
Veteriner Hekimler için Tanı Koyma ve Önemli Bilgiler: 

Kan testleri, bir doktorun hastalığın nedenlerini doğru, güvenli ve hızlı bir şekilde belirlemesine ve 
tıbbi tedavilerin ve durumların ilerlemesini izlemesine yardımcı olur. Aşağıdaki kılavuz, evcil 
hayvanınızın sağlığını ve bakım önerilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak genel test sonuçlarını 
açıklamaktadır. 

Tam Kan Sayımı (CBC) 

CBC, hidrasyon durumu, anemi, enfeksiyon, kanın pıhtılaşma kabiliyeti ve bağışıklık sisteminin tepki 
verme kabiliyeti hakkında bilgi verir. Bu test, ateş, kusma, ishal, halsizlik, soluk diş etleri, iştahsızlık 
gibi semptomlarla kendini iyi hissetmeyen veya genel olarak iyi hissetmeyen evcil hayvanlar için 
gereklidir. Evcil hayvanınızın ameliyata ihtiyacı varsa, tam kan sayımı kanama bozukluklarını ve diğer 
görünmeyen anormallikleri tespit etmeye yardımcı olabilir. 

HCT/PCV (hematokrit/paketlenmiş hücre hacmi), evcil hayvanınızın kırmızı kan hücrelerinin 
yüzdesini ölçer. Bu test anemi, kanama atakları ve dehidrasyonu tespit etmeye yardımcı olur. Normal 
bir kedide 28'in üzerinde ve köpeklerde 35'in üzerindedir. 

 HGB ve MCHC (hemoglobin ve ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu), kırmızı kan 
hücrelerinin oksijen taşıyan pigmentleridir. 

RETICS (retikülositler) olgunlaşmamış veya yeni kırmızı kan hücreleridir. Yüksek seviyeler 
rejeneratif anemiyi veya son kanama belirtilerini gösterir. 

 WBD (beyaz kan hücresi sayımı), vücudun bağışıklık ve enfeksiyonla savaşan hücrelerini ölçer. 
Artışlar veya azalmalar, kanser/lösemi veya enfeksiyonlar gibi belirli hastalıkları gösterir. 

 NEU, LYM, MONO (nötrofiller, lenfositler, monositler), enfeksiyonla savaşan spesifik beyaz kan 
hücresi türleridir. Bunlar yükselirse, bir enfeksiyon veya kansere işaret edebilir. 

 EOS (eozinofiller), spesifik bir beyaz kan hücresi türüdür ve yükselirse alerjik veya paraziter 
durumları gösterebilir. 

PLT (trombosit sayısı), kan pıhtıları oluşturmaya ve kanamayı kontrol etmeye yardımcı olan hücreleri 
ölçer. 

Kan Kimyası 

Bunlar organ fonksiyonunu, elektrolit durumunu, hormon seviyelerini ve daha fazlasını değerlendiren 
yaygın kan serumu testleridir. Bu testler, yaşlı evcil hayvanların, hasta olan evcil hayvanların, uzun 
süreli ilaç alan evcil hayvanların ve sedasyon veya anestezi uygulanan evcil hayvanların 
değerlendirilmesinde önemlidir. Testler, evcil hayvanınızın sağlık durumunun düzenli bir tarama 
değerlendirmesi olarak da çok önemlidir. 

ALB   (albümin), hidrasyon, kanama ve bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıklarını değerlendirmeye 
yardımcı olan bir serum proteinidir. 

ALKP (alkalin fosfataz) yükselmeleri, genç evcil hayvanlarda karaciğer hasarını, Cushing hastalığını 
ve aktif kemik büyümesini gösterebilir. Bu test özellikle kedilerde önemlidir. Bazı evcil hayvanlarda, 
özellikle yaşlı evcil hayvanlarda hafif bir yükselme normal olabilir. 



ALT (alanin aminotransferaz), aktif karaciğer hasarının hassas bir göstergesidir ancak sebebini 
göstermez. Bazı evcil hayvanlarda, özellikle yaşlı evcil hayvanlarda hafif bir yükselme normal olabilir. 

 AMYL (amilaz) yükselmeleri pankreatit veya böbrek hastalığını gösterir. 

BUN (kan üre azotu) böbrek fonksiyonunu gösterir. Artan kan düzeyine azotemi denir ve böbrek, 
karaciğer ve kalp hastalığı, üretral obstrüksiyon şoku ve dehidrasyondan kaynaklanabilir. 

CA (kalsiyum) sapmaları çeşitli hastalıkları gösterebilir. Tümörler, hiperparatiroidizm, böbrek 
hastalığı ve düşük albümin, serum kalsiyumunu değiştiren koşullardan sadece birkaçıdır. 

CHOL (kolesterol), hipotiroidizm, karaciğer hastalığı, Cushing hastalığı ve diabetes mellitus tanısını 
desteklemek için kullanılır, 

 CREA (kreatinin) böbrek fonksiyonunu gösterir. Bu test, yüksek BUN'un böbrek ve böbrek dışı 
nedenleri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur. Böbrek fonksiyonunun bir göstergesi. 

 GLOB (globulin), kronik inflamasyon ve belirli hastalık durumlarıyla sıklıkla artan bir kan 
proteinidir. 

GLU (glikoz) bir kan şekeridir. Yüksek seviyeler şeker hastalığını gösterebilir. Düşük seviyeler 
çökmeye, nöbetlere veya komaya neden olabilir. Bir evcil hayvan gergin olduğunda, kan şekeri normal 
olarak yükselebilir. Köpeklerde kan şekeri 180'in altında, kedilerde 250'nin altında olmalıdır. 

 K (potasyum) kusma, ishal veya aşırı idrara çıkma ile kaybedilen bir elektrolittir. Artan seviyeler 
böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, dehidratasyon ve üretral obstrüksiyonu gösterebilir. Aşırı 
yüksek seviyeler kalp durmasına neden olabilir. 

 AML (amilaz), köpeklerde pankreasın (pankreatit) enfeksiyonunu veya iltihaplanmasını gösterebilen 
bir enzimdir. 

 Na (sodyum) kusma, ishal, böbrek ve Addison hastalığı ile kaybedilen bir elektrolittir. Bu test ayrıca 
hidrasyon durumunu göstermeye yardımcı olur. 

 PHOS (fosfor) yükselmeleri genellikle böbrek hastalığı, hipertiroidizm ve kanama bozuklukları ile 
ilişkilidir. Bu değerdeki bir yükselme, genç köpeklerde aktif kemik büyümesini de gösterebilir. 

TBIL (toplam bilirubin) yükselmeleri, karaciğer veya kan hemolitik hastalığını gösterebilir. Bu test, 
safra kanalı problemlerini ve belirli anemi tiplerini belirlemeye yardımcı olur. 

 TP (toplam protein) evcil hayvanınızın hidrasyon durumunu gösterebilir ve karaciğer, böbrekler ve 
bulaşıcı hastalıklar hakkında ek bilgi sağlar. 

 T4 (tiroksin) bir tiroid hormonudur. Azalan seviyeler genellikle köpeklerde hipotiroidizmi işaret 
ederken, yüksek seviyeler kedilerde hipertiroidizmi gösterir. 

 Kaynak: Squarespace 

 


