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UWAGA! Przed konsultacją wykonaj badania laboratoryjne. 

Minimum to morfologia, lipidigram, TSH, ft3, ft4 i próby 

wątrobowe, ale każde dodatkowe badanie nam coś powie. Im więcej 

ich wykonasz, tym bardziej skorzystasz z konsultacji. Bardziej 

zaawansowane i kosztowne badania zależące od przypadku 

omówimy podczas rozmowy ☺ 
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Badania podstawowe: 

• Morfologia z rozmazem, OB., CRP 

• Lipidogram, homocysteina 

• TSH, ft3, ft4 

• Próby wątrobowe (ALT, ASP, bilirubina, GGTP) 

• Ferrytyna i żelazo 

• Glukoza i insulina na czczo 

• Poziom witaminy D3 

• Mocznik, kreatynina, eGFR 

• Badanie ogólne moczu 

• Sód, potas, magnez, wapń 

Jeśli cierpisz na dolegliwości układu pokarmowego, wykonaj również: 

• Test na SIBO (zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim). Najlepszym testem jest 

test wodorowo-metanowy, który można wykonać w Warszawie (Unamedica) lub w 

Krakowie (Dietografia – 5% zniżki na hasło „Naczynia Połączone”) 

• Badanie genetyczne w kierunku celiakii (geny HLA DQ 2 i 8) 

Kod zniżkowy na badanie w Euroimmun: DIX160802M 

• USG jamy brzusznej 

• Badania trzustki (Amylaza i lipaza z kału lub moczu, elastaza trzustkowa z kału) 

• Badania kału (kalprotektyna, badanie ogólne, posiew ogólny, posiew w kierunku 

chorób pasożytniczych, posiew ilościowy w kierunku Candida albicans) 

• Gastroskopia i kolonoskopia w porozumieniu z lekarzem! 

Do rozważenia również: 

• Tarczyca 

(aTPO, aTG, TRab, USG tarczycy) 

• Anemia 

(Żelazo, ferrytyna, transferryna, TIBC, UIBC, morfologia z rozmazem, B12, kwas foliowy) 

• Problemy z gospodarką cukrową 

(HbA1C, C-peptyd, krzywa glukozowo-insulinowa po posiłku lub po wypiciu glukozy – 

pierwszy pomiar obydwu parametrów na czczo, następnie spożycie posiłku/wypicie 

glukozy, kolejny pomiar po godzinie od zjedzenia/wypicia, kolejny po dwóch 

godzinach, żeby pomiar dał więcej informacji możesz wykonać pobranie jeszcze po 30 

minutach i 3 godzinach od spożycia/wypicia) 

• Badania hormonalne dla kobiet 

(Estradiol, LH i FSH w 3-4 dniu cyklu, progesteron, prolaktyna, testosteron wolny i 

całkowity w 20-22 dniu cyklu, kortyzol i DHEAs bez względu na dzień cyklu) 

• Badania hormonalne dla mężczyzn 

(Estradiol, LH, FSH, progesteron, prolaktyna, testosteron wolny i całkowity, kortyzol i 

DHEAs) 

http://unamedica.pl/test-wodorowo-metanowy/
https://dietografia.pl/
https://www.sklep.euroimmundna.pl/

