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SOBRE LES DISTRÒFIES MA-
CULARS Y MALALTIA DE 
STARGARDT 
La distròfia macular s’hereta se-
guint un patró mendelià autosò-
mic dominant, autosòmic reces-
siu o lligat al sexe. Es caracteritza 
per una afectació localitzada en la 
màcula de la retina el que provo-
ca pèrdua de l’agudesa visual. La 
patologia més comuna d’aquest 
grup és la malaltia de Stargardt 
o distròfia macular juvenil, amb 
una prevalença d’1:10.000 indivi-
dus. Clínicament es caracteritza 
per l’aparició de dipòsits de pig-
ment de color bronze en la mà-
cula. La majoria dels casos són 
causats per mutacions recessi-
ves en el gen ABCA4.

Panell de Distròfies Maculares i Malaltia de Stargardt

El panell de distròfies maculares i malaltia de Stargardt de DBGen inclou l’estudi genè-
tic de 29 gens identificats com a causants d’aquestes patologies. Aquest panell forma 
part del Panell Complet de Distròfies de Retina i altres patologies oculars.

PATOLOGIES
El panell comprèn els gens cau-
sants de les següents patologies:

>> Bestrofinopatia 
>> Atròfia corioretiniana pigmen-
tada paravenosa
>> Coroïditis de niu d’abella / de-
generació de Doyne
>> Distròfia de retina de Bothnia
>> Distrofia foveomacular vitel·li-
forme d’inici en l’adulto (AOFVD)
>> Distròfia macular vitel·liforme
>> Fundus albipunctatus/ Retinitis 
punctata albescens
>> Malaltia de Stargardt
>> Retinocoroidopatia vítria
>> Retinòsquisi
>> Síndrome de Sorsby

GENS QUE S’ANALITZEN
ABCA4, BEST1, C1QTNF5, CDH3, 
CERKL, CFH, CNGB3, CRB1, DNM1L, 
EFEMP1, ELOVL4, FSCN2, GUCA1B, 
IMPG1, IMPG2,  IRX1, KCNJ13, PROM1, 
PRPH2, RAX2, RBP3, RDH12, RDH5, 
RLBP1, RP1L1, RPGR, RPGRIP1, RS1, 
TIMP3 Regions no codificants inclo-
ses: tots els introns d’ABCA4, promo-
tor RPGRIP1

PREU
A partir de 825€. Per conèixer les opcions que 
millor s’ajustin a les seves necessitats posi’s en 
contacte amb nosaltres.

RESULTATS
Se entregará un informe genético detallado que 
incluirá las variantes genéticas identificadas y el 
consejo genético. Esta información está respal-
dada por estudios bibliográficos exhaustivos y 
análisis de bases de datos y, especialmente, por 
nuestra experiencia de 25 años de investigación 
en la genética de las enfermedades hereditarias 
de la visión. El test se iniciará al efectuar el pago, 
y cuando se haya recibido el consentimiento in-
formado firmado y la muestra. El plazo de entre-
ga del informe es entre 12 y 14 semanas después 
de cumplir las condiciones anteriores. 

METODOLOGIA
L’estratègia diagnòstica es basa en la seqüencia-
ció automatitzada de DNA en plataformes HiSeq 
2000 Illumina, especialment dissenyades per a 
aquest tipus d’anàlisi d’alt rendiment. Els nos-
tres panells han estat dissenyats per prioritzar 
les regions genòmiques relacionades amb les 
patologies oculars hereditàries que s’indiquen 
en aquest text. Les variants puntuals patogèni-
ques es verifiquen per seqüenciació Sanger, es 
comprova que la seva freqüència en la població 
control sigui inferior al 1% i que compleixin amb 
les prediccions de patogenicitat seguint els al-
goritmes bioinformàtics establerts (SIFT, LRT, 
MutationTaster, PolyPhen2, CADD i NetGene2).

RECOMANAT PER
Es recomana aquest test quan les dades clíni-
ques indiquen algunes de les patologies esmen-
tades anteriorment i no hi dubtes sobre la iden-
titat clínica. Aquest panell forma part del Panell 
Complet de Distròfies de Retina i altres patolo-
gies oculars i ofereix un rendiment diagnòstic 
elevat perquè inclou tots els gens coneguts que 
causen aquestes malalties i perquè la metodolo-
gia utilitzada permet identificar algunes altera-
cions genòmiques estructurals que són difícils 
de detectar en altres tipus d’assajos.


