
16. VARFARİN (COUMADİN) KULLANAN HASTALARIN DİKKAT ETMESİ 

GEREKENLER 

 

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapağı değişimi, çeşitli kalp ritm bozukluklarında kumadin 

tedavisi kullanılır. Eğer kişinin inmesi kalp kaynaklı ise tekrar felç geçirmemesi için 

genellikle kumadin tedavisi başlanır. Kumadin kullanırken de bu ilacın vücuttaki etkinliği 

belirli aralıklarla ölçülmelidir. INR diye adlandırılan uluslararası bir ölçüye göre elde 

edilen değer doğrultusunda kişinin alması gereken kumadin dozu ayarlanır. Eğer INR 

yüksek gelirse kişide kanama riski artmakta, INR değeri düşük gelirse de tekrar felç 

geçirme olasılığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle doktorunuzun önerdiği sürelerle 

ve önerdiği dozlarda kumadini kullanınız.  Doktorunuzun önerdiği sıklıkta tahlil 

yaptırmaya gidiniz.  

Kumadinin her zaman aynı saatte, özellikle de saat 18:00 de alınmasına özen 

gösterilmelidir. Çiğnenmeden su ile alınmalıdır, aç ya da tok olmak fark etmez.  

Kumadin kullanan hastalar kanama açısından uyarılmalıdır. Burun kanaması, ağızdan kan 

gelmesi, diş eti kanaması, idrar ve dışkıda kan görülmesi, göz aklarında kan görülmesi INR 

değerinin yükseldiğinin bir göstergesi olabilir. Hemen koumadini kesip en yakın sağlık 

merkezine başvurmanız uygun olacaktır.  

Diğer önemli bir husus koumadin ilacının birçok ilaçla ve yiyecekle etkileşmesidir. Bazı 

ilaçlar INR düzeyi arttırırken, bazıları INR değerini düşürür. Bu nedenle size yeni bir ilaç 

başlanması gerektiğinde doktorunuza kumadin kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. 

Aldığınız vitamin, bitkisel takviye ve reçetesiz kullandığınız ilaçlar varsa bunların da 

kumadin ile etkileşebileceğini unutmayınız.  Ağrı ve ateş düşürmede kullanılan ilaçlar, kan 

şekerini düşüren ilaçlar, sara nöbetlerlerinde kullanılan ilaçlar ya da infeksiyon 

durumunda reçete edilen birçok antibiyotik kumadinle birlikte kullanıldığında INR 

düzeyini değiştirebilir. Bu ilaçları alırken kumadin tahlilinizi daha sık aralıklarla 

yaptırmanız gerekli olabilir.  

Sadece ilaçlar değil, bazı yiyecekler de kumadinle etkileşerek yan etkilerin ortaya 

çıkmasına yol açabilir. Fazla miktarda K vitamini içeren yiyeceklerin yenilmesi kumadinin 

etkisini azaltabilir.  Bu nedenle K vitamini içeren gıdalar; yüksek dozda K vitamini içeren, 

orta dozda ve düşük dozda K vitamini içerenler diye sınıflandırılır.  



Lahana, ıspanak, pazı, brokoli, bürüksel lahanası, kıvırcık, marul, yeşil soğan, maydanoz, 

nane, dereotu, tere, roka, semizotu, asma yaprağı, şalgam yüksek miktarda K vitamini 

içermektedir.  

Karnabahar, bezelye, peynir ve kahve orta düzeyde K vitamini içerir. 

Tahıllar (buğday, arpa, yulaf, kepek içeren ekmek, pilav, makarna gibi), kırmızı et, tavuk, 

yumurta, süt, tereyağı, havuç, kereviz, mısır, soğan, pirinç, domates, patates, yerfıstığı, bal 

kabağı, meyvelerin etli kısımları (elma, portakal, şeftali, çilek, muz, karpuz) düşük K 

vitamini içerir, serbestçe tüketilebilir.  

Greyfurt, kiraz, greyfurt suyu, kızılcık suyu da kumadinin etkinliğini arttırarak, INR 

değerini yükselterek kanamaya yol açabilir. Kumadin kullanan hastaların bu besinlerin 

tüketiminden kaçınması veya 1 porsiyondan fazla tüketmemesi önerilmektedir. 

Yüksek miktarda K vitamini içeren gıdaların diyette günlük miktarlarını azaltmak ya da 

hep aynı miktarda almak faydalı olacaktır.  

Bol miktarda yoğurt yenmesi de kumadinin etkisini azaltır. Fazla miktarda yeşil çay 

içilmesi kumadinin etkisini arttırıp, INR’yi yükseltip kanamaya neden olabilir ancak siyah 

çayın böyle bir etkisi bulunmamaktadır.  

 


