
 
 

 
 

KOAGÜLASYON PROGRAMI  

ŞUBAT-2015 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

 

Katılımcılarımızdan gelen istekler üzerine Labpt Koagülasyon Programı’nda 2015 yılında örnek gönderim 

sayısı dörde çıkarılmıştır. Bununla birlikte yıllık iki örnekle devam etmek isteyen katılımcılarımız da 

düşünülerek iki seçenek olarak gönderim sayısı sunulmuştur. 

Şubat dönemi yıllık 4 gönderim olan döneme ait bir dönem olup, bu dönemde 54 katılımcıya koagülasyon 

örnekleri gönderilmiştir. Yıllık iki gönderim isteyen katılımcılarımıza ise örnekleri Nisan döneminde 

gönderilecektir. Nisan dönemi için katılımcı sayısı 100’ü aşmıştır. 

 

 

 

Dış kalite kontrol programlarından beklenen faydalardan birisi de çalışma yöntemi veya cihazlarının 

performanslarının katılımcılar tarafından takibinin sağlanmasıdır. Labpt Kalite Kontrol Programı’nda da bu 

amaçla metot ve cihaz girişi yapılması beklenmektedir. Bununla birlikte katılımcılarımızın bu konuda “diğer” 

seçeneğini seçme yüzdesi yüksek olup, bu durum metot/cihaza yönelik etkin değerlendirme yapılabilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tüm katılımcılarımızın bu bölümdeki veri girişini gözden geçirmesini ve varsa 

eksiklerini gidermesini bekliyoruz. Bu sırada sistemimizde bulunmayan metot/cihazları bize bildirirseniz, 

ilaveleri en kısa sürede yapılacaktır. 

 



 
 

 
 

 

 

Protrombin Zamanı (PTZ) ve INR 

01 no’lu örnek Kumadin kullanmakta olan hasta numunelerinden hazırlanmış olan PTZ ve INR değeri yüksek 

olan bir örnektir. Katılımcılar bu numunenin PTZ değerini ortalama 21,1 saniye (CV % 17), INR değerini 1,71 

(CV %13,2) olarak raporlamışlardır. Bu numune sonucunu “referans aralığın içerisinde” olarak değerlendiren 

2 katılımcı ve hedef değerden % 15’den daha farklı netice alan katılımcıların metot ve hesaplamalarını gözden 

geçirmeleri önerilir. 

02 no’lu örneğin PTZ ve INR değeri normaldir. Katılımcılar bu numunenin PTZ değerini ortalama 11,2 saniye 

(CV % 16,7) INR değerini 0,86 (CV %15,2) olarak raporlamışlardır. Bu numune sonucunu “referans aralığın 

içerisinde” olarak değerlendiren 2 katılımcı ve hedef değerden % 15’den daha farklı netice alan katılımcıların 

metod ve hesaplamalarını gözden geçirmeleri önerilir. 

 



 
 

 
 

 

 

aPTT 

01 no’lu örnek aPTT değeri yüksek olan bir örnek ve ortalama olarak 49 saniye civarında bulunmuş. % 22,6 

gibi yüksek bir CV değeri elde edilmiş durumda. Burada elde edilen saniye değerlerinden daha önemlisi 6 

katılımcının bu örnek sonucu için “referans aralıklar içerisinde” olarak sonuç bildirmesidir. Bu katılımcıların 

elde ettikleri ve girdikleri sonucu, hatta gerekli ise referans aralıklarını kontrol etmeleri önerilir. Bu 

numunede elde edilen saniye değerinin laboratuvar normal değerine olan oranının yaklaşık 1,5 dolayında 

olması beklenmektedir. 

02 no’lu örneğin aPTT değerinin normal bulunması beklenmektedir.  %15,3’lük bir CV elde edilmiş. 45 

katılımcının 36 tanesi normal, 1 tanesi düşük ve 8 tanesi “yüksek” olarak rapor etmiş. Yüksek olarak rapor 

eden katılımcıların elde ettikleri ve girdikleri sonucu, hatta gerekli ise referans aralıklarını kontrol etmeleri 

önerilir. Bu numunede elde edilen saniye değerinin laboratuvar normal değerine olan oranının yaklaşık 1,0 

dolayında olması beklenmektedir. 

Laboratuvar normal değeri bilinmiyorsa, yaklaşık olarak referans aralık değerlerinin ortalaması da 

kullanılabilir. 



 
 

 
 

 

Fibrinojen 

17 katılımcıdan elde edilen CV, her iki düzey için de %47 gibi yüksek bir değer olarak dikkat çekmektedir.  

Laboratuvarlar arası ölçüm koşullarının ve/veya reaktif hassasiyetlerinin farkını düşünmeden önce raporlama 

birimi ve çevrimi konusunda da tüm katılımcıların değerlerini gözden geçirmesinde fayda olacaktır. 

Sık kullanılmakta olan iki birim sisteminin birbirlerine çevriminde hatalar olabilir. Sonuçlarını mg/dL birimi ile 

veren laboratuvarlar g/L birimine çevrim sırasında sonucu 100’e bölerek bu çevrimi yapmalıdırlar.  

Örnek: 250 mg/dL = 2.5 g/L 

Başta birim çevrimi olmak üzere sonuç girişi sırasında hata yapıldığı düşünülüyorsa bilgi verilmesi ve gerekli 

düzeltmelerin yapılması hem katılımcı bazında doğru raporlama, hem de tüm katılımcıların sonuçlarını daha 

etkin değerlendirebilmesi açısından önemlidir.  

Birim çevrimlerinin doğru yapıldığı bir durumda, cihazların test kalibrasyonlarının iç kalite kontrol materyalleri 

ile kontrol edilerek geçerli olduğunu da teyit ettikten sonra;  normal olan bir Fibrinojen değerinin yüksek 

bulunmasının (eğer koagülometrik çalışma yapılmakta ise) reaksiyon küvetinde pıhtılaşmayı hızlandıran bir 

interferans kaynağı düşünülmelidir. Aynı şekilde beklenenden düşük bir değer bulunmuş ise pıhtılaşmayı 

geciktiren nedenler araştırılabilir.  
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