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1 | ÚVOD
Vážený pane, vážená paní,
právě jste si zakoupil/zakoupila odběrovou soupravu k anonymnímu testu otcovství
P-TEST.
V této brožuře jsou zodpovězeny nejčastější otázky, které se vztahují k tomuto
tématu. Pokud Vám vyplynou po jejím přečtení další dotazy, rádi Vám je zodpovíme.
V této soupravě najdete veškeré pomůcky pro odběr biologického materiálu,
který je nutný pro genetický test otcovství. Je zapotřebí odebrat povrch sliznice
dutiny ústní pomocí speciálního kartáčku u otce dítěte (resp. domnělého otce dítěte),
dítěte a nejlépe ještě matky dítěte. Odebrané vzorky nám odešlete co nejdříve po odběru
poštou (nejlépe jako doporučenou zásilku). Pokud vzorky neodešlete ihned, uchovávejte
je prosím v lednici až do odeslání. Je to důležité pro kvalitu vyšetření.
Výsledek vyšetření je hotov do 5 pracovních dnů od přijetí Vašich vzorků. Všechny tyto
údaje jsou podrobně diskutovány v této brožurce, v části OTÁZKY A ODPOVĚDI. Vlastní
vyšetření je zahrnuto v ceně soupravy P-TEST. Přečtěte si pečlivě NÁVOD K ODBĚRU
VZORKU PRO DNA TEST, který je umístěn na konci brožury.
Odběr je velmi jednoduchý, lze jej dobře provést sám sobě, dítěti, popř. jiným osobám.
Připomínáme, že výsledkem anonymního testu otcovství je informace, kterou nelze použít
ve smyslu znaleckého posudku.
Jsme rádi, že jste si zakoupili náš P-TEST a přejeme Vám, aby Vás výsledek DNA testu,
který Vám provedeme, potěšil.

Stručný popis DNA testů otcovství
K určení, zda muž je či není biologickým otcem dítěte, je zapotřebí odebrat vzorky
buněk obsahující DNA (deoxyribonukleovou kyselinu) přinejmenším od muže a dítěte,
ale nejlépe ještě od matky dítěte. K získání zdroje buněk není zapotřebí odebírat
krev, odběr je proveden bezbolestně stěrem na vnitřní straně dutiny ústní jemným
stěrovým kartáčkem. Na kartáčku se zachytí buňky, které poslouží jako zdroj DNA.
Porovnáváním určitých oblastí DNA vyšetřovaných osob je možné otcovství naprosto
vyloučit nebo naopak potvrdit s velmi vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou.
O jednotlivých možnostech určení otcovství je detailně pojednáváno v dalších částech této
informační brožurky.
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Možnosti testů otcovství
Testování otcovství pomocí vyšetření DNA je dnes nejmodernější a nejpřesnější způsob,
jak zcela vyvrátit nebo potvrdit s vysokou jistotou otcovství k dítěti. Od sérologických testů
se na konci 90. let začalo upouštět, protože měly malou průkaznou hodnotu a neposkytovaly
dostatečně přesný výsledek. Naopak pomocí DNA testů je možné otcovství prokázat
s pravděpodobností hraničící s jistotou.

Anonymní test otcovství
Anonymní DNA testy otcovství jsou určeny především pro ty klienty, kteří chtějí
z jakýchkoliv důvodů ověřit biologické otcovství muže k dítěti. Protože se jedná o anonymní
testování, výsledná informace je určena jen jim a nemá právní hodnotu v případném
soudním sporu. Pokud se však spor o otcovství bude řešit u soudu, klient ví dopředu, jaké
jsou výsledky DNA testů a může podle nich dále řídit svůj další postup. V mnoha případech
znalost výsledků může zabránit soudnímu projednávání a zbytečným výlohám.
Slovo anonymní znamená, že o testy může požádat kdokoliv, bez toho, že někdo
kontroluje totožnost žadatele o vyšetření a původ vzorků. Žadatel nepřijde do osobního
kontaktu s nikým, kdo vyšetření zajišťuje a provádí, pokud sám nechce. Žadatel sám zařídí
odběr vzorků od sebe a dalších osob nutných k vyšetření.
Vlastní odběr je velmi jednoduchý a spočívá ve stěru sliznice dutiny ústní jemným
kartáčkem podle přehledného návodu. Identita žadatele o vyšetření zůstává zcela
v anonymitě, předání vzorků k vyšetření je provedeno korespondenčním způsobem (poštou).
Následné předání výsledků vyšetření žadateli je buď pomocí našeho zabezpečeného www
portálu nebo doporučenou zásilkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
Způsob vyšetření otcovství je totožný, ať jsou pro vyšetření k dispozici všechny tři
osoby, kterých se otcovství týká (domnělý otec, matka, dítě), nebo jen dvě osoby (domnělý
otec, dítě). Prvnímu případu (domnělý otec, matka, dítě) říkáme tříčlenný test otcovství,
druhý případ (domnělý otec, dítě) se označuje jako dvoučlenný test otcovství. Tyto dva
případy se neliší technikou vyšetření ani cenou, liší se jen spolehlivostí výsledku vyšetření.
Jedná-li se o tříčlenný test otcovství, výsledek je poněkud spolehlivější, proto je lépe volit
tuto variantu, je-li pro klienta možná.
Protože anonymní testování otcovství s sebou nese mnoho různých aspektů a vyvolává
mnoho různých otázek, shrnuli jsme nejčastější z nich do částí OTÁZKY A ODPOVĚDI.

p-test all inclusive | 6

Ochrana soukromí a osobních údajů
Zasláním vzorků k vyšetření dává klient souhlas se zpracováním údajů, které uvede na
průvodce vzorků. Jedná se o nezbytnou formalitu vyplývající z dikce zákona 101/2000Sb.
O ochraně osobních údajů. Zpracováním údajů se rozumí nezbytné základní úkony, jako
je zápis dat do databáze a jejich uchování po dobu jednoho roku (viz dále o možnostech
dovyšetření nebo dodatečného vyžádání laboratorního protokolu). Po této době jsou data,
včetně výsledků vyšetření, skartována a nelze je dohledat. Je zcela samozřejmé, že jakékoliv údaje o klientech jsou přísně důvěrné a nebudou nikomu v žádné formě poskytnuty.
Data jsou důvěrná i uvnitř společnosti GENERI BIOTECH, kde k nim mají přístup jen ti
pracovníci, kteří se bezprostředně zabývají operacemi s nimi, ale už ne ti, kteří provádějí
vlastní testování, anebo jiní pracovníci společnosti. GENERI BIOTECH používá vzorky, které
dostane od svých klientů, zásadně jen na testování otcovství a nezjišťuje jakékoliv jiné
znaky na DNA. DNA poskytnutou klienty uchováváme v GENERI BIOTECH po dobu jednoho
roku od odeslání výsledku a za žádných okolností není použita k jiným účelům. Po uplynutí jednoho roku se DNA klientů protokolárně ničí. Všechny postupy vedoucí k ochraně
soukromí a osobních dat jsou v GENERI BIOTECH dodržovány podle směrnic a pracovních
postupů v rámci akreditace a certifikace.
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2 | O TESTECH
2.1. | Otázky a odpovědi
Následující text je přehledem otázek, které se v souvislosti s anonymním DNA
testováním otcovství vyskytují nejčastěji. V odpovědích můžete nalézt většinu informací,
které Vám mají pomoci v rozhodnutí, zda test objednat či ne. Na následujících stránkách se
snažíme odpovědět na všechny dotazy, které Vás mohou zajímat.
I když jsme se snažili vybrat i málo četné dotazy, může se stát, že problém, který
chcete řešit, není v textu obsažen: v tom případě nás kontaktujte a my se pokusíme Vaši
specifickou otázku zodpovědět.
•

Pro koho jsou testy určeny?
Anonymní DNA testy otcovství jsou určeny pro ty klienty, kteří si chtějí z jakýchkoliv
důvodů ověřit skutečné (tj. biologické) otcovství muže k dítěti. Protože se jedná
o anonymní testování, výsledná informace je určena jen jim a nemá právní hodnotu pro
případné soudní projednávání. Pokud však spor o otcovství spěje k soudnímu řešení,
klient je dopředu informován, jaké jsou výsledky DNA testů a může v mnoha případech
zabránit nepříjemnému soudnímu projednávání a zbytečným výlohám. To bývá zřejmě
i převažujícím motivem, proč si testy nechat provést. I když ve Vaší situaci třeba nehrozí tak
závažné vyústění, jako je soudní projednávání, platí zde naše motto: „dáme Vám jistotu...“
•

Co obsahují all inclusive testy?
Soupravy P-TEST all inclusive obsahují odběrové pomůcky k odběru vzorků a certifikát
k bezplatnému provedení testu. Se soupravou si klient předplácí i vlastní test. Soupravy
P-TEST all inclusive jsou dostupné ve 4 provedeních:
1. P-TEST all inclusive O-D je určena pro odběr a test 2 vzorků v kombinaci otec – dítě
2. P-TEST all inclusive O -D-M je určena pro odběr a test 3 vzorků v kombinaci otec
– dítě – matka
3. P-TEST all inclusive O-D-D je určena pro odběr a test 3 vzorků v kombinaci otec
– 2 děti
4. P-TEST all inclusive O -D-D-M je určena pro odběr a test 4 vzorků v kombinaci
otec - 2 děti – matka
•

Co udělat při odběru vzorků?
Souprava P-TEST obsahuje vše potřebné k provedení odběru vzorků a jejich odeslání
k vyšetření. Než přistoupíte k odběru, pozorně si prosím přečtěte následující řádky.
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Udělejte následující kroky:
proveďte odběr vzorků z dutiny ústní u osob, jejichž vzorky jsou potřeba k vyšetření.
Pokyny k odběru jsou v detailním návodu.
POZOR: Před odběrem každého vzorku nejprve zapište název odebíraného vzorku
do tabulky na kartičce B průvodky a pak teprve proveďte odběr do zkumavky
s číslem, které odpovídá popisu vzorku na průvodce. Odběrové nádobky nesou
označení číslem a čárovým kódem, už je nepopisujte.
Buďte si jistí, že vzorky odebraných osob skutečně odpovídají popisu vzorků na
průvodce.
2. vyplňte části A a B PRŮVODKY VZORKŮ. Pečlivě se seznamte s rozdílem mezi zamítnutím nebo souhlasem s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu.
3. do obálky s naší adresou obsažené v soupravě P-TEST vložte:
•
odebraný biologický materiál (kartáčky ve zkumavkách)
•
vyplněné části A a B kartiček PRŮVODKA VZORKŮ
4. zásilku odešlete co nejdříve, nejlépe doporučeně. Pokud odebrané vzorky ihned
neodešlete, uložte je v lednici.
1.

Nezapomeňte vyplnit obě kartičky (A i B) PRŮVODKY VZORKŮ. Ponechte si klientskou
kartu, na které jsou uvedeny údaje nutné pro vstup k Vašim výsledkům z výsledkového
portálu.
Zásilka musí obsahovat tyto náležitosti:
a)
odebrané vzorky
b)
vyplněné kartičky (A i B) PRŮVODKY VZORKŮ
•

Co je vlastně výsledkem vyšetření?
V zásadě jsou možné 2 typy výsledků:
1. možnost: naprosto jistě se prokáže, že muž není otcem dítěte. Tento výsledek je naprosto nezpochybnitelný a otcovství je jednoznačně vyloučeno.
2. možnost: muž je otcem dítěte s pravděpodobností překračující 99,99 % (u tříčlenného testu otcovství), popř. překračující 99,8 % (u dvoučlenného testu otcovství). Tato pravděpodobnost je ověřena výpočtem na základě výsledků testu. V jednotlivých případech bývá
skutečná pravděpodobnost potvrzení otcovství ještě daleko vyšší. Tato pravděpodobnost
vlastně vypovídá o pravděpodobnosti, s jakou se v populaci vyskytují muži se stejným
nálezem polymorfních znaků DNA. S takovým výsledkem lze označit muže jako otce dítěte.
•

Jaký je princip DNA testů?
DNA testy jsou prováděny pomocí špičkových molekulárně genetických metod, kte-
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ré jsou dnes uplatňovány např. i v kriminalistice. V těchto vyšetřeních se zkoumá shoda
v některých polymorfních znacích v sekvenci DNA u testovaných osob. Jako polymorfní znaky jsou využívány tzv. mikrosatelitové oblasti, které jsou vysoce polymorfní a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu. Štětičky kartáčku, kterým byla setřena ústní sliznice,
obsahují buňky, které se běžně u každého člověka uvolňují ze sliznice do slin. Z těchto štětiček
(i když se na první pohled zdá, že jsou „čisté“ a nic neobsahují) jsou v laboratoři uvolněny
buňky a z nich je dále izolována DNA.
DNA (deoxyribonukleová kyselina) je jako nositelka dědičnosti pro každého jedince
naprosto specifická a znaky, které obsahuje, se dědí z rodičů na děti. DNA se v dalším
kroku použije v polymerázové řetězové reakci (PCR), po jejímž provedení je možné polymorfní úseky DNA porovnávat mezi sebou u dítěte a údajného otce. Při testech se zkoumá
standardně 16 takovýchto polymorfních znaků, aby bylo dosaženo vysokého stupně
spolehlivosti výsledku.
•

Chci koupit soupravu P-TEST all inclusive, abych nemusel posílat platbu za test zvlášť,
ale můj případ je složitější – jedná se o test 2 mužů a dítěte. Takovou kombinaci nemáte v nabídce. Jak postupovat?
V těchto individuálních případech je nutné se domluvit, nejlépe telefonicky.

•

Chci provést test co nejvíc tajně a anonymně. Aby nebylo nikde číslo mého účtu za
poslání peněz za provedení testu, chci koupit soupravu P-TEST all inclusive. Ale pokud
mně ji pošlete na dobírku, je moje tajemství prozrazeno!
Kupte si ji u nás osobně buď v Hradci Králové nebo v Praze. Platba proběhne na místě
a tajemství bude zachováno!
•

V nabídce máte některé soupravy P-TEST v ceně několik set korun a jiné za několik tisíc.
Nemůžu se v tom vyznat. Na co je která souprava?
Dělení je jednoduché: Všechny soupravy P-TEST obsahují odběrové pomůcky a liší se
počtem sad, podle toho, kolik osob se má odebírat. Se soupravami označenými jako P-TEST
se jen odeberou vzorky, ale provedení vlastního testu otcovství je nutné zaplatit zvlášť.
Zatímco soupravy P-TEST all inclusive poslouží nejen k odběru vzorků, ale test je už předplacen. Proto ten rozdíl v cenách samotných souprav P-TEST a P-TEST all inclusive.
Kdo váhá, jestli si má test nechat provést, pro toho je vhodné koupit jen P-TEST a pak
se rozhodnout.
Kdo je rozhodnut, že test absolvuje, tomu lze doporučit P-TEST all inclusive.
•

Kolik polymorfismů testujete a jakou vyhodnocovací metodou?
Jak již bylo uvedeno výše, standardně testujeme 16 vysoce polymorfních oblastí
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genomu (plný test). Po provedení multiplexní PCR probíhá v automatickém genetickém
analyzátoru separace amplifikovaných alel na bázi kapilární elektroforézy. Na závěr je
provedeno vyhodnocení velikosti alel. Této metodě se říká fragmentační analýza.
Na základě znalosti typu alel u vyšetřovaných osob je vyhodnoceno, kterou alelu dítě
získalo od matky (u tříčlenného testu otcovství) a jestli druhá alela dítěte může pocházet
od otce. U dvoučlenného testování se zkoumá, jestli se otec i dítě shodují alespoň v jedné
alele. Pokud u všech vyšetřovaných polymorfismů ano, pak je mezi otcem a dítětem
s vysokou pravděpodobností (vyšší než 99,8 %) biologický vztah. U dvoučlenného testování
v kombinaci otec-syn v některých případech používáme pro upřesnění výsledku ještě
dalších 16 Y-polymorfismů (což se neprojeví na výsledné ceně pro klienta), tedy celkem 32
polymorfismů.
•

Jak se odebírá vzorek pro DNA testy?
Odběr vzorku je velmi jednoduchý a nevyžaduje žádnou odbornou průpravu ani znalosti. Je založen na stěru jemným kartáčkem na vnitřní straně dutiny ústní. Tento odběr
provádí žadatel sám u sebe i u dítěte. Podrobné pokyny jsou v návodu k odběru.
•

Od kterých osob je nutné odebrat vzorek, aby mohly být DNA testy provedeny?
Přinejmenším od dítěte a od domnělého otce dítěte (jsou-li pro DNA testy k dispozici
jen otec a dítě, toto vyšetření označujeme jako dvoučlenný test otcovství). Pokud je pro
vyšetření k dispozici i vzorek od matky dítěte, vyhodnocení výsledků je ještě přesnější.
V některých případech však vzorek matky dítěte není možné odebrat a je tedy nutné provést
vyšetření bez něj. Cena celého vyšetření je v obou případech stejná.
•

Četl jsem, že DNA lze získat i z jiných materiálů. Mohou se tedy k vyšetření použít jiné
vzorky než stěr z dutiny ústní? Např. vlasy (sperma, zubní kartáček, kapesník, nedopalek
cigarety…)?
Technicky je to proveditelné, ale naše společnost zásadně provádí vyšetření jen ze stěrů
dutiny ústní, pro které má vypracovány laboratorní metody. U výše vyjmenovaných zdrojů
biologického materiálu lze předpokládat, že byly získány nelegálním způsobem. Tyto materiály pro anonymní testování otcovství odmítáme.
•

Liší se cenově vyšetření, jsou-li k dispozici vzorky 3 osob (otec – matka - dítě) nebo jen
2 osob (otec - dítě)?
Pro variantu plného testu se cena neliší. Cena celého vyšetření je v obou případech
stejná. Liší se jen spolehlivost výsledku v případě, když je otcovství potvrzeno. V případě
vyloučení otcovství se spolehlivost nijak neliší.
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•

Kdo provádí DNA testy a jak je zaručeno, že se nikdo nedozví nejen výsledek testu, ale
ani že jsem si nechal testy vůbec provést?
Anonymní DNA testy otcovství jsou prováděny zcela anonymně, tzn. nikdo neověřuje,
zda klient užívá ve styku s námi své jméno. Ve všech laboratorních postupech je každý
vyšetřovaný vzorek zpracováván pod kódem. Laboratorní personál nepřichází do styku se
jmény. Jména, adresy a výsledky jsou přísně důvěrné informace podléhající ustanovením
zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, se kterými přicházejí do styku jen
pracovníci pověření administrativní prací související s testováním otcovství. Všichni jsou
zavázáni mlčenlivostí.
Veškeré materiály týkající se vyšetření jsou skartovány po jednom roce od odeslání
výsledku. Samotné laboratorní testování je prováděno pod vedením zkušených pracovníků
v molekulární genetice s dlouholetou praxí v oboru.
•

I přes všechna ujištění o anonymitě vyšetření nechci, aby se kdekoliv ocitlo moje jméno
v souvislosti s testováním otcovství. Jak mám postupovat?
Pokud trváte na tom, aby Vaše identita zůstala zcela neznámá, učiňte tyto kroky při
vyplňování PRŮVODKY VZORKŮ:
1. nevyplňujte jméno a příjmení
2. nevyplňujte adresu
3. v PRŮVODCE VZORKŮ zvolte umístění úplného výsledku na výsledkovém portálu
Po splnění těchto kroků není nikdo schopen zjistit vaši identitu.
•

Jak starému dítěti mohu odebrat vzorek?
Na věku dítěte nezáleží, způsob odběru stěrovým kartáčkem v dutině ústní je velmi
jemný. Přesto je potřeba dbát u velmi malých dětí zvýšené opatrnosti.
•

Žádají i ženy o provedení DNA testů nebo je to jenom záležitost mužů?
Ano, ženy žádají o vyšetření zhruba stejně často jako muži.

•

Je pro stanovení otcovství nutné odebrat také vzorek od matky dítěte?
V některých případech není odběr u matky dítěte možný, a proto jsou testy koncipovány
tak, aby je bylo možné provést i bez vzorků od matky (jedná se pak o dvoučlenné testy
otcovství). Nevýhodou je jen o něco nižší pravděpodobnost otcovství při potvrzujícím
výsledku.
•

Udělala jsem velkou životní chybu a nevím, kdo je otcem mého dítěte, které se má
teprve narodit. Může být provedeno vyšetření otcovství v těhotenství?
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Naše předpisy takové vyšetření vylučují. Pro odběr plodové vody nebo choriových klků
(jako zdroje DNA plodu) je zapotřebí souhlas lékaře - genetika. Ten jej může udělit jen
při podezření na vážnou dědičnou poruchu u dítěte. I kdyby k takovému odběru došlo
a vyšetření otcovství bylo skutečně provedeno, pak by to bylo tehdy, kdy už nelze provést
přerušení těhotenství, pokud by si to matka dítěte přála. Navíc vyšetření otcovství
v těhotenství je z etického hlediska velmi sporné.
•

Moje lékařka mě informovala, že k vyšetření otcovství je nutné, aby dítě mělo nejméně
jeden rok, zatímco vy uvádíte, že je lze provést kdykoliv. Také pochybovala o tom, že se
vyšetření neprovádí z krve ale ze slin.
Vaše lékařka má informace staré 15 až 20 let, tehdy se skutečně provádělo vyšetření
otcovství pomocí imunohematologického vyšetření krve a dítě mělo být skutečně staré
nejméně jeden rok. Molekulárně genetické metody tyto požadavky nemají a dítě se může
testovat ihned po narození. Vyšetření se neprovádí ze slin (i když by to bylo také možné),
ale ze stěru sliznice dutiny ústní.
•

Když vzorky z úst odeberu jeden den, mohu je odeslat až další den? Nebo ještě později?
Odebraný materiál z dutiny ústní podléhá zkáze, zvláště ponechá-li se delší dobu při
okolní teplotě. Proto vzorky co nejdříve odešlete, nejlépe na začátku týdne, aby zásilka
nebyla na cestě přes víkend. Pokud vzorky nemůžete odeslat, ponechte je v lednici, kde
mohou být i několik dní. Pokud je odběr správně proveden a kartáčky nejsou dlouho
vystaveny okolní teplotě (zvláště v létě), zpravidla na nich bývá dost materiálu vhodného
pro vyšetření.
•

Co mám dělat, kdyby se mi rozsypaly kuličky z odběrové zkumavky?
Proveďte odběr do zkumavky bez kuliček. Rozhodně nesmíte odsypat kuličky ze
zkumavky, ve které je už odebraný vzorek.
•

Jak dlouho mi vydrží nepoužité odběrové pomůcky?
Jakkoliv dlouhou dobu, pokud nerozbalíte obal kartáčků. Pro stěr z dutiny ústní lze kartáčky použít kdykoliv, pokud není jejich obal poškozen. Pozor však na časové omezení předplaceného testu. Vzorky k testu je nutné odeslat nejpozději do 2 let od zakoupení soupravy.
•

Na PRŮVODCE VZORKŮ máte kolonku pro podpis. Není to v rozporu s anonymitou
vyšetření?
Podpis má jen dotvrzovat, že náš klient skutečně ví, co od vyšetření očekávat. Jméno,
adresa ani podpis nemusí být Vaše, jste-li v choulostivé situaci a obáváte-li se uvádět
jakékoliv vlastní údaje. Navíc se po jednom roce u nás všechny materiály skartují.

p-test all inclusive | 13

•

Proč nabízíte jen zaslání výsledku poštou nebo stažení na výsledkovém portálu, ale
nenabízíte odeslání e-mailem? To se mně zdá jako nevýhoda.
Odpověď je jednoduchá – kvůli zabezpečení dat. Data posílaná běžným e-mailem jsou
nejsnadněji zneužitelná. Náš výsledkový portál používá stejný typ zabezpečení jako banky
a předání úplného výsledku je chráněno podobně jako platební příkaz v elektronickém
bankovnictví.
•

Jakou mám záruku, že vyšetření bylo provedeno kvalitně a že výsledek je pravdivý?
Naše laboratoře každoročně podstupují srovnávací testy kvality. Klient si navíc může
vyžádat laboratorní protokol o svém vyšetření s detailními výsledky a např. jej předat nezávislému odborníkovi k posouzení. GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost a podléhá
každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je
také prakticky plněno.
•

Jak si vybrat ze široké nabídky testů otcovství na webu?
Na to nelze odpovědět, ale srovnejte si nabídku a ptejte se na několik otázek: provádí
testy sama firma nebo vzorky někam odesílá?, jak je vlastně firma velká? (z webové prezentace vypadá každá firma velká…), jaké vzdělání či atestaci mají pracovníci, kteří testy provádějí?, jakou certifikaci má firma?, kolik testů udělá firma do roka?, jak zachází se vzorky
a s důvěrnými daty?, co se stane s Vaší DNA po vyšetření?, pokud máte pocit nehodnověrnosti výsledku, můžete srovnat laboratorní výsledky dodané firmou s vyšetřením provedeným jinde?, poskytne Vám firma kdykoliv informace k případu, a to i po jeho ukončení?
Z reálného srovnání dostanete daleko méně vhodných poskytovatelů testování, než jich na
první pohled na internetu najdete.
•

Může se vyšetření nepovést?
Někdy zjistíme, že zaslané kartáčky obsahují málo DNA. Příčinou neúspěchu bývá
chybně odebraný nebo uskladněný vzorek sliznice dutiny ústní. Krátce po obdržení Vašich
vzorků už víme, jestli jsou vzorky dostatečně kvalitní. Pokud ne, žádáme klienta o nový
odběr. Potřeba nového testování nenavýší cenu testu.
•

Může se stát, že se vyšetření opozdí?
Pokud je nutné opakovat odběr, pak se vyšetření opozdí, protože čekáme na nové vzorky.
Ve zcela výjimečných případech se může výsledek opozdit, pokud je nesnadné konkrétní
případ vyhodnotit a musí být ještě vyšetřeny další polymorfní systémy, popř. některé
z nich opakovat. V těchto obtížných případech by spěch mohl být na úkor kvality výsledku –
výsledek předáváme klientovi, až je zcela jistě potvrzen. Tato situace je však zcela výjimečná.
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•

O vyšetření žádá otec mého dítěte (můj bývalý partner) a já jsem se rozhodla nechat si
také odebrat vzorek a tím mu vyšetření usnadnit. Mohu dostat kopii výsledku?
Bohužel ne, výsledek je předán pouze tomu, kdo vyšetření zadal, i když jej bylo dosaženo
s Vaší pomocí. Nezbývá než se domluvit s Vaším bývalým partnerem, že Vám kopii sám
poskytne. Z naší strany tomu ale nemůžeme nijak napomoci.
•

Je pravda, že pokud má domnělý otec dítěte bratra - dvojče, pak se nedá určit, kdo
z nich je otcem dítěte?
Ano, pokud jsou kandidáty na otcovství bratři - jednovaječná dvojčata, je to jediný
případ, kdy nelze ani molekulárně genetickými testy určit, který z nich je otcem. Platí to
však jen pro jednovaječná dvojčata, ta jsou totiž geneticky zcela identická (na rozdíl od
dvojvaječných dvojčat). V praxi však tento případ nehraje velkou roli, protože popsaná
situace je nepravděpodobná.
•

Může ovlivnit příbuznost testovaných osob výsledek?
Pokud jsou kandidátními otci osoby geneticky velmi blízké (týká se to hlavně kombinací
bratr-bratr a otec-syn), mají část alel vyšetřovaných polymorfismů stejnou, což může vést
k falešně pozitivnímu výsledku. Je to pochopitelnější na příkladu: jestliže domnělý otec
dítěte (A) zašle vzorek svůj a dítěte, ale skutečným biologickým otcem (B) je bratr domnělého otce A, pak bez znalosti alel matky může být nález alel u dítěte falešně interpretován
jako přítomnost alel domnělého otce A (protože oba bratři mají část alel stejnou) a výsledek nebude správný.
Případy, kdy jsou kandidátními otci osoby geneticky velmi blízké, nejsou tak vzácné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud se jedná o dvoučlenné testování (bez
vzorku matky), tam reálně připadá v úvahu nesprávná interpretace (viz kapitola HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A JEJICH INTERPRETACE). Existuje-li ve Vašem případě taková možnost,
prosím upozorněte nás na to.
•

Na základě výsledku DNA testů se rozhodnu žádat soud o zrušení otcovství (nebo
naopak o přiznání otcovství). Mohu použít Vaše výsledky?
K výsledku anonymního testu soud s velkou pravděpodobností nepřihlédne. K tomu
potřebujete posudek soudního znalce, který Vám také můžeme provést. Viz další informace
na www.otcovstvi-urceni.cz.
•

Rozhodl jsem se nechat si provést anonymní testy a podle výsledku možná i znalecký
posudek. Lze obě věci provést se stejnými vzorky?
Nelze, u anonymních testů si provádíte odběr vzorků sám, zatímco odběr pro
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vypracování znaleckého posudku musí provést znalec nebo jím určená osoba, aby byla
zaručena identita vzorků.
•

Mohu si v budoucnu „přiobjednat“ vyšetření dalšího muže, pokud byl už jiný muž vaším
dřívějším vyšetřením vyloučen?
Ano můžete, ale pouze do jednoho roku od získání výsledku předchozího vyšetření.
Cena této služby je uvedena v ceníku pod názvem „dodatečné testy otcovství“. Podobně si
lze dodatečně „přiobjednat“ vyšetření dalšího dítěte (dětí).
•

Co uděláte s mou DNA po vyšetření? Nebo se všechna spotřebuje pro vyšetření?
Ve velké většině případů je DNA nadbytek a po vyšetření zbude. Uchováváme ji po
dobu jednoho roku pro případná další vyšetření vyžádaná klientem (např. test u dalšího
dítěte nebo dalšího kandidátního otce). Po roce se vzorky protokolárně ničí. Jinými slovy,
teprve po roce považujeme případ za definitivně uzavřený, i když výsledky už rok znáte. Tato
jednoletá prodleva je jednoznačně ve prospěch klienta, protože v této době je také možné
si vyžádat laboratorní protokol z testování (např. pro posouzení jiným odborníkem nebo
srovnání s výsledky z jiného pracoviště atd.).

2.2. | Hodnocení výsledků a jejich interpretace
Tříčlenné testování otcovství
1. možnost: potvrzující výsledek
Při standardním použití 16 polymorfismů není nalezena v žádném polymorfismu
neshoda nebo maximálně 1 neshoda (tato neshoda je vysvětlována prokluzem jedné alely
v druhou, k tomuto jevu dochází asi v 1 případě z 50). Výsledek v obou případech je
s pravděpodobností vyšší než 99,99 % (možnost opačného výsledku nižší než 1:10.000).
2. možnost: vylučující výsledek
Při standardním použití 16 polymorfismů jsou nalezeny více než 2 neshody. Vyloučení
otcovství je v tomto případě úplné (možnost opačného výsledku je 0).
3. možnost (velmi vzácná): výsledek s obtížnou interpretací
K této výjimečné situaci dojde při nálezu 2 neshod. 2 neshody lze vysvětlit jako 2
prokluzy současně (velmi nepravděpodobné) a tedy případ interpretovat jako potvrzení
otcovství, nebo zcela opačně, tj. neshody považovat za 2 vylučující polymorfismy. Takovýto
nález je skutečně možný u geneticky podobných osob, tj. blízkých příbuzných. O tom viz
odstavec o testování příbuzných osob v části OTÁZKY A ODPOVĚDI.
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K tomuto jevu dochází zcela mimořádně. O tom, zda se přiklonit na stranu vyloučení
nebo potvrzení, rozhoduje typ nalezených nesouhlasných alel, ale i v případě potvrzení je
pravděpodobnost takovéhoto výsledku snížena na cca 98 % (možnost opačného výsledku
cca 1:50).

Dvoučlenné testování otcovství
1. možnost: potvrzující výsledek
Při standardním použití 16 polymorfismů není nalezena v žádném polymorfismu neshoda. Výsledek v tomto případě je s pravděpodobností vyšší než 99,8 % (možnost opačného výsledku nižší než 1:500).
2. možnost: vylučující výsledek
Při standardním použití 16 polymorfismů je nalezeno 2 a více neshod. Vyloučení
otcovství je v tomto případě úplné (možnost opačného výsledku je 0).
3. možnost (vzácná): výsledek s obtížnou interpretací
Pokud je nalezena 1 neshoda, pak lze výsledek obtížně interpretovat, protože pokud
nemáme k dispozici vzorek matky, nelze ověřit, jestli lze tuto neshodu vysvětlit prokluzem
jedné alely v druhou, nebo je-li to vylučující alela. Jedná se o analogii k 3. možnosti
u trojčlenného testování. V tomto případě doporučujeme získat ještě dodatečně vzorek
matky, pomocí jejíhož genotypu lze učinit jasný závěr. Pokud nastane tento případ, kdy
bude výsledek obtížně interpretovatelný a pokud se klientovi podaří získat vzorek matky
do roka od odeslání výsledku, případ dovyšetříme zdarma. K takovémuto nálezu dochází
jen zcela mimořádně.
Obecně platí, že tříčlenné testování otcovství je spolehlivější než dvoučlenné a pokud
má klient možnost volit tuto variantu, měl by jí dát přednost.
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3 | TERMÍN DODÁNÍ VÝSLEDKŮ A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ
•

•

•

•
•

Výsledek DNA testu otcovství je umístěn na zabezpečeném výsledkovém
portálu www.p-test.cz do 5 pracovních dnů od obdržení vzorků, pokud je
v PRŮVODCE VZORKŮ uvedeno, že klient s touto formou předání souhlasí.
Výsledek DNA testu otcovství je klientovi odeslán poštou do 5 pracovních dnů od
obdržení vzorků, pokud je v PRŮVODCE VZORKŮ uvedeno, že klient nesouhlasí
s předáním úplného výsledku přes výsledkový portál. Poštou bude výsledek
odeslán v doporučené zásilce do vlastních rukou výhradně jen adresáta na adresu
uvedenou v PRŮVODCE VZORKŮ.
Jestliže se v první fázi vyšetření zjistí, že ze zaslaných kartáčků nelze izolovat
DNA v kvalitě a množství nutném pro vyšetření, obrátíme se na klienta, popř. jej
požádáme, aby se s námi spojil.
Telefonické informace o průběhu konkrétního vyšetření z důvodu ochrany osobních
údajů nepodáváme.
Do jednoho roku od odeslání výsledku může klient požádat (s údaji z KLIENTSKÉ
KARTY) o dodatečné vyšetření další osoby (dalšího kandidátního otce nebo
dalšího dítěte) – viz ceník. V tom případě klientovi zašleme bez poplatku odběrové
pomůcky pro dodatečné vyšetření.

•

Co je to výsledkový portál
Výsledky naleznete na adrese www.p-test.cz v menu „výsledkový portál“. Poté, co klient
zadá na tomto zabezpečeném portálu svoje ID a přístupový kód (obojí najde na KLIENTSKÉ
KARTĚ), zobrazí se mu údaje k jeho testu v anonymizovaném tvaru: stav vyšetření, popř.
i jeho výsledek. Anonymizované výsledky jsou na portálu dostupné po dobu 30 dní po prvním přihlášení klienta, nejdéle však 1 rok od jejich přenesení na portál.
Informace k Vašemu vyšetření, které naleznete na výsledkovém portálu:
•
Jakmile obdržíme vzorky k vyšetření, založí se záznam a je započato s vlastním
vyšetřením. Tato informace je předána na výsledkový portál.
•
Po ukončení vyšetření je na výsledkový portál předána informace o výsledku
v anonymizovaném tvaru, tj. bez osobních údajů.
•
Pokud klient zvolil v PRŮVODCE VZORKŮ souhlas s umístěním úplného výsledku
vyšetření na výsledkovém portálu, může si úplný výsledek se všemi osobními údaji
stáhnout v PDF formátu na stejném místě.
Každý výsledek se zobrazuje samostatně. Výsledkový portál je zabezpečen obdobně
jako internetové bankovnictví.
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•

Co je to anonymizovaný výsledek
Je to taková forma údajů, ze kterých nelze vyčíst identitu klienta. Místo jména jsou
použity iniciály, není uvedena adresa atd.
•

Co je to úplný výsledek
Kromě anonymizovaného výsledku je možné stáhnout z portálu i úplný výsledek.
V dokumentu s úplným výsledkem jsou uvedeny údaje z PRŮVODKY VZORKŮ tak, jak je
klient zadal, tj. jméno, příjmení, adresa. Pro vyzvednutí úplného výsledku je nutné mít
zadané telefonní číslo, kam přijde SMS zpráva s kódem.
a) Pokud klient souhlasí s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém
portálu www.p-test.cz, výsledek vyšetření bude doručen jen na tento zabezpečený
portál. Tam si po zadání svého ID a přístupového kódu může klient stáhnout
a vytisknout kompletní výsledek svého vyšetření jako soubor v PDF formátu podepsaný
elektronickým podpisem (tzn., že tento dokument má váhu papírového originálu).
Tento dokument bude z portálu odstraněn automaticky 24 hodin po prvním stažení.
Z důvodu vysokého stupně zabezpečení bude klient při stahování dokumentu
s úplným výsledkem vyzván k zadání kódu, který je mu v té chvíli odeslán pomocí
SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, které zadal do průvodky vzorků.
b) Pokud klient nesouhlasí s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém
portálu www.p-test.cz - výsledek vyšetření bude odeslán písemně doporučeným
dopisem do vlastních rukou výhradně jen adresáta na adresu uvedenou v PRŮVODCE
VZORKŮ.
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4 | PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ PRŮVODKY VZORKŮ

PRŮVODKA
P R ŮV ODK A VZORKŮ
V ZOR K Ů

2231401

Jméno
Jméno aa příjmení
příjmení klienta:
klienta:

tuto
pošlete
tuto průvodku
průvodku pošlete
spolu
sevzorky
vzorky
spolu se

A

nemusíte uvádět, pokud souhlasíte s uvedením úplného
Adresa:
Adresa
Adresa:klienta:
výsledku na výsledkovém portálu

Jaroslav Novák

UU soutoku
soutoku 258
258
788
14
Rapotín
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Pro odebíranou osobu – před odběrem:
Alespoň 30 minut před odběrem stěru si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa, nekuřte.
Pro odebíranou osobu – před odběrem:
Alespoň 30 minut před odběrem stěru si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa, nekuřte.

Připravte si zkumavku: odšroubujte uzávěr a položte jej na stůl závitem nahoru. Odšroubovanou zkumavku nechejte ležet na stole.
1 Připravte
si zkumavku:
odšroubujte uzávěr a položte jej na stůl záNerozsypejte
přitom kuličky.
vitem nahoru. Odšroubovanou zkumavku nechejte ležet na stole.
přitom
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ku tak, aby se kartáček vešel do zkumavky. Nedotýkejte se při tom
štětiček.
Odstřihnutý kartáček ihned vložte do připravené zkumavky štětičkami dolů. Zkumavku zašroubujte. Kuličky musí zůstat ve zkumavce
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Pokud
odebrané vzorky ihned neodešlete, uložte je v lednici.

4

5
5
6
6

Pokud odebrané vzorky ihned neodešlete, uložte je v lednici.
Souprava obsahuje kartáčky, které lze pro stěr z dutiny ústní použít
kdykoliv, pokud není jejich obal porušen.
Souprava obsahuje kartáčky, které lze pro stěr z dutiny ústní použít
kdykoliv, pokud není jejich obal porušen.
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