
Magazyn Lekarza Okulisty 4 (3) 2010

141Genetyka i morfologia zaćmy wrodzonej – praca poglądowa

lek. med. Piotr Berezowski1

prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik2

dr n. med. Erita Filipek2

lek. med. Paweł Banasiak1

dr n. med. Lidia Nawrocka1

dr n. med. Ewa Pieczara1

lek. med. Magdalena Smużyńska1

1Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5
2Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki

Śląskiego UM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Słowa kluczowe
Zaćma wrodzona, genetyka, morfologia, embriologia, 
soczewka.

Streszczenie
Zaćma wrodzona jest przyczyną około 10% wszyst-

kich przypadków utraty wzroku u dzieci na świecie i wy-
stępuje z częstością 3:10 000 żywych urodzeń. Udział 
zaćmy w powstawaniu ślepoty u dzieci jest zróżnicowa-
ny w zależności od rejonu geograficznego. Ocenia się, że 
około 30% przypadków zaćmy wrodzonej ma podłoże 
genetyczne, 30% przypadków związanych jest z innymi 
zespołami chorobowymi. Najczęstszym typem dziedzi-
czenia jest typ autosomalny dominujący; jednak zostały 
również opisane rzadsze formy: typ autosomalny rece-
sywny oraz typ związany z chromosomem X.

Klasyfikacja zaćmy dziecięcej opiera się na lokaliza-
cji zmętnień oraz na współwystępowaniu z innymi cho-
robami lub zespołami chorób.

Prowadzone obecnie badania nad uwarunkowaniami 
genetycznymi zaćmy wrodzonej dotyczą mutacji w ob-
rębie tzw. genów kandydatów oraz obszarów genomu 
sprzężonych z występowaniem tego schorzenia. Mutacje 
prowadzące do wystąpienia choroby wykryto w genach 
kodujących białka wewnątrzkomórkowe (krystaliny), 
białka powierzchniowe (koneksyny) i białka rozwojowe.

W pracy ujęto embriologię i anatomię soczewki, mor-
fologię zmian zaćmowych i wykryte dotychczas mutacje 
genów kandydatów oraz mutacje niezbadanych regionów 
genomu związane z wystąpieniem zaćmy wrodzonej.
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Summary
Congenital cataract is the cause of approximately 

10% of all cases of blindness in children worldwide and 
occurs in 3:10 000 births. Cataract as a cause of blindness 
in children depends on the geographic area. About 30% 
of cases have a genetic basis, 30% of cases are associa-
ted with other congenital syndromes. The most common 
type of inheritance is autosomal dominant type, but also 
less common forms: autosomal recessive type and the 
type linked to the X chromosome were also described.

The classification is based on localization of lens 
opacification and association with other abnormalities.

Currently, studies on the genetic determinants of con-
genital cataract, concern mutations in candidate genes 
and mutations within areas of the genome linked with 
the occurrence of this disease. Mutations leading to out-
breaks of diseases have been detected in genes encoding 
intracellular proteins (crystallin), surface proteins (con-
nexin) and developmental protein.

The lens embryology and anatomy, cataract morpho-
logy are included in this paper. Mutations of genes and 
genome areas associated with the occurrence of congeni-
tal cataract currently explored are described.
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