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:: Mονοχρωματισμός των μπλε κωνίων 
 

Αριθμός Orphanet:16 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

 Ο μονοχρωματισμός των μπλε κωνίων( BCM) είναι ένα υπολειπόμενο φυλοσύνδετo νόσημα 

που χαρακτηρίζεται από σοβαρή διαταραχή στην διάκριση των χρωμάτων, χαμηλή οπτική 

οξύτητα, νυσταγμό και φωτοφοβία, λόγω δυσλειτουργίας των φωτοϋποδοχέων των κωνίων 

που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη του κόκκινου(L) και του πράσινου (Μ) χρώματος. Ο 

BCM είναι μια ατελής μορφή αχρωματοψίας (βλέπε τον όρο αυτό).  

 

Ο επιπολασμός υπολογίζεται ότι είναι 1/100.000 σε όλο τον κόσμο.  

 

Ο BCM εκδηλώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία και προσβάλλει κυρίως άνδρες, με σοβαρή 

μείωση της αντίληψης έγχρωμης όρασης και χαμηλή οπτική οξύτητα (διατηρείται μόνο η 

λειτουργία των ραβδίων και των μπλε κωνίων). Επιπλέον, παρατηρούνται συχνά φωτοφοβία, 

μυωπία και εκκρεμοειδής νυσταγμός. Ο νυσταγμός μπορεί να ελαττώνεται με τον χρόνο. 

 

Η διαταραχή αυτή προκαλείται από μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα των γονιδίων για τις οψίνες 

του κόκκινου και πράσινου χρώματος OPN1LW και OPN1MW (Xq28) και έτσι επηρεάζουν τα 

αντίστοιχα κωνία. Αυτές οι μεταλλάξεις περιλαμβάνουν ελλείμματα στον τόπο της περιοχής  

ελέγχου που είναι κρίσιμος για την έκφραση και των δύο γονιδίων. Αυτά τα ελλείμματα  μπορεί 

επίσης να επεκταθούν σε τμήματα ή στο σύνολο του συμπλέγματος των γονιδίων της οψίνης. 

Γενoμικές ανακατατάξεις (μη ισοζυγισμένες μεταθέσεις) μπορεί να οδηγήσουν σε μόνο 

κόκκινα και / ή κόκκινα / πράσινα υβριδικά γονίδια που φέρουν επιβλαβείς σημειακές 

μεταλλάξεις. Η παρανοηματική μετάλλαξη c.607T> C, p.C203R είναι η συνηθέστερη, αλλά 

έχουν επίσης αναφερθεί και άλλες παρανοηματικές και μη νοηματικές μεταλλάξεις.  

 

Η διάγνωση του BCM επιτυγχάνεται με την κλινική οφθαλμολογική εξέταση, τις 

ηλεκτροφυσιολογικές (δηλαδή ηλεκτροαμφιβληστρογράφημα / ERG) και τις ψυχοσωματικές 

δοκιμασίες (δηλαδή την αντίληψη έγχρωμης όρασης, μέτρηση της προσαρμογής του 

αμφιβληστροειδή  στο σκοτάδι), όπου οι ασθενείς με BCM δεν δείχνουν καμία αντίδραση στο 

κόκκινο και στο πράσινο φως, αλλά φυσιολογική αντίδραση στο μπλε φως. Η μελέτη των 

μεταλλάξεων μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.  

 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την αχρωματοψία, τη συγγενή αμαύρωση Leber, τα 

διάφορα είδη δυστροφιών των κωνίων (δείτε τους όρους αυτούς) και την αχρωματοψία λόγω 

εγκεφαλικής βάβης.  

 

Η προγεννητική διάγνωση μπορεί να προσφερθεί από εξειδικευμένα εργαστήρια σε ζευγάρια 

υψηλού κινδύνου. Η χρήση της προγεννητικής διάγνωσης για τον BCM διαφέρει ανάλογα με 

τις αρχές και την ηθική της κάθε χώρας.  

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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Ο BCM κληρονομείται σε τον φυλοσύνδετο τρόπο. Η γενετική συμβουλευτική είναι 

απαραίτητη. Μια γυναίκα φορέας έχει πιθανότητα 50% να μεταβιβάση το μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφο στους απογόνους της. Η διεισδυτικότητα είναι πλήρης, με μικρή ποικιλομορφία  

στην έκφραση της νόσου.  

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία ειδική θεραπεία. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και 

περιλαμβάνει τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται 

σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής (κόκκινο φυμέ ή καφέ) για να 

μειώσουν την φωτοφοβία και να βελτιώσουν την ευαισθησία στις αντιθέσεις. Βοηθήματα 

χαμηλής όρασης περιλαμβάνουν υψηλής ισχύος μεγεθυντικούς φακούς για το διάβασμα.  

 

Ο BCM είναι συνήθως μια μη προοδευτική νόσος, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί σε 

ηλικιωμένους ασθενείς να εμφανισθεί εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.  
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 
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