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Algorytm testu

Test LYME DETECT wczesna diagnostyka boreliozy 
to badanie na bazie trzech połączonych parametrów 
(p/c przeciwko - bakterii Borellia burgdorferi w klasie 
IgG i IgM oraz interferonu gamma).

Zdiagnozowanie boreliozy w początkowym stadium 
rozwoju pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia 
zapobiegającego rozwojowi poważnych problemów 
zdrowotnych, takich jak zapalenie stawów,  
powikłania kardiologiczne czy zaburzenia pracy 
układu nerwowego.

TEST LYME DETECT
– WCZESNA DIAGNOSTYKA BORELIOZY 

Co jeśli podejrzewasz ukąszenie kleszcza?

Wcześnie wykryta borelioza jest  
w całości wyleczalna

O badanie dopytaj w Punkcie Pobrań ALAB

Wcześniejsze wykrycie zakażenia  
w porównaniu z testami tradycyjnymi

Ważna informacja



Kiedy wykonać test?

 •  Gdy podejrzewasz ukąszenie kleszcza

 •  Gdy odczuwasz zmęczenie i objawy grypopodobne 
a istnieje możliwość ukąszenia przez kleszcza

 Badanie

 • Test wykonywany jest z krwi żylnej

 •  Nie ma konieczności bycia na czczo przy badaniu

 •  Test pozwala na  wykrycie wczesnej boreliozy 
już od 7 dnia po ukąszeniu przez kleszcza

 • Test może być wykonywany u dzieci

 •  Wynik dostępny już po 7 dniach roboczych 

Dlaczego warto wykonać ten test?

 •  Skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę

 •  Wykrycie boreliozy we wczesnym stadium

Parametry oznaczane

Test LYME DETECT wczesna diagnostyka boreliozy 
wykrywa obecność:

 •  przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia  
burgdorferi w klasie IgM,

 •  przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia  
burgdorferi w klasie IgM,

 •  interfronu gamma (INF-γ), który wskazuje  
na obecnosć bakterii Borrelia burgdorferi, 
nawet w przypadku braku obecności  
przeciwciał.

Czułość diagnostyczna

Wczesna 
Diagnostyka 

Boreliozy  
- TEST LYME 

DETECT

Diagnostyka 
Tradycyjna

≤ 21 dni  73,53% 48,53%

≥ 21 dni  81,82% 67,27%

Swoistość diagnostyczna

Osoby zdrowe 100% 97,98% - 100%

Porównanie czułości i swoistości diagnostycznej testu wczesnej 
diagnostyki boreliozy w porównaniu z testami tradycyjnymi.

O Boreliozie 

Borelioza jest chorobą zakaźną przenoszoną  
przez kleszcze, która stanowi coraz częstszy  
problem zdrowotny w Polsce i na świecie.

Pierwszym objawem zakażenia bakterią Borrelia 
burgdorferi może być rumień wędrujący, który stanowi 
pewne rozpoznanie choroby. Niestety występuje 
on jedynie u 30%-50% chorych, u pozostałych 
pacjentów kluczową rolę w rozpoznaniu choroby 
odgrywają badania laboratoryjne.

Nieleczona choroba z Lyme może prowadzić  
do zajęcia wielu układów i prowadzić m.in. do:

•  Wczesne zdiagnozowanie boreliozy oraz podjęcie 
odpowiedniego leczenia może uchronić pacjenta  
przed powikłaniami wynikającymi z późno 
wdrożonego leczenia

•  Wcześnie wykryta borelioza jest w całości wyleczalna

Jakie gatunki bakterii Borrelia  
burgdorferi wykrywa test?
Test wykrywa boreliozę wywołaną przez bakterie
Borellia burgdorferi sensu lato:

Borrelia  
burgdorferi 

sensu stricto

Borrelia 
garinii

Borrelia 
afzelii

Neuropatii Problemów  
kardiologicznych

Zapaleń stawów, 
najczęściej  
kolanowego


