
 
 

 
 

KOAGÜLASYON PROGRAMI  

KASIM-2015 DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Kasım 2015 dönemi koagülasyon programına katılım ve sonuçların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur. 

 

PT-15-11-01 

 

TEST ADI KATILIMCI SAYISI ELEN. LAB. ORT. SD GRP. % CV 

Protrombin zamanı (sn) 199 2 23,29 3,62 15,55 

Protrombin zamanı (INR) 200 1 1,92 0,28 14,47 

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 188 4 44,61 9,15 20,51 

Fibrinojen 49 1 3,11 1,00 31,95 

 
PT-15-11-02 

 

TEST ADI KATILIMCI SAYISI ELEN. LAB. ORT. SD GRP. % CV 

Protrombin zamanı (sn) 196 2 21,81 4,68 21,44 

Protrombin zamanı (INR) 197 3 1,76 0,32 18,46 

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 186 4 42,99 5,83 13,56 

Fibrinojen 49 2 1,90 0,43 22,55 

 

 

Tüm katılımcılardan tüm parametreler için elde edilen % CV değerleri Fibrinojen hariç genellikle % 15-

20 dolayında izlenmiştir.  

PT-15-11-01 no’lu numune;  

PTZ ve INR değerleri yüksek bir numunedir. Katılımcıların %96,5’i PTZ’yi ve % 94,5’i INR’yi “referans 

aralığının üzerinde” olarak değerlendirmişlerdir.  

aPTT değeri hafifçe uzundur. Katılımcıların % 71,3’ü aPTT’yi “referans aralığının üzerinde” 

değerlendirmiştir.  

Fibrinojen düzeyi normal olan bir numunedir. %85,7 katılımcı sonucu “referans aralık içerisinde” olarak 

değerlendirmiştir. 

 



 
 

 
 

 

PT-15-11-02 no’lu numune;  

PTZ ve INR değerleri normalin hafifçe üzerinde bir numunedir. Katılımcıların %95,4’ü PTZ’yi ve % 91.8’i 

INR’yi “referans aralığının üzerinde” olarak değerlendirmişlerdir. 

aPTT değeri hafifçe uzundur. Katılımcıların % 76,2’si aPTT’yi “referans aralığının üzerinde” 

değerlendirmiştir. 

Fibrinojen düzeyi hafifçe düşük olan bir numunedir. %57,1 katılımcı sonucu “referans aralık içerisinde” 

olarak değerlendirmiştir. 

 

Üreticiler bazında incelendiğinde %CV değerlerinde değişkenlik izlenmektedir. Katılımcıların web 

sayfasındaki menüleri kullanarak, sadece genel grup sonucunu değil, kendi gruplarına ait sonuçları da 

incelemeleri önerilir.  

 

Sonuç değerlendirmelerinde genel gruptan farklı değerlendirme yapan laboratuvarlar, numune 

kaynaklı olabilecek sorunları ekarte ettikten sonra gerekli görürlerse iç kalite kontrol sonuçları, çalışma 

prosedürleri ve referans aralıklarını gözden geçirebilirler. 

Koagülasyon kontrol numunelerinin, stabilite sorunu yaşanmaması adına, mümkün olduğunca 

kullanıcıların ellerine ulaşır ulaşmaz çalışılmaları önerilmektedir. 
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