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:: Albinizm oczno-skórny, typ 3 
 

 

Orpha number: ORPHA79433 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Albinizm oczno-skórny typu 3 jest postacią albinizmu oczno-skórnego (zob. to hasło), która 

charakteryzuje się rdzawym lub brązowym albinizmem i występuję głównie wśród populacji 

afrykańskiej. 

 

Epidemiologia:  

Częstość występowania albinizmu oczno-skórnego typu 3 szacuje się na 1 na 8,500 osób w 

Afryce. W innych populacjach odnotowywana jest rzadko. 

 

Opis kliniczny:   

Anomalie wzroku, takie jak oczopląs, są często niewykrywalne a pacjenci zwykle prezentują 

jeden z dwóch fenotypów: rdzawy albinizm oczno-skórny, cechujący się rdzawobrązową 

karnacją, niebieskimi lub brązowymi tęczówkami, jasnożółtymi włosami lub brązowy albinizm 

oczno-skórny, charakteryzujący się włosami od jasnych do brązowych i jasną do brązowej lub 

opaloną  karnacją. Kliniczne objawy albinizmu oczno-skórnego typu 3 uważa się za dość 

łagodne a w rzadkich przypadkach pacjentów spoza Afryki odnotowany rudawe włosy.  U młodej 

Japonki rozpoznano albinizm oczno-skórny typu 3; miała ona włosy blond i jasną karnację (z 

małym znamieniem melanocytowym na tułowiu), mogła uzyskać opaleniznę i nie miała 

oczopląsu. 

 

Etiologia:   

Albinizm oczno-skórny typu 3 jest spowodowany mutacją w genie TYRP1 i nieprawidłowym 

białkiem 1 związanym z tyrozynazą (ang. tyrosinase-related protein 1), zlokalizowanym na 

chromosomie 9p23.  Większość przypadków brązowego albinizmu oczno-skórnego obserwuje 

się w albinizmie oczno-skórnym typu 2, choć kilka przypadków brązowego albinizmu oczno-

skórnego odnotowano u chorych z mutacjami w genie TYRP1, wskazującym na albinizm oczno-

skórny typu 3. 
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Poradnictwo genetyczne: 

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

genetyczne. 
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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. 

 

 

 


