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SOBRE LA SÍNDROME DE 
BARDET-BIEDL

La síndrome de Bardet-Biedl s’he-
reta seguint un patró mendelià 
autosòmic recessiu. És un desor-
dre congènit multiorgànic que 
es caracteritza principalment per 
pèrdua de visió progressiva, obe-
sitat i polidactília. En alguns casos 
també cursa amb alteracions en 
el desenvolupament intel·lectual i 
anomalies en els genitals. La seva 
freqüència poblacional oscil·la 
entre 1:140.000 i 1:160.000 indivi-
dus.

Panell de Síndrome de Bardet-Biedl

El panell de la síndrome de Bardet-Biedl de DBGen inclou l’estudi genètic de 24 gens 
identificats com a causants de la patologia. Aquest panell forma part del Panell Com-
plet de Distròfies de Retina i altres patologies oculars.

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

>> Síndrome de Alström
>> Síndrome de Bardet-Biedl
>> Síndrome de McKusick-Kau-
fman

GENS QUE S’ANALITZEN
ALMS1, ARL6, BBIP1, BBS1, BBS10, 
BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, 
BBS9, C8orf37, CEP19, CEP290, IFT172, 
IFT27, LZTFL1, MKKS, MKS1, SDCCAG8, 
TMEM67, TRIM32, TTC8, WDPCP

Región no codificante incluida: 
CEP290 c.2991+1655A>G

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

RESULTATS
Es lliurarà un informe genètic 
detallat que inclourà les variants 

genètiques identificades i el consell genètic. 
Aquesta informació està recolzada per estudis 
bibliogràfics exhaustius i anàlisis de bases de 
dades i, especialment, per la nostra experièn-
cia de 25 anys de recerca en la genètica de les 
malalties hereditàries de la visió.
El test s’iniciarà en efectuar el pagament, i quan 
s’hagi rebut el consentiment informat signat i 
la mostra. El termini de lliurament de l’informe 
és entre 12 i 14 setmanes després de complir les 
condicions anteriors.

METODOLOGIA

L’estratègia diagnòstica es basa en la seqüen-
ciació automatitzada de DNA en plataformes 
HiSeq 2000 Illumina, especialment dissenyades 
per a aquest tipus d’anàlisi d’alt rendiment. Els 
nostres panells han estat dissenyats per priorit-
zar les regions genòmiques relacionades amb 
les patologies oculars hereditàries que s’indi-
quen en aquest text.
Les variants puntuals patogèniques es verifi-
quen 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 algo-
ritmes bioinformàtics establerts (SIFT, LRT, Mu-
tationTaster, PolyPhen2, CADD i NetGene2).

RECOMANAT PER

Es recomana aquest test quan les dades clí-
niques indiquen algunes de les patologies es-
mentades anteriorment i no hi dubtes sobre la 
identitat clínica.

Aquest panell forma part del Panell Complet de 
Distròfies de Retina i altres patologies oculars 
i ofereix un rendiment diagnòstic elevat per-
què inclou tots els gens coneguts que causen 
aquestes malalties i perquè la metodologia uti-
litzada permet identificar algunes alteracions 
genòmiques estructurals que són difícils de 
detectar en altres tipus d’assajos.
 


