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:: Albinizm oczno-skórny, typ 1A 
 

 

Orpha number: ORPHA79431 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Albinizm oczno-skórny typu 1A jest najcięższą postacią tego rodzaju albinizmu (zob. to hasło), w 

której organizm w ogóle nie produkuje melaniny; charakteryzuje się białymi włosami i jasną 

karnacją, niebieskimi, w pełni przezroczystymi tęczówkami, oczopląsem i zaburzeniami 

funkcjonowania nerwów wzrokowych. 

 

Epidemiologia:  

Występowanie ablinizmu oczno-skórnego typu 1 na całym świecie szacuje się na 1/40,000. 

Uważa się, że typ 1A stanowi około połowy wszystkich przypadków albinizmu oczno-skórnego 

typu 1 wśród nielatynoskich pacjentów rasy białej. 

 

Opis kliniczny:   

Pacjenci mają bardzo jasną karnację i włosy od urodzenia. Ich tęczówki mają barwę od 

niebieskiej do różowej i są w pełni przezroczyste. Cechy te nie ulegają zmianie przez całe życie 

pacjenta. Oczopląs może być obecny od urodzenia lub rozwinąć się w ciągu pierwszych 3 do 4 

miesięcy życia. Trwa przez całe życie, lecz z reguły następuje poprawa po okresie dzieciństwa i 

staje się on mniej widoczny w stanie relaksu i spoczynku. Ostrość wzroku waha się od 20/100 

do 20/400 i często występuje zez naprzemienny. Obniżenie ostrości wzroku wiąże się z 

hipoplazją dołka środkowego.. Towarzyszy temu ciężki światłowstręt. Często obserwuje się 

znamiona i piegi, które nie zawierają pigmentu i są różowe. Pacjenci nie mogą uzyskać 

opalenizny i jeśli nie stosują odpowiedniej ochrony przed słońcem, ich skóra staje się szorstka, 

chropowata i gruba, i może mieć rogowacenia związane z promieniowaniem słonecznym. Osoby 

te są bardziej narażone na rozwój podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego raka skóry, 

ale rzadko chorują na czerniaka. 

 

Etiologia:   

Albinizm oczno-skórny typu 1A jest spowodowany mutacjami w genie TYR, zlokalizowanym na 

chromosomie 11q14.2, kodującym tyrozynazę. Mutacja prowadzi do syntezy zupełnie 
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nieaktywnego lub niekompletnego enzymu tyrozynazy. Melanocyty nie zawierają melaniny, 

ponieważ bez tego enzymu zablokowana jest droga biosyntezy melaniny. 

 

Metody diagnostyczne   

Rozpoznanie albinizmu oczno-skórnego typu 1A stawiane jest na podstawie 

charakterystycznych objawów klinicznych oraz potwierdzających je badań genetycznych. W 

badaniu okulistycznym widoczne są naczynia krwionośne naczyniówkowych, zmniejszony 

pigment siatkówki oraz niedorozwój dołka środkowego. Naprzemienny zez, zmniejszone 

stereoskopowe widzenie i zmienione wzrokowe potencjały wywołane (VEP) są związane z 

charakterystycznym nieprawidłowym przesyłem impulsów w skrzyżowaniu wzrokowym. Do 

prawidłowego rozpoznania podtypu albinizmu konieczne jest molekularne badanie genetyczne. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne formy albinizmu oczno-skórnego i albinizmu ocznego 

sprzężonego z chromosomem X, jak również zespoły z albinizmem, takie jak zespół 

Hermansky’ego i Pudlaka typy 1-9, zespół Chediaka i Higashiego, zespół Griscelliego typy 1-3 

oraz zespół Waardenburga typ II  (zob. te hasła). 

 

Badania prenatalne: 

Możliwe jest molekularne badanie genetyczne u kobiet w ciąży z grupy ryzyka. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny, zatem wskazane jest poradnictwo 

genetyczne. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Konieczne jest coroczne badanie okulistyczne, zalecane są soczewki korekcyjne lub okulary w 

celu poprawy ostrości widzenia. Światłowstręt mogą złagodzić ciemne okulary. Ze względów 

funkcjonalnych bądź kosmetycznych przeprowadza się operację zeza. Absolutnie konieczna jest 

ochrona przed słońcem, pacjenci powinni nosić ubrania i stosować kremy chroniące przed 

słońcem, aby zapobiec oparzeniom i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka skóry. Należy 

również przeprowadzać coroczne badanie skóry w celu rozpoznania wszelkich przedrakowych 

lub rakowych zmian. 

 

Rokowanie:   
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Albinizm oczno-skórny typu 1A nie zagraża życiu, chyba że rozwiną się zmiany nowotworowe a 

objawy utrzymują się przez całe życie. Medyczne i społeczne konsekwencje choroby mogą 

jednak mieć znaczący wpływ na codzienne życie pacjenta. 

 

Recenzent-ekspert: dr Tamio Suzuki i dr Masahiro Hayashi 

Data: kwiecień 2013 

Tłumaczenie: wrzesień 2013 

 

 

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. 

 

 

 


