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Αξηζκόο Orphanet: 79432 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

O νθζαικνδεξκαηηθόο  αιθηζκόο ηύπνπ 2 (OCA2) είλαη έλαο ηύπνο ηνπ OCA (βιέπε ηνλ όξν 

απηό) θαη ε πην θνηλή κνξθή ηνπ OCA ζηνλ αθξηθαληθό πιεζπζκό, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

πνηθίινπ βαζκνύ   ππνκειάγρξσζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιιηώλ, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

νθζαικηθά επξήκαηα θαη αλώκαιν ρηαζκό  ησλ νπηηθώλ ηλώλ. 

 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ OCA2 ππνινγίδεηαη ζε 1 / 38.000-1 / 40.000 ζηνπο πεξηζζόηεξνπο 

πιεζπζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν, εθηόο από ηνλ Αθξηθαληθό πιεζπζκό πνπ έρεη πςειόηεξν 

επηπνιαζκό 1 / 3.900-1 / 1.500. 

 

Η ρξσζηηθή ζην δέξκα θαη ηα καιιηά θπκαίλεηαη από ειάρηζηε έσο ζρεδόλ θπζηνινγηθή. Τα 

πεξηζζόηεξα βξέθε αλαπηύζζνπλ λπζηαγκό πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 3-4 κελώλ, πνπ κπνξεί 

λα μεθηλήζεη σο ηαρύο, αιιά ζπλήζσο επηβξαδύλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Σηξαβηζκόο θαη  

αδπλακία πξνζήισζεο  εκθαλίδνληαη επίζεο θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο ηνπο. Η 

νπηηθή νμύηεηα ησλ ελειίθσλ θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 20/60-20/100 θαη δελ επηδεηλώλεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Τν ρξώκα ηεο ίξηδνο θπκαίλεηαη από κπιέ σο θαθέ. Τα ρξώκα 

καιιηώλ ζε όια ηα λενγέλλεηα θπκαίλεηαη από αλνηρηό θίηξηλν έσο αλνηρηό θαθέ θαη ην ρξώκα 

ηνπ δέξκαηνο είλαη θξεκώδεο ιεπθό. Τν ρξώκα ησλ καιιηώλ κπνξεί λα ζθνπξαίλεη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, αιιά δελ αιιάδεη κεηά ηελ εθεβεία. Οη Αθξηθαλνί, παξνπζηάδνπλ  

θαηλόηππν γλσζηό σο θαθέ OCA (BOCA), ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ θάζκαηνο ησλ OCA2, 

κε αλνηρηόρξσκα θαθέ καιιηά θαη δέξκα θαη γθξη ίξηδεο. Οη αζζελείο ησλ άιισλ εζληθνηήησλ 

κε BOCA έρνπλ ζρεδόλ θπζηνινγηθή κειάγρξσζε. Η έθζεζε ζηνλ ήιην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βάζνο ρξόλνπ ζε  ηξαρύ, αδξό δέξκα, καδί κε ειηαθή θεξάησζε. Οη αζζελείο έρνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθηλσκάησλ βαζηθώλ θαη πιαθσδώλ θπηηάξσλ, αιιά ηα κειαλώκαηα 

είλαη ζπάληα. 

 

Τν OCA2 πξνθαιείηαη από κεηάιιαμε ζην γνλίδην OCA2, πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε 

OCA2. Η αθξηβήο ιεηηνπξγία απηήο ηεο πξσηεΐλεο είλαη άγλσζηε, σζηόζν, αξθεηέο κειέηεο 

έρνπλ αλαθέξεη πηζαλνύο ξόινπο ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζσζηνύ pH κέζα ζηα κειαλνζώκαηα ή 

ηεο δνκηθήο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ησλ κειαλνζσκάησλ. Οη αζζελείο κε OCA2 έρνπλ 

κειαλνθύηηαξα πνπ παξάγνπλ αθόκε κηθξέο πνζόηεηεο κειαλίλεο, αιιά είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ θίηξηλε θαηνκειαλίλε.  

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά θιηληθά επξήκαηα, καδί κε γελεηηθέο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπ OCA2. Η νθζαικνινγηθή εμέηαζε απνθαιύπηεη νξαηά αηκνθόξα 

αγγεία ζηνλ ρνξηνεηδή, κεησκέλε ρξσζηηθή ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ππνπιαζία ηεο σρξάο. 

Ελαιιαζζόκελνο ζηξαβηζκόο, κεησκέλε ζηεξενζθνπηθή όξαζε θαη ηξνπνπνηεκέλα νπηηθά 

πξνθιεηά δπλακηθά (VEP) ζπλδένληαη κε ηoλ ραξαθηεξηζηηθό αλώκαιν ρηαζκό ησλ λεπξηθώλ 
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ηλώλ ζην νπηηθό ρίαζκα. Ο κνξηαθόο γελεηηθόο έιεγρνο ζην γνλίδην OCA2 κπνξεί λα 

επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε ηνπ OCA2 θαη λα ηνλ δηαθξίλεη από ηηο άιιεο κνξθέο ηνπ OCA. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηηο άιιεο κνξθέο ηνπ OCA θαη ηνλ θπινζύλδεην 

ππνιεηπόκελν νθζαικηθό αιθηζκό (XLOA), θαζώο θαη ζύλδξνκα όπνπ ν αιθηζκόο είλαη έλα 

από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ην ζύλδξνκν Hermansky-Pudlak, ζύλδξνκν Chediak-

Higashi, ζύλδξνκν Griscelli θαη Waardenburg ζπλδξόκνπ ηύπνπ II (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Ο θαηλόηππνο BOCA κπνξεί επίζεο λα εκθαληζζεί ζηνλ OCA3.  

 

Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο είλαη δπλαηόο, όηαλ ε κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηε λόζν είλαη 

γλσζηή.  

 

Τν OCA2 θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη κπνξεί αλ δνζεί 

γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή.  

 

Η αζζέλεηα δελ είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαη ζηαζεξνπνηείηαη κεηά από ηελ παηδηθή ειηθία. 

Ωζηόζν, νη ηαηξηθέο θαη νη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπ αζζελνύο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

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

 

 

 


