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BIOCHEMIA KRWI

BADANIE MATERIAŁ

2

Jonogram (K, Na, Cl) surowica

Glukoza fluorek sodu, surowica

Cholesterol surowica

Trójglicerydy surowica

Białko całkowite surowica

Albuminy surowica

AST surowica

ALT surowica

ALP surowica

GGTP surowica

CK surowica

LDH surowica

Bilirubina całkowita surowica

Kreatynina surowica



BADANIE MATERIAŁ

Mocznik surowica

TIBC surowica

Żelazo surowica

Wapń surowica

Fosfor surowica

Magnez surowica

Spec. fPL ilościowo surowica

Spec. cPL ilościowo surowica

SDMA surowica

CRP surowica

Fruktozamina surowica

Kwasy żółciowe surowica

Elektroforeza białek surowicy surowica

BIOCHEMIA KRWI



IMMUNOCHEMIA
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BADANIE MATERIAŁ

IMMUNOCHEMIA

Profil tarczycowy surowica

Profil tarczycowy rozszerzony surowica

T4 surowica

fT4 surowica

T3 surowica

TSH surowica

Progesteron surowica

Kortyzol surowica

Estradiol surowica

Aldosteron surowica
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BADANIE MATERIAŁ

BADANIE MATERIAŁ

HEMATOLOGIA

Morfologia krwi krew pełna EDTA

Rozmaz krwi krew pełna EDTA

Retikulocyty krew pełna EDTA

Eozynofilia krew pełna EDTA

PARAZYTOLOGIA

Endopasożyty kał

Ektopasożyty sierść/zeskrobiny skóry

Pasożyty wewnątrzkomórkowe/filarie krew EDTA

Pasożyty dróg moczowych mocz poranny

Hodowla wg Harada-Mori kał



BADANIE MATERIAŁ

ANALITYKA OGÓLNA

Badanie moczu pełne mocz

Badanie moczu pasek (biochemia) mocz

Osad moczu mocz

Białko całkowite w moczu mocz

UPC mocz

Kortyzol/kreatynina w moczu mocz poranny

Elektoforeza białek moczu mocz

Analiza kamieni moczowych kamień



BADANIE MATERIAŁ
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MIKROBIOLOGIA

Posiew mykologiczny w kierunku
grzybów drożdżopodobnych i pleśni

wymaz/zeskrobiny
ze zmian skórnych

Posiew mykologiczny w kierunku
grzybów dermatofitowych

zeskrobiny ze zmian skórnych/sierść/opiłki 
pazurów

Posiew moczu mocz z cystocenezy

Wymaz z nosa wymaz

Wymaz z gardła wymaz

Wymaz z jamy ustnej wymaz

Wymaz z tchawicy wymaz

Wymaz z ucha wymaz

Wymaz ze spojówki oka wymaz

Wymaz ze zmian skórnych wymaz



BADANIE MATERIAŁ

MIKROBIOLOGIA

Wymaz z rany wymaz

Wymaz z treści torbieli aspirat

Posiew ropy aspirat

Posiew płynu z jamy ciała aspirat

Posiew tkanki bioptat tkanki

Posiew BAL BAL

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych aspirat

C. difficile TOX A kał

C. difficile TOX B kał

Enteropatogeny kał



TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE
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BADANIE MATERIAŁ

TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE

SNAP cPL surowica

SNAP fPL surowica

SNAP feline NT-proBNP surowica

SNAP Leptospira/pies surowica

VetExpert FIV/FeLV krew pełna

VetExpert CANIV-4 krew pełna

VetExpert FCoV Ab surowica

VetExpert CPV/CCV/Giargia kał

VetExpert FPV/FCoV/Giargia kał

VetExpert Cryptosporidium kał

VetExpert Giargia kał

VetExpert IgE surowica



12

PROFILE BADAŃ

PROFIL PODSTAWOWY
morfologia + ALT, AST, ALP, glukoza, białko

całkowite, albuminy, kreatynina, mocznik, K, Na, Cl

PROFIL NERKOWY
morfologia + kreatynina, mocznik, białko

całkowite, albuminy, wapń, fosfor, K, Na, Cl

PROFIL TRZUSTKOWY morfologia + ALT, ALP, glukoza, wapń, cholesterol, K, Na, Cl

PROFIL WĄTROBOWY
morfologia + ALT, AST, ALP, GGTP, 

białkocałkowite, bilirubina całkowita, 
cholesterol, kwasy żółciowe

PROFIL KARDIOLOGICZNY 
PODSTAWOWY

białko całkowite, albuminy, ALT, ALP, kreatynina, K, Na, Cl

PROFIL KARDIOLOGICZNY 
ROZSZERZONY

morfologia + białko całkowite,
albuminy ALT, ALP, kreatynina, K, Na, Cl

PROFIL DIAGNOSTYCZNY

morfologia + rozmaz, AST, ALT, ALP, glukoza, kreatynina, 
mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita,

albuminy, GGT, wapń, fosfor, trójglicerydy,
CK, LDH, cholesterol, żelazo, magnez, Na, K, Cl

PROFIL NIEDOKRWISTOŚCI morfologia + rozmaz, retikulocyty , TIBC, żelazo

PROFILE BADAŃ SKŁAD



PROFILE BADAŃ

PROFILE BADAŃ SKŁAD

PROFIL LIPIDOWY cholesterol, trójglicerydy

PROFIL KOTA 
WOLNOŻYJĄCEGO

morfologia + pasożyty w kale, ALP,
AST, ALT, kreatynina, mocznik

PROFIL KOSTNY
morfologia + ALP, wapń, fosfor (Ca/PHOS),

białko całkowite, albuminy

PROFIL ONKOLOGICZNY 
PODSTAWOWY

morfologia + ALT, ALP, białko całkowite,
albuminy, kreatynina, mocznik

PROFIL ONKOLOGICZNY 
ROZSZERZONY

morfologia + rozmaz, ALT, ALP, białko całkowite,
albuminy, kreatynina, mocznik, wapń, LDH

PROFIL PRZEDZABIEGOWY
morfologia + ALT, AST, ALP, glukoza, białko

całkowite, albuminy, keratynina, mocznik

PROFIL NEUROLOGICZNY
morfologia + ALT, AST, ALP, glukoza, białko całkowite, 

albuminy, kreatynina, mocznik, bilirubina całkowita, magnez, 
CK, wapń, kwasy żółciowe, K, Na, Cl

PROFIL TARCZYCOWY 
PODSTAWOWY

morfologia +T4, fT4

PROFIL TARCZYCOWY 
ROZSZERZONY

morfologia +T4, T3, fT4, TSH (pies), kreatynina (kot)



BADANIE MATERIAŁ
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PROFILE BADAŃ

Profil podstawowy surowica + krew EDTA

Profil diagnostyczny surowica + krew EDTA

Profil nerkowy surowica + krew EDTA

Profil trzustkowy surowica + krew EDTA

Profil wątrobowy surowica + krew EDTA

Profil niedokrwistości surowica + krew EDTA

Profil lipidowy surowica

Profil kostny surowica + krew EDTA

Profil kota wolnożyjącego surowica + krew EDTA

Profil onkologiczny podstawowy surowica + krew EDTA

Profil onkologiczny rozszerzony surowica + krew EDTA

Profil kardiologiczny podstawowy surowica + krew EDTA

Profil kardiologiczny rozszerzony surowica + krew EDTA
Profil przedzabiegowy  (przed planowanym 
zabiegiem w TKW) surowica + krew EDTA

Profil neurologiczny surowica + krew EDTA

Profil tarczycowy podstawowy surowica 

Profil tarczycowy rozszerzony surowica + krew EDTA



BADANIE MATERIAŁ

CYTOLOGIA/HISTOPATOLOGIA

Badanie cytologiczne odcisk/wymaz

Badanie cytologiczne BAC biopsja

Badanie cytologiczne ginekologiczne wymaz

Badanie cytologii szpiku
rozmaz szpiku+rozmaz krwi obwodowej+wynik 

morfologii+kora szpiku+krew szpikowa

Badanie płynu z jamy ciała płyn

Badanie histopatologiczne tkanka

Badanie immunohistochemiczne tkanka

Test PARR tkanka



BADANIA ALERGOLOGICZNE
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BADANIE MATERIAŁ

BADANIA ALERGOLOGICZNE

Panel alergenów pokarmowych surowica

Panel skriningowy alergenów wziewnych surowica

Panel szczegółowy alergenów wziewnych surowica

Autoszczepionka wymaz

Odczulanie 1-4 alergeny -

Odczulanie 5-8 alergenów -

Odczulanie 9-12 alergenów -

Odczulanie 13-16 alergenów -

IgE Malassezia surowica

IgE całkowite surowica



BADANIE MATERIAŁ
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SEROLOGIA / BADANIA MOLEKULARNE

Borrelia p/c IgM + IgG surowica

Borrelia p/c C6 surowica

Encephalitozoon p/c IgM + IgG surowica

FIP skrining surowica + krew EDTA

Koronawirus p/c lub PCR surowica/płyn/krew EDTA

Leishmania p/c IgM + IgG surowica

Leptospira p/c lub PCR płyn/mocz/krew EDTA/surowica

Neospora p/c IgM + IgG surowica

Toxoplasma p/c IgM + IgG surowica

Anaplasma PCR krew pełna EDTA/krew szpikowa



BADANIE MATERIAŁ

SEROLOGIA / BADANIA MOLEKULARNE

Babesia PCR genotypowanie krew pełna EDTA

FIV PCR krew pełna EDTA

FIV p/c western-blot surowica

Kleszcz Ixodes PCR kleszcz

Kleszcz Rhipicephalus/Dermacentor PCR kleszcz

Mycoplasma – panel PCR krew pełna EDTA

Przeciwciała ANA surowica

Przeciwciała p/w płytkowe surowica

Przeciwciała p/w receptorom dla ACTH surowica
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BADANIE MATERIAŁ

BADANIE MATERIAŁ

KOAGULOLOGIA

PT osocze cytrynianowe

APTT osocze cytrynianowe

Fibrynogen osocze cytrynianowe

Panel PT+APTT+fibrynogen osocze cytrynianowe

Czynnik krzepnięcia (wybrany) surowica

SEROLOGIA GRUP KRWI

Grupa krwi PIES krew pełna EDTA

Grupa krwi KOT krew pełna EDTA

Próba krzyżowa krwi krew pełna EDTA

Test Coombsa krew pełna EDTA



BADANIE MATERIAŁ

BADANIA GENETYCZNE

Mutacja MDR-1 krew pełna EDTA

Potwierdzenie pochodzenia krew pełna EDTA

Profil genetyczny krew pełna EDTA

Pakiety badań genetycznych krew pełna EDTA
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PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH

PAKIET SKŁAD

Beagle

Imerslung-Gräsbeck syndrome (IGS), Faktor VII deficiency, Musladin-
Lueke syndrom (MLS), Neonatal cortical cerebellar abiotrophy 

(NCCD), Osteogenesis imperfecta (brittle-bone disease), Pyruvate 
kinase deficiency (PK), Primary open angle glaucoma (POAG)

Pudel

Degenerative myelopathy (DM exon 2), Malignant hyperthermia (MH), 
Neonatal encephalopathy 

with seizures (NEWS), Progressive retinal atrophy 
(prcd-PRA), von-Willebrand disease type I (vWD 1)

Golden
Retriever

Progressive retinal atrophy (GR-PRA1) + (GR-PRA2) 
+ (prcd-PRA), Ichthyosis, Muscular dystrophy (MD)

Mops
Degenerative myelopathy (DM exon 2), Malignant hyperthermia 

(MH), Necrotising meningoencephalitis (NME/PDE), Pyruvate kinase 
deficiency (PK), Primary lens luxation (PLL)

Owczarek
Australijski

Collie eye anomaly (CEA), Degenerative myelopathy (DM exon 2), 
Hereditary cataract (HSF4), MDR1-gene defect (MDR1), Malignant 

hyperthermia (MH), Neuronal ceroid lipofuscynosis (NCL), Progressive 
retinal atrophy (prcd-PRA)

Wymagane podanie nr CHIP/tatuażu zwierzęcia, adresu zamieszkania Opiekuna/danych osobowych Opiekuna.



BADANIE SKŁAD

PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH

Collie
Collie eye anomaly (CEA), Degenerative myelopathy (DM exon 2), 

Hyperuricosuria (SLC), MDR1-gene defect (MDR1), Progressive 
retinal atrophy (rcd2-PRA)

Border
Collie

Collie eye anomaly (CEA), Imerslung-Gräsbeck syndrome (IGS), 
MDR1-gene defect (MDR1), Malignant hyperthermia (MH), Neuronal 

ceroid lipofuscynosis (NCL), Trapped neutrophil syndrome (TNS)

Labrador
Retriever 1

Centronuclear myopathy (CNM), Degenerative myelopathy (DM exon 
2), Excercise induced collapse (EIC), Hereditary nasal parakeratosis 
(HNPK), Progressive retinal atrophy (prcd-PRA), Retinal Dysplasia 

(OSD), Skeletal dysplasia 2 (SD2) (dwarfism)

Labrador
Retriever 2

Alexander disease (AxD), Cystinuria, Narcolepsy, Obesity, Pyruvate 
kinase deficiency (PK), Hyperuricosuria (SLC), X-linked myopathy (XL-

MTM)

Wymagane podanie nr CHIP/tatuażu zwierzęcia, adresu zamieszkania Opiekuna/danych osobowych Opiekuna.
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PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH

PAKIET SKŁAD

Owczarek
Belgijski

Collie eye anomaly (CEA),
Degenerative myelopathy (DM exon 2),

Hereditary cataract (HSF4),
MDR1-gene defect (MDR1),

Malignant hyperthermia (MH),
Neuronal ceroid lipofuscynosis (NCL),

Progressive retinal atrophy (prcd-PRA)

Cavalier King
Charles Spaniel

Macrotrombocytopenia,
Dystrofia mięśniowa, Hyperikozuria (SLC),

Mielopatia degeneracyjna (DM) Exon 2,
Hipertermia złośliwa (MH), Episodic falling,

Dry eye curly coat syndrome (CCS)

American
Staffordshire Terrier

NCL Neuronal ceroid lipifuscinosis,
SLC Hyperuricosuria,

crd1-PRA Progressive retinal atrophia,
DM2 Degenerative myelopathy exon 2,

MH Malignant hyperthermia

Wymagane podanie nr CHIP/tatuażu zwierzęcia, adresu zamieszkania Opiekuna/danych osobowych Opiekuna.
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BADANIE MATERIAŁ

TESTY CZYNNOŚCIOWE

Test hamowania deksametazonem x2 surowica

Test hamowania deksametazonem x3 surowica

Test stymulacji Synacthenem surowica

Test stymulacji kwasów żółciowych surowica

Krzywa cukrowa krew włośniczkowa

MONITOROWANIE TERAPII

Fenobarbital surowica

Bromek surowica

Digoksyna surowica
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JAK PRZYGOTOWAĆ PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH?

W zależności jakie badania muszą być wykonane u danego pacjenta:

– pacjenci, którzy zostali skierowani na badania hematologiczne bądź badania biochemiczne krwi 
powinni przyjść na pobranie krwi w godzinach porannych, na czczo, tj. min. 8h bez posiłku,

– pacjenci, którzy zostali skierowani na badania hormonalne (profil tarczycowy, stężenie kortyzolu, 
progesteronu) nie muszą być na czczo, ale nie mogą być tuż po posiłku, ze względu na możliwy wzrost 
lipemii w surowicy interferującej podczas oznaczenia innych parametrów. Godzinę pobrania krwi 
na badania hormonalne należy uprzednio skonsultować z lekarzem, ponieważ hormony wytwarzane 
są przez organizm w konkretnych cyklach dziennych bądź miesięcznych (kortyzol, progesteron). 
Pacjenci, którzy monitorują skuteczność stosowanego leczenia (jak w przypadku nadczynności
/niedoczynności tarczycy), powinni przyjść na badanie 4-6 h od podania dziennej dawki leku,

– pacjenci skierowani na badania immunochemiczne (miana przeciwciał p/ko czynnikom zakaźnym, 
testy alergiczne) nie muszą być na czczo, jednak nie zaleca się przyjmowania pokarmów na krótko 
przed badaniem, by uniknąć lipemii surowicy,

– pacjenci skierowani na oznaczenie wykresu krzywej cukrzycowej powinni zjawić się w szpitalu 
na czczo, tj. min 8h po ostatnim posiłku,

– pacjenci skierowani na badanie moczu pobranego poprzez punkcję pęcherza powinni przyjść na ba- 
dania z pełnym pęcherzem (kotom należy zabrać kuwetę),

– materiały na badania mikrobiologiczne pobiera lekarz lub diagnosta laboratoryjny podczas wizyty,

– u pacjentów skierowanych na zeskrobiny ze zmian skórnych w kierunku grzybic lub ektopasożytów 
nie wolno stosować żadnych maści i środków dezynfekujących przez pobraniem.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1



BADANIE MATERIAŁ

JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ I PRZYGOTOWAĆ MATERIAŁ DO BADAŃ 
LABORATORYJNYCH

– próbkę kału należy pobrać z jej trzech różnych miejsc i umieścić w pojemniku do tego przeznaczo-
nym, tj. kałówce z łopatką. Jeśli nie można dostarczyć próby do laboratorium w ciągu kilku godzin, 
należy przechowywać ją w temperaturze 2-8 stopni C (w lodówce). Materiał należy dostarczyć do la-
boratorium najpóźniej do 48 h od pobrania. Pełne badanie parazytologiczne obejmuje oznaczenia 
3 próbek kału pobranych w odstępach 3-5 dni,

– znalezione w próbce kału pasożyty należy umieścić w osobnym pojemniku zawierającym niewielką 
ilość soli fizjologicznej i dostarczyć do laboratorium,

– mocz z mikcji przygodnej należy złapać do plastikowego pojemnika na mocz i dostarczyć jak naj-
szybciej do laboratorium. Mocz należy przechowywać w temperaturze 2-8 stopni C (temp. lodówki),

– mocz na badania mikrobiologiczne pobiera lekarz poprzez punkcję pęcherza pod kontrolą USG,

– materiał powierzony (krew pobrana w innym gabinecie) powinna być zabezpieczona na czas trans-
portu i utrzymywana w temperaturze pokojowej (np. można włożyć probówki do termosu na czas 
transportu).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

2
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JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA WYNIKI BADAŃ?

– wyniki badań z zakresu hematologii, biochemii klinicznej, immunochemii będą dostępne w dniu na-
stępującym. Interpretacji wyników badań laboratoryjnych dokonuje lekarz podczas wizyty lekarskiej,

– czas oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego wynosi 2-4 doby. Wyjątek stanowią posie-
-wy w kierunku bakterii beztlenowych oraz posiewy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), 
gdzie na wynik trzeba poczekać 5-7 dób,

– na wyniki posiewów mykologicznych w kierunku grzybów dermatofitowych  i innych grzybic po-
wierzchniowych czeka się do 4 tygodni,

– czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego wynosi do 2 tygodni,

– czas oczekiwania na wynik badania cytologicznego wynosi do 1 tygodnia,

– czas oczekiwania na wyniki badań wysoko specjalistycznych, w tym badań genetycznych, wynosi 
do 2 tygodni.

3

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium wysyłane są na adres e-mail opiekuna jeśli tylko wyrazi 
taką chęć.



BADANIE MATERIAŁ

NA CZYM POLEGA BADANIE LABORATORYJNE W KIERUNKU ALERGII U ZWIERZĄT

– w kierunku badań alergologicznych pobierana jest surowica krwi,

– w przypadku badań laboratoryjnych w kierunku alergii wziewnych, w pierwszym etapie wykonu-
jemy badania przesiewowe w obrębie 4 grup alergenów wziewnych, tj. pleśnie/roztocza + trawy 
+ drzewa + pchły. Jeśli wynik którejkolwiek z grup jest dodatni, kontynuujemy oznaczenia w kierunku 
poszczególnych alergenów danej grupy,

– w przypadku badań laboratoryjnych w kierunku alergii pokarmowych wykonujemy pełen panel 26 
alergenów w dwóch klasach przeciwciał, tj. klasy IgE (warunkujących obecność alergii) oraz klasy IgG 
(warunkujących obecność nadwrażliwości pokarmowej). W skład panelu wchodzą takie alergeny jak: 
wołowina, wieprzowina, jagnięcina, kaczka, kurczak, indyk, pszenica, soja, ryż, kukurydza, jajka, mleko 
krowie, zając, łosoś, tuńczyk, owies,  ziemniaki, jęczmień, ostrygi, buraki, sarnina, proso, ryby (mix 
halibut/makrela/flądra/dorsz).

4

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Laboratoria partnerskie:




