
 
 

 
 

 

KOAGÜLASYON PROGRAMI  

T EMMUZ-2016 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Koagülasyon Programının sonuç değerlendirmesine geçmeden önce Hemostaz Tarama testleri 

hakkında kısa bir hatırlatma yapmayı uygun bulduk. 

 

Hemostaz Tarama Testleri : 

Pek çok laboratuvardan hemostaz tarama testleri istenir. Başlıca tarama testleri Protrombin Zamanı 

(PTZ) ve Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) dır. Bu testlerin yapılmasının amacı; hastanın 

bir invazif prosedür ya da cerrahi işlem sırasında kanama riskinin bulunup bulunmadığının 

anlaşılmasıdır. Ancak bu testlerin sonuçlarının normal bulunması, kişideki bazı önemli hemostaz 

bozukluklarını ekarte etmeyebilir. Laboratuvar testlerinin in vitro testler olduğu ve altta yatan 

hemostatik mekanizmayı her zaman yansıtmayabileceği akılda tutulmalıdır. 

Aslında hasta için en önemli “tarama testi” hastaya ait bir kanama öyküsü, anti-platelet ajanlar dahil 

olmak üzere anti-trombotik bir tedavi alıp almadığı ve kalıtsal bir kanama diatezine işaret edebilecek 

belirgin bir aile öyküsünün bulunup bulunmadığıdır. 

Hastanın detaylı bir hikayesi alınmadan ve fizik muayenesi yapılmadan tarama testi istenmesi uygun 

değildir. 

En sık kullanılan tarama testleri PTZ ve aPTT’dir. Fibrinojen düzeyi ve Trombin Zamanı sıklıkla 

istenmesine karşın ilk aşama tarama testi olarak pek kabul edilmezler. 

Trombosit sayısının da her zaman kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
 

 

Temmuz 2016 dönemi Koagülasyon programına ait sonuçları özeti aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Burada en dikkat çekici sonuçlar; 

PTZ, INR ve Fibrinojen parametrelerinin SD ve %CV değerlerinin önceki döneme göre yüksek 

oluşudur. aPTT için ise bu değerler önceki döneme benzer bulunmuştur. Katılımcıların testlerini 

çalışırken ve sonuçlarını sisteme girerken numune numaralarına dikkat etmeleri konusunu tekrar 

hatırlatmak isterim. Fibrinojen için sonuçlar girilirken birim olarak g/L kullanılmalıdır.  



 
 

 
 

 

PT-16-07-01 

 

TEST ADI 
Katılımcı 
 Sayısı 

Değerlendirmeye 
Alınanlar 

ORT. SD % CV 

Protrombin zamanı (sn) 167 162 21,28 5,69 26,75 

Protrombin zamanı (INR) 166 162 1,78 0,53 29,88 

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 155 150 46,25 6,96 15,06 

Fibrinojen 41 40 1,64 0,55 33,36 

  

PT-16-07-02 

 

TEST ADI 
Katılımcı 
 Sayısı 

Değerlendirmeye 
Alınanlar 

ORT. SD % CV 

Protrombin zamanı (sn) 165 161 24,14 6,97 28,87 

Protrombin zamanı (INR) 164 161 2,02 0,64 31,62 

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 154 150 48,16 9,22 19,15 

Fibrinojen 40 39 1,86 0,85 45,82 
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