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Termín genetické testování se v užším slova smyslu používá pro testování lidské DNA za 
účelem získání informací o genetických charakteristikách konkrétní osoby. Širší definice 
tohoto pojmu pak označuje veškeré postupy vedoucí ke zjištění konkrétní genetické 
konstituce daného jedince včetně metod, které umožňují detekovat případné odchylky 
v expresi daného genu. 

 

 

4.1.   HISTORICKÝ KONTEXT 
 

Hodnocení etických aspektů lékařské genetiky a genetického testování je do značné míry 
determinováno negativními zkušenostmi s tzv. eugenickým hnutím, které vzniklo v první 
polovině 20. století a rozšířilo se zejména ve Spojených státech, západní Evropě a ve 
Skandinávii. Myšlenkovým základem tohoto hnutí byla teorie vylepšení populace příslušného 
druhu prostřednictvím křížení nejlepších jedinců, která byla v praxi po staletí využívána při 
pěstování rostlin i chovu živočichů. Na přelomu 19. a 20. století však začali někteří odborníci 
v čele s britským populačním genetikem Francisem Galtonem propagovat myšlenku aplikace 
eugenických principů na lidskou populaci. Zastánci tohoto hnutí argumentovali tzv. 
„ideálními kvalitami“, které měly být rozšiřovány v lidské populaci pomocí selektivní 
reprodukce. Jednalo se však o převážně o kritéria sociální, etnická a ekonomická, nikoliv o 
geneticky determinované vlastnosti. V USA tyto snahy vedly až k plošnému zavedení 
nedobrovolných sterilizací tzv. „slabomyslných“ v mnoha státech Unie. Nejtragičtější 
historickou etapou pak byla transformace eugenického hnutí do teorie rasové hygieny během 
nacistického režimu v Německu, která vedla až k Holocaustu. I přes tuto zkušenost nicméně 
přetrvávaly určité eugenické praktiky v různých státech i během druhé poloviny 20. století. 

Vzhledem k tomu představují genetické testování v mnoha zemích světa značně citlivé téma, 
které je podloženo vlastní negativní historickou zkušeností a je mu proto věnována 
mimořádná pozornost včetně pečlivého zvažování všech relevantních etických, společenských 
a právních aspektů. 

 

 

4.2.   PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA 

 
Preimplantační diagnostika (PID) je spojena s asistovanou reprodukcí, konkrétně s 
metodou fertilizace in vitro a jejími modifikacemi. Z embrya in vitro se pomocí 
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mikromanipulačních technik odebírá jedna buňka (v osmibuněčném stádiu) nebo během 
prodloužené kultivace embrya více buněk z vnitřní buněčné masy (angl. inner cell mass, 
ICM). Na odebrané buňce, resp. buňkách se pak provádí diagnostika metodami molekulární 
cytogenetiky (interfázní FISH) nebo po amplifikaci DNA pomocí PCR se provádí DNA 
diagnostika. V případě, že výsledek testu prokáže přítomnost genetické vady, se embryo 
netransferuje do dělohy a je zničeno. Kromě přímého průkazu genetických abnormalit se PID 
používá i pro stanovení pohlaví u embrya, pokud existuje riziko přenosu X-vázaného 
onemocnění. 

Při etickém posuzování se PID (ve srovnání s prenatální diagnostikou) označuje jako eticky 
problematičtější procedura, neboť zde hrozí podstatně vyšší riziko zneužití. Toto riziko je 
podmíněno vlastní metodikou: odběr materiálu pro PID, vlastní vyšetření, sdělení výsledku i 
rozhodování rodičů se děje v době, kdy embrya dosahují stáří maximálně několik dní, 
vyskytují se mimo tělo matky a s jejich případnou likvidací nebudou mít rodiče reálně nic 
společného. Pro rodiče je tedy neporovnatelně snazší si pro rozhodování vytvořit emocionální 
odstup, který není možný v situaci, kdy se žena nachází ve druhém trimestru gravidity. Je tedy 
současně i podstatně jednodušší rozhodovat například o pohlaví dítěte nebo o znacích, které 
s vrozenými vadami nijak nesouvisejí. 

Z tohoto důvodu mnoho států PID přímo zakazuje a v jiných zemích jsou striktně regulovány 
podmínky, za nichž může být PID provedena. Protože se obvykle jedná o nadstandardní 
proceduru, kterou si klienti hradí sami, je logickým důsledkem „PID-turistika“, kdy zájemci o 
provedení PID vycestují do země, kde je tato metoda legální nebo jsou povoleny některé její 
sporné aplikace. 

K uvedeným sporným aplikacím patří především designování dětí jako léků, obvykle pro 
nemocné starší sourozence. Aby se minimalizovaly problémy s imunokompatibilitou, rodiče 
podstoupí asistovanou reprodukci metodou IVF a u vzniklých embryí je s využitím PID 
provedena HLA-typizace. Do dělohy jsou pak transferována pouze ta embrya, která 
z imunologického hlediska vyhovují jako dárci. Odpůrci této aplikace PID argumentují totální 
instrumentalizací člověka, kdy na svět je přivedeno dítě pouze jako nástroj pro léčbu 
sourozence, bez jehož onemocnění by toto dítě pravděpodobně nebylo počato. To s sebou 
může ve svých důsledcích nést řadu psychologických a vztahových problémů v rodině - 
zejména tehdy, kdy nemocný sourozenec i přes provedenou léčebnou intervenci zemře. 
Druhou spornou aplikací je volba pohlaví dítěte (angl. family planning nebo family 
balancing), kdy je rodičům umožněno zvolit transfer embrya konkrétního pohlaví, aniž by 
existovalo významné riziko přenosu X-vázaného onemocnění. Z evropských států je tato 
aplikace PID povolena ve Velké Británii. 

V ČR tuto problematiku reguluje jednak Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady 
Evropy (kapitola IV - Lidský genom, článek 14 - Zákaz volby pohlaví) a dále zákon č. 
227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a o změně některých 
souvisejících zákonů, který k zákonu č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu přidává nově §27d 
(odst.2) a §27g (odst. 1), které problematiku PID upravují a omezují její použití výlučně pro 
detekci vážných geneticky podmíněných nemocí a vad. Volbu pohlaví dítěte bez medicínské 
indikace obě uvedené právní normy zakazují. 
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4.3.   PRENATÁLNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA 

 
Jako prenatální diagnostika (PND) se označují veškeré postupy, které slouží k detekci 
geneticky podmíněných onemocnění nebo vrozených vývojových vad u plodu v průběhu 
těhotenství. Může jít buď o plošné screeningové vyšetření, které se provádí u všech 
těhotných žen (např. ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad), nebo o 
specializované diagnostické metody, které jsou indikovány, pokud existuje zvýšené riziko 
v případě konkrétního těhotenství (např. amniocentéza). Ukončení gravidity z genetických 
indikací je možné v ČR provádět do konce 24. týdne gravidity. 

Základní otázkou, která následně podmiňuje etické hodnocení PND, je přijatelnost či 
nepřijatelnost umělého ukončení těhotenství, která byla diskutována v předchozí kapitole. Při 
pro-life postoji je PND akceptovatelná pouze tehdy, jestliže rodiče touto cestou získají 
informaci o zdravotním stavu očekávaného dítěte (o přítomnosti či nepřítomnosti genetického 
defektu), ale těhotenství nebude ukončeno. Při postoji pro-choice pak PND představuje eticky 
přijatelný způsob, jak snížit četnost genetických defektů v populaci - odpůrci interrupcí pak 
PND z tohoto důvodu označují jako metodu tzv. prenatální eugeniky, neboť vede k eliminaci 
zdravotně postižených ještě před narozením. Druhým hlavním argumentem na podporu PND 
v kombinaci s následnou interrupcí je snaha zabránit utrpení dítěte po narození při závažných 
geneticky podmíněných nemocech a vadách.  

Druhou závažnou otázkou při hodnocení etických aspektů PND je problém stanovení tzv. 
„genetické kvality“ - jak definovat „závažné genetické poškození“, jehož diagnostikování 
bude indikací pro umělé ukončení těhotenství? Shoda obvykle panuje v situacích, kdy se dítě 
narodí s těžkým somatickým poškozením a průměrná doba přežití je řádově v týdnech či 
měsících. Ve srovnání s tím jsou mnohem diskutabilnější méně závažná postižení, kdy 
zásadní roli hraje situace konkrétní rodiny - výskyt lehčího somatického či mentálního 
postižení může být vnímán jinak rodinou s několika zdravými dětmi a jinak párem po dlouhé 
a prozatím neúspěšné léčbě neplodnosti.  

Právě s ohledem na eventualitu, že tentýž zdravotní defekt u očekávaného dítěte může být 
různými rodičovskými páry hodnocen zcela odlišně, základním profesním pravidlem lékařů - 
genetiků by měla být zásada nedirektivnosti genetického poradenství. Povinností lékaře je 
poskytnout rodičovskému páru srozumitelnou formou maximum dostupných informací o 
podstatě genetického defektu (typ onemocnění, jeho příznaky, prognóza, případný způsob 
léčby, pravděpodobnost výskytu u dítěte, resp. výsledky PND). Samotné rozhodnutí, zda 
těhotenství ukončit, je však věcí rodičovského páru a nikoliv lékařů. Lékaři by žádným 
způsobem (verbálně ani nonverbálně) neměli rozhodování rodičů ovlivňovat, přestože k tomu 
někdy mohou být samotnými rodiči vyzýváni. 

Vzhledem k tomu, že interrupce z genetických indikací se v různých zemích obvykle 
provádějí během druhého trimestru, nejsou vyloučeny ani případy, kdy při umělém ukončení 
těhotenství metodou prostaglandinové indukce dojde k vypuzení životaschopného plodu, 
pokud v příslušné zemi nepatří ke standardnímu postupu předchozí usmrcení plodu injekcí 
KCl.  

Zásadní etické dilema pak představuje současná praxe, kdy na jedné straně lékaři na přání 
rodičů zachraňují děti s extrémně nízkou porodní váhou předčasně narozené na hranici 
viability, u nichž v případě přežití existuje reálná pravděpodobnost závažného somatického 
a/nebo mentálního poškození, na druhé straně jsou ve stejných stádiích gravidity záměrně 
ukončována na základě genetických indikací i taková těhotenství, kdy prognóza dítěte by byla 
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ve srovnání s předchozí situací prokazatelně lepší (např. při numerických aberacích 
gonosomů). 

 

 

4.4.   GENETICKÝ SCREENING 

 
Molekulárně genetické metody testování přítomnosti patologických alel se rozvíjely zejména 
během druhé poloviny 20. století a umožnily praktické provádění několika cílených 
screeningových programů. Termín genetický screening označuje postupy vedoucí k detekci 
heterozygotů pro autosomálně recesivní onemocnění v určité populaci. Plošně se provádí 
tehdy, pokud se dané onemocnění vyskytuje v konkrétní populaci s určitou minimální četností 
(je neefektivní provádět screening pro raritní choroby), dále je k dispozici metoda detekce 
heterozygotů (DNA diagnostika, biochemické testy) a v příslušné zemi existuje možnost 
prenatální diagnostiky a následné interrupce v případě, že jsou jako heterozygoti 
diagnostikováni oba rodiče. Kromě vyhledávání heterozygotů se u některých vrozených 
metabolických poruch (např. fenylketonurie nebo galaktosemie) provádí na základě 
doporučení WHO tzv. generalizovaný novorozenecký screening. V tomto případě se 
bezprostředně po narození biochemickými metodami detekuje metabolit, který se vyskytuje 
pouze u recesívních homozygotů, a v případě pozitivního výsledku je dítěti následně 
aplikována léčba, resp. dietetické opatření, které zamezí rozvinutí příznaků onemocnění. 

Jako příklady úspěšně provedeného screeningu se programy na vyhledávání heterozygotů pro 
Tay-Sachsovu chorobu v populaci Židů rodu Ashkenazim v Severní Americe, resp. pro 
thalasemii na Kypru - v obou případech se díky screeningu a následné prenatální diagnostice 
v indikovaných případech (pokud oba partneři byli heterozygoti) dosáhlo významného snížení 
četnosti onemocnění v dané populaci (pokles incidence kolem 70-80 %). Naproti tomu 
fiaskem skončil program testování na srpkovitou anémii v afroamerické populaci, který byl ve 
USA prováděn od roku 1970 a v některých státech byl pro občany černé pleti povinný. 
Příčinou neúspěchu byla zejména skutečnost, že heterozygoti byli označováni (v rozporu se 
skutečností) jako nemocní, což vedlo ke značné diskriminaci na úrovni pracovní i sociální 
(problémy se zdravotním pojištěním, při výběru partnera apod.). 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem představuje problematika genetického testování velmi 
citlivou oblast s ohledem na relevantní etické, právní a sociální aspekty. Zejména při plošném 
screeningu mohou dostat do konfliktu zájmy společnosti (povinný screening za účelem 
detekce heterozygotů v populaci) a zájmy jednotlivce (zachování autonomie a práva nevědět). 
Jedním z nejvíce rizikových aspektů při genetickém testování je zachování důvěrnosti 
osobních údajů. Obecným pravidlem je, že výsledky genetického testování smí mít 
k dispozici pouze testovaná osoba, nikoliv příbuzní, zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna. 

Značně diskutabilní je i skutečnost, že genetickým testováním vlastně dochází k posunu 
finančních prostředků od péče o postižené lidi k tzv. „prevenci“ jejich narození. Za zcela 
neetické se považuje argumentování ekonomickými aspekty při prosazování 
screeningových programů (např. situace, kdy screening je prohlášen za efektivní v případě, že 
částka vynaložená na genetické testování byla nižší, než kolik by stála péče o takový počet 
nemocných lidí, kolik bylo po screeningu zachyceno plodů s příslušnou vadou u testovaných 
heterozygotních dvojic). S výše uvedenými aspekty pak souvisí principy fungování 
genetického poradenství jako takového. Absolutní prioritou je zásada nedirektivnosti 
genetického poradenství, kdy je povinností lékaře klientům srozumitelnou formou 
poskytnout maximální množství informací, na jejichž základě by mohli učinit zodpovědné 

 4



rozhodnutí. Jak bylo uvedeno již dříve, lékař sám však žádným způsobem nesmí jejich 
rozhodovací proces ovlivňovat. 

Prediktivní genetické testování znamená testování zdravých jedinců a jeho výsledkem je 
buď zjištění, zda se u konkrétního člověka dané onemocnění vyvine v budoucnu (tzv. 
presymptomatická diagnostika u některých onemocnění s jednoduchou mendelovskou 
dědičností a pozdním nástupem příznaků), nebo určení genetických predispozic k určitému 
komplexnímu onemocnění, jehož vznik u konkrétního člověka je však výsledkem interakcí 
mezi příslušným genotypem a prostředím. V ČR je v této oblasti značné kritice ze strany 
odborné veřejnosti podrobováno komerční prediktivní genetické testování, kdy je výsledek 
spolu s obecným návodem na úpravu životního stylu  klientům zasílán poštou nebo doručován 
přes síť smluvních lékařů (praktiků nebo pediatrů) bez specializované atestace v klinické 
genetice.  

Samostatným problémem prediktivního testování je DNA diagnostika neléčitelných 
onemocnění (např. Huntingtonova choroba), kdy existuje významně zvýšené riziko 
sebevraždy v případě pozitivního výsledku. V těchto případech platí, že příslušná osoba by 
měla před vlastním testováním důkladným vyšetřením včetně psychologické konzultace a i po 
sdělení výsledků testu by měla mít k dispozici psychologickou, resp. psychiatrickou péči. 
Během vstupních pohovorů má osoba právo kdykoliv od testování ustoupit. Za nepřijatelné se 
v případě diagnostiky neléčitelných onemocnění považuje presymptomatické testování dětí na 
přání rodičů. 

 

 

4.5.   FORENZNÍ GENETIKA 

 
Do této kategorie se řadí všechny typy genetického testování, které jsou prováděny pro účely 
kriminalistiky nebo soudních sporů, tedy pro tzv. forenzní účely. Fakticky se jedná zejména 
o testování pro zjišťování identity obětí, pachatelů, resp. biologických stop při vyšetřování 
trestných činů, což je v současné době zajišťováno jednak v rámci vlastních laboratoří Policie 
ČR, jednak na pracovištích Ústavů soudního lékařství při lékařských fakultách. Znalecké 
posudky pak mohou zpracovávat i akreditované soukromé laboratoře. Kromě kriminalistické 
praxe se zjišťování identity pomocí analýzy DNA využívá rovněž při identifikaci obětí po 
přírodních katastrofách nebo hromadných neštěstích.  

Z etického hlediska je v tomto směru nejvíce diskutovaným problémem zakládání a 
provozování registrů DNA obyvatel příslušné země. Jedná se zejména o otázky, kdo má být 
do registru zařazen (všichni obyvatelé, určité skupiny obyvatel - např. příslušníci armády či 
policie, držitelé řidičských průkazů, osoby vyšetřované v souvislosti s trestným činem, 
odsouzení atp.?), kdo má být správcem registru, co má být v registru archivováno (výsledky 
DNA analýz nebo vzorky DNA?), zda mají být osoby informovány o tom, že jsou vedeny 
v tomto registru, komu má být registr přístupný. V ČR existuje od konce roku 2001 Národní 
databáze DNA, kterou spravuje Kriminalistický ústav v Praze. Na to, o jak závažnou 
záležitost se jedná, je však v současné době v naší zemi míra informovanosti obyvatel o tomto 
problému velmi nízká. 

Samostatným problémem je pak otázka dobrovolného vs. násilného odběru biologického 
materiálu pro analýzu DNA u podezřelých ze spáchání násilných trestných činů. V ČR lze 
podle platné právní úpravy odebírat DNA při podezření se spáchání konkrétního trestného 
činu i přes odpor podezřelého. Na základě této právní úpravy však byly v roce 2007  odebrány 
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vzorky DNA celkem 16 930 osobám ve vazbě a ve výkonu trestu, což podle veřejného 
ochránce práv bylo jednoznačně v rozporu se zákonem.             

Do kategorie forenzních DNA analýz se řadí i znalecké posudky pro paternitní spory (např. 
pro soudní řízení o popření otcovství apod.), které kromě vlastní analýzy DNA musí 
zahrnovat i odběr biologického materiálu v příslušné laboratoři po prokázání totožnosti osob, 
jimž je tento materiál odebírán.  

 

 

4.6.   REKREAČNÍ GENETIKA 

 
Termínem rekreační nebo zábavná genetika se v současné době označují komerční vyšetření 
DNA, která nejsou prováděna pro medicínské nebo forenzní účely. Patří sem zejména 
určování paternity v případě, kdy muž sám odebírá biologický materiál sobě a dítěti a do 
laboratoře jsou vzorky k analýze pouze odesílány bez prokazování identity vyšetřovaných 
osob. Výsledky těchto vyšetření tedy nelze použít jako důkazy v rámci soudních sporů. Velmi 
diskutovaným etickým problémem v souvislosti s tímto typem testování je informovaný 
souhlas a autonomie osob, jejichž DNA je odeslána na vyšetření.  

Další kategorií komerčních testů jsou genografické, resp. genealogické testy, v rámci nichž 
se provádí DNA analýza chromosomu Y (paternální přenos) a mitochondriální DNA 
(maternální přenos). Výsledky těchto testů umožňují zejména určování rodové historie. Jejich 
standardní součástí je obvykle vložení osobních výsledků do autentizovaných databází 
(národních, mezinárodních), které umožňují vyhledávání geneticky příbuzných osob. 

Nejspornější a nejvíce kritizovanou praxí je pak komerční analýza biologických stop (např. 
vzorky spermatu na ložním prádle).  

 

 

4.7.   GENETICKÉ TESTOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, za jeden z nejspornějších etických aspektů 
genetického testování je považován způsob získání vzorků DNA, informovaný souhlas a 
respektování autonomie vyšetřované osoby. Příčinou je zejména snadná dostupnost 
materiálu, z nějž lze DNA izolovat, a dále to, že výsledky získané analýzou DNA umožňují 
jednoznačnou identifikaci člověka a poskytují informace i o jeho nejbližších pokrevních 
příbuzných. V případě získávání informovaného souhlasu pro genetické testování je důležité, 
aby dotyčná osoba porozuměla tomu, oč při testování půjde, a zejména způsobu interpretace 
výsledků (např. co znamená přenašečství recesívní alely - riziko zaměňování s nemocí, co 
znamená termín „pravděpodobnost“ v případě testování genetických predispozic k některým 
onemocněním apod.). Respektování informovaného souhlasu (přesněji rozsahu genetického 
testování, k němuž byl souhlas udělen) je rovněž poměrně velmi obtížně kontrolovatelné. 
Ochraně osobních údajů, které souvisejí s genetickým testováním, by proto měla být 
věnována mimořádná pozornost.   
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ZÁVĚREM 

 

Každý má právo na respektování své důstojnosti a práv bez ohledu na své genetické 
vlastnosti.  
(Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech, UNESCO 1997) 
 

There is no gene for the human spirit. 

(Andrew Niccol: Gattaca) 
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