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Ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nowoczesna biotechnologia dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczne ustalenie 

ojcostwa także po śmierci domniemanego ojca. W takiej sytuacji laboratorium genetyczne 

może skorzystać z trzech metod dochodzenia pokrewieństwa pomiędzy ojcem a dzieckiem.  

 

 

 

 

 

Wszystkie wspomniane wyżej metody odznaczają się dużą skutecznością oraz dają 

wiarygodny i pewny wynik.  Cechują je jednak pewne ograniczenia, których warto mieć 

świadomość.  

 

 

 

Jeśli rodzina dysponuje mikrośladami pochodzącymi od zmarłego, z których możliwe jest 

wyizolowanie DNA (włos wyrwany z cebulką, szczoteczka do zębów, golarka itp.) wówczas 

poprzez ich analizę można dowieść bądź też wykluczyć ojcostwo.  

TRZY DROGI USTALENIA OJCOSTWA PO ŚMIERCI 
DOMNIEMANEGO OJCA 

•Badanie próbek pochodzących bezpośrednio od zmarłego np. włosów z 

cebulkami, plam krwi, maszynki do golenia itp.   

1. Analiza mikrośladów  

•Ustalenie ojcostwa na podstawie próbek pobranych od krewnych 

zmarłego (płci męskiej). Badanie to umożliwia wyłącznie potwierdzenie 

lub wykluczenie ojcostwa w stosunku do syna.   

 

2. Analiza chromosomu Y 

 

•Ustalenie ojcostwa na podstawie próbek pobranych od krewnych 

zmarłego bez względu na płeć.  

3. Analiza statystyczna  

1. Analiza mikrośladów  
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Plusy i minusy tej metody ustalenia ojcostwa:  

 

 

testDNA Sp. z o.o. dysponuje narzędziami pozwalającymi na wyizolowanie DNA nawet z 

bardzo niestandardowych próbek. Jeśli nie mają Państwo pewności czy posiadany materiał 

nadaje się do analizy prosimy o kontakt.  

 

 

Jeśli nie ma możliwości wyizolowania DNA z „mikrośladów” do badania angażowane są 

dodatkowe osoby (krewni zmarłego). W sytuacji, gdy wszystkie osoby biorące udział w teście 

są płci męskiej istnieje możliwość przeprowadzenia ustalenia ojcostwa na podstawie analizy 

chromosomu Y.  

Jest on dziedziczony jedynie w linii męskiej, dlatego też test ten  wykonuje się wyłącznie w 

przypadku, gdy badani są sami mężczyźni ( syn, brat, ojciec lub dziadek zmarłego 

mężczyzny). Podczas procesu dziedziczenia chromosom Y podlega bardzo małym zmianom. 

W związku z czym może on występować w niezmienionej formie u zmarłego ojca i np. jego 

dziadka. Małe jest również ryzyko mutacji, czyli zmian w obrębie chromosomu, które 

uniemożliwiają jego analizę porównawczą. 

 

 

 

Brak konieczności angażowania do 

badania dodatkowych osób 

(krewnych). 
+ Badani krewni muszą mieć 100% 

pewność, że są rzeczywiście 

spokrewnieni ze zmarłym.   

Bardzo wysoka czułość – materiał 

pobierany jest bezpośrednio od 

domniemanego ojca.  

- 

2. Analiza chromosomu Y 
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Plusy i minusy tej metody ustalenia ojcostwa:  

 

 

 

Jeśli istnieje podejrzenie co do biologicznego ojcostwa zmarłego mężczyzny w stosunku do 

córki lub jeśli do badania angażuje się kobiety blisko spokrewnione ze zmarłym ( np. siostrę 

czy matkę) wówczas wykorzystuje się analizę statystyczną. W takiej sytuacji badaniu podlega 

autosomalne DNA ( tak jak podczas standardowego testu w kierunku ustalenia ojcostwa), 

przy czym owo badanie rozszerzone jest o szczegółową analizę statystyczną. DNA pobrane 

od członków najbliższych krewnych zmarłego ojca na przykład od rodziców czy rodzeństwa 

poddaje się analizie, a następnie oblicza się prawdopodobieństwo pokrewieństwa. 

Plusy i minusy tej metody ustalenia ojcostwa:  

 

Wysoka skuteczność pod 

warunkiem włączenia do testu 

odpowiedniej konfiguracji 

krewnych.  

+ Ograniczenie co do płci badanych 

osób.  

Krewni przystępujący do testu muszą 

mieć 100% pewność, że są 

rzeczywiście spokrewnieni ze zmarłym.   

Krewni przystępujący do testu muszą 

mieć 100% pewność, że są 

rzeczywiście spokrewnieni ze zmarłym.   

- 

Możliwość włączenia do badania 

krewnych niezależnie od płci . 
+ Krewni przystępujący do testu muszą 

mieć 100% pewność, że są 

rzeczywiście spokrewnieni ze zmarłym.   

Nieco niższa czułość metody niż w 

przypadku ustalenia ojcostwa np. z 

mikrośladów.   

- 

3. Analiza statystyczna 
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Jeśli dysponują Państwo niestandardowymi próbkami lub też mają pytania dotyczące 

ustalenia ojcostwa po śmierci domniemanego ojca zapraszamy do kontaktu. Nasi 

konsultanci chętnie pomogą Państwu w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania w 

danej sytuacji.  Długoletni staż a także ogromne doświadczenie i współpraca z wieloma 

polskimi i zagranicznymi ośrodkami laboratoryjnymi pozwala nam na podejmowanie się 

nawet najbardziej skomplikowanych zleceń.  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje  


