Perioada Probe
de viaþã biologice

Procedura de recoltare

Postnatal

Puncþie venoasã - recoltare în vacutainer cu EDTA

Sânge periferic
2 ml
Celule epiteliale
bucale

Trusa de recoltare sterilã este alcatuitã dintr-un recoltor
steril ºi un recipient de plastic cu mediu-recoltorul este
introdus în cavitatea bucalã ºi se racleazã celule epiteliale
de pe suprafaþa internã a obrazului, cu grijã, fãrã a crea
disconfort

Fire de pãr cu bulb Firele de pãr se preleveazã prin smulgere (cu bulb), NU
(cu radãcinã)
prin tãiere. Firele de pãr se plaseazã într-un recipient
7 - 10 fire
steril de plastic sau într-un plic de hârtie.
Periuþa de dinþi

Se va evita atingerea zonei cu peri ºi se plaseazã într-un
plic de hârtie.

Mucuri de þigarã
2 - 3 mucuri

Se va evita atingerea acestora în zona terminalã a hârtiei
de filtru (cea în contact cu buzele). Se depoziteazã într-un
recipient steril de plastic sau plic de hârtie.

Guma de mestecat Se va evita atingerea directã a gumei de mestect ºi se
plaseazã într-un recipient steril.
Unghii ºi cuticule
proaspãt tãiate

Prenatal

Se evita pe cât posibil atingerea directã a probelor ºi se
introduc într-un recipient steril de plastic sau plic de
hârtie.

Pete sânge de pe
materiale textile,
tampoane etc.

Se evita pe cât posibil atingerea directã a probelor ºi se
introduc într-un recipient steril de plastic sau plic de
hârtie.

Vilozitãþi coriale
(CVS) 2 - 3 mm

Vilozitãþile coriale se recolteazã prin biopsie de cãtre un
obstetrician sub ghidaj ecografic în perioada 9-12
sãptãmâni de sarcina.

Lichid amniotic
1,5 - 2 ml

Amniocenteza - recoltarea de lichid amniotic din cavitatea
amnioticã - se realizeazã de cãtre un obstetrician sub
ghidaj ecografic în perioada 14-21 sãptãmâni de sarcinã.

Nota: Fiecare tip de probã în funcþie de natura ei ºi modul de prelevare are o anumitã
ratã de succes a testãrii ADN care depinde de cantitatea ºi caliatatea ADN-ului extras.
Pentru mai multe informaþii vã rugãm sã contactaþi laboratorul.

Se poate testa înrudirea mamã-copil sau
maternitatea unei persoane?

DA. Similar testului de paternitate se poate testa maternitatea
analizând profilele genetice ale presupusei mame ºi copilului.
Dacã nu putem obþine o probã de la mamã, analiza se poate
efectua prin testarea unei rude directe a presupusei mame: sora
(matuºa directã a copilului), frate (unchiul direct al copilului) sau
mama (bunica din partea mamei).
În aceastã situaþie se va analiza ADNmt (ADN mitocondrial).
Acest tip de ADN se gãseºte în fiecare celulã umanã în cantitate
micã si se transmite doar pe linie maternã (de la mamã la copil
indiferent de sexul acestuia).

Se poate testa înrudirea frate/sorã-sorã ?

DA. Prin compararea profilelor genetice se poate stabili dacã
douã sau mai multe persoane prezintã legatura de rudenie
frate/sorã-sorã. Se recomandã recoltarea unor probe de la
pãrinþii prezumtivi pentru o mai mare siguranþã a testãrii. În
cazul în care probele parintilor nu sunt disponibile testarea se
realizeazã prin compararea profilelor fraþilor, iar rezultatul este
concludent. Testarea este posibilã chiar dacã fraþii au ambii
pãrinþi comuni sau doar unul. Testarea fratriei între douã persone
care ipotetic au aceeasi mamã se poate face prin analiza ADNmt
deorece surorile/fraþii moºtenesc acest tip de ADN de la mamã
(transmitere maternalã).
În cazul în care se testeaza fratria (o probã aparþinand
presupusului tatã nu este disponibilã) sau alt grad de înrudire
(unchi direct - nepot direct, bunic direct - nepot direct) între
persoane de sex masculin se analizeazã cromozomul Y deoarece
acesta se transmite pe linie paternã (bunic→tatã (inclusiv fraþii
tatãlui)→fiu)

Prin analiza profilelor genetice se poate stabili
dacã gemenii sunt identici sau nu?

Rãspunsul este DA. Gemenii pot fi monozigoþi sau identici în
cazul în care s-au dezvoltat din aceeaºi celulã ou (zigot) sau
dizigoþi (diferiþi) în cazul în care au existat douã celule ou diferite
(douã ovule ºi doi spermatozoizi au dat naºtere la douã celule
ou).

Testarea ADN
pentru

DETERMINAREA
PATERNITÃÞII

Este rezultatul testului de paternitate confidenþial?
DA. Puteþi fi siguri de pãstrarea strictã a confidenþialitãþii
rezultatului deoarece acesta nu poate intra în posesia altei
persoane decât persoana care solicitã testarea ADN.
Pentru informaþii suplimentare nu ezitaþi ºi contactaþi-ne!

Adresa: Str. Milcov, Nr. 5, Bucuresti, Sector 1

Tel: 0732 123 304 / 0732 123 306
office@geneticlab.ro

www.testepaternitate.ro

www.geneticlab.ro

www.geneticlab.ro

Testarea paternitãþii, DE CE?

Testul de paternitate este un test genetic (ADN) prin care se
stabileºte dacã o persoanã de sex masculin este sau nu tatãl
biologic al unui anumit copil sau fetus (când mama este
însarcinatã).
Testarea ADN are la bazã ani de cercetare ºi validare a
metodologiei de lucru, ceea ce conferã siguranþa ºi acurateþea
rezultatelor. În cadrul laboratorului nostru procedura de lucru
este standardizatã ºi se bazeazã pe utilizarea unor aparate de
ultimã generaþie ºi a unor kituri comerciale recunoscute în lumea
ºtiinþificã.

Care este baza ºtiinþificã a testului de
paternitate?

Dupã cum am precizat anterior, testul de paternitate are ca scop
stabilirea paternitãþii unui prezumtiv tatã asupra unui anumit
copil/fetus. Testul este fundamentat pe principiul ereditãþii, care
guverneazã transmiterea informaþiei genetice exprimatã prin
diferite caracteristici moºtenite de copii de la pãrinþii lor.
Informaþia geneticã a fiecãrei persoane este stocatã în
macromoleculele de ADN (Acid DezoxiriboNucleic). Celulele
corpului uman conþin ADN structurat în 46 de formaþiuni
denumite cromozomi dispuºi în 23 de perechi. Celulele
reproducãtoare - ovulul (celula reproducãtoare femininã) ºi
spermatozoidul (celula reproducãtoare masculinã) - conþin câte
un singur membru al fiecãrei perechi (23 de cromozomi). Prin
procesul fecundaþiei (unirea ovulului cu spermatozoidul) rezultã
zigotul (celula ou) cu 46 de cromozomi - 23 de la mamã ºi 23 de
la tatã - din care se va dezvolta viitorul copil.
Dupã cum aþi observat din aceastã scurtã introducere, în
fenomenul amplu al reproducerii umane, copiii moºtenesc câte
un membru al perechilor de cromozomi de la fiecare dintre
pãrinþii biologici. În cadrul testului de paternitate sunt analizate
anumite segmente din structura ADN denumite markeri STR
(Short Tandem Repeats). Acesti marker, localizaþi în diferiþi
cromozomi, prezintã o variabilitate amplã în populaþia umanã,
realizând constelaþii specifice fiecãrui individ. La copii,
constelaþiile rezultã prin combinarea markerilor transmiºi de
pãrinþii biologici. Identificarea acestor markeri face posibilã
calcularea probabilitãþii ºi a indicelui paternitãþii.

Este obligatorie prezenþa mamei pentru
obþinerea unui test de paternitate?

Rãspunsul este NU.
Analizarea unei probe de la mamã este recomandatã pentru a
creºte probabilitatea confirmãrii paternitãþii, însã nu este
obligatorie.

Este testul de paternitate un test sigur?

DA. Pentru testarea ADN a paternitãþii se respectã un protocol
standard de lucru ce include extracþia ADN, amplificarea într-o
singurã reacþie a 16 secvenþe de interes prin multiplex PCR,
urmatã de analizarea prin electroforeza capilarã a acestor
secvenþe, denumite ºi markeri STR (din structura ADN).
Pe baza acestor 16 markeri se realizeazã, pentru fiecare
persoanã (mamã, copil, presupusul tatã), un profil genetic. Cele
trei profile (sau douã în cazul în care mama nu este prezentã) se
comparã, stabilindu-se, pentru fiecare marker, dacã genotipurile
tatãlui prezumtiv corespund celor ale copilului. Analiza ADN a
mamei aduce un plus de informaþie deoarece datele obþinute
completeazã genotipurile celor 16 loci.
În tabelul de mai jos prezentãm modele de confirmare (M1) ºi
infirmare (M2) a paternitãþii.
Cazul M1:
copilul a moºtenit alela 2 (varianta a markerului M1) de la mamã
ºi alela 4 de la tatã. În acest caz, pentru acest marker,
paternitatea se confirmã deoarece tatãl prezumtiv prezintã
alela 4.
Cazul M2:
paternitatea nu se confirmã pentru acest marker întrucât
presupusul tatã nu prezintã alela 4.

Marker STR

Mamã

M1
M2

1
1

2
2

Copil
2
2

4
4

Presupusul tatã
3
3

4
6

În cazul în care analiza rezultatelor unui marker confirmã
paternitatea, se va calcula un indice de paternitate conform unor
formule de calcul standard. Dacã markerul de la tatã nu coincide
cu cel de la copil, atunci indicele de paternitate este zero. Dupã
compararea celor 16 markeri pentru markerii care confirmã
paternitatea, se calculeazã pe baza indicilor fiecãrui marker, un
indice combinat al paternitãþii - ICP (cu valoare numericã) - care
reprezintã de câte ori este mai probabil ca tatãl prezumtiv sã fie
tatãl biologic al copilului. Pe baza valorii ICP se calculeazã
probalilitatea paternitãþii (valoare procentualã) care este mai
mare de 99.9999%. Când paternitatea este exclusã nu se mai
calculeazã valoarea ICP, iar probabilitatea paternitãþii este zero
(0%).
În cazuri rare existã posibiliatatea unei necorespondenþe (un
marker nu se confirmã), cauza fiind o mutaþie spontanã. În acest
caz, calitatea rezultatului nu este afectatã întrucât probabilitatea
paternitãþii este foarte mare.
Existã ºi posibilitatea ca doi markeri sã se excludã, dar aceastã
variantã este extrem de rarã ºi reclamã studii suplimentare (ex:
dacã mama nu este inclusã în test se recomandã obþinerea unei
probe pentru reevaluarea rezultatului).
Rezultatul testarii ADN va asigura confirmarea paternitãþii cu o
probabilitate de 99.9999% si excluderea paternitãþii cu o
probabilitate de 100%.

Ce probe biologice sunt procesate pentru testarea
paternitãþii ºi cum se recolteazã acestea?

Pentru efectuarea acestui test este necesarã recoltarea de probe
biologice atât de la presupusul tatã cât ºi de la copil. Este
recomandatã recoltarea unei probe ºi de la mamã pentru a
creºte gradul de confidenþã al testului, dar nu este obligatorie
pentru obþinerea unui rezultat concludent.

