Teste de Aneuploidias
Espermáticas

45% das causas de infertilidade masculina são desconhecidas, sendo
que 15-30% delas se devem a fatores genéticos.
O Teste SAT analisa nos espermatozoides a presença de um número anormal dos cromossomos com maior
incidência nas causas de aborto.
• Os cromossomos 13, 18, 21, X e Y são os mais
frequentemente envolvidos com causas de aborto e
descendência afetada por síndromes cromossômicas.

• Com um prognóstico reprodutivo mais preciso é
possível desenvolver condutas para aumentar as chances
de sucesso no tratamento de reprodução assistida.
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*Quanto menor a concentração espermática, maior a incidência de alterações cromossômicas
N O RMO ZO O SPERMIA
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A Igenomix realiza o teste de análise de alterações cromossômicas espermáticas pela metodologia de hibridação in situ fluorescente (FISH).
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FRAG

Teste de Fragmentação
do DNA Espermático

ESTUDO DA PORCENTAGEM DE FRAGMENTAÇÃO DO DNA NOS ESPERMATOZOIDES
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A fragmentação do DNA espermático pode ser a causa da
infertilidade masculina, mesmo quando existe um
espermograma com todos os parâmetros dentro da
normalidade.
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BENEFÍCIOS DA INTEGRIDADE DO DNA ESPERMÁTICO

O Teste FRAG é um recurso para o aconselhamento genético
personalizado sobre a fertilidade do casal antes do tratamento de
reprodução humana. Seu uso pode ajudar a uma conduta para:
•Elevação das taxas de gravidez
•Redução do risco de abortamento

A fragmentação do DNA
espermático em muitos
casos pode ser tratada
para a melhora da
qualidade seminal.

A Igenomix realiza o teste de DNA espermático por duas metodologias: SCD (dispersão de cromatina espermática) e TUNEL.
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