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Teste para Doenças Poligênicas (PGT-P)
Os distúrbios poligênicos são doenças causadas por
alterações genéticas em mais de um gene. O Teste
Genético Pré-Implantação para Doenças Poligênicas
(PGT-P) é um teste genético realizado em biópsias de
embriões, projetado especificamente para identificar o
risco de certas doenças poligênicas em embriões.
Exemplos de distúrbios poligênicos disponíveis para
triagem incluem.:
- Carcinoma
- Esquizofrenia
Basocelular
- Diabetes Tipo 1
- Melanoma Maligno
- Diabetes Tipo 2
- Câncer de Testículo
- Câncer de Próstata
– Hipercolesterolemia
-Ataque Cardíaco
- Doença arterial
- Hipertensão
coronária
- Câncer de mama
Qual é o benefício do PGT-P?
O LifeviewTM PGT-P é usado para identificar o risco ao
longo da vida de cada embrião de desenvolver certas
condições. Este teste foi projetado para detectar várias
condições ao mesmo tempo. Todos os riscos de
doença para cada embrião estão unidos em um único
número: The Embryo Health Score (EHS) ou Pontuação
de Saúde do Embrião. A pontuação EHS pode ser usada
para comparar o risco geral de doença entre embriões
para ajudar você e seu médico a decidir quais
embriões selecionar para transferência e em que
ordem. Estima-se que embriões com pontuações mais
altas de saúde embrionária apresentam menor risco
geral de doenças.
Todos os casais podem se beneficiar do LifeViewTM PGT-P.
Qualquer pessoa pode considerar o uso de LifeViewTM PGTP, especialmente se já tiver um plano para incluir um
estudo de aneuploidia (PGT-A) em seu plano de
fertilização in vitro, ou se tiver um histórico pessoal ou
familiar de uma doença poligênica, como diabetes tipo 1,
câncer de mama ou esquizofrenia.
Quão preciso é o LifeViewTM PGT-P?
O LifeViewTM PGT-P é uma ferramenta de estudo usada
para ajudar a selecionar quais embriões transferir e em
que ordem. A seleção entre irmãos usando a
pontuação EHS foi validada para reduzir a incidência
da doença em até 72% para algumas condições.
Para resultados detalhados específicos para cada
condição e história familiar, visite:
www.lifeview.net

Qual é o processo de LifeViewTM PGT-P?
Um aconselhamento genético está incluído sem custo
extra para revisar o processo e detalhar os benefícios e
limitações do LifeViewTM PGT-P. Amostras de saliva
materna e paterna são coletadas junto com amostras
de biópsia de cada embrião. Um relatório é enviado ao
seu médico em até 14 dias após o recebimento das
amostras.
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O PGT-A está incluído no LifeViewTM PGT-P?
Sim. O LifeViewTM PGT-P inclui um estudo de aneuploidia,
conhecido como PGT-A, sem custos adicionais. O PGT-A
pode ser incluído sem a necessidade de biópsias,
amostras ou procedimentos adicionais.
O LifeViewTM PGT-P pode ser expandido para
incluir outros tipos de estudos?
O LifeViewTM PGT-P também pode ser expandido para
incluir PGT-M (teste para doenças monogênicas), PGTSR (teste para rearranjos estruturais) ou M2 (avaliação
do risco de aborto genético do embrião). Biópsias
embrionárias adicionais não são necessárias.
A quem posso fazer perguntas sobre
LifeViewTM?
Um aconselhamento genético está incluído no
LifeViewTM sem nenhum custo extra. Peça a sua equipe
de fertilização in vitro um encaminhamento para uma
sessão virtual de aconselhamento genético.
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