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Αξηζκόο Orphanet: 79433 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο νθζαικνδεξκαηηθόο αιθηζκόο ηύπνπ 3 (OCA3) είλαη κηα κνξθή νθζαικνδεξκαηηθνύ 

αιθηζκνύ (OCA, δείηε απηόλ ηνλ όξν), πνπ ραξαθηεξίδεηαη από θαζηαλέξπζξν ή θαθέ 

αιθηζκό θαη παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο ρώξεο κε Αθξηθαληθό πιεζπζκό.  

 

Ο OCA3 έρεη εθηηκώκελν επηπνιαζκό 1 / 8.500 άηνκα ζηελ Αθξηθή. Είλαη ζπάληνο ζε άιινπο 

πιεζπζκνύο. 

 

Αλσκαιίεο ηεο όξαζεο, όπσο ν λπζηαγκόο, είλαη ζπρλά απνύζεο θαη νη αζζελείο ζπλήζσο 

εθδειώλνπλ έλα από ηνπο δύν θαηλόηππνπο: ηνλ θαζηαλέξπζξνο OCA (ROCA), πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από θόθθηλνραιθν ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, κπιε ή θαθέ ίξηδα θαη ηδίληδεξ-

θόθθηλα καιιηά, ή ηνλ θαθέ OCA (BOCA), πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αλνηρηόρξσκα  σο  

θαζηαλά καιιηά θαη ειαθξώο θαθέ σο θαθέ ρξώκα δέξκαηνο ή καπξηζκέλν δέξκα. Τα θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ OCA3 έρνπλ ζεσξεζεί σο κάιινλ ήπηα θαη ζηηο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ησλ 

κε Αθξηθαλώλ αζζελώλ, έρεη αλαθεξζεί θνθθηλσπό ρξώκα καιιηώλ. Έρεη αλαθεξζεί κηα 

Γηαπσλέδα κε OCA3 πνπ είρε μαλζά καιιηά θαη αλνηρηόρξσκν δέξκα (κε κηα κηθξή 

κνγγνινεηδή θειίδα), ήηαλ ζε ζέζε λα καπξίζεη θαη δελ εκθάληδε λπζηαγκό. 

Ο ΟCA3 πξνθαιείηαη από κεηάιιαμε ζηελ πξσηεΐλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηπξνζηλάζε 1, 

TYRP1 θαη ην γνλίδην βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 9p23. Η πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ 

BOCA παξαηεξνύληαη ζην OCA2, αιιά αζζελείο κε θαηλόηππν BOCA έρνπλ αλαθεξζεί κε 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TYRP1, ππνδεηθλύνληαο όηη πξόθεηηαη γηα OCA3.  

 

Ο OCA3 θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη κπνξεί λα δνζεί 

γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. 
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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. 

 

 

 


