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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο νθζαικνδεξκαηηθόο αιθηζκόο ηύπνπ 4 (OCA4) είλαη έλα είδνο OCA (βιέπε ηνλ όξν απηό) 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ ππνκειάγρξωζε  ηεο επηδεξκίδαο θαη ηωλ 

καιιηώλ, πνιιέο νθζαικηθέο αιινηώζεηο θαη αλώκαιν ρηαζκό ηωλ λεπξηθώλ ηλώλ ζην νπηηθό 

ρίαζκα.  

 

Ο εθηηκώκελνο παγθόζκηνο επηπνιαζκόο είλαη 1 / 100.000, αιιά είλαη πην ζπρλόο ζηελ 

Ιαπωλία. 

Η δεξκαηηθή ππνκειάγρξωζε είλαη ζπρλά νξαηή θαηά ηε γέλλεζε θαη ηα ζεκάδηα ηνπ 

λπζηαγκνύ θαη ηνπ ζηξαβηζκνύ παξόληα θαηά ην πξώην έηνο ηεο δωήο. Ο λπζηαγκόο δελ 

εκθαλίδεηαη πάληα θαηά ηε γέλλεζε θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο 3 έωο 4 κήλεο ηεο δωήο. 

Μπνξεί λα μεθηλήζεη ωο ηαρύο θαη λα επηβξαδπλζεί αξγόηεξα ζηε δωή θαη είλαη ζπλήζωο πην 

αηζζεηόο όηαλ νη αζζελείο είλαη θνπξαζκέλνη, αγρωκέλνη, βηαζηηθνί ή ζπκωκέλνη. Η ππνπιαζία 

ηεο ωρξάο ζπλδέεηαη κε κείωζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο. Ελαιιαζζόκελνο ζηξαβηζκόο θαη 

κεηωκέλε ζηεξενζθνπηθή όξαζε έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Οη αιιαγέο ζηελ όξαζε δελ είλαη 

πξννδεπηηθέο  θαη ζπλήζωο ζηαζεξνπνηνύληαη κεηά από ηελ παηδηθή ειηθία. Σηνλ OCA4 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί  έλα επξύ θάζκα θιηληθώλ θαηλνηύπωλ. Τν ρξώκα ηεο ίξηδαο κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη από κπιε ζε θαθέ, ελώ  θνηλή είλαη ε θωηνθνβία. Τν ρξώκα ηωλ καιιηώλ ζηα 

λενγλά θπκαίλεηαη από αζεκί ιεπθό έωο αλνηθηό θίηξηλν. Μπνξεί λα ζθνπξύλεη ειαθξά κε ην 

ρξόλν (ζε αλνηρηό θαθέ), αιιά ζπλήζωο παξακέλεη ζρεηηθά ακεηάβιεην. Τν ρξώκα ηνπ 

δέξκαηνο είλαη ζπλήζωο θξεκώδεο ιεπθό. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ην δέξκα κπνξεί λα 

γίλεη αδξό θαη ηξαρύ θαη λα εκθαλίζεη ειηαθή θεξάηωζε ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πεξηνξίζεη 

ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ ήιην. Οη αζζελείο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθηλωκάηωλ 

βαζηθώλ θαη πιαθωδώλ θπηηάξωλ, αιιά ηα κειαλώκαηα είλαη ζπάληα. 

 

Ο ΟCA4 πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ηνπ γνλίδην ηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ κεκβξάλε 

πξωηεΐλεο κεηαθνξέα (MATP), SLC45A2, πνπ θωδηθνπνηεί κηα πξωηεΐλε κεηαθνξέα, πνπ 

πηζηεύεηαη όηη κεζνιαβεί ζηελ ζύλζεζε ηεο κειαλίλεο. Καιιηέξγεηεο κειαλνθπηηάξωλ πνπ 

αλαπηύρζεθαλ από έλα κνληέιν πνληηθνύ κε OCA4 έρνπλ απνδείμεη όηη ε επεμεξγαζία θαη ε 

δηαθίλεζε ηεο ηπξνζηλάζεο δηαηαξάζζεηαη πξηλ από ηελ παξάδνζε ηεο ζηα κειαλνζώκαηα. Οη 

αζζελείο κε OCA4 έρνπλ κειαλνθύηηαξα πνπ παξάγνπλ αθόκε κηθξέο πνζόηεηεο κειαλίλεο, 

αιιά είλαη ωο επί ην πιείζηνλ θίηξηλε θαηνκειαλίλε.  

 

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

δηάγλωζε OCA4. Η νθζαικνινγηθή εμέηαζε απνθαιύπηεη νξαηά αηκνθόξα αγγεία ζηνλ 

ρνξηνεηδή, κεηωκέλε ρξωζηηθή ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ππνπιαζία ηεο ωρξάο. 

Ελαιιαζζόκελνο ζηξαβηζκόο, κεηωκέλε ζηεξενζθνπηθή όξαζε θαη ηξνπνπνηεκέλα νπηηθά 

πξνθιεηά δπλακηθά (VEP) ζπλδένληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό αλώκαιν ρηαζκό ηωλ λεπξηθώλ 
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ηλώλ ζην νπηηθό ρίαζκα.  Μνξηαθή γελεηηθή εμέηαζε ζην γνλίδην SLC45A2 κπνξεί λα 

επηβεβαηώζεη ηε δηάγλωζε ηνπ OCA4 θαη λα ην δηαθξίλεη από άιιεο κνξθέο ηνπ OCA. 

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

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

έλα ζπλνδό ραξαθηεξηζηηθό, όπωο ην ζύλδξνκν Hermansky-Pudlak 1-7, ην ζύλδξνκν 

Chediak-Higashi, ην ζύλδξνκν Griscelli θαη ην ζπλδξόκνπ Waardenburg ηύπνπ ΙΙ (δείηε 

απηνύο ηνπο όξνπο).  

 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλωζε είλαη δπλαηή, όηαλ ζηνλ έλα γνλέα έρεη εληνπηζηεί ε κεηάιιαμε πνπ 

πξνθαιεί ηελ λόζν, αιιά ζπαλίωο πξαγκαηνπνηείηαη.  

 

Ο OCA4 θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη κπνξεί λα δνζεί 

γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. 

Η νθζαικνινγηθή θξνληίδα είλαη ζπλερήο θαη ηα γπαιηά ή νη θαθνί επαθήο ζπλήζωο 

βειηηώλνπλ ηελ νπηηθή νμύηεηα. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ρεηξνπξγηθή  απνθαηάζηαζε ηνπ ζηξαβηζκνύ. Οη αζζελείο πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ 

έθζεζε ζηνλ ήιην, θαζώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παρπδεξκία, πξνθαξθηληθέο 

αιινηώζεηο θαη απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. Έλα θαπέιν κε γείζν 

κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη ην δέξκα θαη ηα κάηηα από ηηο βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη νη 

αζζελείο ζα πξέπεη λα θνξάλε πάληα αληειηαθό θαη λα θαιύπηνπλ ην εθηεζεηκέλν δέξκα 

όηαλ είλαη έμω. Σθνύξα γπαιηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαθνύθηζε ηεο 

θωηνθνβίαο. Εηήζηεο εμεηάζεηο ηνπ δέξκαηνο ζα πξέπεη επίζεο λα πξαγκαηνπνηνύληαη γηα 

λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ πξνθαξθηληθέο ή θαξθηληθέο αιινηώζεηο.  

Η αζζέλεηα δελ είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δωή πνπ ζπλήζωο παξακέλεη ζηαζεξή κεηά από ηελ 

παηδηθή ειηθία. Οη ηαηξηθέο θαη θνηλωληθέο ζπλέπεηεο κπνξνύλ ωζηόζν λα έρνπλ αληίθηππν 

ζηελ θαζεκεξηλή δωή ηνπ αζζελνύο 
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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. 

 

 

 


