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Sindromul Bardet-Biedl

DEFINITIE: 

Sindromul Bardet-Biedl (BBS) este o ciliopatie (boala genetică ce afecteaza cilii celulelor, 
structurile de ancorare ale acestora, corpurile bazale,  sau funcția ciliară) cu implicare 
multisistemică.

PREVALENTA: in Europa este estimata la 1/125.000 – 1/175.000 

ASPECTE CLINICE: 

 Boala se caracterizează printr-o combinație de semne clinice: obezitate, retinopatie 
pigmentară, polidactilie post-axială, surditate, rinichi polichistic, hipogenitalism și dizabilități de 
învățare, multe dintre ele apar la câțiva ani după debutul bolii. 

Expresia clinică este variabilă, dar majoritatea pacienților manifestă majoritatea semnelor 
clinice în cursul bolii. 

Retinopatia pigmentară este singurul semn clinic constant după copilărie. 

Poate fi asociat cu mai multe alte manifestări : diabet, hipertensiune arteriala, cardiopatie 
congenitală și boala Hirschsprung

ASPECTE GENETICE: 
Spectrul clinic larg observat este asociat cu eterogenitate genetică semnificativă. Până în 
prezent, mutațiile din 14 gene diferite (BBS1 până la BBS14) au fost identificate ca fiind 
responsabile pentru acest fenotip. Aceste gene codează proteinele implicate în dezvoltarea și 
funcționarea cililor primari. Absența sau disfuncția proteinelor BBS determină anomalii ciliare în 
organe, cum ar fi rinichiul sau ochiul. 

Cu toate acestea, relația dintre simptome și disfuncția ciliară rămâne necunoscuta pentru unele 
dintre manifestările clinice ale BBS.

 Tulburarea este transmisă în principal într-o manieră recesivă autosomală, dar în unele cazuri 
a fost raportată transmiterea oligogenică.

DIAGNOSTICUL  poate fi confirmat prin analize moleculare, permițând consiliere genetică 
adecvată pentru membrii familiei și posibil diagnostic prenatal.

TRATAMENTUL – necesita abordare multidisciplinara



PROGNOSTIC: Anomaliile renale sunt principalele afectări care pun în pericol viața, deoarece 
pot duce la insuficiență renală în stadiu final și pot necesita transplantul renal. 

Pierderea progresivă a vederii din cauza distrofiei retiniene, împreună cu deficitul intelectual 
moderat (atunci când este prezent), anomaliile comportamentale, hipomimia și obezitatea pot 
afecta viața socială a acestor pacienți.

Fig.1 : Polidactilie post-axiala in cadrul sindromului Bardet-Biedl

Sursa : https://emedicine.medscape.com/

Fig.2 : Facies in cadrul sindromului Biedl-Bardet 

Sursa : https://www.fdna.com/blog/tyler-laurens-journeys-bardet-biedl-syndrome/



Fig.3 : Rinichi polichistic in cadrul sindromului Bardet-Biedl 

Sursa : https://www.jci.org/articles/view/37041/figure/3

Sursa text : https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=EN


