Trombo
A inovação da genética para o estudo da trombofilia

Porquê TromboNIM®
O teste genético mais atualizado e amplo do mercado
para o estudo da trombofilia hereditária:
• Análise de 24 variantes genéticas.
• Estudo de genes implicados nas vias convencionais
e alternativas que podem gerar a trombose.

Informação clínica elaborada para dar suporte ao especialista:
• Estimativa otimizada do risco para trombose:
- Estudo de um número elevado de variantes genéticas
para uma estimativa adequada.
- Interpretação clínica dos resultados, através do
estabelecimento de uma estimativa de risco, baseada
em critérios quantitativos e específicos de cada uma das
posições genéticas analisadas.
- Estimativa do risco adequada para as características
e frequência de cada uma das variantes genéticas
identificadas.
- Explicação sobre o efeito estimado baseado no
conhecimento atual de cada uma das variantes
identificadas.
• Nomenclatura atualizada em função das recomendações
das diretrizes internacionais.

A melhor estratégia para
a prevenção da trombose
De mãos dadas com a NIMGenetics, empresa líder no diagnóstico genético.

Trombofilia
O que é?
Condição caracterizada por uma
predisposição clínica à trombose ou pela
presença de alterações nos genes que
regulam a hemostasia.
A trombofilia aumenta o risco de (1-2):
• Trombose venosa profunda
• Embolia pulmonar
• Acidente vascular cerebral
• Enfarte agudo do miocárdio
• Abortos espontâneos e outras
complicações obstétricas

Análise de 24 variantes em 18 genes associados a um aumento
do risco para trombose
FATORES GENÉTICOS(3-4)

Alterações nos genes que
codificam para:
• Factores de coagulação
• Proteínas implicadas na fibrinólise
• Proteínas plaquetárias
• Proteínas plasmáticas,
lipoproteínas, etc.

A trombofilia hereditária é responsável por mais da metade dos casos
de trombose(6).
A profilaxia mediante o controlo dos fatores de risco ambientais
tem uma importância vital para os pacientes(7).
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CONDIÇÕES DE RISCO(5)

Fatores individuais
• gravidez
• obesidade
• idade avançada
• tabagismo
Patologias associadas
• doença inflamatória crónica
• cancro
• diabetes
Fatores externos
• imobilização prolongada
Tratamentos
• contraceptivos orais
• ciclos de fertilização
• terapia de reposição hormonal

Trombo
Estudo genético da trombofilia hereditária
Fator V
Fator XI
Fator XII
Fator XIII
Fibrinogénio gamma
Protrombina

AB0
CYP4V2
PROCR
KNG1
SERPINE1 (PAI-1)
SERPINC1
ADRB2
GP6
MTHFR
LPL
SERPINA10
SLC44A2

Condições e envio da amostra:
• Tipo de amostra: 3-5 ml de sangue em EDTA ou amostra de saliva estabilizada
• Documentos necessários: Consentimento informado
Requisição médica
• Prazo de entrega do resultado: 15 dias úteis

A prevenção da trombose
está ao seu alcance

Quando está indicado um estudo genético para a trombofilia?
Antecedentes pessoais de doença tromboembólica:
• Trombose venosa profunda ou tromboflebite recorrente
• Tromboembolismo pulmonar
• Abortos recorrentes
Tratamentos com contraceptivos orais, tratamento de
reposição hormonal e ciclos de fertilização.

Antecedentes familiares de trombose venosa.
Outras condições de risco: gravidez, obesidade, tabagismo,
idade avançada, patologias associadas a trombofilia e
imobilização prolongada.
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