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Otázky týkající se anonymního principu stanovení otcovství.

Naše  společnost  v  loňském  roce  na  jaře  s  novinkou  na  českém  trhu  -  s
anonymním určováním otcovství. Tato služba vyplývá z molekulárně genetického
zaměření  naší  společnosti  a  z  laboratorně  technických  možností  výzkumné  a
diagnostické  části  společnosti.  Paternitní  testy  představují  svým  způsobem
vedlejší  produkt,  který  je  srovnatelný  po  technické  a  metodické  stránce  s
prenatálním  a  postnatálním  molekulárně  genetickým  vyšetřením  v  humánní
medicíně. 

Při plánování zavedení této služby na náš trh jsme vycházeli ze znalostí poptávky
po  paternitních  testech  v  zahraničí,  hlavně  USA a  západní  Evropě.  V  našem
běžném tisku lze občas narazit na informace o problematice paternitních DNA
testů na Západě, zvláště o velikosti poptávky. Např. v USA bylo provedeno jen v
loňském roce 200.000 takových vyšetření (neověřená zpráva z denního tisku).
Na Internetu lze snadno najít desítky firem, které paternitní DNA testy nabízejí.
Jednou z nich je např. britská společnost Identigene, která na svých webových
stránkách mimo jiné uvádí, že provedla celkem 15.000 vyšetření a zakládá své
pobočky po celém světě. Z těchto informací je možné usoudit, že tyto se trendy
nevyhnou ani naší republice. Protože naše společnost je jediný soukromý subjekt
soustředěný na molekulární genetiku v ČR, je tedy logické, že se orientujeme i na
tento segment očekávaného trhu.

Naše anonymní DNA testy pro určení  otcovství  jsou určeny především pro  ty
klienty, kteří si chtějí z jakýchkoliv důvodů ověřit, že jsou skutečnými otci dítěte,
popř.  vyvrátit  nařčení  z  otcovství.  Protože  se  jedná  o  anonymní  testování,
výsledná informace je učena jen jim a nemá žádnou právní hodnotu v případné
soudní při. 

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, především však může zabránit nejrůznějším mezilidským problémům
vyplývajícím ze zveřejnění určité pochybnosti muže ohledně svého biologického
vztahu k dítěti. 

Doposud se nám nepodařilo najít spolehlivé informace, jestli ještě některá firma
ve světě nabízí paternitní testy tímto anonymním způsobem, a chtěli bychom si
ověřit,  jestli  dále  testy  nabízet  jen  jako  anonymní  nebo  se  zaměřit  spíš  na
neanonymní testování. Oba přístupy jsou možné a každý z nich obnáší výhody i
nevýhody nad tím druhým. Anonymní testování bylo původně zamýšleno jako
služba  váhajícím  otcům,  kteří  by  si  tak  vyřešili  svoje  nejistoty  ohledně
biologického  vztahu  ke  svým  dětem.  Po  uvedení  služby  jsme  však  zjistili
neočekávaný fakt, že mezi zájemci o službu jsou asi z poloviny ženy. Protože
zajišťujeme  jen  technickou  a  organizační  stránku  věci  a  vyšetření  provádíme
maximálně diskrétně, nejsme schopni zjistit nic o pozadí a popudech, co vede
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tyto klientky k žádosti o paternitní testy. Určité zkušeností z genetické poradny
pro těhotné vedou k domněnce, že se jedná o ženy, které po navázání vztahu s
novým partnerem řeší  jeho závazky z minulého vztahu. Je však otázkou, zda
vědí, že podle zákona o rodině mají muži možnost "řádně" zpochybnit otcovství
jen do 6 měsíců po narození dítěte. Pokud se určování otcovství stane tak běžnou
záležitostí jako v Západní Evropě a USA, budou se jistě objevovat případy mužů s
negativním závěrem paternitních testů, kteří tuto lhůtu dávno překročili a přesto
jsou nuceni  dál  platit  výživné.  Vyvstává otázka,  jak tito muži  (a samozřejmě
jejich nové partnerky) budou na tento fakt reagovat a jestli "trest za něco, co
jsem neprovedl" bude společensky únosný, i když v zájmu dítěte.    

Testy,  které  zajišťujeme,  jsou  prováděny  pomocí  molekulárně  genetických
metod,  které  jsou  dnes  považovány  za  špičkové  a  jsou  uplatňovány mj.  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. 

Odběr  vzorku  pro  testy  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 a materiál zašle
poštou k vyšetření. 

Štětičky, kterými 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 nositel dědičnosti pro každého jedince
naprosto specifická a znaky, které obsahuje, se dědí z rodičů na děti. DNA se v
dalším kroku použije v PCR (polymerázová řetězová reakce), po jejímž provedení
je možné polymorfní úseky DNA porovnávat mezi sebou u dítěte a údajného otce.
Při testech se zkoumá více takovýchto polymorfních úseků, aby bylo dosaženo
vysokého stupně spolehlivosti výsledku.  

Biologické vzorky pro paternitní testy je nutné odebrat přinejmenším od dítěte a
od otce dítěte (tj. od muže, který je za otce považován nebo označen), jehož
otcovství má být potvrzeno nebo vyloučeno. Pokud je pro vyšetření k dispozici
vzorek  od  matky  dítěte,  vyhodnocení  je  snadnější,  jednoznačnější  a  levnější,
protože počet polymorfismů na DNA, které je nutno vyšetřit, je nižší. Z důvodů
obecně známých však většinou vzorek matky dítěte není možné odebrat.

Cena  našeho  vyšetření  je  přizpůsobena  naší  realitě:  toto  vyšetření  je  v  USA
nabízeno za cenu vyšší než 500$, jsou-li k dispozici vzorky obou rodičů a dítěte, a
za cenu asi o 30% vyšší,  jsou-li k dispozici jen vzorky otce a dítěte. Naše cena je
6,5 tisíc Kč - jsme tedy asi třikrát levnější. Doposud jsme však nezohlednili vyšší
faktické  náklady  za  vyšetření  u  tzv.  "dvouhlavé  paternity",  kde  budeme  do
budoucna cenu zvyšovat. 

Molekulárně genetické vyšetření otcovství se zásadním způsobem liší  od testů
prováděných většinou setrvačně na transfúzních odděleních okresních a krajských
nemocnic. Tato vyšetření jsou spolehlivější a lze je těžko zpochybnit, otcovství je
prokázáno nebo vyloučeno s vysokou jistotou. Tento komfort je však "vykoupen"
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vysokou  cenou  používaných  biologických  materiálů  a  přístrojového  vybavení
diagnostických laboratoří.

Na druhou stranu, jedná se o vyšetření velmi specifické, pro něž se každý člověk
rozhodne po zralé úvaze a s přesvědčením, že mu informace, kterou se dozví,
stojí za vynaložené prostředky. 

Jsou dvě základní otázky, které si v souvislosti s paternitním testováním klademe
a na něž zatím neznáme přesnou odpověď:

- je etické, nechá-li si muž-domnělý otec vyšetřit paternitu u dítěte bez vědomí
jeho matky?
- je legální, odebere-li muž-domnělý otec biologický vzorek u dítěte bez vědomí
jeho matky?

Odpověď se bude zřejmě diametrálně lišit u matky dítěte, která si není jista
otcovstvím svého dítěte (popř. je si jista, že biologickým otcem není ten, který
má k dítěti vyživovací povinnost), a u nařčeného otce, který je přesvědčen o své
"nevině", a přesto má nařízenou vyživovací povinnost.

3


