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Täydellinen verenkuva
Täydellinen verenkuva
Täydellinen verenkuva koostuu useista testeistä. Testeillä selvitetään veren solujen määrät ja punasolujen rakenne.
Tulos
Tehty

BasotiliV
Baso,ilit ovat valkosolujaE jotka ehkäisevät loistauteja ja estävät veren turhaa hyytymistä ja esimerkiksi veritulppia.
Tulos
0.0 9L/g

EiiVearvoV
0.00–0.10 9L/g

HosinotiliV
9osino,ilit ovat valkosolujaE jotka osallistuvat pääasiassa aller-isiin reaktioihin. B39os 3tutkimus mittaa eosino,ilien määrän veressä.
Tulos
0.4 9L/g

EiiVearvoV
0.05–0.44 9L/g

HryVrosyyViV
Testi näyttää punasolujen määrän veressä joka on yhteydessä esimerkiksi jaksamiseenE lihaskuntoon ja sydämen toimintaanE koska niistä riippuu
hapen saanti kaikissa kudoksissa.
Tulos
6.0L 912/g

EiiVearvoV
4.50–7.H0 912/g

megobloLiini
bemo-loöiinin tehtävä on kuljettaa happea elimist%ssä. bemo-loöiiniarvo laskee anemioissa
Tulos
1HH -/l

EiiVearvoV
154–16H -/l

megaVokriiVVi
Testi ilmaisee punasolujen prosentuaalisen osuuden koko veren tilavuudesta ja vaikuttaa jaksamiseen ja yleiskuntoon. bapen kuljettaminen
keuhkoista muihin elimiin on punasolujen vastuulla.
Tulos
75.7 V

EiiVearvoV
5L.0–70.0 V

fygMosyyViV
Malkosolujen määrä kertoo ihmisen vastustuskyvyn toimivuudesta.
Tulos
5.0 9L/g

EiiVearvoV
1.50–5.60 9L/g

NonosyyViV
Nonosyytit ovat yksi viidestä valkosolutyypistä. Malkosolut ovat tärkeä osa vastustusjärjestelmäämme. B3Nonos3testi mittaa monosyyttien määrän
veressä.
Tulos
1.1 9L/g

EiiVearvoV
0.20–0.80 9L/g

PeuVrotiliV
Reutro,ilit ovat tärkein ja yleisin valkosolutyyppi. B3Reut tutkimuksessa mitataan neutro,ilien määrä veressä.
Tulos
4.6 9L/g

EiiVearvoV
1.70–6.H0 9L/g
Paportin tuottaja on Ouhti gaö Sy. Räytteenoton ja 3analysoinnin on suorittanut YARgfB.
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TrogLosyyViV
Merihiutaleet eli tromöosyytit osallistuvat veren hyytymiseen.
Tulos
2H4 9L/g

EiiVearvoV
170–560 9L/g

feukosyyViV
geukosyytit eli valkosolut toimivat elimist%ssä erilaisten tulehdusten torjujina ja ne ovat tärkeä osa immuunijärjestelmää. CB3geuk3testi mittaa
valkosolujen kokonaismäärän veressä.
Tulos
L.1 9L/g

EiiVearvoV
5.4–8.2 9L/g

junasoluhen keskigääräinen -egobloLiinin gäärä
NGb3arvo kertooE kuinka paljon yksi punasolu sisältää hemo-loöiinia.
Tulos
2L.1 p-

EiiVearvoV
2H.0–55.0 p-

junasoluhen keskigääräinen -egobloLiinin konsenVraaVio
NGbG3arvo ilmoittaa hemo-loöiinin eli verenpunan määrän litrassa punasoluja.
Tulos
551 -/l

EiiVearvoV
520–577 -/l

junasoluhen keskiVilavuus
Ounasolujen keskitilavuus kertoo punasolujen keskimääräisen koon.
Tulos
8H.8 (

EiiVearvoV
82.0–L8.0 (

BasotiliVGosuus
Baso,ilit ovat valkosolujaE jotka taistelevat loistauteja vastaanE estävät veren turhan hyytymisen ja välittävät aller-isia reaktioita. g3BasoV3tutkimus
kertoo öaso,ilien suhteellisen osuuden lymCosyyteista.
Tulos
0.5 V

EiiVearvoV
0.0–1.0 V

HosinotiliVGosuus
9osino,ilit ovat valkosolujaE jotka osallistuvat pääasiassa aller-isiin reaktioihin. g39osV3tutkimus mittaa eosino,ilien osuuden kaikista valkosoluista.
Tulos
4.5 V

EiiVearvoV
1.0–7.0 V

fygMosyyViVGosuus
gymCosyytit ovat valkosolujaE jotka aktivoituvat erityisesti pitkäaikaisissa tulehduksissa. g3gyV3tutkimus mittaa lymCosyyttien suhteellisen osuuden
valkosoluista.
Tulos
52.6 V

EiiVearvoV
20.0–47.0 V

NonosyyViVGosuus
Nonosyytit ovat yksi viidestä valkosolutyypistä. Malkosolut ovat tärkeä osa vastustusjärjestelmäämme. g3Nonos3V3testi mittaa monosyyttien
suhteellisen osuuden valkosoluista.
Tulos
12.1 V

EiiVearvoV
1.0–11.0 V

Paportin tuottaja on Ouhti gaö Sy. Räytteenoton ja 3analysoinnin on suorittanut YARgfB.

Testitulokset – 16.12.2018

5/4

PeuVrotiliVGosuus
Reutro,ilit ovat tärkein ja yleisin valkosolutyyppi. g3ReutV3luku kertoo neutro,ilien osuuden kaikista valkosoluista.
Tulos
70.H V

EiiVearvoV
40.0–80.0 V

EaVsa
pasVro,anel
)astroOanel on neljän testin kokonaisuus ylävatsavaivojen tutkimiseen.
Tulos
Tehty
fausunVo
Tulokset viittaavat siihenE että mahalaukun limakalvolla ei ole helikoöakteeri3inCektiota. Nahalaukun limakalvolla ei ole atro,sta -astriittia <maha3
laukun limakalvon surkastumistaF. Natala -astriini31H taso voi merkitä lisääntynyttä mahalaukun haponeritystä.

pasVriini1 7cGMrabgenVVi
)astriini 1H3Cra-mentti tutkitaan esimerkiksi närästyksen yhteydessä. Yen pitoisuus vaikuttaa my%s mahalaukun kuntoonE kuten vatsahappojen
eritykseen.
Tulos
c1.0 pmol/l

EiiVearvoV
1.0–H.0 pmol/l

meliIoLaIVer ,ylori1 vasVaGaineeV
I 3beliUoöaUter pyroliE vasta3aineet3testillä tutkitaanE onko kehossa helikoöakteeri.
Tulos
16.0 9µ:

EiiVearvoV
c50.0 9µ:

je,sinobeeni /
Oepsino-eenit vaikuttavat vatsan limakalvon toimintaan. Re vaikuttavat esimerkiksi närästykseen ja mahalaukun terveyteen.
Tulos
6L.0 -/l

EiiVearvoV
50.0–160.0 -/l

je,sinobeeni //
Oepsino-eenit vaikuttavat vatsan limakalvon toimintaan. Re vaikuttavat esimerkiksi närästykseen ja mahalaukun terveyteen.
Tulos
8.0 -/l

EiiVearvoV
5.0–17.0 -/l

je,sin72je,sin
Oepsino-eeni µ / Oepsino-eeni µµ – suhdetta käytetään yhdessä pepsino-eeni µ n kanssa mahalaukun runko3osan limakalvon surkastumisen
dia-nosointiin.
Tulos
8.65

EiiVearvoV
5.00–20.00

EiVagiiniV

Paportin tuottaja on Ouhti gaö Sy. Räytteenoton ja 3analysoinnin on suorittanut YARgfB.
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B7 GviVagiini
B123vitamiinia tarvitaan erityisesti hermoston toiminnassa. Yitä saadaan vain eläinperäisestä ravinnostaE joten varsinkin kasvispainoitteisesti sy%vien
kannattaa kiinnittää huomiota sen saantiin.
Tulos
800 pmol/l

EiiVearvoV
180–H00 pmol/l

Paportin tuottaja on Ouhti gaö Sy. Räytteenoton ja 3analysoinnin on suorittanut YARgfB.

