
 

 

 

 

 

 

 

               L
O

R
A

 K
O

E
N

H
E

M
S

I 
 

ĠS
T

A
N

B
U

L
 Ü

N
ĠV

E
R

S
ĠT

E
S

Ġ  S
A

Ğ
. B

ĠL
. E

N
S

T
. 

 
 D

O
K

T
O

R
A

 T
E

Z
Ġ 

 
 ĠS

T
A

N
B

U
L

-2
0
1

0
 

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu Ģablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak 

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aĢağıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LĠSANS TEZĠ; 

Doktora ise  DOKTORA TEZĠ  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız 



 

 

 

 

T.C. 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DANIġMAN  

PROF. DR. REMZĠ GÖNÜL  

VETERĠNER/ ĠÇ HASTALIKLARI  ANABĠLĠMDALI 

ĠÇ HASTALIKLARI PROGRAMI 

ĠSTANBUL-2010  

LORA KOENHEMSĠ  

KRONĠK RENAL YETMEZLĠK SAPTANAN 

KÖPEKLERDE RENAL KAN AKIMININ DOPPLER 

ULTRASONOGRAFĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ, RENAL 

HĠPERTANSĠYON PREVALANSI VE ASĠT-BAZ 

DÜZEYĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

( DOKTORA TEZĠ ) 



 ii 

TEZ ONAYI  

 



 iii 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalıĢmasının kendi çalıĢmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dıĢı davranıĢımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalıĢmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalıĢılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranıĢımın olmadığı beyan ederim.  

 

 

Lora KOENHEMSĠ 

 



 iv 

ĠTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugünlere gelmemi sağlayan, sevgi ve desteğini esirgemeyen babam Dr. Ġsak 

KOENHEMSĠ’ye, annem Zelda KOENHEMSĠ’ye, canım kardeĢim Meri 

KOENHEMSĠ’ye ve anneannem Meri Levi’ye ithaf ediyorum. 

 

 



 v 

TEġEKKÜR 

 

 

 

Bana hayat hakkında bildiğim birçok Ģeyi öğreten ve her ihtiyacım olduğunda 

hiç düĢünmeden yanımda olan ve bugünlere gelmemi sağlayan babam Dr. Ġsak 

KOENHEMSĠ’ ye, annem Zelda KOENHEMSĠ’ ye ve canım kardeĢim Meri 

KOENHEMSĠ’ ye canı gönülden teĢekkür ederim. 

Doktora eğitimim boyunca desteklerini esirgemeyen Ġ. Ü. Veteriner Fakültesi Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Abdülkadir UYSAL’a, çalıĢmamın her 

aĢamasında desteğini esirgemeyen, birçok konuda bana yol gösteren, bilimsel düĢünme 

ve çalıĢmayı öğrendiğim danıĢmanım Prof. Dr. Remzi GÖNÜL’e, tez çalıĢmamda 

yardımlarını esirgemeyen Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal 

MATUR’a, çalıĢmam sırasında destek ve yardımlarını gördüğüm bütün hocalarıma ve 

çalıĢma arkadaĢlarıma içten teĢekkürlerimi sunarım. 

Tez çalıĢmamın bitiminde elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmelerinin 

yapılmasındaki yardımları nedeniyle Sayın Doç. Dr. Bülent EKĠZ’ e, çalıĢmam 

sırasında bana yardımcı olan Veteriner Teknisyen Dinçer ÇAVUġOĞLU’na ve tüm Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalı personeline, kan ve idrar numunelerinin çalıĢılması 

aĢamasında yardımlarını esirgemeyen Ġ. Ü. Veteriner Fakültesi Merkez Laboratuarı Ģefi 

Ziya ARSLAN ve Gülçin YILDIRIM’a teĢekkürü bir borç bilirim. 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 2079       

 



 vi 

ĠÇĠNDEKĠLER 

TEZ ONAYI .................................................................................................................... ĠĠ 

BEYAN ........................................................................................................................... ĠĠĠ 

ĠTHAF ............................................................................................................................ ĠV 

TEġEKKÜR ..................................................................................................................... V 

ĠÇĠNDEKĠLER .............................................................................................................. VĠ 

TABLOLAR LĠSTESĠ ................................................................................................... ĠX 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ ....................................................................................................... X 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ ................................................................ XĠ 

ÖZET ............................................................................................................................ XĠĠ 

ABSTRACT ................................................................................................................. XĠĠĠ 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ ......................................................................................................... 1 

2. GENEL BĠLGĠLER ...................................................................................................... 3 

2.1. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanımı .......................................................................... 3 

2.2. Etyoloji ..................................................................................................................... 4 

2.3. Patofizyoloji ............................................................................................................. 5 

2.4. KBY’nin Sınıflandırılması ....................................................................................... 5 

2.5. TeĢhis ....................................................................................................................... 7 

2.5.1. Anamnez ve Klinik Bulgular .............................................................................. 7 

2.5.2. Laboratuvar Bulguları ......................................................................................... 7 

2.5.2.1. Hemogram ...................................................................................................... 7 

2.5.2.2. Biyokimyasal Profil ....................................................................................... 8 

2.5.2.3. Tam Ġdrar Tahlili .......................................................................................... 10 

2.5.3. Radyografi ......................................................................................................... 15 

2.5.4. Ultrasonografi ................................................................................................... 16 

2.5.4.1. Tarihçe .......................................................................................................... 16 

2.5.4.2. Ultrasonun Fiziksel Prensipleri .................................................................... 17 

2.5.4.3. Ultrasonografik Muayene Teknikleri ........................................................... 17 

2.5.4.4. Doppler Etkisi .............................................................................................. 18 

2.5.4.5. Damarların Akım Hızı Profilleri .................................................................. 22 

2.5.4.6. Artefaktlar .................................................................................................... 23 



 vii 

2.5.4.7. Ultrasonun Avantaj ve Dezavantajları ......................................................... 24 

2.5.4.8. Köpeklerde Renal Ultrasonografi ................................................................ 25 

2.5.4.9. Kronik Renal Yetmezlikte Böbreklerin Ultrasonografik Görünümü ........... 28 

2.5.4.10. Nabız Dopplerde RI (Rezistif Ġndeks) Değeri ............................................ 29 

2.5.4.11. PI (Pulzatif Ġndeks) .................................................................................... 32 

2.5.5. Tansiyon ............................................................................................................ 32 

2.5.5.1. Tarihçesi ....................................................................................................... 32 

2.5.6. Hipertansiyon .................................................................................................... 33 

2.5.7. Kan Basıncı Ölçüm Teknikleri ......................................................................... 35 

2.5.7.1. Direkt Metot ................................................................................................. 35 

2.5.7.2. Ġndirekt Metot ............................................................................................... 35 

2.5.8. Normal Kan Basıncı Değerleri .......................................................................... 37 

2.5.9. Hipertansiyonun Sınıflandırılması .................................................................... 38 

2.5.10. KBY’de Hipertansiyon ................................................................................... 39 

2.6. Kan Gazlarının Ölçülmesi ...................................................................................... 39 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ............................................................................................... 43 

3.1. Hayvanlar ve ÇalıĢma Dizaynı .............................................................................. 43 

3.2. Kan Parametrelerinin Tayini .................................................................................. 43 

3.3. Kan Gazı Ölçümleri ............................................................................................... 44 

3.4. Ġdrar Analizi ........................................................................................................... 44 

3.5. Kan Basıncı Ölçümleri ........................................................................................... 44 

3.6. Radyografi .............................................................................................................. 45 

3.7. Ultrasonografi ........................................................................................................ 46 

3.8. Doppler .................................................................................................................. 46 

3.9. Ġstatistiki Analiz ..................................................................................................... 46 

4. BULGULAR ............................................................................................................... 48 

4.1. Klinik Bulgular ...................................................................................................... 48 

4.2. Irk ........................................................................................................................... 48 

4.3. YaĢ ......................................................................................................................... 50 

4.4. IRIS’ın belirlediği sisteme göre sınıflandırma ....................................................... 50 

4.5. Hemogram Bulguları ............................................................................................. 52 

4.6. Biyokimyasal Parametre Bulguları ........................................................................ 53 

4.7. Kan Gaz Analizi Bulguları ..................................................................................... 53 



 viii 

4.8. Ġdrar Tahlili Bulguları ............................................................................................ 55 

4.9. Radyografi Bulguları ............................................................................................. 56 

4.10. Ultrasonogafi Bulguları ....................................................................................... 57 

4.11. Doppler Ultrasonografi Bulguları ........................................................................ 58 

4.12. Kan Basıncı Ölçümleri: ........................................................................................ 59 

4.13. RI ve PI Değerleri ile Üre ve Kreatinin Değerleri Arasındaki Korelasyon ......... 60 

5. TARTIġMA ................................................................................................................ 62 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 72 

FORMLAR ..................................................................................................................... 79 

ETĠK KURUL KARARI ................................................................................................ 80 

PATENT HAKKI ĠZNĠ .................................................................................................. 81 

TELĠF HAKKI ĠZNĠ ....................................................................................................... 82 

ÖZGEÇMĠġ .................................................................................................................... 83 



 ix 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

Tablo 2-1 : Köpeklerde kronik böbrek yetmezliğinin IRIS’in oluĢturduğu sisteme göre 

sınıflandırılması ................................................................................................................ 6 

Tablo 2-2 : Köpeklerdeki normal RI değerleri ............................................................... 31 

Tablo 2-3 : ÇeĢitli çalıĢmalarda bildrilen köpeklerdeki normal kan basıncı değerleri ... 37 

Tablo 2-4 : Köpeklerdeki venöz ve arteriyal normal kan gazı değerleri ........................ 41 

Tablo 4-1 : Sağlıklı ve KBY’ne sahip köpeklerin yaĢlarına gore sınıflandırılması ........ 50 

Tablo 4-2: KBY’ne sahip köpeklerin IRIS’in belirlemiĢ olduğu sisteme gore 

sınıflandırılması .............................................................................................................. 51 

Tablo 4-3 Hemogram bulgularının karĢılaĢtırılması ....................................................... 52 

Tablo 4-4 : Biyokimyasal parametrelerin karĢılaĢtırılması ............................................. 53 

Tablo 4-5 : Kan gaz analizlerinin karĢılaĢtırılması ......................................................... 54 

Tablo 4-6 : KBY’ne sahip köpeklerdeki bazı idrar tahlili bulguları ............................... 55 

Tablo 4-7 : Ġntrarenal Doppler ölçümlerinin karĢılaĢtırılması ........................................ 58 

Tablo 4-8 : Doppler ve osilometrik kan basıncı ölçüm metodlarının ve sağlıklı ve 

KBY’ne sahip köpeklerin GLM analizi ile karĢılaĢtırılması .......................................... 60 

Tablo 4-9 : Sağlıklı ve KBY’ne sahip köpeklerdeki osilometrik yöntem ile ölçülen 

diastolik kan basıncının bağımsız t-testi ile karĢılaĢtırılması ......................................... 60 

Tablo 4-10 : Üre, kreatinin, RI ve PI değerlerinin Pearson korelasyonu ile 

karĢılaĢtırılması ............................................................................................................... 61 

 



 x 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ 

ġekil 2-1: Sağlıklı bir köpekte normal doppler ölçümünün görüntülenmesi .................. 19 

ġekil 2-2 : Sağlıklı bir köpekte normal nabız dalga dopplerde görüntünün oluĢumu .... 21 

ġekil 2-3 : Böbreğin normal ultrasonografik görüntüsü ................................................. 26 

ġekil 2-4 : Ġnsandaki böbrek arter ve venalarının Ģematik görünümü (Fox SI.Human 

Physiology, 6
th

 ed. Sayfa 529) ........................................................................................ 27 

ġekil 2-5 : Köpek böbreğinin arter ve venalarının Ģematik görünümü (Canine 

Nefrology) ....................................................................................................................... 27 

ġekil 2-6 : Sağlıklı bir köpekte renkli dopplerde renal arterlerin ve venaların 

görünümleri ..................................................................................................................... 28 

ġekil 2-7 : KBY’ne sahip bir köpeğin ultrasonografik görünümünde korteks ve 

medulladaki detay kaybı ................................................................................................. 29 

ġekil 2-8 : Kan gazı alma tekniği .................................................................................... 42 

ġekil 2-9 : Arteriyal (Solda) ve venöz (Sağda) kanların görünümü ............................... 42 

ġekil 3-1: Tansiyon ölçme cihazları; Doppler ultrason (solda), osilometrik kan basıncı 

(sağda) ............................................................................................................................. 45 

ġekil 4-1 : KBY’ne sahip köpeklerdeki klinik bulgular ................................................. 48 

ġekil 4-2 :Kontrol grubundaki köpek ırklarına göre sınıflandırılması ........................... 49 

ġekil 4-3 : KBY’ne sahip köpeklerin ırklarına göre sınıflandırılması ............................ 49 

ġekil 4-4 : KBY’ne sahip 16 yaĢındaki erkek Setter ırkı köpeğin böbrek ultrasonografisi

 ........................................................................................................................................ 57 

ġekil 4-5 : KBY’ne sahip 7 yaĢındaki diĢi melez köpeğin ultrasonografik olarak böbrek 

boyutlarının belirlenmesi ................................................................................................ 57 

ġekil 4-6 : KBY’ne sahip 8 yaĢındaki erkek, Golden retriever ırkı köpeğin renal 

Doppler görüntüsü (Kırmızı ok PS değeri, beyaz ok ED değeri) ................................... 59 

 



 xi 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ  

ABY  Akut böbrek yetmezliği 

KBY  Kronik böbrek yetmezliği 

IRIS Ġnternational renal interest sociaty (Uluslar arası böbrek 

hastalıkları topluluğu) 

ĠP/ĠKO Ġdrar protein/idrar kreatinin oranı               

GFR  Glomerular filtrasyon oranı 

iCa  Ġyonize kalsiyum  

PS  Ortalama sistolik hız 

ED  Son diastolik hız 

RI  Resistiviti Ġndeks 

PI  Pulsativiti Ġndeks 

TMV  Ortalama hız 

BE  Baz açığı 



 xii 

ÖZET 

 

Koenhemsi L. (2010). Kronik renal yetmezlik saptanan köpeklerde renal kan akımının 

doppler ultrasonografi ile belirlenmesi, renal hipertansiyonun prevalansı ve asit-baz 

düzeyinin incelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner 

Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ġstanbul. 

  

 Kronik böbrek yetmezliği (KBY) köpeklerdeki morbidite ve mortalitenin önemli 

nedenlerinden biridir. Bu çalıĢmada KBY’nin erken safhada teĢhisini yapabilmek ve 

komplikasyonları belirlenerek, etkin tedavi metotlarının oluĢturulmasına yardımcı 

olundu. Bu amaçla, sağlıklı köpeklerde son zamanlarda ölçülmeye baĢlanmıĢ olan ve 

hasta köpekler üzerinde yeterince çalıĢılmamıĢ olan,  renal kan akımındaki değiĢiklikler 

nabız-doppler ultrason metoduyla belirlendi. Aynı zamanda KBY’nin tansiyon ve kan 

asit-baz dengesi üzerine olan etkileri incelendi. 

ÇalıĢma materyelini poliüri/polidipsi, kusma, iĢtahsızlık semptomlarından birine 

veya birkaçına sahip olan, üre ve kreatinin değeri yüksek, idrar dansitesi düĢük olan 

KBY’ne sahip 26 adet farklı ırk, yaĢ ve cinsiyetteki köpekler oluĢturdu. Diğer taraftan 

sağlıklı 20 adet farklı ırk, yaĢ ve cinsiyetteki köpek kontrol grubunu oluĢturdu.   

Bu çalıĢma sonunda, hesaplanan RI ve PI değerleri ile kreatinin arasında yüksek 

dereceli korelasyon olduğu saptandı. Ayrıca kan pH ve HCO3 düzeylerindeki azalma 

istatistiki açıdan anlamlı bulundu. KBY’ne sahip köpeklerle sağlıklı köpeklerin kan 

basınçları, doppler ve osilometrik metotlarla karĢılaĢtırıldığında, doppler cihazi ile 

yapılan ölçümlerin daha doğru sonuçlar verdiğini saptandı. Ayrıca KBY’ne sahip 

köpeklerin %42’sinde kan basıncının yüksek olarak belirlendi.   

Sonuç olarak; renal dopplerin KBY’nin tanısında yardımcı bir yöntem olduğu ve 

kan basıncı ile kan asit-baz dengesindeki değiĢimlerin takibi, KBY’nin prognozunun 

belirlenmesine ve etkin tedavilerin geliĢtirilmesine yardımcı olabileceği kanısına varıldı.  

 

 

 

Anahtar Kelimeler : Kronik böbrek yetmezliği, köpek, renal doppler, asidoz, 

hipertansiyon 
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ABSTRACT 

Koenhemsi L. (2010). Determination of renal blood flow with doppler ultrasound, 

prevalence of renal hypertension and acid-base level in dogs with chronic renal failure. 

Ġstanbul University, Institute of Health Science, Department of Ġnternal Medicine. 

Doctorate Thesis. Ġstanbul.   

 

Chronic renal failure  (CRF) is an important cause of morbidity and mortality in 

dogs. In this study early diagnosis of CRF was made and by identifying complications, 

effective treatment methods was investigated. Therefore, changes in renal blood flow 

was determined by pulse-doppler ultrasound method which started to be measured in 

healty dogs and had not been adequately studied in sick ones. Also CRF’s effects was 

investigated on blood presure and acid-base balance. 

Therefore 26 dogs from different breed, age and gender, which had one or more 

than one complaints such as polyuria/polydipsia, vomiting, anorexia, high values of 

urea and creatinin, low urinary density included in this study. On the other hand 20 

healthy dogs from different race, age and gender included to the control group. 

It is determined that there is a high correlation between creatinine and RI and PI 

values. There were significant decreases in blood pH and HCO3 in our study. Indirect 

blood presure measurements were compared in dogs with chronic renal failure and 

healty dogs using Doppler and oscillometric blood presure measuring devices. We 

found the Doppler machine superior to the oscillometric machine. 

In conclusion, renal doppler is a helpful tool in diagnosis of CRF and 

identification of acidosis and hypertension may help in developing treatments that slow 

the rate of progression of chronic renal failure. 

 

 

Key Words: Chronic renal failure, dog, renal doppler, acidosis, hypertension 

  

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 2079  

  



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kronik böbrek yetmezliği kedi ve köpeklerde en sık rastlanan hastalıklardan 

birisi olup, fonksiyonel nefronların ilerleyici ve geri dönüĢümsüz kaybı ile 

karakterizedir (Acierno ve Labato 2005, Brown ve ark. 1997, Brown ve ark. 2003, 

Jacob ve ark. 2003, Mitchell ve ark. 1998, Raila ve ark. 2003). Burada etkili olan 

patogenez multifaktöriyel olmakla birlikte, böbreklerin düzenleme, boĢaltma ve 

endokrin görevlerini daha fazla yürütemediklerinde oluĢan klinik bir semptomdur 

(Acierno ve Labato 2005, Brown ve ark. 1997, Mitchell ve ark. 1998, Kurtdede ve 

Börkü 1998, Polzin ve ark. 2005,. Raila ve ark. 2003). Böbrek yetmezliklerinin 

teĢhisinde; renal fonksiyonun değerlendirilmesi için anamnez, fiziksel bulgular, kan-

idrar tahlilleri ve tanısal görüntüleme iĢlemleri kullanılmaktadır. Bu amaçla en çok 

kullanılan serum üre ve kreatinin düzeyleri, nefronların %25’i normal filtrasyon 

kapasitesine sahip olduğunda bile normal olabileceği için, bu metotlar renal 

yetmezliklerin erken dönemde ve tam olarak tespitinde yetersiz kalabilmektedir. 

Bununla birlikte serum BUN ve kreatinin konsantrasyonundaki artıĢ prerenal, renal ve 

postrenal azoteminin birbirinden ayırt edilmesinde,  hastanın prognozunun 

saptanmasında, akut böbrek yetmezliğinin kronik böbrek yetmezliğinden ayırt 

edilmesinde tek baĢına faydalı değildir. Bunları belirleyebilmek için ek tahlillere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 Bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri olan Duplex doppler ultrasonografi, 

gerçek zamanlı olarak böbreğin anatomisine ve dinamiğine iliĢkin bilgilerin alınmasına 

olanak sağlamaktadır (Novellas ve ark. 2007, Szatmari ve ark. 2001). Köpeklerdeki 

normal değerlerin saptanmasına yönelik yapılan ilk çalıĢma Nyland ve arkadaĢları 

tarafından 1993 yılında yayınlanmıĢtır (Acierno ve Labato 2005, Mitchell ve ark. 1998, 

Novellas ve ark. 2007). Böbrek yetmezliği Ģekillendiği zaman, normal vazokonstriktif 

ve vazodilatatör faktörler arasındaki denge de zamanla bozularak intrarenal 

vazokonstriksiyon oluĢmaktadır (Mitchell ve ark. 1998). Burada oluĢan doku 

perfüzyonuna karĢı olan direncin hesaplanmasında resistive indeks (RI) ve pulsatiliti 

indeks (PI) ölçümleri yapılmaktadır (Mitchell ve ark. 1998, Novellas ve ark. 2007, 

Polzin ve ark. 2005, Szatmarı ve ark. 2001). Bununla birlikte RI ve PI değerleri üriner 

tıkanıklığa, diüretik etkilere, akut ve kronik böbrek yetmezliğine ve konjenital 
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displaziye bağlı kan akımı değiĢimlerinin incelenmesinde de kullanılmaktadır (Novellas 

ve ark. 2007, Nyland 2002 p:158). Ayrıca insanlarda yapılan çalıĢmalarda RI ve PI’nin 

kronik renal hastalığın Ģiddet ve ilerleyiĢi ile orantılı olduğu bildirilmiĢ olmasına 

rağmen, hayyvanlarda bu konuda az sayıda çalıĢma mevcuttur (Morrow ve ark. 1996). 

Hipertansiyon renal bozuklukların yaygın komplikasyonlarından biri olup 

(Acierno ve Labato 2005, Brown ve ark.2003, Henik ve ark. 2005, Lefebvre ve ark. 

2004, Polzin 2005 p:1756, Syme ve ark. 2002), kronik renal yetmezlik saptanan 

köpeklerdeki prevalansı üzerine son yıllarda çalıĢmalar yapılmaktadır (Egner ve ark. 

2003, Syme ve ark. 2002). Hipertansiyon sonucunda retinopati, koroidopati, 

encefalopati, kalp hastalıkları ve renal tubular zedelenme veya glomerular hasar gibi 

komplikasyonlar Ģekillenebilmektedir (Acierno ve Labato 2005, McMurphy ve ark. 

2006). Bu nedenle sistemik hipertansiyonu teĢhis etmek önemlidir (McMurphy ve ark. 

2006). 

Yine böbrek yetmezliğinin önemli komplikasyonlarından biri olarak metabolik 

asidoz dikkati çekmektedir. Metabolik asidoz renal sülfat ve fosfat yapımının azalması, 

H
+
 iyonu atılmının azalması ve üriner bikarbonat kaybının artması sonucunda 

Ģekillenmektedir (Brown ve ark. 1997, Polzin ve ark. 2005, Proulx 1999). 

Sonuç olarak, yapılan bu çalıĢma ile kliniğimize getirilen hastalar içinde kronik 

renal yetmezlik saptanan köpeklerde, renal kan akımı değiĢiklikleri doppler 

ultrasonografi ile belirlendi, renal hipertansiyonun prevalansı doppler ve osilometrik 

metotlarla saptandı ve kan asit-baz dengesi üzerine olan etkileri incelendi. Böylece 

köpeklerdeki ölümün en önemli sebeplerinden biri olan kronik renal hastalıklar ve onun 

komplikasyonları detaylı bir Ģekilde incelendi. Bu bilgiler ıĢığında,  hastalığın prognozu 

daha iyi bir Ģekilde belirlenirken, kontrol altında tutulmasında ve tedavi 

uygulamalarının yönlendirilmesinde hekimlere büyük kolaylık sağlayabilmektedir. 

 



 3 

2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanımı 

 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) köpeklerdeki mortalitenin önemli 

nedenlerinden biridir. KBY geri dönüĢümsüz olup, böbrek fonksiyonlarının sürekli daha 

kötüye gitmesine neden olan yapısal bozukluklarla karakterizedir (AltıntaĢ ve ark. 2006, 

Akdoğan Kaymaz A. 2001, Brown ve ark. 1997, Börkü ve ark. 2000,  McGortty 2008, 

Polzin ve ark. 2005, Smeats ve ark. 2010, Uzlu ve Kalınbacak 2005). Daha çok yaĢlı 

hayvanların hastalığı olarak kabul edilmekle beraber her yaĢtaki köpekte 

rastalanabilmektedir (AltıntaĢ ve ark. 2006, Akdoğan Kaymaz A. 2001, Börkü ve ark. 

2000, Smets ve ark. 2010, Uzlu ve Kalınbacak 2005). 

KBY ile akut böbrek yetmezliğini (ABY) birbirinden ayırmak bazen güç 

olmaktadır. Yine de ABY’liğinin tedavi edilebilmesi ve geri dönüĢümlü olması 

nedeniyle bu ayrım büyük önem taĢımaktadır (Polzin ve ark. 2005). Bu ayrımı yapmada 

anamnez bilgileri, fiziksel muayene bulguları, böbrek boyutları ve kan-idrar analizleri 

kullanılabilmektedir.  

ABY’de anamnezde semptomların birdenbire baĢladığı, idrar miktarının 

azalması gibi bilgiler alınırken, KBY’liğinde ise uzun süredir kusma, depresyon, 

iĢtahsızlık, poliüri/polidipsi gibi bilgiler alınmaktadır. ABY’de palpasyonda böbreklerde 

büyüme Ģekillenirken KBY’liğinde ise küçülmektedir. Fakat genelde ikisinde de normal 

boyutlardadır (DiBartola 2005). 

KBY’de genelde non-rejeneratif anemi Ģekillenmekte ama hemotokrit normal 

sınırlar içinde olabilmektedir. ABY’de ise anemi bulguları görülmeyebilir. Serum üre 

ve kreatinin seviyesi ABY’de baĢlarda normal seviyelerde olmakla birlikte zamanla 

artmaktadır. Bunun tersine KBY’de ise baĢlangıçtaki yüksek seviyesini ileriki 

aĢamalarda da korumaktadır. Serum potasyum seviyesi ABY’de normal veya yüksek 

iken KBY’de normal veya düĢüktür. KBY’de az veya orta seviyede metabolik asidoz 

varken, ABY’de orta veya yüksek seviyededir (DiBartola 2005). 
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2.2. Etyoloji 

Kronik böbrek yetmezliğinin neden olabilecek bozukluklar aĢağıdaki gibidir 

(Börkü ve ark. 2000, Brown 2003, DiBartola 2005, McGortty 2008). 

 Ailesel veya konjenital 

 Amiloidozis 

 Sistadenokarsinom 

 Glomerulonefropati 

 Fankoni sendromu 

 Polikistik böbrek hastalığı 

 Edinsel 

 Enfeksiyöz 

 Bakteriyal 

 Mikotik (Blastomikozis) 

 Leptospirozis 

 Leishmaniazis 

 FIP 

 Ġmmun kompleks glomerulopati 

 Amiloidozis 

 Tümörler 

 Lenfosarkoma 

 Renal hücre karsinomu 

 Nefroblastoma 

 Diğerleri  

 ABY’nin ilerlemesi sonucunda 

 Bilateral hidronefrozis 

 Polikistik  
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 Hiperkalsemik  

 Tümörel 

 Primer hiperparatroidizm 

 Ġdiopatik 

2.3. Patofizyoloji 

KBY’de patofizyoloji tam olarak bilinmemesine rağmen birkaç teori öne 

sürülmüĢtür. Fonksiyonel nefronların kaybı ile birlikte kalan nefronlar glomerular 

filtrasyon oranını artırmaktadır. Böylece intraglomerular hipertansiyon ve 

hiperfiltrasyonda artmıĢ olur. Bu da glomerulustaki endotelyal hücrelerin zarar 

görmesine ve glomerulustan proteinlerin geçmesine neden olmaktadır. Glomeruli’nin 

sklerozunu ve glomerulusların ölümünü, tubuler atrofi ve intersitiyal fibrozis takip 

etmektedir (Polzin ve ark. 2005).  

2.4. KBY’nin Sınıflandırılması 

2006 yılında, Uluslararası böbrek hastalıkları birliği (Ġnternational renal 

sociaty=IRIS), kedi ve köpeklerdeki böbrek yetmezliğinin sınıflandırılması için dörtlü 

bir sistem önermiĢtir. Kedilerin ve köpeklerin biyolojilerinin farklı olması nedeniyle 

ayrı ayrı sınıflandırılmıĢtır. Köpeklerdeki sınıflandırma aĢağıdadır (Tablo 2.1) (Brown 

2003, IRIS sınıflandırma 2006, McGortty 2008, Polzin ve ark. 2005). 
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Tablo 2-1 : Köpeklerde kronik böbrek yetmezliğinin IRIS’in oluĢturduğu sisteme göre 

sınıflandırılması 

SINIF 

Kalan 

fonksiyonel 

böbrek % 

Plazma Kreatinin 

mg/dl 

Öneriler 

1 %100 <1.4 Renal azotemi yok. 

2 

 

%33 1.4-2 

Az dereceli renal azotemi, 

Klinik semptomlar ya çok az ya da yoktur. 

 

3 

 

%25 2.1-5 

Orta dereceli renal azotemi, 

Böbrek fonksiyon kaybı ile ilgili birçok klinik 

semptom gözlenebilir. 

4 

 

%10 

 

>5 

ġiddetli renal azotemi, 

Birçok ekstra-renal semptomlar mevcuttur. 

 

            Bu Ģekilde sınıflandırdıktan sonra idrarda protein/kreatinin oranına veya 

hipertansiyondan kaynaklanan son organ hasarı risklerine göre de alt sınıflara 

bölünebilmektedir. Proteinüri ve hipertansiyon hastalığın prognozunu ve tedavisini 

etkiler.  

 KBY sahip köpekler, idrar protein/kreatinin oranına göre sınıflandırıldığı zaman; 

idrar protein/kreatinin oranı <0.2 non-proteinürik, 0.2-0.5 arasında ise sınırda 

proteinürik, >0.5 ise proteinüriktir. 

 KBY sahip köpeklerdeki hipertansiyondan kaynaklanan son organ hasarı riskleri 

bakımıdan; sistolik kan basıncı <150 mmHg ise minimal riskli (N), 150-159 mmHg 

arasında düĢük riskli (D), 160-179 mmHg arasında orta dereceli riskli (O), >180 mmHg 

ise yüksek riskli (Y), kan basıncı ölçülemediyse risk belirlenemedi (RB) grubunda yer 
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almaktadır. Ayrıca bunlarda kendi aralarında son organ komplikasyonu yok (KY) veya 

komplikasyon (K) var olarak ikiye ayrılmaktadır.       

2.5. TeĢhis 

KBY’de teĢhis anamnez, klinik bulgular, labaratuvar bulguları ve tanısal 

görüntüleme bulgularına bakılarak yapılmaktadır.  

2.5.1. Anamnez ve Klinik Bulgular  

Böbreklerin kompenzasyon yeteneğinin yüksek olması nedeniyle, sağlam 

nefronların %25’i kalana kadar glomerular filtrasyona devam etmeleri, klinik belirtilerin 

son dönemde ortaya çıkmasına neden olmaktadır (AltıntaĢ ve ark. 2006, Akdoğan 

Kaymaz 2001, Börkü ve ark. 2000, Brown ve ark. 1997, Brown 2003, McGortty 2008, 

Smets ve ark. 2010). Bu nedenle anoreksi, kusma ve ishalle seyreden gastroenterit 

tablosu, letarji, depresyon ve dehidrasyon gibi genel semptomlar geç dönemde 

Ģekillenmektedir. Ġleri dönemde mukozalarda solgunluk, üremik nefes ve/veya oral 

ülserler gibi klinik belirtiler de görülebilir. Bununla birlikte KRY’de izlenen en önemli 

klinik semptomlar; kilo kaybı, polidipsi-poliüri, kusma, zayıf vücüt kondüsyonu, 

palpasyonda küçülmüĢ ve düzensiz böbrek yapısıdır (AltıntaĢ ve ark. 2006, Börkü ve 

ark. 2000, Schenck ve Chew 2003, Syme ve ark. 2002).  

2.5.2. Laboratuvar Bulguları 

2.5.2.1. Hemogram 

KBY’de anemi çok sık karĢılaĢılan bir problemdir. Aneminin Ģiddeti her zaman 

renal yetmezliğinin derecesi ile orantılı değildir. Orta dereceli böbrek yetmezliğine 

sahip birçok köpekte hemoglobin ve hemotokrit seviyeleri düĢmekte, normositik-

normokromik, non-rejeneratif anemi görülmektedir. KBY’deki aneminin patogenezi 

birçok nedene bağlıdır. Bunlar; (AltıntaĢ ve ark. 2006, Börkü ve ark. 2000, DiBartola 

2005, King ve ark. 2008, McGortty 2008, Schenck ve ark. 2003, Syme ve ark. 2002, 

Turgut 2000 p:320). 

 Eritroprotein üretiminin azalması 

 Eritrosit yaĢam süresinin azalması 

 Kan kaybı (gastrointestinal kanamalar ve kanama eğiliminin artması vs),  gibi 

sebeplere bağlanmaktadır. 
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2.5.2.2. Biyokimyasal Profil 

Renal hastalıktan Ģüphelenilen bir köpekte glomerular fonksiyonların 

incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü glomerular filtrasyon hızı (GFR) 

fonksiyonel böbrek kitlesi ile orantılıdır. Bu amaçla aĢağıdaki testler yapılmaktadır 

(DiBartola 2005). 

 Üre 

Üre, amino asit yıkımlanmasından elde edilen amonyağın karaciğerdeki ornitin 

döngüsüne girmesiyle sentezlenmektedir. Ürenin böbreklerden atılımı glomerular 

filtrasyon sayesinde gerçekleĢmektedir ve bu nedenle GFR ile ters orantılıdır. Bununla 

birlikte yüksek protein içeren diyetle beslenme, gastrointestinal kanal kanamaları, açlık, 

enfeksiyon, ateĢ ve bazı ilaçlar (terasiklinler, glikokortikoidler, azathioprine vs) kandaki 

üre miktarını artırmaktadır. DüĢük protein içeren diyetler, anabolik steroidler, Ģiddetli 

karaciğer yetmezliği veya portasistemik Ģant durumlarında da kan üre miktarı 

düĢmektedir. Böbrekle ilgili olmayan bu gibi durumlar ürenin böbrek hastalıklarındaki 

kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır (Brown 2003, DiBartola 2005, McGortty 2008). 

 Kreatinin 

Kaslardaki fosfokreatinin enzimatik olmayan yıkımlanma ürünüdür. Kreatinin 

büyük bir çoğunluğu bireyin kas kitleleri tarafından belirlenmektedir. Kreatinin 

metabolize olmamaktadır ve tamamına yakını böbreklerden glomerular filtrasyon 

tarafından boĢaltılmaktadır. GFR ile aralarında ters orantı mevcuttur (DiBartola 2005, 

McGortty 2008). Bu nedenle böbrek hastalıklarının değerlendirilmesinde kan üre 

düzeyinden daha spesifiktir (Brown 2003, McGortty 2008) 

-Üre ve kreatin düzeylerinin klink anlamı 

Üre veya kreatinin ile GFR arasında negatif korelasyon vardır. Böbrek 

hastalığının erken dönemlerinde GFR’da Ģekillenen büyük değiĢimler, üre veya 

kreatinin seviyesinde klinikman önemsenmeyen değiĢimlere neden olmaktadır. Buna 

karĢılık ilerlemiĢ böbrek hastalığında Ģekillenen küçük değiĢimler üre veya kreatinin 

seviyesinde büyük değiĢimlerle sonuçlanmaktadır (Brown ve ark. 1997, DiBartola 

2005, Turgut 2000 p:320). 

Renal olmayan nedenler elendiği zaman üre veya kreatinin seviyesinin normal 

sınırların üzerine çıkması nefronların en azından %75’inin çalıĢmadığını göstermektedir 
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(Brown ve ark. 1997, McGortty 2008). Fakat bu yükselme ne hastalığın sebebinin ne de 

prognozunun belirlenmesinde yeterli değildir. Ayrıca hastalığın prerenal, renal veya 

postrenal olup olmadığı, akut mu kronik mi olduğu, geri dönüĢümlü olup olmadığı ya da 

ilerleyici bir hastalık olup olmadığının belirlenmesinde yetersiz kalabilmektedir. 

 Sistatin-C 

Glomerulus tarafından serbest bir biçimde süzülen küçük bir polipeptit proteaz 

inhibitörüdür. Sistatin-C nin tamamı proksimal tubuler hücreler tarafından rezorbe 

edilmekte ve kendisini oluĢturan amino asitlere parçalanmaktadır. Bütün dokularda 

sabit bir oranda üretilmektedir. Vücüttan atılımı yaĢa, cinsiyete ve diyete bağlı değildir. 

Sonuç olarak sistatin-C GFR’nın belirleyicisi olabilmektedir. Fakat yangının veya 

tümörün mevcut olduğu durumlardan etkilenebildiğine dair düĢünceler de vardır 

(DiBartola 2005, Gönül ve ark. 2004). 

 Ġdrar protein/kreatinin oranı 

Ġdrar protein/kreatinin oranı (ĠP/ĠKO), rastgele toplanmıĢ tek bir idrar örneğinde 

proteinürinin tesbiti ve miktarının belirlenmesi için uygun, duyarlı ve hızlı bir testtir. Bu 

oranın köpeklerde 1’den büyük olması, renal hastalık olduğunu göstermektedir 

(DiBartola 2005, Grauer 2005, McGortty 2008,Turgut 2000 p:320). Hematüri ve piüri 

durumlarında ĠP/ĠKO oranı değiĢebileceği için idrar sediment muayenesinin de 

yapılması gerekmektedir (McGortty 2008). 

 Fosfor (P) 

Fosfor sindirim sistemi tarafından emilmekte ve böbreklerle dıĢarı atılmaktadır. 

KBY’nin erken dönemlerinde sağlam kalan nefronlar azalan GFR’yi dengeleyebilmek 

amacıyla fosforun atılımını artırdıkları için fosfor seviyeleri normal kalabilmektedir. 

Fakat böbreklerin sadece % 20’si kaldığı zaman, bu mekanizmalar yetersiz kalmakta  ve 

bu durum hiperfosfatemi ile sonuçlanmaktadır (McGortty 2008). 

 Kalsiyum 

KBY’de hipokalsemi Ģekillenebilmektedir. 

Kalsiyum kanda 3 formda bulunmaktadır. Bunlar iyonize kalsiyum (iCa), 

kompleks kalsiyum (cCa) ve proteine bağlı olan kalsiyumdur (pCa) (Langston C. 2008, 

Schenck ve Chew 2008, Schenck ve Chew 2003). Sağlıklı hayvanlarda sırasıyla total 
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kalsiyumun %56’sı iCa,, %10’u cCa ve %34’ü pCa’dan oluĢmaktadır. Hasta 

hayvanlarda kalsiyum dengelerinde bozukluklar Ģekillenebilmektedir. Fakat normal 

değerler arasında bulunan total kalsiyum, beklendiği gibi formlar arasındaki değiĢimleri 

göstermemektedir (Langston C. 2008, Schenck ve Chew 2003).  

Ġyonize kalsiyum en önemli biyolojik olarak aktif formdur. Ayrıca total 

kalsiyuma göre özellikle hiperparatroidizm, hiperkalsemik durumlar, renal hastalıklar 

ve kritik durumlar gibi patolojik durumlarda iCa daha duyarlıdır (Schenck ve Chew 

2008, Schenck ve Chew 2003). KBY’ği Ģekillendiğinde kandaki fosfor seviyesinin 

artması sonucunda iCa seviyesi azalmaktadır (McGortty 2008). 

 Potasyum 

Potasyum glomeruluslardan filtre edilmektedir. Tubuluslardan da aktif olarak 

ekskre edilmektedir. Akut ve kronik böbrek yetmezliğine sahip köpeklerin büyük bir 

çoğunluğunda hiperkalemi oluĢurken, köpeklerin yaklaĢık %25’inde hipokalemi 

Ģekillenmektedir (Turgut 2000 p:320). 

Hipokalemi; KBY’ne sahip hayvanlarda daha sık gözlemlenmektedir. Poliüri ile 

birlikte distal tubullerdeki idrar akıĢ oranlarının artmasıyla Ģekillenmektedir. Ayrıca 

kusma, anoreksi ve loop diüretiklerinin kullanılması da hipokaleminin artmasına neden 

olmaktadır (Langston C. 2008, McGortty 2008). 

Hiperkalemi ise; köpekte çok düĢük GFR’ye bağlı ileri derecede KBY 

oluĢmamıĢsa çok nadirdir (Langston C. 2008). 

2.5.2.3. Tam Ġdrar Tahlili 

Tam idrar analizi; veteriner hekimlikte yaygın kullanılan, basit ve uygun Ģekilde 

kullanıldığı zaman üriner sistem fonksiyonu ve diğer sistemler hakkında değerli bilgiler 

veren bir testtir. Ġdrar analizi, idrar örneği alındıktan sonra kısa sürede yapılmalıdır. 

Ġdrar analiz edilmeden önce karıĢtırılmalıdır. Eritrositler karıĢtırılmayan bir idrar 

örneğinde dibe çökerek, yanlıĢ sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır. Hastaya 

travmatik bir katerizasyon uygulanırsa, eritrositler fazla miktarda çıkacaktır. Bu nedenle 

uygun yöntemler kullanılarak idrar almak büyük önem taĢımaktadır. Tam idrar tahlili 

idrarın fiziksel muayenesini, idrar stik testini ve idrar sediment muyanelerini 

kapsamaktadır (Turgut 2000 p:320). 

1. Fiziksel Özellikleri 
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Görünüm: Genelde sarı renklidir. Konsantre idrar koyu sarı, dilue idrar ise 

renksiz olabilir. Kırmızı veya kahverengi idrar genelde erirosit, hemoglobin veya 

myoglobine, sarı kahverengi veya sarı- yeĢil renk bilirubine bağlıdır (DiBartola 2005). 

Ġdrar renginde değiĢiklik belirlendiğinde, anamnezde herhangi bir ilaç kullanılıp 

kullanılmadığının sorulması ve idrar sedimentinin dikkatli muayene edilmesi 

gerekmektedir (Turgut 2000 p:320). Normal idrar berraktır, eğer dumanlı bir görünüm 

varsa bu hücresel elementlerin ve kristallerin arttığı anlamına gelmektedir (DiBartola 

2005, Turgut 2000 p:320). 

2. Kimyasal Muayeneler 

pH: Köpeklerdeki normal idrar pH değeri 5-7.5 arasındadır. Asidik idrara 

protein ağırlıklı beslenme, metabolik asidozis, protein yıkımlanmasıyla sonuçlanan 

olaylar ve asiditeyi artıran ilaçların kullanılması neden olur. Alkali idrarın nedenleri 

arasında ise üreaz pozitif bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu, bitkisel 

ağırlıklı beslenme, aklalize edici ilaçların kullanılması ve metabolik alkoloz sayılabilir 

(Bilal 2005 p:191, DiBartola 2005, Turgut 2000 p:320). 

Protein: Köpeklerin idrarında çok az miktarda protein bulunması normaldir. 

Proteinüriyi oluĢturan nedenler arasında, sağ kalp yetmezliği (prerenal proteinüri), renal 

hastalıklar (renal proteinüri), alt üriner sistem ve genital sistem hastalıkları (postrenal 

proteinüri) bulunmaktadır (Bilal 2005 p:191, DiBartola 2005, McGortty 2008). Ayrıca 

ağır egzersizler, aĢırı sıcak ve soğuk, stres, ateĢ, bazı ilaçlar, nöbetler ve venöz 

konjesyon proteinüri oluĢturabilmektedir. Ġdrarda yangı bulguları olmadan proteinürinin 

olması glomerular patolojinin  varlığını göstermektedir (McGortty 2008, Turgut 2000 

p:320). Genelde renal patolojik proteinüri glomerular filtrasyonun artmasından veya  

proteinin geri emiliminin bozulması ile sonuçlanan tubular fonksiyon bozukluğu 

sonucunda oluĢabilmektedir (Smets ve ark. 2010). 

Proteinüri idrar dansitesi ve sedimentiyle birlikte değerlendirmeye alınmalıdır 

(Bilal 2005 p:191, McGortty 2008). Ġzostenüri veya hipostenürisi olan idrardaki 

proteinüri konsantre idrardakine göre daha önemlidir (Bilal 2005 p:191). Çünkü 

hiperstenürisi olan bir hayvanda +1 protein bulunması proteinürinin varlığından daha 

çok idrar konsantre olmasına bağlanabilmektedir (Grauer 2005). 

Dansite: Ġdrar içinde çözünmüĢ olarak bulunan üre, ürik asit, tuz gibi 

maddelerin, idrardaki su miktarına oranıdır. Ġdrarı konsantre edebilme yeteneğinin 
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kaybı, renal tubuler hastalıkların ilk semptomlarından biri olduğundan klinik açıdan çok 

önemli bir testtir. Köpeklerdeki normal değerler 1.015-1.040 arasındadır. Böbrek 

yetmezliklerinde fonksiyonel nefronların kaybı sonucunda idrar konsantre 

edilememektedir ve özgül ağırlığı 1.008-1.012 düzeyine kadar düĢmektedir. Ġdrar 

dansitesinin bu düzeyler arasında olması izostenüri olarak isimlendirilmektedir. 

Dansitesi ≤ 1.007 olan idrar hipostenüriktir ve böbreklerin görevlerini yapamadığını 

göstermektedir (McGortty 2008, Turgut 2000 p:320). Kronik renal yetmezlikte idrar 

dansitesindeki düĢme belirgindir (Schenck ve Chew 2003, Turgut 2000 p:320). 

Glikoz: Glikozun tamamı proksimal tubulden geri emilmektedir (DiBartola 

2005, Turgut 2000 p:320). Plazma glikoz konsantrasyonu arttığı zaman proksimal tubul 

hücreleri glikoza doyar ve glikozüri görülmeye baĢlar  Bu nedenle glikozüri saptandığı 

zaman kan glikoz seviyesi ölçülmelidir. Açlık kan glikoz düzeyinin normal olduğu 

durumlarda böbrek hastalığı ĢekillenmiĢ olabilir. Böbrek hastalığının ortaya konulması 

amacıyla üre, kreatinin değerlerine de bakılmalıdır (Bilal 2005 p:191). 

Glikoz köpeklerin idrarında normalde bulunmamaktadır. Diabetus mellitus, 

glikoz içeren serumların verilmesi, renal tubuler hastalıklar sonucunda glikozüri 

Ģekillenmektedir (DiBartola 2005, Turgut 2000 p:320). 

Keton: Keton cisimleri karaciğerdeki yağ asidi oksidasyonunun son ürünleridir. 

Normalde köpeklerin idrarlarında bulunmamaktadır (DiBartola 2005). Karbonhidrat 

metabolizmasında bir problem olduğunu göstermektedir (Turgut 2000 p:320). Ayrıca 

diabetus mellitus, anoreksi ve sarılıkta da görülmektedir (Bilal 2005 p:191). 

Kan: Ġdrar alma yöntemine göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan tahlilde 

pozitif sonuç bulunduğu zaman hematüri, hemoglobinüri ve myoglobinürinin ayrımı 

yapılmalıdır (DiBartola 2005). 

Bilirubin: Karaciğer hastalığına sahip köpeklerde bilirubin konsantrasyonları 

serumdan önce idrarda artar. Ancak özellikle erkek köpeklerde konsantre idrarda çok az 

miktarda bilirubin görülmesi normaldir. Ġdrarda konjuge bilirübin gözlenmektedir. 

Bilirubinürinin nedenleri arasında, hemoliz, karaciğer hastalıkları, ekstra hepatik safra 

tıkanıklıkları, ateĢ ve açlık sayılabilmektedir (DiBartola 2005, Turgut 2000 p:320). 
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Ürobilinojen: Hayvan türlerine göre değiĢen miktarlarda idrarda 

bulunabilmektedir. Bilirubin miktarının artması ve karaciğer hastalıkları sonucunda 

idrarda konsantrasyonunun artmasına neden olur (Turgut 2000 p:320). 

Nitrit: Pozitif sonuçlar idrar yolu enfeksiyonunun, direkt ve basit bir 

göstergesidir (Turgut 2000 p:320). Çünkü bazı bakteriler (E. Coli, Salmonella, 

Staphylococcus, Proteus, Klepsiella, Aerobacter, Pseudomonas gibi) idrardaki nitratları 

nitrite dönüĢtürmektedirler (Bilal 2005 p:191). 

Lökosit: Ġdrarda fazla miktarda lökosit görülmesi üriner sistemde yangı 

olduğunu göstermektedir (DiBartola 2005) 

3. Ġdrar Sediment Ġncelemesi 

Köpek ve kedilerin %3-16’sı normal fiziksel muayene bulgularına ve kan 

tahlillerine sahipken idrar sediment muayenesinde önemli değiĢimlere sahip 

olabilmektedirler. Sediment muayenesi taze idrardan yapılmalıdır çünkü oda 

sıcaklığında hücresel elemanlar ve silindirler çabuk bozulabilmektedir. Ġdar 1000 veya 

1500 devirde 5 dakika santrifuj edilmelidir ve daha sonra sediment muayenesi 

yapılmalıdır. Ġdrar sediment incelenirken idrarın alınma yolu da not edilmelidir 

(DiBartola 2005).  

Eritrositler: 

Ġdrar sedimentinde her mikroskop sahasında 0-5 eritrosit bulunması normaldir 

(Bilal 2005 p:191). Ġdrarda fazla miktarda eritrosit bulunmasının birçok nedeni vardır 

(DiBartola 2005). Bunlar arasında; ürolitler, neoplastik oluĢumlar, yangısal 

enfeksiyonlar, parazitler, travma, sistit, nefrit, koagulopati renal infarktus, renal pelvik 

hematom, vaskuler malformasyon yada genital kanal kontaminasyonları 

sayılabilmektedir (Turgut 2000 p:320). 

Lökositler: 

Çok az miktarda idrarda lökosit bulunması normaldir. Uygun koĢullarda alınmıĢ 

idrarda fazla miktarda lökosit çıkması idrar yollarının herhangi bir yerinde yangı 

olduğunu göstermektedir (DiBartola 2005) 
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Epitel Hücreleri: 

Ġdrar sedimentinde hem skuamöz hem de transitiyonal hücreler 

bulunabilmektedir. Faka tanı açısından çok az önemleri vardır (DiBartola 2005). 

Skuamöz hücreler, küçük yuvarlak nukleusa sahip olan büyük poligonal 

hücrelerdir. Genelde vajinal veya üretral bulaĢma yüzünden kataterle alınmıĢ veya 

tamamen boĢaltılmıĢ idrarda sık olarak gözlemlenmektedir. Az miktarda olması 

normaldir. Fazla miktarda varsa bu hayvanın östrusta olduğunu göstermektedir 

(DiBartola 2005). 

Transitiyonal hücreler, idrar yollarının herhangi bir bölgesinde bulunabilen 

değiĢik boyutlardaki hücrelerdir. Ġdrarda az miktarda bulunmaları normaldir, fakat artan 

miktarları yangı, irritasyon veya idrar yollarındaki tümörlerde oluĢabilmektedir 

(DiBartola 2005). 

Renal hücreler, renal tubullerden gelen küçük, yuvalak ve sentral çekirdeğe 

sahip epitel hücrelerdir. Akut glomerulonefritis, tubuler nekroz, pyelonefritis ve kronik 

böbrek hastalıklarında gözlenmektedir (DiBartola 2005, Turgut 2000 p:320). 

Silindirler: 

Protein veya hücrelerin birleĢimi ile oluĢmaktadır. Henle kulbunun çıkan 

kısmında veya distal tubulde oluĢmaktadır. Çünkü bu bölgede asit ve çözünmüĢ madde 

yoğunluğu çok fazladır ve bu bölgedeki akım hızı da düĢüktür. Ġdrar sedimentinde 

kasların bulunması böbreklerdeki aktiviteyi göstermektedir. Az miktarda hiyalin veya 

granular silindir görülmesi normaldir (DiBartola 2005). 

Hyalin silindirler tamamen proteinlerden oluĢmaktadır. Dilue veya alkali idrarda 

çok çabuk çözündüklerinden mikroskobik bakıda zor görülmektedir. Az miktarda hyalin 

silindir egzersiz veya ateĢ durumunda da görülebilmektedir. Genelde proteinüri ile 

seyreden böbrek hastalıklarında görülmektedirler (DiBartola 2005). 

Granüler silindirler diğer silindirlerdeki hücrelerin dejenerasyonunu veya 

süzülmüĢ plazma proteinlerinin çökmesini ifade etmektedir. ĠĢemik veya nefrotoksik 

renal tubuler zedelenmeyi göstermektedir (DiBartola 2005). 

 

 



 15 

Organizmalar: 

Normal idrar sterildir. Doğru Ģekilde alınmayan idrar üretra, genital kanal veya 

deride varolan bakterilerin de örneğe bulaĢmasına neden olmaktadır (DiBartola 2005). 

Kontaminasyon ve artefaklar elendiktan sonra sürekli bakteriürinin olması, üriner 

sistem enfeksiyonu olduğunu göstermektedir (Turgut 2000 p:320). 

Kristaller: 

Kristallerin çözünürlüğü idrarın pH’sına, sıcaklığına ve özgül ağırlığına bağlıdır. 

Normal idrar sedimentinde struvit, amorf fosfatlar ve oksalatlar bulunabilmektedir. Ürik 

asit, kalsiyum okzalat ve sistin tipik olarak asidik idrarda; struvit, kalsiyum fosfat, 

kalsiyum karbonat, amorf fosfat ve amonyum biürat alkali idrarda bulunmaktadır 

(DiBartola 2005). 

2.5.3. Radyografi 

Radyogarafi böbrek boyutları, yapısı ve renal paranĢim ve toplama sistemlerinin 

anatomisi hakkında bilgi vermektedir (Bovee 1984 p:275, DiBartola 2005). Fakat 

böbreklerin iç yapısı röntgende görülememektedir. Hastalığın radyolojik olarak 

görünümleri patognomik değildir, sadece teĢhise yardımcı olmaktadır. Birçok böbrek 

hastalığında röntgen bulguları normal olabilmektedir (Bovee 1984 p:275). Köpeklerin 

boyutları ırklara göre değiĢtiğinden dolayı böbrek boyutları ventrodorsal grafilerde 2. 

lumbal omura (L2) bakılarak belirlenmektedir. Böbreğin normal boyutu L2’nin 2.5-3.5 

katıdır (DiBartola 2005). Ayrıca yine ventro dorsal grafilerde böbreklerin boyutları 

birbirine eĢit olmalıdır (Bovee 1984 p:275). 

Böbrek boyutlarının küçülmesi veya anormal düzensiz yapı; kronik böbrek 

yetmezliği, piyelonefrit, glomerulonefrit ve tubulointerstiyal anormalliklerde 

Ģekillenmektedir. Kistik hastalıklar, tümör ve konjenital hastalıklar ise böbreğin Ģeklinin 

düzensiz olmasının diğer nedenleri arasında sayılabilmektedir. Amilodiozis gibi 

obstruktif ve akut yangısel hastaklıklar ve leptospira da ise böbreklerin boyutları 

büyüyebilmektedir (Bovee 1984 p:275). 
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2.5.4. Ultrasonografi 

2.5.4.1. Tarihçe 

Doppler prensibi ilk kez Johann Christian Doppler tarafından 1842 yılında 

ortaya atılmıĢ, 1845’te de bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır (King 2006). Ultrasonografinin 

temelleri ise 1880 yılında Curie ve Curie’nin bazı kristallerin piezo-elektrik özelliklerini 

keĢfiyle atılmıĢtır (Curie ve Curie 1880). 1942 yılında Dussik ile klinik olarak 

kullanımına baĢlanmıĢtır. 1955 yılında ilk doppler ultrasonografi cihazı Japonya’da 

üretilmiĢtir. Ġlk baĢlarda bu cihazlarda B-mod bulunmamaktaydı. Daha sonra geliĢtirilen 

modern cihazlardan olan Dupleks görüntüleme tekniği ile iki dimensiyonel B-mod ile 

Doppler görüntüleme metotları birleĢtirilmiĢtir (King 2006). 

Ultrason veteriner hekimlikte ilk kez sığır ve domuzlarda karkas kalitesinin 

belirlenmesinde (Stouffer 2004), klinik açıdan ise 1966 yılında A-mod ultrasonografi 

tekniği Ivan L. Lindahl tarafından bir koyunun hamilelik teĢhisinde kullanılmıĢtır 

(Cartee 2001 p: 18, Stouffer 2004).   

Daha sonra 1970 yılında hem Leoyd C. Helper hem de Ann-Marie Lamm köpek 

fötüsündaki kalp atımlarını izleyerek doppler prensibini ilk kez veteriner hekimliği 

alanında uygulamaya sokmuĢlardır. 1970’lerin sonunda M-mod ekokardiyografi ile 

ilgili makaleler yayınlanırken, aynı yıllarda A. Everette James ve ark. abdominal 

organları birleĢik B-mod ultrasonografi ile görüntülemeye baĢlamıĢlardır. Bu tarihten 15 

yıl sonra Japon Mitsuyoshi Hagio ve Hiromitsu Otsuka köpeklerdeki kardiyak 

hemodinamikleri incelemek amacıyla nabız-doppler ekokardiyografiyi kullanmıĢlardır. 

1990 yıllının baĢlarında Peter G. G. Darke köpeklerdeki kalp hastalıklarının tanısında 

ilk kez renkli-dopplerin önemini belirtmiĢtir (Cartee 2001 p: 18) 

Son yıllarda renal hastalıklarının köpeklerdeki insidensinin artmasıyla birlikte 

renal kan akımındaki değiĢiklikler doppler metoduyla detaylı olarak incelenmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu amaçla Nyland ve arkadaĢları 1993 yılında sağlıklı köpeklerde ilk kez 

doppler ultrasonografi ile böbrek arterlerinden renal RI ve PI değerlerini ölçerken, renal 

hastalıklı köpeklerdeki çalıĢmalar ise 1996 yılında Morrow ve ark., 1997’de Rivers ve 

ark. ve 2003 yılında da Choi ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır (Novellas ve ark. 

2008, Morrow ve ark. 1996). 
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2.5.4.2. Ultrasonun Fiziksel Prensipleri 

Ultrason insan kulağının duyamayacağı yükseklikteki frekanslardan oluĢan ses 

dalgalarıyla karakterizedir. Bunlar saniyede yaklaĢık 20.000 devir yaparlar. Her bir 

saniye için bir devir 1 hertze, 1000 ve 1 milyon devir ise sırasıyla 1 kilohertz (kHz) ve 1 

megahertze (MHz) eĢittir. Tanısal iĢlemlerde genelde 2 ile 10 MHz aralığındaki ses 

frekansları kullanılmaktadır. Frekans saniyede dalganın kaç kez tekrarlandığını (döngü) 

gösterir. Saniyede milyonlarca kez tekrarlanan frekanslar yüksek çözünürlüklü 

görüntüleme için gerekli olan kısa dalga boylarına sahiptir. Dalga boyu bir döngü 

boyunca dalganın hareket ettiği uzaklıktır. Dalga boyu ne kadar kısa olursa 

çözünürlükte o kadar iyi olur. Sesin ortamdaki hızı; dalga boyu ile frekansın çarpımına 

eĢittir. Ses en hızlı katı ortamda, daha yavaĢ sıvıda ve en yavaĢ gaz ortamda hareket 

eder. Genelde tüm dokularda ses sabit hızda yani 1540 m/s de yol almaktadır (Nyland 

2002 p:1) 

Ses ıĢını, gaz veya kemik dokunun içine girdiği zaman belirgin hız değiĢimleri, 

yüksek yansımayla veya uygun olmayan eko yorumlanmasıyla  sonuçlanır. Sesin 

hızında birden oluĢan bu değiĢim ile yumuĢak doku-kemik veya yumuĢak doku-hava ara 

yüzeylerindeki ortam yoğunluğunun (akustik impedens) birleĢimine bağlı olarak 

kuvvetli bir yansıma Ģekillenir (Cartee 2001 p: 18, Nyland 2002 p:1). 

2.5.4.3. Ultrasonografik Muayene Teknikleri 

 A mod (Amplitude mode) : 

A modu en basit görüntüleme metodudur. Dokulara tek bir ses göndererek 

çalıĢmaktadır. Geriye dönen ekolar horizantal bir çizgi üzerinde pikler Ģeklinde 

görüntülenir. Bu piklerin yüksekliği ekonun Ģiddetini göstermektedir. Horizantal eksen, 

yansıtan yapının derinliğini ifade etmektedir. Günümüzde oftalmolojik incelemelerde 

kullanılmaktadır.  

 M mod (Motion mode): 

M mod görüntülemede de dokulara tek bir ses dalgası gönderilmektedir. Dikey 

düzlemde derinliği, yatay düzlemde ise zamanı göstermektedir.  OluĢan görüntü, 

yapıların çizgi boyunca yaptıkları hareketi temsil etmektedir. Özellikle kardiyoloji 

alanında değerli bir yöntemdir. 

 B mod (Brightness mode): 
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B-mod görüntülemede birçok ses dalgası dokulara gönderilirken, yansıyarak 

dönen dalgalar ıĢıklı noktalar halinde ekranda gözlenir. Bu noktaların parlaklığı, yapının 

yoğunluığuna bağlıdır. Muayene edilen organı hem enine hem de boyuna inceleme 

olanağı tanımaktadır (Cartee 2001 p: 18, Pellet ve Kerut 2004).  

 Doppler modu: 

Kan akımının yönü ve akımın hızı doppler prensibi uygulanarak 

ölçülebilmektedir. Bu yöntem hekime kardiyak hemodinamikler, organların kanlanma 

durumu ve damarların fonksiyonları hakkında bilgi sağlamaktadır (Cartee 2001 p: 18, 

Pellet ve Kerut 2004).  

2.5.4.4. Doppler Etkisi 

Hareketsiz bir cisimden yansıyan ultrason dalgası aynı dalga boyuna ve 

frekansına sahip olmasına rağmen orjinal ses dalgasından daha düĢük enerjiye sahiptir. 

Tam tersi olarak hareket eden bir cisimden yansıyan ses dalgası ise bu frekansta 

değiĢime neden olur (Cartee 2001 p: 18). Ġletilen ve yansıyan seslerin arasındaki frekans 

farkı Doppler değiĢimi (∆f) olarak adlandırılır. Kan damarlarının incelenmesi sırasında, 

yansıtıcılar hareket halindeki kan (özelikle büyük çoğunluğa sahip olan eritrositler) 

hücreleridir. Eğer kan akımı transdusere doğru ise doppler değiĢimi, dönen ses dalgası 

daha yüksek frekansa sahip olacağı için pozitif olacaktır. Eğer tam tersi ise yani 

transduserden uzaklaĢıyorsa o zaman doppler değiĢimi negatif olur (Cartee 2001 p: 18, 

Pellet ve ark. 2004, Szatmarı ve ark. 2001). 

Doppler değiĢiminin hesaplanmasında kullanılan denklem doppler frekans 

değiĢiminin büyüklüğünü etkileyen parametreleri içermektedir.  Buna göre; 

Dopler denklemi; ∆f=2fVcosΘ/c, buradaki f ultrason ıĢını frekansını, V 

eritrositlerin hızını, Θ doppler açısını (damar ekseni ile ultrason ıĢını ekseni arasındaki 

kesiĢmenin açısı) ve c dokulardaki ultrasonun ortalama hızını (1540 m/s) 

göstermektedir (Pellet ve ark. 2004, Szatmarı ve ark. 2001). 

Doppler değiĢiminin miktarı ultrason ıĢını ve kan damarının ekseni birbirine 

paralel (cos Θ
 0

=1) olduğunda en büyüktür (Pellet ve ark. 2004, Szatmarı ve ark. 2001). 

Bu durumdaki hesaplama hatası %0 iken açı 60 dereceye yükseldiği zaman %50 olur. 

Transdusere dik olarak gelen damarlarda cos Θ
 0

=0 olacağından doppler modunda 

herhangi bir kan akımı görülmez. Bu nedenle doğru ölçüm alınabilmesi için ultrason 
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ıĢını kan akımına parallel olarak yerleĢtirilmeli ve açı değiĢimleri için düzeltme faktörü 

uygulanmalıdır (ġekil 2.1) (Cartee 2001 p: 18, Pellet ve ark. 2004).  

 

ġekil 2-1: Sağlıklı bir köpekte normal doppler ölçümünün görüntülenmesi 

 

 Doppler metodu da kendi içinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar; 

 Devamlı dalga doppler 

 Nabız doppler 

 Renkli doppler 

 Power doppler 

1. Devamlı Dalga Doppler: 

Kan akımını belirlemede kullanılmaktadır. Ġki boyutlu görüntüleme için uygun 

olmayan iki kristale sahip özel bir transduseri vardır. Ses devamlı olarak ayrı kristaller 

tarafından iletilip alınmaktadır. Derinlik ayrımı yapamamaktadır. Yine de akımın 

yönünü belirleyebilir (Nyland 2002 p:1). 

En önemli avantajı yüksek kan hızını ölçme yeteneğidir. Bu nedenle devamlı 

dalga doppler stenotik lezyonların distalinde Ģekillenen yüksek hızlı kan akıĢlarını 

kaydetmede kullanılmaktadır (Nyland 2002 p:1). 
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2. Nabız Dalga Doppler: 

Seçilen damardaki kan akımının varlığının, hızının ve yönünün 

değerlendirilmesine olanak tanıyan nabız dopplerin transduseri bir tane piezoelektrik 

kristali içermektedir. Bu kristalden belirli aralıklarla gönderilen ultrasonografik 

sinyallerin aynı kristal tarafından toplanıp referans değerleri ile karĢılaĢtırılması 

prensibine göre çalıĢmaktadır. Bu Ģekilde iletilen ultrason dalgaları, doppler 

ölçümlerinin görüntülenen bölge içindeki özel bir yerden alınmasına izin verir, böylece 

seçilen damardan hız ölçümleri alınmıĢ olur (Nyland 2002 p:1, Szatmarı ve ark. 2001). 

Nabız dopplerin avantajı alan çözünürlüğünü ve açı düzenlenmesini yapabilmesidir. 

Fakat bu durum doppler etkisi nedeniyle damarın ıĢına paralel gelmediği durumlarda 

ölçümlerin tam olarak alınamamasına neden olur. Bu nedenle birkaç yerden ölçüm 

almak gerekmektedir. Bu da hekime zaman kaybettirmesi ve bazı hırçın hayvanların 

durmamaları nedeniyle cihazın dezavantajlarıdır (Cartee 2001 p: 18, Pellet ve ark. 

2004).  

Nabız Dalga Doppler’de görüntünün oluĢumu:  

Nabız dalga Doppler ölçümlerinin alınabilmesi için, ilk önce hedef organ B-mod 

ultrason ile bulunarak bölgenin morfolojik yapısı incelenmektedir. Daha sonra renkli 

doppler modunda organın damarsal yapısı izlenmektedir. Sonrasında buradaki 

ölçümlerin alınması amacıyla nabız dalga doppler moduna geçilmektedir. Nabız 

doppler’de sinyallerin ölçüldüğü ve akımın değerlendirildiği alan örnek hacim veya 

örnekleme aralığı olarak isimlendirilmektedir. Örnekleme aralığı; damarın lumenini 

aĢmayacak Ģekilde, vasküler yapının boyutlarına uygun olarak  yerleĢtirilmektedir 

(Biricik ve ark 2003). Her kardiyak döngü boyunca damar içinde Ģekillenen hız 

değiĢimleri grafik Ģeklinde gösterilmektedir. Geleneksel olarak transdusere doğru gelen 

akımlar çizginin üstünde, uzaklaĢanlar ise altındadır. Çizginin kendisi akımının 

olmadığını gösterir.  
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ġekil 2-2 : Sağlıklı bir köpekte normal nabız dalga dopplerde görüntünün oluĢumu 

 

3. Renkli Doppler: 

Bu tekniğin temelleri de nabız dopplere benzemektedir. Aralarındaki fark, renkli 

bir kutu tarafından istenilen bölgenin görüntülenmesidir. Burada hareket halindeki her 

nokta kırmızı ve mavinin tonlarındadır. Genelde transdusere yaklaĢan kan akımı 

kırmızı, uzaklaĢan ise mavi renk olarak ayarlanmaktadır. Akımın yönüne göre bu 

renkler görüntünün yanındaki kutulardan ayarlanabilmektedir (Szatmarı ve ark. 2001).  

Renkli doppler bir harita gibi hareket hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca kan 

akımının varlığı, yönü ve kalitesi hakkında herhangi bir non-invazif tekniğe göre daha 

çabuk bilgi alınmasına olanak tanımaktadır (Szatmarı ve ark. 2001). 

4. Power Doppler: 

Görüntü renkli dopplerdekine benzemektedir. Bununla birlikte renk kutusunda 

sadece bir renk (turuncu) ve onun gölgeleri vardır. Parlak renkler akımın hacminin fazla 

olduğunu göstermektedir. Bu yöntem de akımın yönü ve hızı hakkında herhangi bir 

bilgi elde edilememektedir (Szatmarı ve ark. 2001). 
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Power doppler çok küçük damarların veya akımın çok yavaĢ olduğu damarların 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (Szatmarı ve ark. 2001). 

2.5.4.5. Damarların Akım Hızı Profilleri 

Sabit hızdaki bir kan akımında damar duvarının yakınlarında bulunan kan 

hücreleri düĢük hızda seyrederken, damarın merkezindekiler ise daha yüksek hızda 

hareket etmektedirler. Bu kan akıĢ Ģekli laminar parabolik kan akım profili olarak 

bilinmektedir.  

Kan akımı hızlı olduğunda veya damar çapı büyüdüğü zaman düz akım profili 

gözlenmektedir. Duvara yakın dar alanlar hariç, damarın geri kalanında akım hızları 

birbirine eĢittir. Hızlardaki bu değiĢimler nedeniyle, nabız dopplerde örnek hacimleri 

maksimum kan akımının bulunduğu damar merkezinden alınmalıdır.  

Damarların akım hızı profilleri ikiye ayrılmaktadır. 

Laminer Akım: Laminer akımda kan akıĢı girdap oluĢturmadan değiĢik 

hızlardaki sıvı tabakaları halinde hareket eder. Damar lezyonları (örn. plak), yüksek 

akım hızı veya küçük damar çapı olduğu zaman çalkantılı akıma döner (Cartee 2001 p: 

18). Laminar akımın tipleri aĢağıdaki gibidir; 

-TıkanmıĢ akıĢ hız profili: Aorta gibi büyük arterlerde damarların merkezi ile 

kenarları arasındaki hız yaklaĢık olarak aynıdır. Sonuç olarak spektrum spektral pencere 

olarakta adlandırılan boĢluğu ana hatları ile çizen ince çizgidir (Szatmarı ve ark. 2001). 

-Parabolik akıĢ hız profili: Renal arter gibi küçük arterlerde merkezdeki hız 

kenarlara göre daha fazladır. Spektrumda spektral pencere sistol sırasında görülmez. 

Bunun nedeni örnekleme alanında değiĢik hızlara sahip kan hücrelerinin akmasıdır 

(Szatmarı ve ark. 2001). 

-KütleĢmiĢ parabolik (orta) akıĢ hız profili : Seliyak kol gibi orta boyuttaki 

arterlerde; damarın ortasındaki akım tıkanmıĢ akıĢ hız profiline, kenarlarda ise parabolik 

akıĢ hızına benzer. DüĢük hızdaki hücreler pik sistol ile temsil edilmektedir. Burada 

sıfır akıma sahip olanlar ve düĢük hızdakiler yoktur. Sistol boyunca spektral pencere 

mevcuttur ve tıkanmıĢ akıĢ hızı profilindeki spektrumundan daha küçüktür (Szatmarı ve 

ark. 2001). 
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Çalkantılı Akım: Bu akımda damarın merkezindeki akımı bozan çalkantılardan 

oluĢmaktadır (Cartee 2001 p: 18) 

2.5.4.6. Artefaktlar 

 Ultrason görüntüsünde ortaya çıkan ancak hastadaki gerçek ekolarla ilgisi 

olmayan her türlü görüntüye denilmektedir. 

Artefakt Nedenleri:  

 Açının iyi ayarlanmaması 

 Kazanç değerlerinin iyi ayarlanmaması 

 PRF (Nabız tekrarlama frekansı) doğru olmaması 

 Frekans seçiminin yanlıĢ olması 

 Odağın iyi ayarlanmaması 

Bazı doppler artefaktları aĢağıdaki gibidir; 

Aliasing: Nabız dopplerde, maksimal frekans değiĢmini yorumlayabilen 

ünitelere ‘Nyquist limit’ denilmektedir. Bu limit nabız tekrarlama frekansının yarısıdır. 

Kan akımı hakkında doğru bilgi elde edilebilmesi için  aletin örnekleme oranı, dönen 

ekolardaki en yüksek frekans değiĢminin iki katı olmalıdır. Kanın akıĢ hızı en üst ölçüm 

limitini (Nyquist limit) geçtiği zaman, tepe sinyaller görüntüde kesilerek ana çizginin 

diğer tarafında yanlıĢ sinyaller Ģeklinde gözlenir, buna aliasing denilmektedir (Nyland 

2002 p:1). Aliasing, nabız tekrarlama frekansı yansıyan doppler değiĢimi sinyalinin 

frekansının iki katından az olduğu zaman oluĢmaktadır (Szatmarı ve ark. 2001). 

Bu sinyaller renkli dopplerde kırmızı olması gereken rengin mavi olması ile 

yanlıĢ renk oluĢumları Ģeklinde görüllmektedir. Bu da eĢmerkezli renk bozukluğuna yol 

açmaktadır. Nabız doppler de ise ölçüm grafiğinin tepe noktası kesilmiĢtir ve kesilen 

tepe noktası çizginin altında görülmektedir.  

Bunun oluĢmasını önelemek için nabız tekrarlama frekansı artırılmalıdır ve/veya 

transduserin frekansı azaltılmalıdır (Szatmarı ve ark. 2001). 

Doppler Sinyalinin Olmaması:  

Kan damarı ve ultrason ıĢını arasındaki açı dik ise doppler sinyali alınmaz. Bu 

durum gerçekleĢtiği zaman baĢka açılardan görüntü alınmaya çalıĢılır. Ayrıca PRF 
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azaltılarak ve/veya doppler kazancı artırılarak görüntü alınmaya çalıĢılır (Szatmarı ve 

ark. 2001). 

Ayna Artefaktı: 

Normal görüntü bazen temel çizginin diğer tarafında daha az yoğun olarak 

görüntülenebilmektedir. Burada temel çizgi ayna gibi davranmaktadır. Bu artefakt 

doppler kazancının azaltılmasıyla kaybolmaktadır (Szatmarı ve ark. 2001). 

Twinkling Artefaktı: 

Güçlü refleksiyona neden olan oluĢumların arkasında, renk modunda hızla 

değiĢen kırmızı ve mavi renk karıĢımı, spektral analizde vertikal çizgilenmeler ve ses 

modunda yüksek tiz sesler Ģeklinde izlenen bir renkli doppler artefaktıdır. Bu artefakt 

doku kanlanması ile karıĢabileceğinden dolayı tanınması önem teĢkil etmektedir.  

2.5.4.7. Ultrasonun Avantaj ve Dezavantajları 

Ultrasonografinin veteriner görüntülemedeki avantaj ve dezavantajları aĢağıdaki 

gibidir (Karen ve ark.1996, King 2006).  

Avantajları; 

 -Rutin incelemeler sonucunda zararlı herhangi bir biyolojik etkisinin olmadığı 

görülmüĢtür. Ultrason hasta, hekim ve yakınlardaki personel açısından güvenli bir 

prosedür olarak değerlendirilmektedir ve uygulama sırasında herhangi bir özel önlem 

almaya gerek yoktur.  

-Non-invazivdir bu nedenle sedasyona alınmamıĢ hayvanlarda rahatlıkla tolere 

edilebilir. 

-Hastalığın ilerlemesini moniterize etmek için veya tedaviye yanıt alınıp 

alınmadığını anlayabilmek için  birçok inceleme yapılabilmesine olanak tanımaktadır.  

-Muayene sırasında görüntüler eĢ zamanlı olarak elde edilebilmektedir. 

-Hekimin kendini güvende hissedebilmesi için deneyim ve bol bol uygulama 

yapması gerekmesine rağmen deneyimsiz hekimler tarafından da kolaylıkla 

öğrenilebilir ve uygulanabilir.  

-Organların hacimleri, iç yapıları ve patolojik bozukluklar ayrıntılı olarak 

değerlendirilebilmektedir.  
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-Cihazın taĢınailir olması dolayısıyla muayene her ortamda yapılabilmektedir.  

-DüĢük maliyetli, çabucak kullanılabilen ve hemen bilgi elde edilebilen 

makinelerdir.  

 Dezavantajları; 

-ġiĢman köpeklerde kaliteli görüntü alınamamaktadır.  

-Ultrason ıĢınının nüfüz edemediği hava ile dolu yapılara ve kemiğe ultason 

dalgalarının penetrasyonun yetersiz olması nedeniyle kullanımı sınırlanmaktadır.   

-Artefakt meydana getiren faktörlerin varlığında kaliteli görüntü elde etmek 

mümkün olmamaktadır.  

-TeĢhise gidilirken fizyolojik ve patolojik yapı ayrılmaya çalıĢıldığı için 

uygulayan hekimin bölgenin anatomisini çok iyi bilmesi gerekmektedir. 

2.5.4.8. Köpeklerde Renal Ultrasonografi 

 Renal ultrasonografi böbreklerin fonksiyonu hakkında bilgi veren, böbreğin iç 

yapısını incelemeye olanak tanıyan non-invaziv görüntüleme tekniğidir (DiBartola 

2005, Nyland 2002 p:158). 

 Muayene Tekniği: 

 Küçük ve orta ırk köpeklerde 7.5 MHZ, büyük ırklarda ise 5 MHZ prop 

kullanılmaktadır. Böbrekler dorsal veya lateral yatıĢ pozisyonu ile rahatlıkla 

incelenebilmektedir (Nyland 2002 p:158, Cartee 2001 p: 18) 

 Sol böbrek median hattın solunda, göğüs kafesinin ve dalağın kaudalinden 

incelenebilmektedir. Sağ böbreğin sola göre, göğüs kafesindeki yerleĢiminden dolayı 

görüntülenmesi çok daha zordur. Kraniyal ucu genelde mide ve bağırsakların altına 

gizlenmiĢtir. Hasta lateral pozisyondayken 10. ve 12. interkostal boĢluktan çok daha 

rahat görüntü alınabilmektedir (Nyland 2002 p:158, Cartee 2001 p: 18) 

 Böbrekler üç açıdan incelenebilmektedir. Sagital düzlemde oval bir yapıya 

sahipken, dorsal düzlemde fasulye Ģeklindedir. Transversal düzlemde ise hilus 

bölgesinde oval, uç kısımlarda ise yuvarlaktır (Nyland 2002 p:158). 

 Renal korteks homojen yapıda ve karaciğer ve dalağın parankimine göre daha 

hipoekojeniktir. Renal medulla hipoekojeniktir ve sagital düzlemde  medullar piramitler 
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anekoyiktir. Dorsal düzlemde anekoyik medulla renal sütünlar ve ekojenik pelvik 

divertikul tarafından ayrılmıĢtır. Böylece tipik kelebek görüntüsü Ģeklini almıĢtır.  

 

 

ġekil 2-3 : Böbreğin normal ultrasonografik görüntüsü 

 

 Renal Arterlerin ve Venaların Yeri: 

 Renal arterler ve venler böbrek hilusundan köken aldıkları aorta ve caudal vena 

cavaya kadar görüntülenebilmektedirler. Ġnterlober kolları orta ekokompleksin 

çevresinde renal pelvisten yayılıp, kortikomedullar birleĢme bölgesine doğru gider. 

Kortikomedullar birleĢim bölgesinde interlober arterler arkuat arterlerle dallanmaktadır. 

Arkuat arterlerden köken alan interlober arterler kortekste renkli doppler kullanıldığı 

zaman görülebilmektedirler. Venalar ise komĢu arterlere göre daha geniĢtir ve ona 

paralel seyretmektedirler (Szatmarı ve ark.2001).  
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ġekil 2-4 : Ġnsandaki böbrek arter ve venalarının Ģematik görünümü (Fox SI.Human 

Physiology, 6
th

 ed. Sayfa 529) 

 

ġekil 2-5 : Köpek böbreğinin arter ve venalarının Ģematik görünümü (Canine Nefrology) 
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 Renal arterler tipik parabolik akım hızı profiline sahiptir (Szatmarı ve ark.2001). 

 

ġekil 2-6 : Sağlıklı bir köpekte renkli dopplerde renal arterlerin ve venaların görünümleri 

 

2.5.4.9. Kronik Renal Yetmezlikte Böbreklerin Ultrasonografik Görünümü 

 Kortikomedullar bölgede detay kaybı ile böbreklerin küçülmüĢ olduğu 

görülmektedir. Renal paranĢim kendisini saran dokulardan ayrılamamaktadır. Böbrek 

tipik görüntüsünü kaybetmiĢtir (Börkü ve ark. 2000, Schenck ve ark. 2003, Nyland 

2002 p:158) 
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ġekil 2-7 : KBY’ne sahip bir köpeğin ultrasonografik görünümünde korteks ve 

medulladaki detay kaybı 

 

2.5.4.10. Nabız Dopplerde RI (Rezistif Ġndeks) Değeri 

 RI nabız doppler ile tespit edilen, bir arterioldeki periferal damar direncini 

gösteren birimsiz bir değerdir (Biricik ve ark. 2003, Morrow ve ark. 1996). RI değeri 

böbrek hastalıklarının doppler ultrasonografi ile incelenmesinde kullanılan 

parametrelerden birisidir (Koma ve ark. 2005). Ġnsanlarda böbrek nakillerinin 

incelenmesinde, obstruktif ve non-obstruktif hastalıkların ayrılmasında, akut renal 

yetmezliğin tanısına yardımcı olarak, hastalığın ilerleyiĢinin ve tedaviye alınan cevabın 

takibinde kullanılmaktadır. Hayvanlarda ise uriner obstruksiyon, diüretik etkiler, akut 

ve kronik renal yetmezlik, kongenital displaziler ya da akut tubuler nekrozun neden 

olduğu vasküler rezistanstaki değiĢikliklerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır 

(Novellas ve ark., 2007; Novellas ve ark., 2008).  Bunun dıĢında, radyolojik kontrast 

madde verilimi ile oluĢan akut böbrek yetmezliğinde ve deneysel olarak oluĢturulan 

üretral tıkanıklık sonucunda da köpeklerde RI değerindeki değiĢimler dikkate 
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alınmaktadır. Köpeklerde yapılan retrospektif bir çalıĢmada renal hastalıklarda, RI 

değerinin yüksek derecede spesifiteye (%96) ve  zayıf sensitviteye (%35) sahip olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu durum normal ultrasonografik ve klinikopatolojik parametrelere sahip 

fakat yüksek RI değerine sahip hayvanlarda ilave tanısal yöntemlere baĢvurulmasının 

gerektiğini göstermektedir (Mitchell ve ark. 1998). RI  değeri aĢağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır; 

 

  RI= (PS) - (ED)  

   (ED) 

 PS: Ortalama sistolik hız 

 ED: Son diastolik hız 

Dokunun vasküler direnci ile RI değeri arasında bir ters orantı mevcuttur. Eğer 

dokunun damar direnci artarsa RI değeri düĢer, azalırsa artmaktadır (Biricik ve ark. 

2003, Morrow ve ark. 1996). Ayrıca damarlarda daralmaya neden olan renal zedelenme 

gibi durumlarda diastolik kan akımı, sistolik kan akımına göre daha çok azalmaktadır. 

Bu sayede oluĢan pik sistolik hızın son diastolik hıza göre daha fazla oranda azalmasına 

yol açmakta, bu da RI değerinin yükselmesine neden olmaktadır. RI değerinin 

hesaplanması, damar akım hızına göre daha anlamlıdır. Bunun nedeni, damara uygun 

açının derecesi ve damar boyutu hesaplamaya katılmadığı için böbreklerdeki gibi çok 

küçük damarlarda bile hesaplanabilmesidir (Morrow ve ark. 1996). 

Ġntrarenal RI’ye etki eden faktörler aĢağıdaki gibi özetlenmiĢtir (Krumme ve ark. 

2006): 

1. Stenoz Varsa Boyutları 

Damarların belirgin bir Ģekilde daralmıĢ olması sistolik akım hızının pikinde 

azalmaya neden olur. Stenoz olduğu durumlarda son diastolik hız arttığından dolayı RI 

azalır, çünkü sistolik akım hızı orantıdaki belirleyicidir. 

2. Vaskular Sistemin GeniĢlemesi ve SertleĢmesi 

Renal arterleri besleyen aorta veya iliak arter gibi damarların renal RI üzerinde 

önemli bir etkisi vardır.  
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3. Renal Olmayan Nedenler 

Renal olmayan nedenlerin zamanla intrarenal RI üzerine etkisi oluĢmaktadır. 

Örneğin taĢikardi durumlarında sistolik pik daha erken baĢladığından RI’nın düĢmesine 

neden olur. Benzer olarak bradikardi de, sistolik pikin daha geç baĢlaması ve daha 

düĢük son diastolik hız RI değerinin yükselmesine neden olur.  

Ayıca, atriyal fibrilasyon gibi bazı aritmiler de intrarenal RI renal perfüzyon 

hakkında bilgi vermez. Aortik kapak yetmezliği olan hastalarda da kan basıncının 

amplitütünün yüksek olmasına bağlı olarak intrarenal RI yüksek olarak hesaplanır.  

4. Ġntrarenal Doppler Ölçümlerinin Yeri 

Diğer etkenler kadar ölçümün nereden alındığıda önemlidir. Mesela böbreğin 

orta kısmından kortekse doğru gidildikçe intrarenal RI azalmaktadır. 

Normal RI değerleri: 

 Ġnsanlarda normal RI değerleri, 0.58-0.63±0.05 arasında değiĢirken köpeklerde 

ise Tablo 2.2’de verilmiĢtir. Ġntrarenal RI değerleri 0.70 üstüne çıktığı zaman anormal 

olarak kabul edilmektedir (Morrow ve ark. 1996). 

Tablo 2-2 : Köpeklerdeki normal RI değerleri 

 Ortalama Değer Standart Sapma Hayvan sayısı 

Dodd ve ark. (1991) 0.64 0.05 11 

Nyland ve ark. (1993) 0.62 (0.52-0.73) 0.05 18 

Morrow ve ark. (1996) 0.61 0.06 24 

Biricik ve ark. (2003) 0.53 0.04 10 

Choi ve ark.(2003) 0.64 0.03 8 

 

 Ġnsanlarda renal RI değerinin yükselmesi birçok renal hastalık ile iliĢkilidir. 

Akut böbrek nakli reddinin erken dönemde belirlenmesinde, piyelonefritin, ureteral 

tıkanıklığın tanısında kullanılmaktadır. Ayrıca yükselmiĢ RI değeri akut tubuler 
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nekrozda, hemolitik üremik sendrom, vaskülit ve intersitiyal nefrit durumlarında yapılan 

çalıĢmalarda bildirilmiĢtir (Morrow ve ark. 1996). 

2.5.4.11. PI (Pulzatif Ġndeks) 

 PI de RI değeri gibi damar direncini göstermektedir. AĢağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır; 

 

  PI= (PS) - (ED)  

            (TMV) 

PS: Ortalama sistolik hız 

 ED: Son diastolik hız 

 TMV: Ortalama hız 

 

Novellas ve ark. (2007) sağlıklı köpeklerde renal  PI değerinin ortalama 

1.15±0.15,  üst limitini ise 1.52 olarak bildirmiĢlerdir.  

PI değeri, RI’ye göre dirençteki değiĢimleri belirlemede daha hassaastır. Çünkü 

payda tüm siklus boyunca alınan ortalama hızdır, böylece maksimum ve minimum 

hızlar kadar, kalp siklusununda incelenmesine olanak sağlamaktadır (Novelles ve ark. 

2008, Mitchell ve ark. 1998). 

2.5.5. Tansiyon 

2.5.5.1. Tarihçesi 

Kan basıncı ölçümü üzerine yapılan ilk çalıĢmayı bir atın boyun arterine 

yerleĢtirdiği basit bir cam tüp düzeneği ile Ġngiliz veteriner hekimi Stephen Hales 

gerçekleĢtirmiĢtir (http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm). Hales’ten 

yaklaĢık 100 yıl sonra Poiseuille civalı monometre kullanarak bir köpeğin kan basıncını 

ölçmüĢtür (http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm). Ġnsalardaki ilk direkt 

kan basıncı ölçümü ise 1847 yılında Carl Ludwig tarafından gerçekleĢtirilirken, 1876 

yılında E. J. Marey kol etrafına sıvı dolu bir manĢon yerleĢtirerek ve bunu bir 

sismografa bağlıyarak ilk kez osilometrik yöntemle kan basıncını ölçmüĢtür 

(http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm). Bugün kullanmakta olduğumuz 

http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm
http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm
http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm
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osilometrik yöntemin geliĢimi 1896 yılında Riva-Rocci ve 1905’te Korotkoff’un 

tanımlamıĢ olduğu sesler tarafından tamamlanmıĢtır  

(http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm).  

Veteriner hekimlik alanında ise 1920’de Kolls indirekt yöntemi, 1937’de ise 

Gregg ve ark. direkt yöntemi köpekler üzerinde kullanmıĢlardır 

(http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm).  

1955 yılında Japonlar ilk medikal doppler cihazını geliĢtirip bunu kan akım 

hızını ölçmede kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bugün hala bu cihazlar kan basıncı 

ölçümlerinde kullanılmaktadır (King 2006). 

2.5.6. Hipertansiyon 

Hipertansiyon, sistemik arteriyal kan basıncının normal sınırların üstüne çıkması 

ve devamlı olarak yüksek seviyede kalmasıdır (Bodey 1994, Egner 2003 p:1, Uzlu ve 

ark. 2005). Renal yetmezliğin ilerleyiĢini yavaĢlatabilmek için hipertansiyonu kontrol 

edebilmek çok önemlidir. Veteriner hekimliğinde kan basıncının rutin olarak 

incelenmesine yeni yeni baĢlanmıĢtır. Köpeklerdeki hipertansiyon insanlardakinin 

aksine genelde altta yatan hastalıkların sonucunda Ģekillenmektedir. Hipertansiyonun 

hasta üzerinde belirgin negatif etkileri mevcuttur (Egner 2003 p:15, McGortty 2008) 

Kan basıncı ölçümünün endikasyonları (Egner 2003 p:15); 

1) Rutin Ġnceleme: 

 Genel sağlık kontrolu 

 YaĢlı hastalarda kontrol 

 Özel olmayan semptomlar 

 AĢı randevuları sırasında 

 Özellikle renal hastalık, hipertroidizm, diabetus mellitus, 

hiperadrenokortikoizm ve kalp hastalığı gibi hemodinamik 

değiĢimler tarafından eĢlik edilen hastalıklarda 

2) Acil müdahalede inceleme: 

 ġok  

 Travma 

http://www.healthperfect.co.uk/Index/dphistry.htm
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 Perikardiyal efüzyon 

 Zehirlenme 

 Addison krizi vs. 

3) Yoğun bakım gözlemlenmesi: 

 Post-operatif gözlemlenme 

 Hipertansif kriz 

 UzamıĢ Ģok 

4) Tedavinin planlanması ve uygulanması: 

 Kardiyoloji hastalarında vs. 

 Hipertansiyon ve hipotansiyonla tedavi edilen tüm hastalarda 

 Özellikle ACE inhibitörleri, diüretikler, kalsiyum antagonistleri, β-

blokerler,vazodilatatörler, sempatomimetikler, sedativler vs gibi kan 

basıncını etkileyen ilaçlar verileceği zaman 

5) Anestezinin gözlemlenmesi: 

 Pre-anestezik inceleme 

 Ġntra-operatif gözlemleme 

 Post-operatif gözetim 

Hipertansiyon tedavi edilmediği zaman göz, kalp, böbrek ve sentral sinir sistemi 

gibi son organlara zarar verebilir. Ayrıca bu organlarda Ģekillenen hastalıklarda zamanla 

hipertansiyon oluĢumuna neden olabilir. Bu nedenle hipertansiyonu oluĢturan 

hastalıklar ile hipertansiyonun neden olduğu hastalıklar arasında sürekli bir çember 

vardır (Egner 2003 p:15). Sistemik hipertansiyona sahip köpekler, hipertensif 

koroidopati, hipertansif retinopati veya intraokular hemoraji gibi gözle ilgili hastalıklar, 

KBY veya ABY, hiperadrenokortikoizm, diabetus mellitus, baĢka bir nedenle 

açıklanamayan nörolojik semptomlar, feokromositoma ve açıklanamayan sol 

ventrikuler hipertrofisi gibi klinik semptomlara sahip olabilmektedirler (DiBartola 2005, 

McGortty 2008). 
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2.5.7. Kan Basıncı Ölçüm Teknikleri 

Direkt ve indirekt metot olarak ikiye ayrılmaktadır. 

2.5.7.1. Direkt Metot 

Arterin içine ucunda elektronik basınç sensörü bulunan bir iğne veya katater 

yerleĢtirilerek ölçüm yapılmaktadır. Katater takıldıktan sonra transduser adı verilen kan 

basıncını elektrik akımına dönüĢtürerek çizelge halinde kaydeden alete bağlanarak 

ölçüm yapılmaktadır. En iyi ölçüm metodu olmasına rağmen özel ekipmana ihtiyaç 

duyulması ve bu ekipmanın pahalı olması, anestezi gerektirmesi, cerrahi müdahale 

gerektirmesi, hematom, kanama, tromboz, enfeksiyon, sepsis gibi komplikasyonlara 

sahip olması ve hastayı rahatsız etmesi nedeniyle kullanımı sınırlanmıĢtır (Acierno ve 

Labato 2005, Bodey 1994, Uzlu ve ark. 2005). 

2.5.7.2. Ġndirekt Metot 

Süperfisiyal ekstremitenin üstüne manĢetle basınç uygulanarak ölçülmektedir. 

Damardaki kan akımı kesilene kadar manĢon ĢiĢirildikten sonra kan akımının tekrar 

duyulmaya baĢladığı noktaya kadar indirilmesi prensibi ile çalıĢmaktadır. Üç ayrı 

yöntemle bakılmaktadır. Bunlar; 

-Fotopletismografi: Kızılötesi ıĢık ile otomotik olarak sürekli ölçüm yapılmaktadır. 10 

kg altındaki hayvanlarda rahatlıkla uygulanmaktadır. 

-Doppler: Ucuz olması ve kolay uygulanabildiği için hayvanlarda en sık uygulanan 

yöntemdir. Doppler akım ölçeri, osilometrik yönteme göre nabız sinyalini daha iyi bir 

biçimde yakalayabilmektedir. Doppler akım ölçeri, eritrositlerden transdusere yansıyan 

ultrasound sinyallerinin dıĢarı verilmesi prensibi ile çalıĢmaktadır (Henik ve ark. 2005, 

Bodey 1994, Syme ve ark. 2002). 

Doppler tansiyonu diastolik seslerin belirlenmesinde faydalı değildir. Bu 

nedenle sadece sistolik ölçüm yapılabilmektedir. ManĢon yerleĢtirildikten sonra doppler 

sinyalinin duyulamadığı yerden 20-30 mmHg üstüne kadar ĢiĢirilir. Sonra yavaĢça 

düĢürülmeye baĢlar ve sinyalin tekrardan duyulmaya baĢladığı nokta sistolik kan basıncı 

olarak not edilir (Henik ve ark. 2005, Bodey 1994, Syme ve ark. 2002). 
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-Osilometrik: Bu metotta otomatik olarak çalıĢan manĢon kullanılmaktadır. 

Osilometrik teknik, ĢiĢirilmiĢ manĢon içindeki basınç dalgalanmalarını yakalayarak 

çalıĢmaktadır (Bodey 1994, Henik ve ark. 2005). Ekstremiteye bağlanan manĢon cihaz 

tarafından belli bir seviyeye kadar otomatik olarak ĢiĢirilir. Bu seviyeden sonra cihaz 

durur ve manĢondaki hava yavaĢça boĢalmaya baĢlar. Bu esnada tespit ettiği kan basınç 

değerlerini sayısal olarak ekrana yansıtmaktadır. Osilometrik yöntemi kullanan cihazlar; 

sistolik, diyastolik, ortalama kan basınçlarını göstermektedirler (Bodey 1994, Henik ve 

ark. 2005). 

 Osilometrik yöntemin etkinliği belirli bir zaman diliminde iki eĢlemiĢ nabzı 

bulmasına dayanmaktadır (Henik ve ark. 2005). 

 Otomotik olarak çalıĢtığı için, uygulayan kiĢi sadece manĢonun uygun yere 

yerleĢtirlmesinden sorumludur. Bölgedeki kılların tıraĢ edilmesine gerek yoktur (Bodey 

1994) 

 Kan basıncı ölçümlerinde doğru sonucun elde edilebilmesi için standard bir 

protokol uygulanması gerekmektedir. ACVIM’in son dönemde uyguladığı protokol 

aĢağıdaki gibidir (Brown ve ark. 2007); 

 Diğer hayvanlardan uzak,  sessiz ve izole bir odada mümkünse hasta sahibininde 

yanında bulunduğu ortamlarda alınmalıdır. Hastada sakinleĢtrici hiçbir ilaç 

kullanılmamalıdır ve kan basıncını ölçmeden 5-10 dakika önce odaya alınıp 

sakince bekletilmelidir. 

 Hasta rahat edebileceği bir pozisyona getirilmelidir. Ġdeal olanı kalbe olan 

uzaklık daha az olduğundan lateral veya ventral pozisyonda yatmasıdır. 

 Köpeklerde manĢon geniĢliği, bacak çevresinin yaklaĢık olarak %40‘ı kadar 

olmalıdır. 

 ManĢon tansiyon ölçümünü alan kiĢinin seçimine veya hayvanın rahat edip 

etmediğine göre kuyruğa ya da bacağa takılabilir. Ancak bu daha sonra 

raporlarda belirtilmelidir. 

 Kan basıncı ölçümleri aynı kiĢi tarafından alınmalıdır. 

 Hasta sakin ve haraketsiz durmalıdır. 

 Ġlk ölçüm hesaba katılmamaktadır. Ard arda 5-7 ölçüm alınıp kaydedilir. 
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 Bu ölçümlerin ortalaması alınarak kan basıncı ölçümü elde edilmiĢ olur. 

2.5.8. Normal Kan Basıncı Değerleri 

Sağlıklı köpekler için kan basıncı değerlerini bildiren çeĢitli çalıĢmalar vardır. 

Bunlar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (Tablo 2.3) (Brown ve ark. 2007, Egner 2003 

p:15).  

Tablo 2-3 : ÇeĢitli çalıĢmalarda bildrilen köpeklerdeki normal kan basıncı değerleri 

ÖLÇÜM METODU: SĠSTOLĠK ORTALAMA DĠASTOLĠK 

ĠNTRA ARTERĠYAL: 

  Anderson ve ark. 

  Cowgill ve ark. 

  Chalifoux ve ark. 

  Stepien ve ark. 

 

 

144±156 

148±16 

154±31 

154±20 

 

 

104±13 

102±9 

115±16 

107±11 

 

81±9 

87±8 

96±12 

84±9 

OSĠLOMETRĠK: 

  Bodey ve Michell 

  Coulter ve ark. 

  Kallet ve ark. 

  Stepien ve ark. 

  Meurs ve ark. 

 

131±20 

144±27 

137±15 

150±20 

136±16 

 

97±16 

110±21 

102±12 

108±15 

101±11 

 

74±15 

91±20 

82±14 

71±18 

81±9 

DOPPLER 

ULTRASONOGRAFĠ: 

  Chalifoux ve ark.  

  Stepien ve ark. 

  Remillard ve ark. 

 

 

145±23 

151±27 

150±16 
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Bu değerler populasyona, ölçüm metoduna ve birçok baĢka faktöre bağlı olarak 

değiĢim göstermektedir. Bunlar kısaca (Bodey 1994, Brown ve ark. 2007, Syme ve ark. 

2002), 

 YaĢ: Ġnsanlarda yapılan çalıĢmalarda yaĢa bağlı sistolik basınç değiĢimi iyi 

tanımlanmıĢ olmasına rağmen köpeklerde belirgin değildir. 

 Cinsiyet: Erkekler diĢilere göre daha yüksek kan basıncı değerlerine sahiptir .   

 Irk: Sighthound (Greyhound ve Deerhoundlar) ırkı köpeklerde daha yüksektir.  

 ġiĢmanlık: 5 mmHg’ den küçük yükselmeler Ģekillendiği bildirilmiĢtir.  

olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu değiĢimler veteriner pratiğinde standart bir 

yöntem kullanılmasının önemini göstermektedir. 

2.5.9. Hipertansiyonun Sınıflandırılması 

Hipertansiyon baĢlıca primer hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Primer hipertansiyon; kardiyak verim, sistemik damar direnci ve otonom sinir 

sistemi arasında dengenin bozulmasıyla oluĢmasına rağmen sebebi kesin olarak 

bilinmemektedir. Bu nedenle idiopatik hipertansiyon olarakta adlandırılmaktadır. 

Ġnsanlardaki hipertansiyon vakalarının %80-95’ini primer hipertansiyon oluĢturmasına 

rağmen, köpeklerde nadir olarak görülmektedir (Acierno ve Labato 2005, Bodey 1994, 

Brown ve ark. 2007, Uzlu ve ark. 2005).   

Sekonder hipertansiyon ise baĢka bir hastalıkla veya klinik durumla beraber 

seyreden hipertansiyon çeĢididir. Renal hastalık (piyelonefritis, kronik intersitisyel 

nefritis, kistik böbrek hastalığı, glomerulonefritis, glomerulosklerozis, amiloidozis, 

renal travma, obstruktif nefropati), adrenal hastalıklar, hipertroidizm ve hipotrodizm, 

hiperadrenokortikoizm, diabetus mellitus, pheochromositoma, kronik anemi, karaciğer 

hastalıkları, glikokortikoid ve eritropoetin içeren ilaçlar ve intrakraniyal tümör gibi 

çeĢitli hastalıkların komplikasyonları veya klinik durumun kötüye gitmesi sonucunda 

giderek artan miktarlarda gözlenmektedir (Acierno ve Labato 2005, Bodey 1994, 

Brown ve ark. 2007, Henik ve ark. 2005, Jacob ve ark. 2003, Mcmurphy ve ark. 2006, 

Uzlu ve ark.  2005).  
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2.5.10. KBY’de Hipertansiyon 

Sistemik hipertansiyon KBY sahip hayvanlarda sık görülen laboratuvar 

bulgularındandır ve aralarında bir neden sonuç iliĢkisi bulunmaktadır. Böbrek 

yetmezliği hipertansiyona neden olabilirken, hipertansiyonda böbrek hasarına yol 

açabilmektedir (Uzlu ve ark. 2005). Yükselen kan basıncı nedeniyle böbreklerde 

Ģekillenen vaskuler zedelenme ve iĢemi sonucu sklerotik lezyonlar ve fibrozis 

geliĢmektedir. Bu tipteki zedelenmeler sonucunda da  böbrek fonksiyonları 

bozulmaktadır. Bozulan renal fonksiyonlarda juxtaglomeruler aparatın prefuzyonunun 

azalması ve renin salgılanmasının artması yoluyla tekrardan hipertansiyona neden 

olmaktadır (Bodey 1994).  

2.6. Kan Gazlarının Ölçülmesi 

 Kan pH’sını kandaki bikarbonatın (HCO3) karbonik aside (H2CO3) oranı 

belirler. Rutin uygulamalarda çok düĢük olan karbonik asit konsantrasyonunun 

doğrudan ölçülmesi mümkün değildir. Kandaki karbonik asit konsantrasyonu, 

kolaylıkla ölçülebilen erimiĢ CO2 konsantrasyonu ile denge halindedir. Bu nedenle 

hesaplamada karbonik asit yerine CO2 kullanılmaktadır. Kan HCO3 konsantrasyonu 

böbrekler, CO2 konsantrasyonu ise akciğer tarafından düzenlenmektedir. Buradan da 

anlaĢıldığı gibi vücuttaki normal asit-baz dengesi korunması baĢlıca akciğerler ve 

böbrekler tarafından sağlanmaktadır (Batemen 2008). 

Kan pH’sı düĢerse metabolik asidozis, artarsa metabolik alkolozis 

Ģekillenmektedir. PCO2’deki artıĢ solunum asidozisi, azalma ise solunum alkalozisi 

olarak isimlendirilmektedir (Batemen 2008). 

Vücuttaki asit-baz dengesi tampon sistemlerle ve fizyolojik kompenzasyonla 

düzenlenmeye çalıĢılır. Bu sistemler genelde çok kuvvetli olduğundan denge nadiren 

bozulur ve en ufak değiĢimler bile çok büyük önem taĢımaktadır.  

Tampon sistemlerle korumada, kimyasal ve biyolojik sistemler vardır. Kimyasal 

tamponlamada; hücre proteinleri ve hemoglobin hücre içi tamponları, bikarbonat, 

organik-inorganik fosfatlar ve plazma proteinleri ise hücre dıĢı tamponları olarak görev 

yapmaktadırlar. Bunların içinde en önemlisi bikarbonattır. Biyolojik tamponlamada ise 

pH kimyasal bir reaksiyona girmeden kompartımanlar arası iyon değiĢimleri ile 

korunmaktadır. 
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Fizyolojik kompenzasyon fazla asit veya bazın atılımı ile Ģekillenmektedir. Bu 

solunum veya böbrekler yoluyla Ģekillenmektedir.  

Asit-baz dengesinin sağlanmasında son düzenleme, böbrekler tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu; 

 Bikarbonat rejenerasyonu 

 Bikarbonatın geri emilimi 

 Hidrojen iyonlarının eliminasyonu ve idrarla tamponlanması 

ġeklinde gerçekleĢmektedir (McGortty 2008, Turgut 2000 p:367). 

Burdan da anlaĢıldığı gibi böbrekler asit-baz dengesini sağlamada önemli bir 

yere sahiptir. Genelde vücüttan asit-baz atılımını değiĢtirmekten sorumlu organdır 

(Bateman 2008). 

Metabolik asidoz renal yetmezlikte sık görülen bir asit-baz bozukluğudur. 

Günlük H
+
 yükü idrardan NH3’ün  NH4’e veya fosfatın H2PO4

-
 dönüĢmesi yoluyla 

atılmaktadır. KBY’de toplam H
+
 atılımı bozulmaktadır. Böylece böbreklerden daha az  

H
+
 atılır ve yeterli HCO3

-
 miktarı rezorbe edilemez. Bu durum hayvanda asidoz 

oluĢmasının esas nedenidir. Renal yetmezliğe sahip bazı hastalarda dehidrasyonda, 

laktik asidozis ve zayıf doku perfuzyonu Ģekilenmeside asidoza katkıda 

bulunabilimektedir (AltıntaĢ ve ark. 2006, Bovee 1984, Langston C. 2008, McGortty 

2008). 

Kan asiditesinin tespit edilmesinde arteriyal kan örnekleri venöz kan örneklerine 

tercih edilmektedir. Çünkü bu Ģekilde kanın oksijenizasyonuda incelenebilmektedir. 

Ayrıca örnekler lokal doku metabolitlerinden ve kan akımının durgunluğundan 

etkilenmemektedir. Arteriyal kan ile venöz kan arasındaki en önemli değiĢiklik pO2’de 

Ģekillenmektedir. Ayrıca lokal doku metabolitlerinden dolayı venöz örneklerdeki pCO2 

çok az miktarda artarken, pH da az miktarda azalabilmektedir. Kan gazlarının normal 

değerleri arteriyal ve venöz örneklere göre aĢağıdaki tablo 2.4’te verilmiĢtir (Batemen 

2008, DiBartola 2006) 
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Tablo 2-4 : Köpeklerdeki venöz ve arteriyal normal kan gazı değerleri 

DEĞER VENÖZ ARTERĠYAL 

pH 7.397 7.407 

pCO2 (mm Hg) 37.4 36.8 

HCO3 (mEq/L) 22.5 22.2 

 

Kan gazları analiz edilmek istenildiği zaman preanalitik hatalarla 

karĢılaĢılmaması için uygun toplama metotları kullanılmalıdır (Batemen 2008). Bu 

nedenle kan örnekleri toplanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü korku ve 

acı sayesinde oluĢan hiperventilasyon ve kas aktivitesinin artması sonuçları 

değiĢtirebilmektedir (DiBartola 2006). Bunun dıĢında birçok üretim firmasının kan-

gazları için özel Ģırıngaları mevcuttur. Bu Ģırıngaların tipik olarak özellikleri 

antikoagulan olarak liyofilize lityum heparin içermeleri ve arteriyal basınçla 

kendiliğinden dolum fonksiyonuna sahip olmalarıdır. Kuru lityum heparin veya sıvı 

sodyum heparin kullanımı iyonize kalsiyum seviyesinde oluĢabilecek hataları azaltmak 

amacıyla  kullanılmaktadır (Batemen 2008).   

Köpeklerde kan gazları için radial arter veya digital palmar arterin kolları 

kullanılabilmesine rağmen genelde femoral veya dorsal pedal arterler tercih 

edilmektedir. Hasta lateral pozisyonda yatırlıp sabitlendikten sonra, femoral arter 

abdominal duvarın yakınında inguinal bölgede palpe edilerek, iki parmak arasında 

sabitlenmektedir. Daha sonra damara 45 veya 90 derecelik açıyla girilmektedir. Bunun 

sebebi arterde Ģekillenecek kanama miktarını minimumda tutmaktır. 
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ġekil 2-8 : Kan gazı alma tekniği 

Ġğne damara girdiği zaman, ya kan çabuk bir Ģekilde yada nabız atımı gibi gidip 

gelmelerle dolmaktadır. Venöz kanla mukayese edildiği zaman alınan kan açık kırmızı 

renktedir (ġekil 2.9). Koyu renkli kan veya Ģırıngaya zor dolan kan venadan alınmıĢ kan 

olabilir.  

 

ġekil 2-9 : Arteriyal (Solda) ve venöz (Sağda) kanların görünümü 

Kan alındıktan sonra bölgeye hemotom oluĢumunu engellemek için en az 5 

dakika direkt basınç uygulanmalıdır.  

ġırınganın içinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca kan 

enjektöre alındıktan sonra değerlerin değiĢmemesi için kısa bir süre içerisinde analiz 

edilmesi gerekmektedir. Eğer bu süre uzayacak olursa enjektörlerin ucu plastik bir 

kapakla kapatılmalıdır (Batemen 2008) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hayvanlar ve ÇalıĢma Dizaynı 

ÇalıĢmamızda 2005-2009 yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Ġç Hastalıklar kliniğine getirilen klinik ve labaratuvar muayeneleri sonucunda 

kronik renal yetmezlik saptanan farklı ırklarda, yaĢları 3 ile 18 arasında değiĢen, 16’sı 

erkek, 10’u diĢi toplam 26 köpek çalıĢma grubunu oluĢtururken, yine farklı ırklardan, 

yaĢları 3 ile 7 arasında değiĢen, 6’sı erkek, 14’ü diĢi toplam 20 sağlıklı köpek  kontrol 

grubunu oluĢturdu. 

Grup I (Kronik böbrek yetmezliği olan köpekler): Letarji, depresyon, iĢtahın 

azalması, kusma, kilo kaybı, polidipsi-poliüri, zayıf vücüt kondisyonu Ģikayetlerinden 

biri veya birkaçı ile gelen köpekler  kronik böbrek yetmezliği Ģüphesi ile ileri tetkikler 

için alındı. Bu tür hastaların bazılarında fiziksel muayenede küçülmüĢ veya pürüzlü 

böbrekler ele gelebilmektedir. 

Biz de çalıĢmamızda Jacob ve arkadaĢlarının (2003) bildirdiklerine benzer 

olarak, 1 yaĢından büyük ve kronik böbrek fonksiyon bozukluğuna sahip köpekleri 

seçtik. Bunun için benzer Ģekilde serum kreatinin ve üre değerlerindeki yükselmenin 5-

15 günden uzun sürdüğü, prerenal ve postrenal nedenleri bulunmayan ve idrar dansitesi 

1.025’ten küçük olan hayvanlar çalıĢma kapsamına alındı.  

Grup II (Kontrol grubu): Bu gruba dahil edilen köpekler de  herhangi bir 

Ģikayet veya semptom mevcut değildi. Ayrıca yapılan klinik muayene, idrar analizleri, 

hemogram ve biyokimyasal muayane sonuçları normaldi.  

3.2. Kan Parametrelerinin Tayini 

Sağlıklı ve hasta hayvanlardan V. Jugularis ya da V. Cephalica antebrachii’den 

hematolojik parametrelerin tayini için EDTA’lı tüplere 2 ml,  biyokimyasal analizler 

için ise antikoagulansız jelli serum tüplerine 3 ml kan örnekleri alındı.  

Hematolojik parametrelerin tayini için Ġ. Ü. Veteriner Fakültesi Merkez 

Laboratuvarında bulunan kan sayım cihazı kullanıldı (MedonicTM CA 620).  

Biyokimyasal parametrelerden serum glukoz, üre, kreatinin, AST, ALT, Ca ve P 

analizleri ticari kitler kullanılarak (Spinreact
®
, Ġspanya) Ġ.Ü. Veteriner Fakültesi Merkez 
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Laboratuvarında bulunan otoanalizör cihazında kolorimetrik yöntemle ölçüldü 

(Otoanalizör 1, ülke marka). 

3.3. Kan Gazı Ölçümleri 

 Sağlıklı ve hasta hayvanlar arteriyel kan örneklerinin alınabilmesi amacıyla 

bölge alkolle temizlendi. Femoral nabız bulunarak yeri tespit edildi. Daha sonra bu arter 

iĢaret ve orta parmak arasında sabitlendi. Kanama miktarının minimumda tutulabilmesi 

için artere 45 veya 90 derecelik açılarla girildi ve 2 ml kan örneği özel olarak üretilmiĢ 

içinde lityum heparin bulunan negatif basınca sahip Ģırıngalara alındı. Kan alındıktan 

sonra damar üzerine 2-5 dakika direkt basınç uygulanarak kanama riski minimuma 

indirildi. Alınan örnekler Kan gaz analizatörü cihazı (Irma Trupoint Kan Gaz 

Analizatörü, ITC, USA) ile tekniğine uygun olarak 5 dakikadan kısa bir sürede ölçüldü. 

3.4. Ġdrar Analizi 

Steril koĢullarda alınan idrar örneklerinin analizi Ġ.Ü. Veteriner Fakültesi 

Merkez Laboratuvarında yapıldı. Alınan idrar örneklerinde fiziksel yönden kontrolünün 

ardından stik testi (Spinreact® URĠSPĠN 10) yardımıyla kimyasal analizi yapıldı. Bu 

amaçla idrar stiği idrar örneği içerisine daldırılıp çıkarılarak, idrarda lökosit, nitrit, 

ürobilinojen, protein, pH, hemoglobin, idrar dansitesi, keton, bilirubin, glikoz varlığı 

açısından incelendi. 2 dakika geçtikten sonra Ģekillenen renk değiĢimleri tanısal açıdan 

dikkate alınmadı. Geri kalan idrar örneği 1500 devirde 5 dakika santrifuj edildikten 

sonra dipteki tortulardan sediment tahlili yapıldı.  

3.5. Kan Basıncı Ölçümleri 

Kan basıncı ölçümleri ultrason kontrollerinden önce uygulandı. Bütün kan 

basıncı ölçümleri aynı kiĢi tarafından ve aynı sessiz ortamda yapıldı. Ölçümler 

yapılmadan önce köpeklerin çevreye adapte olabilmesi için 5-10 dakika beklendi. 

Köpek büyüklüğüne uygun olarak bacak çevresinin  %40’ına  kadar geniĢliğe sahip olan 

neonatal manĢetler seçildi. Köpekler sağ laterale yatırılıp, manĢet sol arka bacağa 

yerleĢtirildi. Kan basıncı ölçümleri 5-10 dakikalık bir süre içerisinde 6 kez alındı. Ġlk 

baĢta alınan ölçüm hesaba katılmadı. ArdaĢık 5 kan basıncı ölçümünün ortalaması kayıt 

edildi. Biz kan basıncı ölçümlerimizi hem dopler ultrasonografi hemde osilometrik 

yöntemlerle ölçtük.   
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Doppler ultrasonografi yöntemiyle yapılan bütün ölçümler cranial tibial arterden 

alındı. Karakteristik olan swoosh sesini daha iyi alabilmek için arterin üzerindeki kıllar 

traĢ edildikten sonra bölgeye yeterli miktarda ultrason jeli sürüldü. Arterin üstüne 

doppler ultrason aletinin transduseri (Parks Medikal Elektronics, INC. Aloha, Oregon, 

USA.) konuldu ve onun yukarısına manĢet yerleĢtirildi. ManĢet arteri tamamen 

kapatacak Ģekilde ĢiĢirildi. Normalde duyulması gereken swoosh sesi kesildikten sonra 

yavaĢ yavaĢ gevĢetilmeye baĢlandı. Kan basıncının ilk duyulmaya baĢladığı nokta 

sistolik basınç olarak kaydedildi. Kan basıncı hekim tarafından doppler transduserinin 

önüne yerleĢtirilmiĢ kapalı manĢetle bağlantılı bir manometre tarafından okunup 

kaydedildi.  

                     

ġekil 3-1: Tansiyon ölçme cihazları; Doppler ultrason (solda), osilometrik kan basıncı 

(sağda) 

 

Osilometrik yöntemde ise bölge traĢ edilmedi. Hastaya uygun geniĢlikteki 

manĢet takıldıktan sonra cihazın (Edan marka hasta baĢı monitörü) düğmesine basılarak  

manĢeti otomatik olarak ĢiĢirilip söndürülerek damar sıkıĢtırıldı. ġiĢen manĢon sonra 

kademeli olarak inerek cihazın ekranındaki kan basıncı değerleri okundu.  

3.6. Radyografi 

Hasta hayvanlara yapılan klinik muayeneyi takiben bazılarından laterolateral ve 

ventrodorsal pozisyonda düz abdominal grafi istendi. 
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3.7. Ultrasonografi 

ÇalıĢmamızda ultrasonografinin yapılması için hayvan büyüklüğüne uygun olan 

5 veya 7 MHz multikonveks tipte prop kullanıldı. Hayvanlar ultrasonografik 

incelenmeye alınmadan önce sağ ve sol lumbal bölgedeki kıllar traĢ edildi. Böbrekler 

incelenirken, hayvanlar anesteziye alınmadı ve lateral yatıĢ pozisyonunda yatırıldı. 

Görüntünün daha net olması için bakılacak bölgeye ultrason jeli sürüldü. Böbrekler 

sagital, dorsal ve transversal açılardan morfolojik değiĢimler yönünden ultrasonografik 

(Terason 2000 ultrasonografi cihazı, USA) olarak incelendi. 

3.8. Doppler 

Ġntrarenal nabız-doppler ölçümleri, anestezi veya sedasyona alınmamıĢ 

köpeklerde hep aynı kiĢi tarafından yapıldı. Bu ölçümlerde renal arterlerden, interlober 

veya arcuate arterlerden herhangi biri kullanıldı. B-mod ultrasonda böbrekler 

bulunduktan ve morfolojik yapı hakkında bilgi edinildikten sonra intra-renal 

damarlaĢmayı görüntülemek için renkli doppler moduna geçildi. Ġnterlober ve arcuat 

arterlerden herhangi biri belirlendikten sonra nabız doppler moduna geçildi. Bu esnada 

örnek alınacak olan damarın üstünde baĢka damar bulunmamasına dikkat edildi. 

Damarların örneklem kapısı, damar lumenini dolduracak ve lumene paralel olacak 

Ģekilde ayarlandı. Genelde örneklem kapısı 1,5-2 mm olarak belirlendi. Doppler açısı 

ise 0 derece ile 60 derece aralığında seçilerek ölçüm hataları minimuma indirildi. En az 

3 farklı bölgeden ölçümler alındı. RI değeri makine tarafından otomatik olarak, PI 

değeri ise manuel olarak araĢtırıcıların bildirdiği formüle uygun olarak hesaplandı 

(Mitchell ve ark. 1998). 

3.9. Ġstatistiki Analiz 

Elde edilen hemogrom, biyokimyasal, kan gazı, doppler ölçümleri ve kan 

basıncı gibi verilerin istatistiki analizi SPSS 13.0 paket programınında bağımsız 

örneklem t-testi ile  yapıldı. Ayrıca  doppler ölçümlerinde kullanılan RI değerinin 

sensitivitesi ve spesitivitesi de hesaplandı (Özdamar 1999). Sensitivite 0.70’den büyük 

RI değerine sahip KBY’ne sahip hayvanların sayısının tüm KBY’ne sahip hayvan 

sayısına bölünmesi ile tanımlandı. Spesivite ise 0.70’den küçük RI değerine sahip 

sağlıklı hayvanların sayısının tüm sağlıklı hayvan sayısına bölünmesi ile elde edildi 

(Morrow ve ark. 1996). 
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Doppler ve osilometrik yöntemlerin sağlıklı ve KBY’ne sahip köpeklere ana 

etkilerinin sistolik kan basıncı üzerine etkisini belirlemek amacıyla SPSS 13.0 paket 

programınında GLM analizi uygulandı (Özdamar 1999). 
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik Bulgular 

ÇalıĢmada yer alan kronik renal yetmezliğe sahip köpeklerde klinik olarak 

sırasıyla kusma (22), iĢtahsızlık (16), polidipsi (12), poliüri (11), halsizlik (10), kilo 

kaybı (8), ishal (6), idrar yapma miktarında azalma (5), su içme miktarında azalma (5), 

ağız içinde yaralar (2) ve ağız kokusu (2) Ģikayetleri mevcuttu. Bunların içinde bir 

köpekte yapılan klinik muayenede ağızda Ģiddetli lezyonlar ve dilde çürüme belirlendi 

(Tablo 4.1). 

 

 

ġekil 4-1 : KBY’ne sahip köpeklerdeki klinik bulgular 

 

4.2. Irk 

 ÇalıĢmamızda sağlıklı köpeklerde en fazla melez ırkların (Tablo 4.2), hasta 

hayvanlarda ise Terrier ırkı köpeklerin olduğu görüldü (Tablo 4.3). 
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ġekil 4-2 :Kontrol grubundaki köpek ırklarına göre sınıflandırılması 

 

 

 

ġekil 4-3 : KBY’ne sahip köpeklerin ırklarına göre sınıflandırılması 
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4.3. YaĢ 

Sağlıklı köpeklerin büyük bir çoğunluğunu 5 yaĢın altındaki köpekler 

oluĢtururken, KBY’ne sahip köpeklerde de tam tersine büyük bir çoğunluğu 10 yaĢın 

üstündedir (Tablo 4.1) 

Tablo 4-1 : Sağlıklı ve KBY’ne sahip köpeklerin yaĢlarına gore sınıflandırılması 

YaĢ aralığı Sağlıklı Köpekler KBY’ne sahip köpekler 

<5 yaĢ n=16 n=2 

5≤yaĢ<10 n=7 n=7 

≥10 n=0 n=17 

 

4.4. IRIS’ın belirlediği sisteme göre sınıflandırma 

KBY’ne sahip köpekler IRIS’ın belirlemiĢ olduğu sisteme göre 

sınıflandırılmıĢtır. Kreatinin değerine göre köpeklerden yedisi 3. derece, geriye kalan 

18’i ise 4. derece böbrek yetmezliğine sahipti. Hipertansiyondan kaynaklanan organ 

hasarı risklerine göre alt gruplara ayrıldığı zaman ise köpeklerden 15’nin minimal riske 

(N), 2’sinin düĢük riske (D), 8’nin ise orta dereceli riske (O) ve 1 tanesinin yüksek (Y) 

dereceli riske sahip olduğu belirlendi (Tablo 4.2). 
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Tablo 4-2: KBY’ne sahip köpeklerin IRIS’in belirlemiĢ olduğu sisteme gore 

sınıflandırılması 

 

Hayvan No Kreatinine Göre Sınıflandırma Kan Basıncına Göre Sınıflandırma 

1 3 N 

2 4 N 

3 4 O 

4 4 N 

5 3 O 

6 4 N 

7 4 N 

8 3 N 

9 4 D 

10 4 O 

11 4 N 

12 3 N 

13 4 N 

14 4 N 

15 3 N 

16 4 D 

17 3 N 

18 4 N 

19 4 O 

20 4 D 

21 4 O 

22 4 O 

23 4 O 

24 4 N 

25 3 N 

26 4 Y 
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4.5. Hemogram Bulguları 

Kronik renal yetmezliği olan köpeklerde RBC ve HGB değerlerinin önemli 

derecede azaldığı (p<0.001) ve 20 köpekte normositik-normokromik tipte aneminin 

geliĢtiği saptanmıĢtır. Sağlıklı grupla karĢılaĢtırıldığında hasta gruptaki hayvanlarda 

normal sınırlar içinde bulunmakla beraber MCV değerinin arttığı, MCHC değerinin ise 

azaldığı ve bu değiĢikliklerin istatistiki olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu görüldü 

(Tablo 4.3).  

Tablo 4-3 Hemogram bulgularının karĢılaĢtırılması 

Parametreler Sağlıklı Köpekler Kronik Renal 

Yetmezliğine 

Sahip Köpekler 

Normal 

Değerler 

RBC (X 10
6
 μL) 6,4±0,2 5,4±0,2** 5,5-8,5 

HGB (g/dL) 15,5±0,6 12,3±0,7** 12-18 

HCT (%) 39,9±1,4 35,3±2 37-55 

WBC (X 10
3
 μL) 13,2±0,7 15,8±1,5 6-17 

PLT  (X 10
3
 μL) 282,4±17,3 300,5±34,8 200-500 

MCV 61,8±0,6 65,1±1* 60-77 

MCH (pg) 21,4±1,4 23,2±0,5 19,5-26 

MCHC (%) 37,1±0,7 35±0,6* 32-36 

 *p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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4.6. Biyokimyasal Parametre Bulguları 

KBY sahip köpeklerin hepsinde kan üre, kreatinin seviyesi yükseldiği ve bu 

değiĢimlerin istatistiki olarak p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edildi. Ca 

seviyesi ise 3 hastada normal değerinin üzerinde, 6 hastada normal sınırların altında 

bulunmuĢtur. Kan P seviyesi kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında istatistiki olarak 

p<0.001 düzeyinde yüksek bulunmuĢtur. Albumin seviyesi istatistiki olarak p<0.001 

düzeyinde anlamlı olarak düĢmüĢtür fakat bu azalma normal sınırlar içinde yer 

almaktadır.  

Tablo 4-4 : Biyokimyasal parametrelerin karĢılaĢtırılması 

Parametreler Sağlıklı Köpekler Kronik Renal 

Yetmezliği Olan 

Köpekler 

Normal 

Dreğerler 

Glikoz (mg/dl) 129±2,3 129,2±5,4 60-125 

Üre (mg/dl) 43,9±2 310,8±31*** 7-27 

Kreatinin (mg/dl) 1,2±0,03 7,7±0,8*** 0,4-1,8 

AST (IU/L) 34,4±2,5 47,3±6 5-55 

ALT (IU/L) 34,8±5,3 50±6 5-60 

T. Protein (mg/dl) 6,5±0,2 7,5±0,6 5,1-7,8 

Albumin (g/dl) 3,5±0,1 2,6±0,1*** 2,6-4,3 

Ca (mg/dl) 8,9±0,2 8,6±0,4 7,5-11,3 

P (mg/dl) 3,8±0,06 10,9±1,3*** 2,1-6,3 

*p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

4.7. Kan Gaz Analizi Bulguları 

KBY’ne sahip köpeklerde pH ve TCO2 değerlerinde  azalma, Beb değerinde ise 

artma istatistiki açıdan p<0.001 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Ayrıca serum iCa 
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normal sınırlar içinde bulunmasına rağmen, sağlıklı grupla karĢılaĢtırıldığında istatistiki 

açıdan  anlamlı derecede azalma saptanmıĢtır (p<0.001). KBY’ne sahip köpeklerde 

serum  K değeri normal sınırlar içinde yer almasına rağmen, sağlıklı gruba göre 

Ģekillenen artıĢ istatistiki açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). HCO3 deki azalma ve 

PO2  deki artma p<0.01 düzeyine göre istatistiki açıdan anlamlı olarak ĢekillenmiĢtir. 

Ayrıca PCO2 ve tHb değerlerinde istatistiki açıdan anlamlı derecede azalma 

ĢekillenmiĢtir (p<0.05). 

Tablo 4-5 : Kan gaz analizlerinin karĢılaĢtırılması 

Parametreler Sağlıklı Köpekler Kronik Renal 

Yetmezliğine 

Sahip Köpekler 

Normal 

Değerler 

pH 7,4±0,01 7,3±0,02*** 7,351 – 7,463 

pCO2 33±1,3 28,4±1,7* 30,8 – 42,8 

PO2 100,7±6,6 129,6±6** 80,9 - 103,3 

Hct 41,5±3,2 38,7±1,3 40,3-60,3 

Na 146,9±0,7 146,5±2,9 150 – 165 

K 4,1±0,1 4,9±0,2** 3,5 – 5,8 

iCa 1,4±0,02 1,2±0,05*** 1,2-1,5 

HCO3 21,1±0,7 15,7±1,4** 18,8 – 25,6 

TCO2 22,2±0,7 15,5±1,3*** 22±2 

Beb 2,7±0,4 -9,3±1,3*** -2 – +2 

O2 sat. 96,4±1,2 97,3±0,7 93 – 100 

tHb 15,5±0,8 13,7±0,4* 8 – 15 

* p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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4.8. Ġdrar Tahlili Bulguları 

Sağlıklı grupta bulunan vakaların idrar tahlilinde önemli bir bulguya 

rastlanmazken, KBY’li grupta yapılan idrar stik ve sediment muayenesinin sonuçları 

Tabloda gösterilmiĢtir (Tablo 4.6).  Ġdrar sediment muayenesinde hasta köpeklerin 

hepsinde böbrek epiteline rastlanmasına rağmen, 18 tanesinde idrardaki protein değeri 

+1, 2 tanesinde ise +2 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 4.6). Tablodaki bulgulara ek olarak 4, 

16, 21, 23, 24 ve 25 nolu köpeklerin idrarlarında +1 hemoglobin bulunmuĢtur. 

Tablo 4-6 : KBY’ne sahip köpeklerdeki bazı idrar tahlili bulguları 

Hayvan 

No: 

Stik 

Protein 

pH Dansite Eritrosit 

adet /Her 

saha 

Lökosit 

adet /Her 

saha 

Böbrek epiteli /Her 

saha 

1 +1 6,5 1010 3-4 8-10 8-10 böbrek epiteli 

2 +1 6 1020 3-4 8-10 10-15 böbrek epiteli 

3 +1 6 1010 3-4 8-10 10-15 böbrek epiteli 

4 +1 6 1020 8-10 Bol Bol  

5 - 6 1015 10-15 Bol Bol 

6 - 6 1010 3-4 3-4 8-10 böbrek epiteli 

7 - 6,5 1010 3-4 3-4 8-10 böbrek epiteli 

8 +1 6 1015 3-4 3-4 10-15 böbrek epiteli 

9 +1 6,5 1010 5-6 8-10 15-20 böbrek epiteli 

10 +1 6 1015 3-4 10-15 Bol 

11 +1 6 1010 5-6 8-10 10-15 böbrek epiteli 

12 - 6,5 1015 3-4 8-10 10-15 böbrek epiteli 
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13 - 6 1010 3-4 3-4 8-10 böbrek epiteli 

14 +1 6,5 1015 3-4 3-4 Bol 

15 +2 6,5 1015 2-3 10-15 Bol 

16 +1 6,5 1015 8-10 10-15 Bol 

17 +1 6 1010 2-3 3-4 10-15 böbrek epiteli 

18 - 6 1015 2-3 3-4 8-10 böbrek epiteli 

19 +1 6,5 1020 5-6 8-10 8-10 böbrek epiteli 

20 +1 6 1010 2-3 3-4 10-15 böbrek epiteli 

21 +1 6,5 1015 Bol Bol Bol  

22 +1 6 1010 3-4 8-10 10-15 böbrek epiteli 

23 +1 6,5 1020 Bol 8-10 Kümeler halinde bol 

böbrek epiteli 

24 +1 6,5 1025 10-15 Bol Bol 

25 +1 6,5 1020 8-10 Bol Bol 

26 +2 6 1010 5-6 8-10 Bol 

 

4.9. Radyografi Bulguları 

KBY’ne sahip köpeklerden alınan röntgen grafilerinde bir köpekte böbreklerde 

küçülme olduğu tespit edildi.  
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4.10. Ultrasonogafi Bulguları 

KBY’li köpeklerin yapılan ultrasonografik muayenelerinde korteks ve medulla 

bölgeleri arasında detay kaybı ve Ģekil bozuklukları saptandı (ġekil 3.4).  

 

 

ġekil 4-4 : KBY’ne sahip 16 yaĢındaki erkek Setter ırkı köpeğin böbrek ultrasonografisi 

Ayrıca böbrek boyutlarının bir köpekte küçülmüĢ olduğu görüldü (ġekil 3.5). 

 

 

ġekil 4-5 : KBY’ne sahip 7 yaĢındaki diĢi melez köpeğin ultrasonografik olarak böbrek 

boyutlarının belirlenmesi 
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4.11. Doppler Ultrasonografi Bulguları 

Yaptığımız çalıĢmamızda sağlıklı hayvanlar için RI değerini 0,54±0,01, KBY’ne 

sahip köpekler için ise 0,68±0,02 olarak belirledik. PI değeri ise sağlıklı köpeklerde 

1,3±0,04, KBY’ne sahip olanlarda ise 3,4±0,4 olarak hesaplandı. KRY’nin sahip 

köpeklerde 10 tanesinde intrarenal RI değerlerini, 21 tanesinde de PI değerlerini normal 

sınırların üstünde olduğu gözlemlendi. RI değerinin yüksek olduğu tüm vakalarda PI 

değeride yüksek olarak belirlendi. Ayrıca sağlıklı grupla karĢılaĢtırıldığında, KBY’ne 

sahip köpeklerde  intrarenal RI ve PI değerlerinin istatistiki açıdan p<0.001 düzeyine 

göre anlamlı derecede arttığı belirlendi. Ayrıca intrarenal PS değeri p<0.01 düzeyine 

göre anlamlı derecede arttığı saptandı.  

RI değerinin sensitivitesi %35, spesivitesi ise %99 olarak hesaplandı.  

Tablo 4-7 : Ġntrarenal Doppler ölçümlerinin karĢılaĢtırılması 

Parametreler Sağlıklı Köpekler Kronik Renal Yetmezliği 

Olan Köpekler 

PS 13,3±1,5 21,7±2,2** 

ED 6,2±0,9 6,7±1 

SID 2,3±0,2 5,2±1,5 

RI 0,54±0,01 0,68±0,02*** 

FV 7,2±3,6 4,6±1,6 

TMV 5,6±0,6 5,2±0,8 

DIA 1,3±0,2 1±0,2 

PI 1,3±0,04 3,4±0,4*** 

*p <0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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ġekil 4-6 : KBY’ne sahip 8 yaĢındaki erkek, Golden retriever ırkı köpeğin renal Doppler 

görüntüsü (Kırmızı ok PS değeri, beyaz ok ED değeri) 

 

4.12. Kan Basıncı Ölçümleri: 

 

Vakalarımızdan 15’nin minimal riske (N), 2’sinin düĢük riske (D), 8’nin ise orta 

dereceli riske (O) ve 1 tanesinin yüksek dereceli riske (Y) sahip olduğu belirlendi. 

DüĢük derceli 3 köpek ve yüksek dereceli tansiyona sahip 1 köpek, 4. sınıf böbrek 

yetmezliğine sahipti. Orta dereceli köpeklerin  %14’ü ve minimal dereceli köpeklerin 

%40’ında 3. sınıf böbrek yetmezliğinde gözlemlendi (Tablo 4.2). ÇalıĢmamızda, 

sağlıklı köpeklerle KBY’ne sahip köpeklerin sistolik kan basınçları karĢılaĢtırıldığı 

zaman istatistiki açıdan bir önem bulunmadı. Diastolik kan basıncı ölçümleri sağlıklı ve 

KBY’ne sahip köpekler açısından karĢılaĢtırıldığı zaman istatistiki açıdan herhangi bir 

önem bulunmamıĢtır. Fakat kan basıncı ölçme yöntemleri GLM analizi ile 

karĢılaĢtırıldığında, doppler yönteminin osilometrik yönteme göre daha iyi sonuçlar 

verdiği saptandı.  
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Tablo 4-8 : Doppler ve osilometrik kan basıncı ölçüm metodlarının ve sağlıklı ve KBY’ne 

sahip köpeklerin GLM analizi ile karĢılaĢtırılması  

Faktör LSM SE 

Yöntem ** 

          Doppler 141,6 2,87 

          Osilometrik 129,7 2,87 

Sağlık Durumu Ö. D.  

          Sağlıklı 131,7 2,96 

         KBY’ne sahip köpekler 139,7 2,79 

Genel ortalama 135,7 2,03 

**: p<0,01; Ö.D.: p>0,05 

 

Tablo 4-9 : Sağlıklı ve KBY’ne sahip köpeklerdeki osilometrik yöntem ile ölçülen diastolik 

kan basıncının bağımsız t-testi ile karĢılaĢtırılması 

  

Sağlıklı 92,3±3,4 

KBY’ne sahip köpekler 89,7±1 

 

4.13. RI ve PI Değerleri ile Üre ve Kreatinin Değerleri Arasındaki Korelasyon 

ÇalıĢmaya katılan hayvanlar RI değeri açısından Pearson korelasyonuna göre 

değerlendirildiği zaman üre ile p<0,001 seviyesinde, kreatinin ile p<0,01 seviyeside 

istatistiki açıdan önem tespit edildi. PI değeride aynı Ģekilde değerlendirildiğinde üre ve 

kreatinin değerleri için sırasıyla  p<0,001, p<0,01 seviyelerinde istatistiki olarak önemli 

olduğu belirlendi. Ayrıca RI ile PI değerleri arasında p<0,001 seviyesinde korelasyon 

olduğu tespit edildi. 
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Tablo 4-10 : Üre, kreatinin, RI ve PI değerlerinin Pearson korelasyonu ile karĢılaĢtırılması 

 Kreatinin RI PI 

Üre 0,787*** 0,613*** 0,457*** 

Kreatinin                ___ 0,432** 0,399** 

RI                ___                ___ 0,787*** 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 
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5. TARTIġMA 

KBY köpeklerdeki morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden birisidir 

(Börkü ve ark. 2000, Smets ve ark. 2010). Son yıllarda evde beslenen kedi ve köpek 

sayılarının artmasıyla, KBY  daha sık karĢımıza çıkmaya baĢlamıĢtır. Köpeklerde  KBY 

birçok nedene bağlı olarak geliĢmektedir. Böbrek hasarının tespitinde fizik muayene, 

hemogram ve biyokimyasal kan muayenesi, idrar tahlili, radyografi ve ultrasonografi 

gibi birçok tanısal yönteme baĢvurulmaktadır. KBY’nin tanısı, prognozu ve hastalığın 

ilerleyiĢinin daha iyi belirlenmesi için yardımcı tanı yöntemlerinden olan renal doppler, 

tansiyon ve kan gazları hakkında insanlarda birçok çalıĢma mevcutken, köpeklerde 

hepsini içeren kapsamlı çalıĢmaların az sayıda olduğunu tespit ettik. Buradan yola 

çıkarak planlanan bu çalıĢma ile kliniğimize getirilen kronik renal yetmezlik saptanan 

köpeklerde renal kan akımı değiĢiklikleri doppler ultrasonografi ile belirlendi, renal 

hipertansiyonun prevalansı doppler ve osilometrik metotlarla saptandı ve kan asit-baz 

dengesi kan gaz analizatörü ile belirlendi ve bunların hastalık üzerine olan etkileri 

incelendi. 

KBY’de klinik semptomlar spesifik olmayıp ancak nefronların %75-80’ni 

hasara uğradığı zaman gözlenmektedir (Akdoğan Kaymaz 2001, AltıntaĢ ve ark. 2006, 

Börkü ve ark. 2000, Brown ve ark. 1997, Smets ve ark. 2010). Birçok araĢtırıcının 

(AltıntaĢ ve ark. 2006, Börkü ve ark. 2000, Grauer 2005, Schenck ve Chew 2003,  

Syme ve ark. 2002) köpeklerdeki KBY’nin semptomları olarak bildirdiği; kusma, 

polidipsi/poliüri, iĢtahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, ishal ve ağız içinde yaralar bu 

çalıĢmadaki köpeklerde de belirgin olarak gözlendi. Bunlar arasında en çok dikkati 

çeken semptomlar kusma, iĢtahsızlık, poliüri ve polidipsiydi. Bazı hastalarda gözlenen 

anüri ise hastanın kronik renal yetmezliğinin son aĢamasında olması ile iliĢkilendirildi.  

Yapılan birçok çalıĢmada KBY’nin 7 yaĢın üzerinde prevalansının arttığı 

gözlemlenmiĢtir (Brown ve ark. 1997, Börkü ve ark. 2000, Schenck ve ark. 2003, Smets 

ve ark. 2010, Syme ve ark. 2002). Bizde yaptığımız çalıĢmamızda KBY’ne sahip 26 

köpekten 17’sinin 10 yaĢın üzerinde olduğunu gözlemledik. 

KBY’ne sahip köpekler IRIS’in belirlemiĢ olduğu sisteme göre sınıflandırıldığı 

zaman, köpeklerden 7 tanesi 3. derece, geriye kalan 19 taneside 4. derece KBY’ne sahip  

olduğu belirlenmiĢtir. Kan basıncına göre alt gruplara ayrıldığı zaman köpeklerden 2 
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tanesi düĢük riskli (D), 15 tanesi minimal riskli (N), 8 tanesi ise orta dereceli riskli (O) 

ve 1 tanesi de yüksek dereceli riskli (Y) olarak belirlendi.  

KBY’de eritropoetin yapımında azalma, kan kaybı ve erirositlerin ömürlerinin 

kısalması nedeniyle normasitik-normokromik non-rejenartif anemi bulguları 

görülebilmektedir (AltıntaĢ ve ark. 2006, Börkü ve ark. 2000, King ve ark. 2008, 

Schenck ve ark. 2003,  Syme ve ark. 2002). King ve ark.ları KBY’ne sahip köpeklerdeki 

anemi üzerine yaptıkları çalıĢmada köpeklerin % 70.6’sinde anemi saptamıĢlardır (King 

ve ark. 2008). Bizde araĢtırıcıların bildiridiğine benzer Ģekilde bu oranı %77 olarak 

belirledik.  

ÇalıĢmada serum üre ortalama değerleri kontrol grubunda 43.9±2 mg/dl, KBY’li 

grupta 310.8±31 mg/dl; serum kreatinin ortalama değerleri 1.2±0.03 mg/dl, KBY’li 

grupta ise 7,7±0.8 mg/dl olarak hesaplanmıĢ ve gruplar arası farklılıkların istatistiki 

olarak (P<0.001) önemli olduğu saptanmıĢtır. Üre ve kreatinin değerlerindeki bu 

Ģiddetli artıĢ diğer araĢtırıcıların KBY’ne sahip hayvanlardaki kan üre ve kreatinin 

seviyesine dair bildirdikleri ile de paralellik göstermiĢtir (Brown ve ark. 1997, Börkü ve 

ark. 2000). 

Serum albumin değerinin böbrek yetmezliklerinde idrarla aĢırı atılımı nedeniyle 

azaldığı daha önceki çalıĢmlarda bildirilmiĢtir (Morais ve ark. 2008, Uzlu ve ark. 2005). 

Bizde yaptığımız bu çalıĢmada albumin seviyesi normal değerler arasında bulunmasına 

rağmen, KBY’ne sahip köpekler ile kontrol grubu arasında istatistiki açıdan p<0.001 

seviyesinde anlamlı bir azalma saptadık. 

KBY’de böbrek fonksiyonu ve prognoza etki eden önemli metabolik 

anormalliklerden biri de Ca ve P seviyelerinde oluĢan değiĢimlerdir (Börkü ve ark. 

2000, Gerber ve ark. 2003, Morais ve ark. 2008, Schenck ve ark. 2003). Börkü ve ark. 

2000 yılında yaptıkları kedi ve köpeklerdeki KBY’nin histopatolojik ve klinik 

incelemeleri üzerine çalıĢmalarında, fosfor seviyesini yüksek bulmalarına rağmen Ca 

düzeyini normal bulmuĢlardır. Bunu kan serumundaki kalsiyum düzeyindeki azalmanın, 

kemiklerden kalsiyum mobilizasyonunun artıĢı ile kompanze edilmesine bağlamıĢlardır. 

Ayrıca Cortadellas ve arkadaĢları 2010 yılında yaptıkları çalıĢmada, 1.dereceli kronik 

böbrek yetmezliğine sahip köpeklerde dahi serum P değerlerinin artabildiğini 

saptamıĢlardır. Bizde yaptığımız çalıĢmamızda KBY’ne sahip köpeklerde serum P 

düzeyinin arttığını, bu artıĢın istatistiki olarak p<0.001 seviyesinde anlamlı olduğunu 
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tespit ettik. Kan serumu Ca seviyesinin ise Börkü ve ark. (2000) bildirdiklerine benzer 

Ģekilde normal sınırlar içinde olduğunu belirledik.  

Bununla birlikte total Ca konsantrasyonunun %56’sını oluĢturan iCa, serumdaki 

Ca düzeyini tespit etmede daha duyarlı bir indikatördür. Total kalsiyum değerleri 

normal sınırlar içinde yer alabilmesine rağmen iCa özellikle hiperparatroidizm, 

hiperkalsemik durumlar, renal hastalıklar ve kritik hastalıklar gibi patolojik durumlarda 

değiĢiklikler gösterebilmektedir (Schenck ve Chew 2003, Schenck ve Chew 2008). 

Schenck ve Chew 2003’te yaptıkları çalıĢmada KBY’ne sahip köpeklerdeki kalsiyum 

fraksiyonlarını incelemiĢler ve iCa düzeyinin normal sınırlar içinde veya düĢük 

olabildiğini bildirmiĢlerdir. Bizde yaptığımız çalıĢmamızda, total kalsiyum seviyesini 

normal sınırlar içinde bulduk. iCa seviyesi ise normal sınırlar içinde olmasına rağmen, 

KBY’ne sahip köpeklerde istatistiki açıdan p<0.001 düzeyinde azalma olduğunu 

saptadık. 

Akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde potasyum retensiyonu sonucunda 

hiperkalemi geliĢebilmektedir. Bununla birlikte KBY’likli köpeklerin %25’inde 

hipokalemi de görülebileceği bildrilmektedir (Turgut 2000 p:320). Bizim yaptığımız bu 

çalıĢmada, KBY’ne sahip köpeklerdeki serum potasyum seviyesinin 7 köpekte 

hiperkalemik, 2 köpekte hipokalemik ve diğerlerinin ise normal sınırlarda olduğu tespit 

edildi. Bununla birlikte KBY’ne sahip köpeklerin genel ortalamasına bakıldığı zaman 

normal sınırlarda olmakla birlikte, sağlıklı olanlarla karĢılaĢtırıldığında istatistiki açıdan 

p<0.01 düzeyinde artıĢ saptadık.  

Sağlıklı köpeklerin böbrek fonksiyonlarında  bir bozukluk bulunmadığından 

idrar tahlillerinde herhangi bir  anormal  bulguya rastlanmadı.   

Ġdrar tahlilinde KBY’ni ABY’den ayıran önemli parametrelerden biri dansitenin 

düĢük olmasıdır. Böbrek yetmezliklerinde fonksiyonel nefronların kaybına bağlı olarak 

idrarın konsantre edilemediği bildirilmektedir (Turgut 2000 p:320). Birçok çalıĢmada, 

KBY’liğinde idrar dansitesinin 1.025’ten düĢük olduğu bildirilmektedir (Börkü ve ark. 

2000, Cortadellas ve ark. 2010). Sunulan bu çalıĢmada da benzer Ģekilde bütün KBY’ne 

sahip köpeklerin dansitelerinin 1.025’ten düĢük olduğu gözlemlendi. 

Köpeklerin normal idrar pH’sı 5-7.5 arasındadır (Bilal 2005, DiBartola 2005). 

Bu çalıĢmada, KBY’ne sahip tüm köpeklerin pH’larının normal sınırlar içinde olduğunu 

tespit ettik. 
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Kronik böbrek yetmezliğinin belirtilerinden biri de proteinüridir (Uzlu ve ark. 

2005). Hasta köpeklerde gözlenen proteinüri kronik böbrek yetmezliği ile 

ilĢkilendirilmiĢtir. Bizde çalıĢmamızda idrar strip test ile yaptığımız kontrollerde 

vakalarımızın 21’inde +1,  3’ünde de +2  düzeyinde proteinüri saptadık. 

Ayrıca yaptığımız idrar sediment muayenesi sonucunda; her mikroskop 

sahasında, vakalarımızın 6’sında 8-10 tane, 8 tanesinde 10-15 tane, 10’nunda bol 

miktarda ve bir tanesinde ise kümeler halinde böbrek epiteline rastlanmıĢtır. Renal 

hücreler, renal tubullerden gelmektedir ve akut glomerulonefritis, tubuler nekroz, 

pyelonefritis ve kronik böbrek hastalıklarında gözlenmektedir (DiBartola 2005, Turgut 

2000 p:367). Bu nedenle çalıĢmamızda gözlemlediğimiz bu hücreleri KBY ile 

iliĢkilendirdik. 

Radyogarafik kontroller böbrek boyutları ve anatomisi hakkında bilgi 

vermektedir (Bovee 1984, DiBartola 2005). Fakat böbreklerin iç yapısı röntgende 

göntülenemediğinden, birçok böbrek hastalığında röntgen görünümleri normal 

olabilmektedir. Bu nedenle radyografi sadece teĢhise yardımcı olmaktadır (Bovee 

1984). Bizde yaptığımız çalıĢmamızda köpeklerin büyük bir çoğunluğunda radyografik 

olarak herhangi bir değiĢikliğe rastlamadık.  

Bununla birlikte böbrek boyutlarındaki küçülme ve düzensiz yapı birçok 

hastalıkta gözlenmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biriside KBY’dir (Bovee 1984, 

Schenck ve ark. 2003). Yaptığımız bu çalıĢmada, vakalardan sadece 1 tanesinde böbrek 

boyutlarında küçülme olduğunu belirledik.  

Ultrasonografik muayenelerde ise, KBY’ye sahip köpeklerde genellike korteks 

ve medulla ayrımının kaybolması ve detay kaybı gibi bulgular izlenmektedir (Schenck 

ve ark. 2003). Yaptığımız bu çalıĢmada, vakaların 21 tanesinde ultrasonografik 

muayene sonucunda herhangi bir morfolojik değiĢklik gözlenmezken, 2 tanesinde 

korteks ve medulla ayrımının olmadığını tespit ettik. Diğer 2 vakada ise böbrek 

boyutlarında azalma Ģekillendiği belirledik. 

Bütün bu bulgulara rağmen renal hastalığa sahip hastalarda gerçek zamanlı B-

mod ultrasonografi incelemeleri, anormal yapının ve ekojenitenin belirlenmesini 

sınırlandırmaktadır. Renal korteks ekojenitesinin artması hem tubulointersitiyal hemde 

glomerular hastalıklarda gözlenebilmektedir (Nyland 2002 p:158, Rivers ve ark. 1997).  
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Normalde böbreklerin çalıĢması; renal kan akımına, glomerular ve tubular 

fonksiyonlara ve idrar akımına dayanmaktadır. Renal kan akımını incelemek böbrek 

hastalığının tanısı, tedavisi ve prognozu hakkında daha kapsamlı bilgi edinilmesini 

sağlamaktadır (Morrow ve ark. 1996). Renal hastalıklar sonucunda renal iĢemi 

Ģekillenmektedir. Burada görevli olan patofizyolojik mekanizmalar, böbreği etkileyen 

vazodilatasyon ve vazokonstriksiyon faktörleri arasındaki dengesizlik sonucunda 

intrarenal vazokonstriksiyonu oluĢturmaktadır. Bu nedenle intrarenal damarlaĢma 

direncini inceleyen non-invasiv metodlar gün geçtikçe daha fazla uygulama alanı 

bulmaktadır (Mitchell ve ark.1998, Nyland 2002 p:158).  

Bu amaçla ölçülen RI ve PI değerleri, damar direncini göstermektedir. Damar 

direnci ise tıkanma veya vazokonstruksiyona bağlı olarak ve diastolik kan akımının 

sistolik kan akımına göre çok fazla miktarda artması sonucunda değiĢmektedir 

(Novellas ve ark.  2008). 

RI ve PI değerleri üriner obstruksiyon, diüretik etkiler, akut ve kronik renal 

yetmezlik, böbrek nakilleri, piyelonefrit, üretral tıkanıklıkta, kongenital dizplaziler ya 

da akut tubuler nekroz gibi hastalıklarda tanıya yardımcı olmaktadır  (Morrow ve ark. 

1996, Novellas ve ark. 2008, Novellas ve ark. 2007). 

RI ve PI değerleri hayvanlara herhangi bir tedavi uygulanmadan alınması 

gerekmektedir (Rivers ve ark. 1997). Ayrıca  araĢtırıcılar (Choi ve ark. 2003, Rivers ve 

ark. 1997), sonuçları değiĢtirmemesi açısından, fiziksel muayene bulgularında 

köpeklerin hidrasyon durumunun ve kalp frekansının normal olması gerektiğini 

vurgulamıĢlardır. Diğer taraftan anestezi ya da sedasyonun da bu değerleri 

değiĢtirebileceği bildirilmiĢtir (Novellas ve ark. 2008, Novellas ve ark. 2007). Biz de 

yaptığımız çalıĢmamızda bu kriterleri göz önünde bulundurduk. 

Daha önce yapılan çalıĢmalarda birçok normal RI değerleri belirtilmiĢtir. 

Herbirinde  farklı RI aralıkları belirtilmesine rağmen, RI değeri 0.70’in üzerine çıktığı 

zaman anormal olarak kabul edilmektedir (Novellas ve ark. 2008, Mitchell ve ark. 1998, 

Morrow ve ark. 1996). ÇalıĢmamızda, sağlıklı köpeklerde yaptığımız doppler ölçümleri 

sonucunda normal intrarrenal RI değerini 0.54±0.01 olarak belirledik. Bu değer 

araĢtırıcılarında bildirdiği normal sınırlar içinde yer almaktadır. KBY’ne sahip 

köpeklerde ise ortalama RI değerini 0.68±0.02 olarak belirledik. Bu değer Morrow ve 

ark. (1996) ve Novellas ve ark.(2008) bildirdiği normal değerin üst sınırından düĢük 
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olmakla birlikte,  sağlıklı köpeklerle karĢılaĢtırıldığı zaman RI değerinin statistiki olarak 

p<0.001 seviyesinde  artmıĢ olduğunu tespit ettik.  Diğer taraftan, 10 vakada hesaplanan 

RI değerinin normal sınırların üstünde olduğu görüldü.  

Burada Ģekillen değiĢimlerin nedeni RI değerinin birçok dıĢ faktörden 

etkilenmesidir. Bunlar arasındaki transduserin sebep olduğu basınç, hipotansiyon, 

sindirim, ve kalp atıĢ hızı gibi faktörler RI değerini düĢürebilmektedir (Choi ve ark. 

2003, Morrow ve ark. 1996).  

Bununla birlikte, renal yetmezliğin tüm formları aynı derecede damar direncini 

değiĢtirmeyebilir. Hem insanlarda hemde köpeklerde yapılan çalıĢmalarda glomerular 

hastalıklarda RI artıĢının nadir olduğu görülmüĢtür. Ġntrarenal RI artıĢı hem 

tubulointersitiyal hem de glomerular hastalıklarda oluĢabildiği için bunların ayırt 

edilmesinde faydalı değildir (Morrow 1996, Rivers ve ark. 1997). Morrow ve ark. 1996 

yılında yaptıkları bir çalıĢmada, RI değerini histopatolojik bulgularla 

karĢılaĢtırdıklarında, interstitial nefrit veya tubular dejenerasyona sahip köpeklerde 

renal RI değerini yüksek, glomerular hastalığa sahip köpeklerdeki RI değerini ise 

normal sınırlar içinde olduğunu bulmuĢlardır.  

Renal doppler ölçümlerinde kullanılan diğer bir önemli parametre ise PI 

değeridir. PI değeri 1.52’ nin üzerinde olduğu zaman anormal olarak bildirilmiĢtir 

(Novellas ve ark. 2008, Morrow ve ark. 1996). ÇalıĢmamızda, sağlıklı köpeklerde 

yaptığımız doppler ölçümleri sonucunda normal intrarrenal PI değerini 1.3±0.04 olarak 

belirledik. Bu değer diğer araĢtırıcılarında bildiridiği normal sınırlar içinde yer 

almaktadır (Novellas ve ark. 2008, Morrow ve ark. 1996). KBY’ne sahip köpeklerde ise 

PI değerini 3.4±0.04 olarak belirledik. Bu değer Morrow ve ark. bildirdiği normal PI 

değerlerinin üstündedir (Morrow ve ark. 1996). Ayrıca sağlıklı köpekler ile 

karĢılaĢtırıldığında KBY’ne sahip köpeklerdeki artıĢın istatistiki açıdan p<0.001 

seviyesinde anlamlı olduğu belirlendi. 

Birçok araĢtırmacı klinik açıdan RI değerinin daha fazla kullanılmasına rağmen, 

PI değerinin anormallikleri belirlemede daha hassas olduğunu bildirmektedir. Bunun 

nedenleri arasında PI değerinin dıĢ faktörlerden etkilenmemesi ve PI değeri 

belirlenirken ortalama hızında hesaba katılması gösterilmektedir (Mitchell ve ark. 1998, 

Novellas ve ark. 2008). Bizde Novellas ve ark. (2008) bildirdiğine benzer olarak, PI 

değerinin RI değerine göre daha hassas olduğunu belirledik. ÇalıĢmamızda KBY’ne 
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sahip köpeklerin 21 tanesinde renal PI değeri yüksek bulunurken bunların sadece 10 

tanesinde renal RI değerinde artıĢ mevcuttu. Bu iki parametre istatistiki olarak 

karĢılaĢtırıldığında aralarında yüksek derecede pozitif korelasyon olduğu belirlendi 

(r=0.787).  

Novellas ve ark. 2008 yılında yaptıkları çalıĢmada RI ve PI değerlerini etkileyen 

önemli faktörlerden birisinin de sistolik hız (PS) olduğunu bildirmiĢlerdir. Biz de 

yaptığımız çalıĢmamızda PS değerinin p<0.01 seviyesinde istatistiki açıdan anlamlı bir  

Ģekilde artıĢa sahip olduğunu belirledik.  

Ġnsanlarda yapılan çalıĢmalarda RI değerini etkileyen faktörlerden birininde yaĢ 

olduğu belirtilmiĢtir. Fakat hem Novellas ve ark. hemde Morrow ve ark.ları yaptıkları 

çalıĢmalarda yaĢ ile RI ve PI değerleri arasında bir korelesyon belirlememiĢlerdir 

(Morrow ve ark. 1996, Novellas ve ark.  2008). Biz de yaptığımız çalıĢmamızda yaĢ ile 

RI ve PI değeri arasında bir korelasyon tespit etmedik. Bunun nedenleri arasında 

çalıĢmamızdaki köpeklerin büyük bir bölümünün aynı yaĢ aralığında olmasından 

kaynaklandığı düĢünüldü.  

Peterson ve ark.1997’de KBY’ne sahip insanlarda yaptıkları doppler ölçümleri 

çalıĢmasında RI ve PI değerlerinin kreatinin arasında pozitif bir korelasyon olduğunu 

saptamıĢlardır. Hayvanlarda ise renal hastalıklarla RI değerini karĢılaĢtıran 1996 

yılındaki Morrow ve ark. larının yaptığı çalıĢmada ise RI değeri ile üre ve kreatinin 

arasında herhangi bir korelasyonun bulunmadığı bildirilmiĢtir (Morrow 1996). 

Yaptığımız bu çalıĢmada ise, hem RI değerinin (r=0,432) hemde PI değerinin (r=0,399) 

kreatininle arasında pozitif bir korelasyon olduğunu saptadık. Aynı Ģekilde RI ve PI 

değerleri ile serum üre düzeyi arasında da pozitif korelasyon olduğu belirlendi (sırasıyla 

r=0,613, r=0,457). 

ÇalıĢmamızda 21 ve 23 nolu KBY’ne sahip köpeklerde idrar sediment 

muayenesi sonucunda bol miktarda eritrosit bulunmuĢtur. Ayrıca bu köpeklerin renal RI 

değerleri yüksek olarak belirlenmiĢtir. Morrow ve ark. (1996) yaptıkları çalıĢmada, 

idrardaki eritrosit sayısı ile renal RI değeri arasında bir iliĢki olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Bununla birlikte kanamaya neden olan direkt etkili vaskulitis ya da indirekt etkili 

tubuler interstitiyel yangılar, nekrozis ya da basınç artıĢına neden olan kitlelerin de 

vaskuler dirençte artıĢa sebep olabildiği, farklı idrar alma tekniklerininde kanamalara 

yol açabileceğini de bildirmiĢlerdir.  
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Morrow ve ark. (1996) yaptıkları çalıĢmada farklı ultrasonografik muayene 

bulgularına sahip (hiperekoyik korteks, heterojenik korteks ve renal mineralizasyon ya 

da taĢın olması) ile renal RI değiĢiklikleri arasında bir bağlantı bulamamıĢlardır. 

Yaptığımız bu çalıĢmada B-mod ultrasonografik muayene bulguları ve renal RI 

değerleri arasında herhangi bir bağlantıyı belirleyemedik. Bu nedenle, Morrow ve ark. 

(1996) gibi B-mod ultrason bulgularının normal olduğu durumlarda bile intrarenal RI 

değerinin dikkate alınması gerektiğini düĢünmekteyiz.  

KBY köpeklerde intrarenal RI değerinin kullanılabilirliğini belirleyebilmek için 

sensitivitesini ve spesivitesini de hesapladık. Bunun için Morrow ve ark. belirlediği 0.70 

normal üst limiti seçtik. Morrow ve ark. spesiviteyi %36, sensiviteyi de %96 olarak 

bulmuĢlarıdır (Morrow ve ark. 1996). Sunulan bu çalıĢmada, benzer Ģekilde 

spesivitesinin  %35 ve sensitivitesinin %98 olduğunu hesapladık.  

Arteriyal kan basıncı veteriner pratiğinde uygulama alanı bulmuĢ önemli 

parametrelerden biridir. Köpeklerde normal kan basıncında sapmalara sıklıkla 

rastlanmaktadır. Renal hastalığa sahip köpeklerin büyük bir çoğunluğunda da 

hipertansiyon Ģekillendiği yapılan çalıĢmalarla tespit edilmiĢtir (Bergström ve Evans 

2004, Finco 2004). Yapılan bu çalıĢmada benzer Ģekilde KBY’ne sahip köpeklerin 

%42’sinin yüksek tansiyona sahip olduğunu belirledik.  

KBY’ne sahip köpekleri IRIS’ın bildirmiĢ olduğu, hipertansiyondan 

kaynaklanan organ hasarı risklerine göre gruplara ayrıldığı zaman; köpeklerden 15’inin 

minimal riskli (N), 2’sinin düĢük riskli (D), 8’inin orta dereceli riskli (O) ve 1’inin ise 

yüksek dereceli riskli (Y) olduğunu gözlemledik.  

Doppler tansiyon ölçüm yöntemi ile sistolik kan basıncı ölçümleri etkili bir 

biçimde alındı. Diastolik kan basıncı ölçümleri zor ve subjektif olduğundan alınmadı. 

Yaptığımız GLM istatistiki analizi sonucunda doppler yönteminin osilometrik yönteme 

göre daha doğru sonuçlar verdiğini belirledik.  

Diğer taraftan da metabolik asidoz da renal yetmezlikte sık görülen 

komplikasyonlardan biridir.  Bunun nedeneleri arasında böbreklerin asit-baz dengesini 

düzenlemede önemli yere sahip olması yatmaktadır. Normalde günlük H
+
 yükü idrardan 

NH3’ün  NH4’e veya fosfatın H2PO4
-
 dönüĢmesi yoluyla atılmaktadır. KBY Ģekilendiği 

durumlarda toplam H
+
 atılımı bozulmaktadır. Böylece böbreklerden daha az  H

+
 atılır ve 

yeterli HCO3
-
 miktarı rezorbe edilememesi sonucunda hayvanda asidoz oluĢmaktadır 
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(AltıntaĢ ve ark. 2006, Bovee 1984, Langston 2008). Bizde vakalarımızda daha önceki 

çalıĢmalara benzer biçimde pH değerindeki azalmayı p<0.001 seviyesinde istatistiki 

açıdan anlamlı bulduk. 

Metabolik asidozun karakteristik labaratuvar bulgusu plazma bikarbonat 

seviyesinin düĢmesi ve baz azalmasıdır. Bizimde çalıĢmamızda HCO3
-
 miktarı p<0.01, 

BE değeri ise p<0.001 seviyesinde istatistiki açıdan düĢük olarak belirlendi. Bu 

durumda daha önce yapılan çalıĢmalarla paralellik göstermektedir (AltıntaĢ ve ark. 

2006, Bilal 2005, Bovee 1984, Langston 2008). 

Organizma metabolik asidoza ilk olarak, kandaki reaksiyonlarla ve respiratorik 

önlemlerle yanıt vermektedir. DüĢük pH değeri ve yüksek hidrojen iyon konsantrasyonu 

M. Oblangatadaki solunum merkezini aktive ederek alveolar ventilasyonu artırmaktadır. 

Böylece pCO2 değeri azalmaktadır (Bilal 2005). Biz de yaptığımız bu çalıĢmada pCO2 

değerinin KBY’ne sahip köpeklerde istatistiki açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı olacak 

Ģekilde azalmıĢ olduğunu belirledik. 

Sonuç olarak, yaptığımız bu çalıĢmada KBY’ne sahip köpeklerin 

böbreklerindeki intrarenal damar direnci nabız doppler ultrasonografi ile incelenmiĢ, 

böbrek yetmezliğinin komplikasyonlarından olan kan basıncındaki değiĢimler doppler 

ve osilometrik yöntemler ile, kan gazlarındaki değiĢimler ise kan gazı ölçüm cihazı ile 

ölçülmüĢtür. Nabız-doppler ultrasonografi ölçümleri sonucunda, KBY’ne sahip 

köpeklerin 21 tanesinde renal PI değeri yüksek bulunurken bunların sadece 10 tanesinde 

renal RI değerinde artıĢ mevcuttu. Bu nedenle KBY’ne sahip hayvanlarda PI değerinin 

hesaplanmasının hastalığın erken dönemde teĢhisinde, daha sonra yapılacak tedavilerin 

takibinde daha faydalı olacağı kanısına varıldı. Ayrıca RI değeri ile PI değeri, serum üre 

ve kreatinin değerleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edildi. Aynı Ģekilde bu 

pozitif korelasyon PI ile serum üre ve kreatinin değerleri arasında da saptandı. Bu 

nedenle klasik tanı yöntemleri ile birlikte intrarenal RI ve PI değerlerinin de 

ölçülmesinin hastalığın tanı ve tedavisinde hekimlere faydalı bilgiler vereceği 

düĢünüldü.  

KBY’ne sahip köpeklerin %42’sinde yüksek kan basıncının tespit edilmiĢ 

olması nedeniyle, bu tür komplikasyonlarında hastalığın etkin bir Ģekilde tedavi 

edilebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için göz önünde bulundurulması gerektiği 

kanısındayız. Ayrıca yaptığımız bu çalıĢma sonucunda doppler tansiyon ölçüm 
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tekniğinin osilometrik yönteme göre daha iyi sonuçlar verdiğini saptadık. Bu nedenle 

hastalığın takibinde doppler yönteminin kullanılmasının daha sağlıklı sonuçlar vereceği 

görüĢündeyiz. 

Diğer çalıĢmalara benzer Ģekilde, KBY ile birlikte metabolik asidozun da yüksek 

oranda geliĢtiğini saptamıĢ olmamız nedeni ile, biz de bu tür hastalıkların tedavisinde 

kan asit-baz dengesinin de takip edilmesi gerektiği kanısındayız.  

Sonuç olarak yaptığımız bu çalıĢma ile, renal nabız-dopplerin KBY’nin 

tanısında yardımcı bir yöntem olduğu ve hastalığın önemli komplikasyonlarından olan 

kan basıncı ve asit-baz dengesindeki değiĢikliklerin takibinin KBY’nin prognozunun 

belirlenmesine ve etkin tedavilerin geliĢtirilerek hastalığın uzun süreli kontrol altında 

tutulmasına yardımcı olacağı düĢüncesindeyiz. 
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