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Тест за бащинство при родено дете 
 

Тестът за бащинство е най-лесният и бърз начин да потвърдите дали предполагаемият 

баща е биологичен баща на детето. Изследването се извършва с 99,99% точост и 

резултатите са напълно конфиденциални. Тестът за бащинство може да се извърши 

само с проби от предполагаемия баща и детето, т.е. не е задължително да бъде взета 

проба от майката. Въпреки това, по редица причини се препоръчва в изследването да 

се включи и майчина проба.  

 

Как работи тестът за бащинство 

Необходими са проби от натривка от устната лигавица на участниците в изследването - 

детето и предполагаемия баща (евентуално и майката). Пробовземането се извършва от 

наш специалист и е напълно безболезнено и безопасно. Изследването се базира на 21 

генетични маркера, като при потвърдителен резултат вероятността за бащинство е 

99,99%, а в случай на отхвърляне - 0%.  

Резултатът ще бъде готов в рамките на 3 до 5 работни дни от постъпването пробите в 

лабораторията.  

 

Необходимо ли е да бъде тествана майката в тест за бащинство 

В повечето случаи майката на детето е известна. Въпреки това, включването на майката 

в теста за бащинство спомага за получаване на убедителен краен резултат. 

Кога изследването на майката може да бъде от полза? ДНК тестът за бащинство 

сравнява 20 генетични маркера на предполагаемия баща с тези на детето. Ако 

предполагаемият баща е истинският биологичен баща на детето, тогава всичките 20 
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генетични маркера ще съвпадат между двата профила. При липса на съответствие 

между някои от маркерите, предполагаемият баща ще бъде изключен като баща на 

детето. Въпреки това има случаи, при които може да е възникнала мутация на един от 

локусите и това да  доведе до неубедителен резултат. В такива случаи пробата от 

майката би послужила в хода на анализа за потвърждаване или отхвърляне на 

мутацията.  

21-вият маркер, известен като амелогенинов полов ген,  служи за допълнително 

потвърждение дали тестваната ДНК проба, е на индивид от женски или мъжки пол.  

 

Могат ли резултатите от теста да послужат пред съда 

Резултатите от ДНК теста за бащинство за предназначени за лична информация. Те не 

биха могли да бъдат използвани като доказателство при съдебни дела или други 

официални нужди. 

 

Каква е цената на теста за бащинство 

Тест за бащинство при родено дете Цена 

Тест за бащинство (дете и баща) 780 лв 

Тест за бащинство (дете, майка и баща) 840 лв 

Тест за майчинство (дете и майка) 780 лв 

Тестване на допълнителна майка/баща 250 лв 

  

 

За информация или записване на час за пробовземане  позвънете на тел. 0885 012 111 

 


