
Borelioza jest najczęściej diagnozowaną w Polsce 
chorobą odkleszczową, którą wywołują bytujące 
w przewodzie pokarmowym kleszcza bakterie
- krętki z rodzaju Borrelia. 

Szacuje się, że 
ok. 20% kleszczy jest 
nosicielami Borrelia, 

a do przeniesienia ich do organizmu 
człowieka dochodzi najwcześniej 

po 24-godzinnym okresie 
żerowania. 

www.diagnostyka.pl

Diagnostyka genetyczna 

wirusa HPV 
(Human Papilloma Virus)

HPV (ang. Human Papilloma Virus) wirus brodawczaka ludz-
kiego, to wirus DNA z rodziny papillomawirusów. Obecnie 
znanych jest ponad 200 typów HPV.

Według badań przeprowadzonych przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

około 650 mln ludzi na świecie 
zakażonych jest wirusem 
brodawczaka ludzkiego. 

Zakażenia wirusem HPV należą do jednych z najczęstszych 

infekcji przenoszonych drogą płciową.

Większość wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie ob-
jawami klinicznymi (brodawki, kłykciny kończyste), jednak prze-
wlekłe zakażenie typami HPV o wysokim ryzyku onkogennym 
może ulec progresji do raka szyjki macicy. Nowotworami 
powodowanymi długotrwałym zakażeniem wirusem HPV są też: 
rak odbytu, prącia, jamy ustnej, krtani, gardła. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Uwaga:
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglą-
dowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania 
decyzji medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać 
lekarz.
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PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI  MACICY

OFERTA BADAŃ 

W ofercie znajdą Państwo testy genetyczne  pozwalające na 
jednoczesne wykrycie i identyfikację typu wirusa HPV:

KOD  

396 

3160 

394 

3162 

 

3127 

5042 

5044 

5046 

  

397 

WYPRZEDŹ RAKA SZYJKI MACICY, 
ZRÓB BADANIE W KIERUNKU 

WIRUSA HPV
Zgodnie z rekomendacjami PTG (Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego), u kobiet po 30 roku życia zalecane jest wykona-
nie cytologii oraz badania genetycznego HPV HR co 5 lat.

NAZWA BADANIA

HPV typy wysokiego ryzyka onkogennego 

HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time 
PCR, jakościowo

HPV HR DNA, 12 typów, genotypowanie: 31, 3,35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, 
jakościowo-DOZLECANE DO WYNIKU badania 396

HPV typy wysokiego i niskiego ryzyka onkogennego 

HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,
31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,
61,66,68,70,72,73,81,82,89 met. mikromacierzy

HPV typy niskiego ryzyka onkogennego 

HPV LR DNA 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 
44 met. PCR, jakościowo 

panel: HPV + infekcje atypowe

Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, 
Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,
U. parvum met. real time PCR, jakościowo

panel: HPV + cytologia cienkowarstwowa LBC

LBC + HPV HR DNA (14 typów)

LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia 
trachomatis

HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 
ekspresja białek

ekspresja HPV 

HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT

Pamiętaj, że wczesne wykrycie zakażenia typami wirusa 
HPV o wysokim potencjale onkogennym daje duże praw-

dopodobieństwo całkowitego wyleczenia.

UWAGA: Badanie HPV DNA można wykonać przy okazji 
cytologii cienkowarstwowej (LBC) - jedno pobranie 

materiału.

DNA wirusa HPV wysokiego ryzyka onkogennego 
14 typów w badaniu podstawowym

DNA wirusa HPV niskiego ryzyka onkogennego 

DNA wirusa HPV wysokiego i niskiego ryzyka onko-
gennego w kompleksowym badaniu obejmującym 
aż 30 typów wirusa HPV NOWOŚĆ w ofercie!!!

DNA wirusa HPV oraz DNA patogenów atypowych 
w badaniu panelowym – jedno pobranie materiału!

DNA wirusa HPV przy zleceniu cytologii cienkowar-
stwowej (LBC) w badaniu panelowym – jedno pobra-
nie materiału!

Markery aktywnego zakażenia wirusem HPV: badanie 
ekspresji mRNA oraz badanie ekspresji białek p16 i Ki67

 DIAGNOSTYKA 
LABORATORYJNA

 
 

BORELIOZY 
 

 

U większości (70-80%) zarażonych pacjentów 
w miejscu ukąszenia pojawia się rumień wę-
drujący, czyli objaw na podstawie którego 
bez dodatkowych badań lekarz rozpoznaje 
i wdraża leczenie boreliozy. 

U pozostałych – przeoczenie momentu ukąszenia, 
brak rumienia wędrującego, okresowo nasilające 
się lub ustępujące objawy ze strony rożnych ukła-
dów, utrudniają postawienie właściwej diagnozy 
i wymagają pogłębionej diagnostyki. 

     

Co to jest 
borelioza?

Badania zalecane 
w diagnostyce boreliozy

Przeciwciała Borelioza IgM 
(Kod:431) 
i IgG (Kod: 430) ELISA/CLIA 

Przeciwciała Borelioza 
IgM (Kod:433) 
i IgG (Kod: 432) Westernblot 

  

Badania dodatkowe

Badania oceniające ryzyko 
zarażenia boreliozą (Badanie 
kleszcza - do wykonania 
do 48h po usunięciu kleszcza) 

Badania oceniające wczesną 
odpowiedź komórkową 
organizmu na zakażenie 
Borrelia  (Badania krwi do 
wykonania <21 dni od 
ukąszenia) 

Test LymeDetect (Kod: 3742)

Uwaga: 
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglą-
dowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania 
decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur 
medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz. 
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Zalecane przez Polskie 
Towarzystwo Epidemiologów
i Lekarzy Chorób
Zakaźnych badania 
serologiczne, oceniające 
odpowiedź humoralną na
zakażenie Borrelia 
(Badania krwi do wykonania 
>21 dni od ukąszenia)

Identyfikacja DNA - materiału
genetycznego krętka 
w kleszczu usuniętym 
z miejsca wkłucia
(Kod: 434) 



BADANIE KLESZCZA W KIERUNKU 
NOSICIELSTWA KRĘTKÓW BORELLIA

Po wyciągnięciu kleszcza z miejsca ukąszenia istnieje 
możliwość potwierdzenia w nim obecności materiału ge-
netycznego krętków Borellia (Kod: 434). Wynik pozytywny 
badania oraz świadomość osoby ukąszonej o nosiciel-
stwie boreliozy przez kleszcza, powinna zwiększyć czuj-

-
telnych objawów, świadczących o zakażeniu oraz skłonić 
do dalszej diagnostyki i podjęcia leczenia. Ze względu na 
możliwość mnogiego pokąsania przez kleszcze, ujemny 
wynik badania nie zwalnia z obowiązku obserwacji zmian 
skórnych, reagowania na niepokojące objawy oraz pro-
wadzenia dalszej j diagnostyki infekcji.           

Kleszcza usuniętego z miejsca ukąszenia w cało-
ści lub fragmentach należy przechowywać w po-
jemniku w lodówce (4°C) lub zamrażarce (-20°C) 
oraz w przeciągu 48h od usunięcia dostarczyć do 
laboratorium. 

Ze względu na ocieplenie klimatu, kleszcze stanowią za-
grożenie dla człowieka przez cały rok. Bytują w wyso-
kiej łąkowej trawie, leśnych i nadrzecznych zaro-
ślach, ale także w miejskiej przestrzeni parkowej. 

ZALECANE PRZEZ PTEiLCHZ BADANIE 
PRZECIWCIAŁ BORELIOZA IgM i IgG
 
W diagnostyce boreliozy zalecanym przez Polskie Towa-
rzystwo Epidemiologii i Lekarzy Chorób Zakaźnych postę-
powaniem jest oznaczenie swoistych przeciwciał Borelioza 
IgM (Kod: 431) lub/i IgG (Kod: 430) wysokoczułą metodą 
ELISA/CLIA najwcześniej 3 tygodnie od incydentu ukąszenia. 
Ujemny wynik badania uzyskany tymi metodami uznaje się 

metody*.  Natomiast w przypadku otrzymania pozytywnego 
-

nie go przez powtórzenie badania przeciwciał Borelioza IgM 
(Kod: 433) lub/i IgG (Kod: 432) metodą o wysokiej swoisto-
ści – Westernblot. Nie zaleca się rozpoczynania diagnostyki 

ELISA/CLIA. 

*W przypadku wyniku ujemnego i nadal utrzymujących się obja-
wów, wskazujących na możliwość zarażenia krętkami Borrelia, bada-
nie swoistych przeciwciał Borelioza IgM (Kod: 431) lub/i IgG (Kod: 430) 
należy wykonać ponownie, optymalnie 8 tygodni od ukąszenia lub 
później. Badaniem wspomagającym diagnostykę boreliozy jest także 
oznaczenie krążących kompleksów immunologicznych – KKI 
(Kod: 3205).

www.diagnostyka.pl

Diagnostyka genetyczna 

wirusa HPV 
(Human Papilloma Virus)

HPV (ang. Human Papilloma Virus) wirus brodawczaka ludz-
kiego, to wirus DNA z rodziny papillomawirusów. Obecnie 
znanych jest ponad 200 typów HPV.

Według badań przeprowadzonych przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

około 650 mln ludzi na świecie 
zakażonych jest wirusem 
brodawczaka ludzkiego. 

Zakażenia wirusem HPV należą do jednych z najczęstszych 

infekcji przenoszonych drogą płciową.

Większość wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie ob-
jawami klinicznymi (brodawki, kłykciny kończyste), jednak prze-
wlekłe zakażenie typami HPV o wysokim ryzyku onkogennym 
może ulec progresji do raka szyjki macicy. Nowotworami 
powodowanymi długotrwałym zakażeniem wirusem HPV są też: 
rak odbytu, prącia, jamy ustnej, krtani, gardła. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Uwaga:
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglą-
dowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania 
decyzji medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać 
lekarz.
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PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI  MACICY

OFERTA BADAŃ 

W ofercie znajdą Państwo testy genetyczne  pozwalające na 
jednoczesne wykrycie i identyfikację typu wirusa HPV:

KOD  

396 

3160 

394 

3162 

 

3127 

5042 

5044 

5046 
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WYPRZEDŹ RAKA SZYJKI MACICY, 
ZRÓB BADANIE W KIERUNKU 

WIRUSA HPV
Zgodnie z rekomendacjami PTG (Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego), u kobiet po 30 roku życia zalecane jest wykona-
nie cytologii oraz badania genetycznego HPV HR co 5 lat.

NAZWA BADANIA

HPV typy wysokiego ryzyka onkogennego 

HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time 
PCR, jakościowo

HPV HR DNA, 12 typów, genotypowanie: 31, 3,35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, 
jakościowo-DOZLECANE DO WYNIKU badania 396

HPV typy wysokiego i niskiego ryzyka onkogennego 

HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,
31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,
61,66,68,70,72,73,81,82,89 met. mikromacierzy

HPV typy niskiego ryzyka onkogennego 

HPV LR DNA 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 
44 met. PCR, jakościowo 

panel: HPV + infekcje atypowe

Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, 
Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,
U. parvum met. real time PCR, jakościowo

panel: HPV + cytologia cienkowarstwowa LBC

LBC + HPV HR DNA (14 typów)

LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia 
trachomatis

HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 
ekspresja białek

ekspresja HPV 

HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT

Pamiętaj, że wczesne wykrycie zakażenia typami wirusa 
HPV o wysokim potencjale onkogennym daje duże praw-

dopodobieństwo całkowitego wyleczenia.

UWAGA: Badanie HPV DNA można wykonać przy okazji 
cytologii cienkowarstwowej (LBC) - jedno pobranie 

materiału.

DNA wirusa HPV wysokiego ryzyka onkogennego 
14 typów w badaniu podstawowym

DNA wirusa HPV niskiego ryzyka onkogennego 

DNA wirusa HPV wysokiego i niskiego ryzyka onko-
gennego w kompleksowym badaniu obejmującym 
aż 30 typów wirusa HPV NOWOŚĆ w ofercie!!!

DNA wirusa HPV oraz DNA patogenów atypowych 
w badaniu panelowym – jedno pobranie materiału!

DNA wirusa HPV przy zleceniu cytologii cienkowar-
stwowej (LBC) w badaniu panelowym – jedno pobra-
nie materiału!

Markery aktywnego zakażenia wirusem HPV: badanie 
ekspresji mRNA oraz badanie ekspresji białek p16 i Ki67

PRZEBIEG BORELIOZY

Boreliozę dzieli się na postać: wczesną ze 
zmianami miejscowymi, wczesną ze zmianami 
rozsianymi, oraz późną. 

 We wczesnej postaci boreliozy ze  
 zmianami miejscowymi charaktery- 
styczny jest rumień wędrujący lub rzadziej 
spotykany chłoniak limfocytowy skóry (zgru-
bienie na płatku ucha, sutku lub mosznie), 
mogą pojawić się objawy grypopodobne.

 W postaci rozsianej dominuje   
 ostre zapalenie stawów, rzadziej zapa-
lenie mięśnia sercowego lub neuroborelioza 
(zapalenie opon mózgowych, porażenie ner-
wu twarzowego). 

 W postaci późnej obserwuje się
 objawy neuroboreliozy - zapalenie 
mózgu i rdzenia, neuropatie obwodowe (za-
burzenia czucia); ostre zapalenie stawów, 
przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn 
oraz trwałe uszkodzenie zajętych narządów.

    TEST LymeDetect

Test LymeDetect (Kod: 3742) należy do możliwie naj-
szybszej diagnostyki boreliozy. W przeciwieństwie 
do innych testów wykonywanych z krwi pacjenta, 
można go wykonać już w pierwszych trzech tygo-
dniach od ukąszenia. W badaniu tym, przez pomiar 
stężenia interferonu γ produkowanego przez limfo-
cyty typu T, ocenia się wczesną odpowiedź komór-

kową organizmu na zakażenie krętkami Borrelia. 
Dodatkowo test obejmuje ocenę odpowiedzi 
humoralnej, przez diagnostykę swoistych prze-
ciwciał klasy IgM i IgG skierowanych przeciwko 
antygenom krętków. Test LymeDetect wykonywa-
ny w pierwszych trzech tygodniach od zakażenia 
zwiększa o 25% czułość wykrywania boreliozy 
w odniesieniu do standardowej i zalecanej γ dia-
gnostyki serologicznej choroby. 
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