Monochromacja czopka niebieskiego jest niekompletną formą 
achromatopsji (zobacz ten termin) 

 
Epidemiologia: 
 
Prewalencja w świecie wynosi 1/100 000. 

 
Opis kliniczny: 
 
Pierwsze objawy choroby pojawiają się w niemowlęctwie i głównie dotyczą osób płci męskiej i manifestują 
się ciężkim upośledzeniem widzenia barw i obniżoną ostrością widzenia (tylko zachowana jest funkcja 
pręcików i niebieskich czopków). Ponadto, często obserwuje się fotofobię, krótkowzroczność i oczopląs 
wahadłowy. Z czasem oczopląs zanika. 

  
Etiologia: 
 
Przyczyną choroby są mutacje w klasterze genu opsyny OPN1LW i OPN1MW (Xq28), skutkujące 
zaburzeniami odpowiednich czopków. Są to mutacje typu delecji locus regionu kontrolującego, 
krytycznego dla ekspresji obu tych genów. Delecje mogą obejmować część albo cały klaster genu opsyny. 
W wyniku przegrupowań genomowych (nierówny crossing-over) mogą powstawać hybrydy genów z 
patogennymi mutacjami punktowymi. Często stwierdzana jest mutacja typu zmiany sensu 
c.607T>Cp.C203R, również opisywane są inne mutacje typu zmiany sensu i nonsensowne. 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza stawiana jest za pomocą badania okulistycznego, elektrofizjologicznego (elektroretinogram, 
ERG) i testów psycho-fizykalnych (widzenie barw, adaptacja do ciemności), w czasie których chorzy nie 
odpowiadają na światło czerwone i zielone, natomiast ich reakcja na światło niebieskie jest prawidłowa. 
Skrining molekularny (wykrycie mutacji) potwierdza rozpoznanie. 

 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka molekularna oferowana jest parą małżeńskim z wysokim ryzykiem i możliwa jest w wysoko 
specjalistycznych laboratoriach. Stosowanie testów prenatalnych w kierunku tej choroby zależy od 
narodowych zwyczajów i przekonań etycznych.  

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
Monochromacja czopka niebieskiego dziedziczy się w sposób recesywny.  Poradnictwo genetyczne jest 
obligatoryjne. Kobiety nosicielki mają 50% ryzyka, że przekażą zmutowany allel genu swojemu 
potomstwu. Penetracja choroby jest całkowita,  obserwuje się małą  zmienność ekspresji choroby. 
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Diagnostyka różnicowa: 
 
W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić achromatopsję, wrodzoną ślepotę Lebera, różne typy 
dystrofii czopków (zobacz te terminy) i achromatopsję mózgową.  
 
Postępowanie i leczenie: 
 
Nie ma specyficznej terapii. Postępowanie jest objawowe i polega na systematycznych badaniach 
okulistycznych. Pacjenci powinni zostać poinformowani o możliwości używania okularów z filtrem, albo 
szkieł kontaktowych (z odcieniem czerwonym albo brązowym) w celu zredukowania wrażliwości na 
światło  i poprawienia odczuwania kontrastu. Przy czytaniu, ze względu na słabą ostrość wzroku, zaleca 
się stosowanie lupy o dużej mocy.  

 
Prognoza: 
 
Monochromacja czopka niebieskiego  jest zazwyczaj chorobą stacjonarną, u starszych osób występuje 
degeneracja plamki żółtej. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


