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توزوم مغلوب است که فرزند مبتال هر دو آلل معیوب را از پدر و مادر خود به ارث می آلبینیسم نوعی بیماري ا
و ژن معیوب از مادر به فرزندان پسر انتقال  است xوجود دارد که وابسته به آلبینیسم برد، اما یک مورد استثناء 

جهشی در یک یا چندین ژن رخ دهد، این ژن ها پروتئین هایی را آلبینیسم زمانی رخ می دهد که  پیدا می کند.
ي است که رنگ پوست، مو و چشم را می امی سازد که در تولید مالنین نقش دارند، مالنین رنگدانه 

 سازد.آلبینیسم گروهی از نقایص ژنتیکی است که مالنین به میزان کم تولید می شود و یا اصال تولید نمی شود.

ژن درگیر است تقسیم بندي می شود. در این قسمت  بندي اولیه آلبینیسم بر اساس اینکه کدام سیستم تقسیم
 توضیح مختصري در رابطه با برخی فرم هاي آن داده می شود:

 Oculocutaneous Albinism )OCA نوعی از آلبینیسم از نوع آتوزوم مغلوب است که میزان : (
نوع تقسیم بندي می  4ید نمی شود، این گروه از آلبینیسم به تولید مالنین کاهش پیدا می کند یا تول

 شود.

• OCA1ز آلبینیسم در اثر جهش در ژن تیروزیناز رخ می دهد سنتز آن را تحت : این نوع ا
ژن آن بر روي  ،تقسیم می شود OCA1Bو  OCA1Aکه به دو دسته تاثیر قرار می دهد. 

شدیدترین فرم از این آلبینیسم می باشد و  OCA1A، رار داردق) q14-21)11کروموزوم
فعالیت مالنین در پوست و چشم ها به طور کامل از بین می رود، جهش هاي بی معنی، 

میزان OCA1B رخ می دهد ولی در آلبینیسم نوع OCA1Aبدمعنی و تغییر چارچوب در 
 فعالیت تیروزیناز کاهش پیدا می کند ولی به طور کامل از بین نمی رود.

هرگز در رنگدانه آن ها تغییري ایجاد نمی شود، اما در برخی از افرادي که داراي این نوع از آلبینیسم هستند در 
آن ها مالنین در طول دوران کودکی و بزرگسالی تولید می شود، رنگ موي آن ها بلوند طالیی یا قهوه اي می 

تا حدي به رنگ قهوه اي برنز تبدیل شود.  باشد، رنگ پوست آن ها معموال تغییر رنگ نمی دهد ولی ممکن است
 در این افراد رنگ عنبیه ها تغییر پیدا می کند و تا حدي حالت زجاجی اش را از دست می دهد.

• OCA2  فرد می باشد، افراد با این نوع  15000در هر  1: میزان بروز این نوع از آلبینیسم
ند به این دلیل که جهشی که خته می شوشنا "تیروزیناز مثبت"از آلبینیسم به عنوان 

پلی  Pمی شود، ژن تیروزیناز را تحت تاثیر قرار نمی دهد به جاي آن یک OCA2سبب 
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 پپتید را تحت تاثیر قرار می دهد.این بیماري نیز به صورت آتوزوم مغلوب بروز می کند اما
 ).q15 11-13کد می شود ( OCA1توسط کروموزومی متفاوت با 

د، از نظر ظاهري رنگ موي این افراد زرد، قهوه اي مایل در آفریقا و آمریکا شایع تر می باشاین نوع از آلبینیسم 
شایع  2و1وسی یا قهوه اي برنز باشد. نوع ط -به قرمز و قرمز می باشد، رنگ چشم آن ها می تواند به رنگ آبی

ی چشم ها، عقبیل حرکات غیر طبیترین نوع از آلبینیسم می باشند، در این نوع از آلبینیسم معموال مشکالتی از 
 کاهش دقت بینایی مشاهده می شود که معموال به طور کامل توسط لنز یا عینک بهبود پیدا نمی کند.

• OCA3: ) این نوع از آلبینیسم در اثر نقص در پروتئین مرتبط با تیروزینTRP-1( ایجاد 
از آلبینیسم بیشتر نوع  این .قرار دارد 9کوتاه کروموزوم  ه روي بازويمی شود و ژن آن ب

در افراد سفید پوست و آسیایی  و مردم سیاه آفریقاي جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهد
به عنوان پروتئین تولید کننده رنگدانه هاي   TRP-1 کهدلیل این به   ،مشاهده نشده است

 عمل می کند. سیاه 

 

 Ocular Albinism (OA1):  این نوع از آلبینیسم به صورت وابسته بهX  ،مغلوب به ارث می رسد
از نظر عالئم فنوتیپی این دسته از آلبینیسم  فرد می باشد و 50000ریکا یک در هر میزان بروز آن در ام

 هستند با این تفاوت که در رنگ پوست یا موي آن ها تغییراتی ایجاد شود. 2و  1مشابه نوع 

 
 Hermansky PudalK: 8از  یکنوع نادري از آلبینیسم می باشد که در اثر جهش در ی ،این سندرم 

رخ می دهد. این سندروم عالئمی مشابه نوع شایع آلبینیسم دارد اما این افراد  سندرم اینژن مرتبط با 
 تنفسی و خونریزي دارند. مشکالت معموال
 Chediak – Higashi این نوع از آلبینیسم نیز از انواع نادر می باشد در اثر جهش در ژن :LYST  رخ

 دارند. OCAمی دهد. افراد معموال عالئمی مشابه 

 عوارض آلبینیسم:

o مشکالت بینایی/ کوري 

o افزایش خطر ابتال به سرطان پوست 
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o مشکالت اجتماعی، احساسی، خود کم بینی، انزوا اجتماعی و استرس 

o به آلبینیسم محدودیتی از لحاظ ذهنی و عقالنی ندارند اما به واسطه مشکالت  کودکان مبتال
 بینایی در عملکرد تحصیلی خود دچار مشکل می شوند.

 درمان و اقدامات اصالحی:

 .براي بسیاري از کودکان لنزهایی تجویز می شود که در افزایش بهبود دید آن ها تاثیر گذار است 

 یکی از راههاي درمان مورد استفاده قرار می گیرد اما گاهی توسط  عمل جراحی به ندرت به عنوان
متخصصین توصیه می شود که می تواند در کاهش حرکات غیر ارادي چشم به چپ و راست کمک 

 کننده باشد.

 بررسی ساالنه کودکان مبتال به آلبینیسم از نظر ابتال به سرطان پوست 

 بررسی ژنتیکی آلبینیسم:

انجام می ) STRو غیر مستقیم (  )Sequencingدو روش مستقیم( در این مرکز بهبررسی ژنتیکی آلبینیسم 
و با روش غیر مستقیم نتیجه ي روش مستقیم تایید می  مشخص می شود ژن معیوببه روش مستقیم، که  شود

ا فامیل فرد مبتال، تعیین بعد از مشخص شدن ژن معیوب، این امکان وجود دارد که در اعضاي خانواده ی گردد.
 ولی ناقل این ژن معیوب هستند، مشخص می شوند.ناقلی صورت گیرد و افرادي که به ظاهر سالم 
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