
W odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie przedstawię proste wyliczenie: 

p – czas PT w osoczu pacjenta 

n – czas PT osocza wzorcowego 

ISI – współczynnik czułości tromboplastyny 

W – wskaźnik PT % 

 

  

 

Do wzoru na wskaźnik, w miejsce  wstawiamy przekształcony wzór na INR: 

 

 

Tak przekształconą wartość  wstawiamy do wzoru na wskaźnik i otrzymujemy: 

 

W ten sposób, przy założeniu iż do wyliczenia INR i wskaźnika stosuje się ten sam czas 

wzorcowy, można łatwo sprawdzić poprawność „ustawienia” naszej metody wyliczania INR i 

wskaźnika. W prezentowanym przeze mnie przykładzie (wskaźnik = 43%, INR = 2,96), a 

laboratorium zadeklarowało że ISI=1. Sprawdźmy zatem, czy jest to możliwe (pamiętając że 

w zapisie pomijamy potęgowanie do 1 i pierwiastki 1-go stopnia): 

 



Jako żywo 34% ≠ 43%. Gdzie może tkwić błąd? Być może informacja o ISI=1 była 

nieprawdziwa. Obliczmy zatem, jakie mogło być rzeczywiste ISI zakładając że wartość 43% i 

2,96 są prawdziwe. 

 

Obliczmy ISI: 

 

Po przekształceniu otrzymujemy: 

 

W celu obliczenia ISI logarytmujemy: 

 

Obliczamy logarytm: 

 

Z tego wynika, iż: 

 

Wniosek z tego jest taki, iż przy wartości ISI=1, wskaźnik jest ilorazem . Przy ISI>1, 

wartość wskaźnika będzie większa niż wartość , zaś przy ISI<1, wartość wskaźnika będzie 

mniejsza niż wartość . Jako przykład przeanalizujmy dwie sytuacje: 

1. INR = 2, ISI = 1,2. Obliczmy wskaźnik (wartość czasu ref. nie ma znaczenia, gdyż jest taka 

sama dla obydwu parametrów): 



 

Widzimy więc, że przy ISI>1 wartość 56 jest większa niż wartość . 

2. Ta sama wartość INR = 2 ale ISI = 0,9. Obliczamy wskaźnik: 

 

Przy ISI<1 wartość wskaźnika jest niższa niż , gdyż 46<50. 

Pokazuję to Państwu, ponieważ czasem widuję u chorych wyniki czasu PT przedstawiane w 

postaci wskaźnika i INR, a wartości te są tak rozbieżne, iż wskazują albo na dość różne od 

1,00 wartości ISI, lub na zwykłe błędy rachunkowe. W takiej sytuacji zastanawiam się, który 

parametr jest wiarygodny – INR czy wskaźnik, czy żaden? Wiem, iż są lekarze, którzy wciąż 

z przyzwyczajenia, do oceny dawkowania antagonistów witaminy K, kierują się wartością 

wskaźnika a nie INR. Laboratorium jest zobowiązane wydawać wyniki wiarygodne i 

eliminować ewentualne błędy. Pragnę przypomnieć, iż zaleca się stosowanie tromboplastyn w 

wartościach ISI mieszczących się w przedziale <0,90-1,30>, przy czym znakomita większość 

producentów oferuje teraz tromboplastyny o ISI zbliżonym do 1,00. Zwracajmy zatem uwagę 

na poprawność wyliczania wartości INR i wskaźnika u naszych chorych. 

 

Paweł Kozłowski 


