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:: Albinizm oczno-skórny typu 1 z wrażliwością na 

temperaturę  
 

 

Orpha number: ORPHA352737  

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Albinizm oczno-skórny typu 1 z wrażliwością na temperaturę (ang. type 1 temperature-sensitive 

oculocutaneous albinism, OCA1-TS) jest niezwykle rzadką postacią OCA1 (zob. to hasło), z 

obecnością minimalnej ilości barwnika i produkcją białek tyrozynazy wrażliwych na temperaturę. 

Prowadzi to do wystąpienia ciemnych włosów na nogach, ramionach i klatce piersiowej 

(chłodniejsze okolice ciała) oraz białych włosów na skórze głowy, w okolicach pachowych i 

łonowej (cieplejsze okolice ciała). 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania jest nieznana. Do tej pory opisano około 10 przypadków OCA1-TS.  

 

Opis kliniczny:   

Przy urodzeniu pacjenci mają białe włosy i skórę. Po kilku latach, w pierwszej dekadzie życia, 

pojawiają się ciemniejsze włosy w chłodniejszych okolicach ciała, takich jak ręce, stopy, nogi, 

ramiona i klatka piersiowa. W ciepłych okolicach ciała, takich jak pachy i okolica łonowa, włosy 

pozostają białe lub stają się jasnożółte. Włosy na głowie są na ogół białe, ale mogą przybierać 

żółtawe zabarwienie, w zależności od lokalizacji. Może również wystąpić oczopląs i osłabienie 

ostrości wzroku. 

*Etiologia:  

 

OCA1-TS spowodowany jest mutacją w genie TYR zlokalizowanym na chromosomie 11q14.3, 

kodującym tyrozynazę. Mutacja prowadzi do syntezy białka tyrozynazy wrażliwej na 

temperaturę, która inaktywuje się w temperaturze około 37oC.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

OCA1-MP dziedziczy się autosomalnie recesywnie i zalecane jest poradnictwo genetyczne.  
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Recenzent - ekspert:  

o Dr Tamio Suzuki 

o Dr Masahiro Hayashi 

 

Aktualizacja: Kwiecień 2013 

Tłumaczenie: Październik 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.  

 

 

 


