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:: Albinizm oczno-skórny 
 

 

Orpha number: ORPHA55 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Albinizm oczno-skórny (OCA) obejmuje grupę dziedzicznych zaburzeń biosyntezy melaniny, 

charakteryzujących się ogólnie zmniejszoną pigmentacją włosów, skóry i różnymi zmianami 

ocznymi, takimi jak oczopląs, zmniejszona ostrość widzenia i światłowstręt. Postacie choroby 

obejmują albinizm oczno-skórny typu 1A (najcięższa postać), typu 1B, typu 1 z minimalnym 

pigmentem, typu 1 z wrażliwością na temperaturę, typu 2, typu 3 oraz typu 4 (zob. te hasła). 

 

 

Opis kliniczny:   

Objawy albinizmu oczno-skórnego mogą być bardzo różne w zależności od konkretnego typu 

zaburzenia. Pigmentacja skóry, włosów i oczu może się wahać od nieznacznie obniżonej, bądź 

jej braku do normalnego poziomu. Obserwuje się oczopląs, światłowstręt i zmniejszenie ostrości 

widzenia lub brak tych objawów. 

 

Epidemiologia:  

Występowanie albinizmu oczno-skórnego na całym świecie szacuje się na 1/17,000. 

 

Etiologia:   

Albinizm oczno-skórny jest spowodowany mutacjami w kilkunastu genach, które odpowiadają za 

syntezę melaniny w melanocytach. Albinizm oczno-skórny typu 1A, typu 1B, typu 1 z 

minimalnym pigmentem oraz typu 1 z wrażliwością na temperaturę są spowodowane mutacjami 

w genie TYR, co prowadzi do zupełnej bądź częściowej utraty aktywności katalitycznej 

tyrozynazy. W albinizmie oczno-skórnym typu 2 mutacje obserwuje się w genie OCA2, który 

koduje białko OCA2, prawdopodobnie reguluje poziom pH w melanosomach i odgrywa rolę w 

procesie przemieszczania się białek melanosomalnych. Albinizm oczno-skórny typu 3 

spowodowany jest mutacjami w genie TYRP1 i zaburzeniami funkcji białka 1 związanego z 

tyrozynazą (ang. tyrosinase-related protein 1). Badania na melanocytach myszy wykazały, że 

Tyrp1 ma za zadanie stabilizować białka tyrozynazy oraz że mutacje w genie TYRP1 mogą 
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opóźniać dojrzewanie i powodować wczesną degradację tyrozynazy. Albinizm oczno-skórny 

typu 4 powodują mutacje w genie SLC45A2, kodujące białko transportujące związane z błoną 

(MATP), które odpowiada za funkcje melanosomów i transport białek. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Wszystkie postacie albinizmu oczno-skórnego są dziedziczone w sposób autosomalny 

recesywny, zatem wskazane jest poradnictwo genetyczne. 

 

Recenzent-ekspert: dr Tamio Suzuki i dr Masahiro Hayashi 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


