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:: Οθθαλμοδερμαηικός αλθιζμός 
 

Αξηζκόο Orphanet: 55 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο νθζαικνδεξκαηηθόο αιθηζκόο (OCA ) πεξηγξάθεη κία νκάδα θιεξνλνκηθώλ δηαηαξαρώλ ηεο 

βηνζύλζεζεο ηεο κειαλίλεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηα γεληθεπκέλε κείωζε ζηελ 

κειάγρξωζε ηωλ καιιηώλ, ηνπ δέξκαηνο θαη ηωλ νθζαικώλ θαη πνηθίια νθζαικηθά επξήκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηνπ λπζηαγκνύ, ηεο κεηωκέλεο νπηηθήο νμύηεηαο θαη ηεο θωηνθνβίαο. 

Οη παξαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ OCA1A (ε πην ζνβαξή κνξθή), ηνλ OCA1B, ηνλ OCA1- 

ειάρηζηεο ρξωζηηθήο (OCA1-MP), ηνλ OCA1-ζεξκνεπαίζζεην (OCA1-TS), ηνλ OCA2, ηνλ 

OCA3, ηνλ OCA4, ηνλ OCA5, ηνλ OCA6 θαη ηνλ OCA7 (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Ο OCA έρεη εθηηκώκελν επηπνιαζκό 1 / 17.000 ζε όιν ηνλ θόζκν.  

Οη εθδειώζεηο ηνπ OCA είλαη εμαηξεηηθά πνηθίιεο αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ππόηππν. Η 

ρξωζηηθή νπζία  ζην δέξκα, ηα καιιηά θαη ηνπο νθζαικνύο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ιίγε ή 

θαζόινπ έωο θπζηνινγηθή θαη ηα επξήκαηα ηνπ λπζηαγκνύ, ηεο θωηνθνβίαο θαη ηεο κεηωκέλεο 

νπηηθήο νμύηεηαο κπνξεί λα είλαη ππάξρνπλ  ή λα απνπζηάδνπλ. 

Τν OCA πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζε πνιιά γνλίδηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζύλζεζε ηεο 

κειαλίλεο, εληόο ηωλ κειαλνθπηηάξωλ. Οη OCA1A, OCA1B, OCA-MP θαη OCA-TS 

πξνθαινύληαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TYR (11q14.3), πνπ νδεγεί ζε νιηθή ή κεξηθή 

απώιεηα ηεο θαηαιπηηθήο δξάζεο ηεο ηπξνζηλάζεο. Σηνλ OCA2, νη κεηαιιάμεηο εληνπίδνληαη 

ζην γνλίδην OCA2, πνπ θωδηθνπνηεί ηελ πξωηεΐλε OCA2 θαη πηζηεύεηαη όηη πηζαλώο ξπζκίδεη 

ην  pH ηνπ κειαλνζώκαηνο θαη παίδεη ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθίλεζεο ηωλ πξωηεϊλώλ ηωλ  

κειαλνζωκάηωλ.  Τν OCA3 νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TYRP1 ηεο πξωηεΐλεο 1 πνπ 

ζρεηίδεηαη  κε ηελ ηπξνζηλάζε. Μειέηεο κειαλνθπηηάξωλ ηνπ πνληηθνύ έρνπλ δείμεη όηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο Tyrp1 αθνξά  ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πξωηεΐλεο ηεο ηπξνζηλάζεο θαη όηη 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TYRP1 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ  ωξίκαλζε θαη 

πξόωξε απνηθνδόκεζε ηεο ηπξνζηλάζεο. Τν OCA4 πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

SLC45A2, πνπ θωδηθνπνηεί ηελ ζπλδεδεκέλε κε ηελ κεκβξάλε πξωηεΐλε κεηαθνξέα (MATP) 

πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ κειαλνζωκάηωλ θαη ηε κεηαθνξά πξωηεϊλώλ. Ο 

OCA 5, ηνπ νπνίνπ ην γνλίδην δελ έρεη εληνπηζζεί αθόκα, πξνθαιείηαη από κηα κεηάιιαμε ζην 

ρξωκόζωκα 4q24. Ο  OCA6 νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SLC24A5 (15q21.1). Ο 

πξόζθαηα αλαγλωξηζκέλνο ηύπνο  OCA7 νθείιεηαη ζε α κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ C10orf11 

(10q22.3).  

Όιεο νη κνξθέο ηνπ OCA θιεξνλνκνύληαη  κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη είλαη 

δπλαηή ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


