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VARFARİN’İN HİKAYESİ 

• 1921; ABD’de sığırlarda iç kanamaya bağlı yaygın ölümler 

• 1922; Ölümlere Küflü Tatlı Yoncanın neden olduğu saptanmış 

• 1939;Dikumarol’un pıhtılaşmada vit.K ‘nın gerekli olduğu bir 

basamağı engellediği gösterilmiş. 

• 1945; WARF geliştirdiği dikumarol türevlerinden birisini 

(warfarin) fare zehri olarak piyasaya sürmüş. 

• 1951; Genç bir askerin intihar için 5 günde 567 mg. kullanıp 

ölmemesi insanlarda kullanımı için ilk dikkat çekici olay 

• 1955;FDA, insanda kullanımını Coumadin® ismiyle onaylamış 



Patient Factors That Influence Warfarin Dose Response DOI: 10.1177/0897190010362177 

Antikoagülasyonun derecesi, 

kısmen hastanın VKORC1 

genotipi ve uygulanan doza bağlı 
 

Varfarin, her bir K vitamini 
bağımlı faktörün aktif 
formunu % 30-50 azaltır. 
 



Varfarin doz yanıtını etkileyen faktörler: 

• Hasta ile ilişkili faktörler 

• Komorbit hastalık durumları 

• İlaç etkileşmeleri 

• Farmakogenetik ve Etnisite 



Hasta ile ilişkili faktörler: 

• Yaş: 

• İleri yaş; artmış varfarin duyarlılığı 

• Yaşlı hastalarda günde 4 ila 5 mg veya daha düşük dozlarla başlanması 

supraterapötik INR olasılığını azaltıyor. 

• Vücut Kitle İndeksi: 

• VKİ ile varfarin dozu arasında (+) korelasyon (Yaş ve serum albümini 

üzerinden olabileceği düşünülüyor) 

 



Hasta ile ilişkili faktörler: 

 • Beslenme durumu: 

• Düşük K vit. deposu olanlar varfarine daha duyarlı  

• Yetersiz beslenme, uzun süreli parenteral beslenme, AB tedavisi ve yağ 

malabsorbsiyonu varsa daha düşük varfarin ile başla !!! 

• Açıklanamayan, dengesiz INR için düşük doz oral K vitamini (100-200mcg/g) 

faydalı, ancak varfarin için ampirik doz artışı gerekir 

• Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı diyette daha yüksek varfarin dozu  

 

 

 



Orta (50-99mcg) Yüksek (100-400mcg) Çok yüksek (401-1800mcg) 

Börülce (piş.) 63 Brokoli(piş.)220 Pancar yeş. (piş.) 697 

Brokoli (çiğ)89 Brüksel lahana (piş.) 219 Yeşilbaş(piş.) 1059 

Lahana (piş.)73 Karahindiba yeş.(piş.) 203 Süs lahanası (piş.)1146 

Marul,aysberg(çiğ)50-97 Hindiba(çiğ)115 Yeş. Hardal (piş)419 

Bamya(piş)88 Kırmızı yap. Marul 130-166 Ispanak (piş)888 

Kuru erik 65 Maydanoz 10 dal 164 Şalgam yeş.(piş)529 

Ravent (dond.)71 Taze soğan (çiğ)207 

Lahana turşusu (kons.)135 

Ispanak (çiğ) 144 

Çeşitli gıdaların K vitamini içeriği (Porsiyon Boyutu: Aksi belirtilmedikçe 1 bardak) 



Ko-morbid hastalık durumları: 

• Karaciğer hastalıkları 

• Böbrek Hastalıkları 

• Tiroid hastalıkları 

• Konjestif kalp yetmezliği 

• Akut hastalık durumları 

• Cerrahi ve kan kaybı 

 

 

 

 



İlaç Etkileşmeleri: 

• Birçok önemli ilaç etkileşimi, CYP2C9 ile ilişkili (daha az CYP3A4 ve CYP1A2)  

• En yüksek maruziyet oranı varfarin ve NSAİ ilaç kombinasyonu yazılanlarda 

• Dr. ve Ecz. %33-50 kadarı ilaç-ilaç etkileşiminin önemli bir kısmını bilmiyor 

• Varfarin kullananların 1/3 ü otları, bitki ve vitaminleri de kullandığı için anamnez ile 

bunları saptayarak hastayı olası riskler konusunda bilgilendirmek gerekir.   

 

 



PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU - 2015 
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Farmakogenetik ve Etnisite: 

• Farmakogenetik: 

•  CYP2C9 ve VKORC1 SNPs varfarin doz değişkenliğinin en az % 50'sinden sorumlu 

• CYP2C9 daki SNPs (en sık CYP2C9*2 ve CYP2C9*3) : 

• Yavaş varfarin metabolizması 

• Daha düşük idame dozları 

• Başlama döneminde olmak üzere kanama riskinde 2-3 kat artış ile ilişkili 

•  CYP2C9*2 veya CYP2C9*3 ve VKORC1 1639G> A varfarin için düşük doz ile ilişkili. 



Genetik varyantlar varfarin ihtiyacını önemli derecede etkiler, ancak genotipe 

dayalı dozaj algoritmaları, bazı spesifik popülasyonlar hariç, rutin kullanımda 

maliyet-yarar dengesi açısından önerilmiyor. 
 



Farmakogenetik ve Etnisite: 

• Etnisite: 

• Varfarin dozunu diğer etmenlerden  bağımsız olarak etkilediği gösterilmiş.  

• INR hedefi 2.0-3.0 için haftalık ort.doz Asyalı Amerikalılar için 24 mg, 

Hispanikler için 31 mg, Beyazlar için 36 mg ve Afro Amerikalılar için 43 mg 



• 11 RKÇ, 1340 yeni başlanan varfarin 

• 10 mg yükleme dozunun, 5 mg'den üstün olduğunu gösteren kanıt yok 

• Yaşlılarda düşük başlangıç dozu veya yaşa göre doz ayarı daha uygun olabilir. 

• Şu anda genotip guided varfarin başlanmasının uygunluğunu ve advers etkileri 

değerlendirebilecek yeterince güçlü kanıtlar yoktur. 



Varfarini nasıl başlayalım? 

• Doz yanıtındaki varyasyon geniş, terapötik aralığı dar 

• Bazı durumlarda terapötik aralığın hızlı sağlanması (DVT gibi) çok önemli iken ayaktan 

atrial fibrilasyon gibi durumlarda bu zaman çok önemli olmayabilir. 

• Başlangıç için 10 mg, 5 mg, 2.5 mg ve yaşlılarda 1 mg gibi daha düşük dozlar olabilir.  

• Yüksek başlangıç dozlarında, ilk günlerde görülen prokoagulan aktivite daha yoğun  

• Harrison ve ark. çalışmalarında 5 mg ve 10 mg yükleme dozlarını kıyaslamış, etkinlik 

olarak anlamlı fark olmamakla beraber 5 mg ile daha az aşırı antikoagulasyon 



 
Varfarin direnci: 

 
• Herediter varfarin direnci nadirdir, idame dozu 5-20 kat fazla olabilir. 

• Direnç:  GIS den emilememe, reseptör affinitesindeki değişiklikler, CYP2C9’un 

aşırı aktivite göstermesi ve VKORC1 gen mutasyonları nedeniyle olabilir 

• Karakteristik özelliği; çok düşük doz vit. K ile etkinin hızla nötralize olması. 

• 15 mg/g üzerinde doza rağmen INR istenilen düzeyde değil ise varfarin direnci 

• Takip yapılabilecekse daha yüksek doza çıkılması, takip edilemeyecekse DMAH 

veya YOAK’lar ile devam edilmesi uygun olabilir. 

Mutations in VKORC1 cause varfarin resistance and multiple coagulation factor deficiency type 2. Nature 2004;427:537-41. 
Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med 2010 Dec 23;363:2499-510. 



Ayaktan hastalar için, ilk 2 gün günde 10 mg varfarin ile başlanması 
ve ardından INR ye göre  doz ayarlaması öneriliyor (2C). 
 



• Önceden stabil INR'li, ancak bir kerelik istenen aralıktan max. 0.5 birim değişim 

varsa, mevcut dozun devamı ve 1-2 hafta içinde INR tekrarı (2C). 

• Varfarin ile K vit. takviyesinin rutin olarak kullanımına karşı öneri  (2C). 

• Mekanik kapak, akut koroner sendrom, yeni koroner stent veya bypass cerrahisi 

gibi durumlar dışında antiplatelet ajanlarla birlikte kullanımından kaçınılmalı (2C) 

• Önceden arteriyel veya venöz tromboembolizmi olan AFSli hastalar için, yüksek 

(INR 3-4.5) yerine; orta yoğunluklu (INR2-3) varfarin tedavisi öneriliyor (2B) 

 



 2011 Blackwell Publishing Ltd, British Journal of Haematology, 154, 311–324 
doi:10.1111/j.1365-2141.2011.08753.x 



Varfarin endikasyonları ve önerilen INR değerleri: 

• Venöz Tromboemboli: 

• İlk kez venöz tromboemboli (VTE) geçiren hastada hedef INR 2.5 (1A) 

• Varfarin, parenteral antikoagülasyon ile birlikte başlanmalı (1A) ve en 

az 5 gün, INR de en az 24 saat ≥2 olana kadar (1C) birlikte devam 

edilmelidir. 

• Antikoagüle iken tekrarlayan VTE de INR hedefi 3.5 (2C) 

 



• Antifosfolipid antikorları olan hastalar:  

• Hedef INR 2.5 (1A) olmalıdır. 

• Atrial fibrilasyon (AF) 

• Kardiyak embolinin önlenmesi için  AF'li hastalarda INR hedefi 2,5 (1A) olmalı 

• Valvüler kalp hastalığı ve prostetik kapak 

• Atriyal fibrilasyon(1A)/sistemik emboli öyküsü (1A)/ sol atriyal trombüs 

(1A)/genişlemiş sol atriyum (2C)/ mitral darlık veya yetmezlikte İNR hedefi 

2.5 olmalı 





Periferik vasküler hastalık 

• Sadece intermitant kladikasyosu olan hastalar rutin olarak antikoagüle 

edilmemelidir(1A) 

• Akut arter embolisi nedeniyle embolektomi yapılan hastalarda INR 2.5 i 

hedefleyen uzun süreli antikoagülasyon düşünülmelidir (2C) 



Myokard infarktüsü (MI) ve Kardiomyopati (KMP) 

• MI sonrası kullanılacak ise hedef INR 2.5 (2A) 

• Sistemik emboli proflaksisi için antikoagüle edilecek dilate KMP 

hastaları için hedef INR 2.5 (2C) 



 İlk antikoagülasyonun süresi 

• Proksimal DVT veya PE'li hastalar en az 3 ay boyunca tedavi edilmelidir (1A). 

• İzole baldır veni DVT'sinin tedavisi 6 hafta (1A) ile sınırlandırılabilir. 

• Kanserle ilişkili VTE'li hastalar başlangıçta varfarin (1A) yerine 6 ay süreyle 

terapötik doz DMAH ile tedavi edilmelidir. 

 



Antikoagülan tedavinin başlatılması: 

• 10 mg yükleme dozu 5mg dan üstün bulunmamıştır. Yaşlılarda daha 

düşük doz başlanması yüksek INR riskini azaltır. (2B). 

• Genotipe göre varfarin başlanmasının doz algoritması geliştirmeye 

faydası gösterilmemiş. (2B) 



Cerrahi ve varfarin 

• Köprü tedavisinin postop. kanama riski yüksek cerrahilerden en az 48 saat 

sonrasına kadar başlatılmaması  öneriliyor (1C)  

• VTE'si 3 aydan eski hastalara, köprü tedavisi (2C) yerine profilaktik doz DMAH.  

• AF riski düşük hastalar (inme /TIA öyküsü yok), köprü tedavisi gerektirmez (2C). 

• Çift yapraklı aort mekanik kapağı olan ve başka risk faktörü olmayan hastalara 

köprü tedavisi gerekmez (2C). 

• Son 3 ay içerisinde VTE‘si olan, AF, strok, TIA veya risk faktörü taşıyan ve mitral 

mekanik kapaklı hastalara, köprü tedavisi düşünülmeli (2C). 



Kanamanın ve kanama olmaksızın INR yüksekliğinin tedavisi: 

• 1-Majör kanama: Yaşamı tehdit eden ve 6-8 saat içinde varfarin etkilerinin 

tamamen geriye döndürülmesi gereken kanamalardır. Öneriler: 

• Tüm hastanelerin eczanesinde lisanslı 4 faktörlü protrombin kompleksi 

konsantresi (PCC) hazır bulundurulmalıdır (1C). 

• Majör kanamalı hastalarda 25-50 u/kg 4 faktörlü PCC ve 5 mg IV K vitamini 

kullanılmalı (1B).  

• Taze donmuş plazma, PCC bulunamazsa kullan (1C). 

• 2-Non-majör kanamalar:  

• 1-3 mg IV K vitamini önerilir (1B) 



INR>5 ve>8 olup kanamayan hastalar: 

• INR> 5.0 olan ancak kanaması olmayan hastalarda 1-2 varfarin atlanmalı,  

idame dozları azaltılmalı (1B) ve yüksek INR'nin nedeni araştırılmalı (1C). 

• INR> 8.0 olan hastalar 1-5 mg oral K vitamini (1B) almalıdır. 



Varfarin kullanan hastada acil cerrahi: 

• Eğer operasyon 6-12 saat bekleyebilecek ise INR i.v. K vitamini 

verilerek düzeltilebilir. Ancak bekleyemeyecek durumda ise 4 faktörlü 

PCC ve i.v. K vit verilmeli.  

• PCC acil olmayan vakalarda kesinlikle kullanılmamalıdır (2C) 



Varfarin kullanan hastada kafa travması 

• Mümkün olan en kısa sürede INR'leri ölçülmeli (1C). 

• Varfarin kullanan hastada, kranyal BT incelemesi için daha düşük bir 

eşik değeri baz alınmalıdır (2C). 

• Varfarin kullanırken güçlü bir intraserebral kanama şüphesi ile 

başvuran hastaların, inceleme sonuçları beklenmeden 

antikoagülasyonları tersine çevrilmelidir (2C) 



Akut VTE sonrası ilk ay subterapötik INR durumunda 

• VTE sonrası antikoagüle edilmeyen hastada ilk ay rekürrens %40  

• Subterapötik INR değeri <1.5 ile <1.7.  

• Öneri:  

• Eğer INR akut bir VTE'nin ilk ayında önemli ölçüde subterapötik 

hale gelirse, köprü tedavisi düşünülebilir (2C) 



Varfarin ve antitrombosit kombinasyonu: 

• Varfarin gerektiğinde, kardiyovasküler hastalığın primer profilaksisi için 

kullanılan antitrombosit tedavi kesilmelidir (1B). 

• Periferik arter hastalığı veya önceki iskemik inme nedeniyle kullanılan 

antitrombosit tedavi, varfarin başlandığında kesilmelidir (1B). 

• Stabil iskemik kalp hastalığının sekonder profilaksisi için antiplatelet 

kullananlarda(AMI takiben > 12 ay), varfarin gerekirse bu tedavileri kesilmeli 

(2B). 

• Akut koroner sendrom sonrası 12 ay içinde varfarin tedavisi gereken hastalar 

yüksek kanama riski yoksa aspirine devam etmeli (2B). 



• Akut koroner send veya stent 

nedeniyle  2li antitrombotik 

kullanan hastada 3lü tedavi süresi 

minimize edilmeli (2C)   

 

• Varfarinle kombine tedavide 

klopidogrelin kanama riski daha 

yüksek(2C) 



Varfarin kullanırken antitrombosit ajan gereken hasta 

• İlaçlı olmayan stent kullanılmalı, sadece 4 hafta üçlü ve ardından 12 ay 

aspirin + varfarin (2B)  

• Perkutan koroner girişim gerekmeyen hastaya 4 hafta üçlü tedavi, 

ardından klopidogrel stoplanarak aspirin 11 ay daha devam etmeli (2C). 



Takip önerileri: 

• Bilgisayar destekli dozlama manuel dozlamadan daha iyidir (1A). 

• Tüm hastalar, sonuçlar ve doz değişikliklerinin yazılı bir kaydını tutmalı (2C). 

• Kararsız INR'li bireylerde, diyeti 100-150 µg K vitamini ile desteklemek 

antikoagülan kontrolünü iyileştirebilir (2B). 

• Varfarin ile etkileşime girebilecek bir ilaç verilen tüm hastalar 3-5 gün sonra (2C) 

INR yaptırmalıdır. 



Antifosfolipid Antikor Sendromu (AFS) ve varfarin 

• aFL antikoru ve trombozu (%60 venöz, %31 arteriyel, %9 herikisi) olan 109  hasta 

INR 2-3 ve 3-4.5 hedeflerine randomize. Ort.3.6 yıl takip. Düşük INR de 

rekürrens %5.8 iken diğer grupta %11.1 (Finazzi-2005)  

• 147 hasta retrospektif. 3.5 hedef INR 2.5 tan daha uygun (Khamashta-1995).  

• aFL antikoru ve trombozu (%76 venöz, %24 arteriyel) olan 114 hasta 2.5 ve 3.5 

hedef INR ye randomize.Ort. 2.7 yıl takip .Hem arteryel hemde venöz tromboz 

rekürrensi  2.5 INR hedefli grupta daha az (Crowther et al (2003) 

• Antifosfolipid antikorları olan hastalarda hedef INR 2.5 (1A) 



Antifosfolipid Antikor Sendromu (AFS) ve varfarin 

• AFS li gebede postpartum 8-12 haftaya kadar antikoagülasyon devam etmeli; 

   istenirse postpartum 1. veya 2. haftada heparinden varfarine geçilebilir.  

• Hem heparin hem de varfarine emzirme döneminde izin verilebilir. 

• Seyrek olarak LA a bağlı uyumsuz INR olabilir; faktör Xa ya bakılabilir.  

• Trombozu tekrarlayan hastalara aspirin eklenebilir 

• Lupus hastalarında, HCQ tromboz insidansını azaltabilir, statinler de aPL aracılı 

trombozlarda faydalı olabilir 



AFS’ lu hastada cerrahi gerektiğinde: 

• Varfarin preop. 4-5 gün önce kesilerek, 12 saatte bir 1 mg/kg DMAH (köprü 

tedavisi)  başlanmalı ve  operasyon öncesi geceye kadar uygulanmalı. 

• Ortopedik operasyonlarda varfarin cerrahi gecesinde tekrar başlanabilir; yanında 

12 saatte bir 30 mg DMAH istenen INR ye ulaşana kadar birlikte verilebilir. 

• AFS hastaların epidural ve spinal anestezisinde, cerrahi gecesi heparin dozunun 

atlanması ve kateter çıkarıldıktan sonra olabildiğince  erken başlanması önerilir 



Kelley 2017 



Behçet Hastalığında Varfarin: 





  
1. Stabil INR'li (2-4 arası) hastada  OAK lar (diş çekimi de dahil) kesilmemelidir 

(Derece A- kanıt düzeyi 1b) 

2. Stabil INR si (2-4) olan hastalara endokardit profilaksisi için tek doz antibiyotik 

(derece C, seviye IV) 

3. Diş op.da kanama riskini azaltmak için: Oksitlenmiş selüloz veya kollajen 

süngerleri ve sütürlerin kullanımı (Derece B, kanıt düzeyi IIb) % 5 traneksamik 

asit gargara, 2 gün, 4 kez/g (Derece A, kanıt düzeyi Ib). 

4. Stabil INR li hastada kontrol INR 72 saat önce (Derece A, kanıt düzeyi Ib) 

5. Analjezik olarak NSAID'ler verilmemelidir (Derece B,kanıt düzeyi III). 

 



Varfarin Kontrendikasyonları: 

• Gebelik  

• Aşırı duyarlık 

• Kanama riskinin muhtemel klinik yarardan fazla olduğu durumlar: 

• Hemorajik eğilimler veya kan diskrezileri 

• Yakın zamanda SSS, Göz veya geniş travma cerrahisi geçirmiş olmak 

• GIS, Ürogenital yada solunum sisteminde kanama eğilimi yada aktif kanama 

• Serebrovasküler kanama, serebral anevrizma, aort diseksiyonu,  

• Perikardit, endokardit gibi durumlarla ilişkili kanama ve kanama eğilimi 

• Denetim altında olmayan demans, alkolizm gibi sorunları olan hastalar 

• Malign Hipertansiyon 

 

 



Varfarin komplikasyonları: 

• Kanama (ciddi kanama oranı %1-3) 

• Burun, farinks % 35, Yumuşak doku(yara dah.) % 21 

GİS % 15, Üriner sistem % 15, İntrakranial % 4, 

Toraks % 3, Eklem % 0.5, Retroperitoneum % 1 

• Deri nekrozu, gangren 

• Küçük kutanöz damarların trombozu  

• Primer olarak Prt C eksikliği olan hastalarda 

• Varfarin başlangıcından sonraki 3-8. günlerde 

• Mor ayak (purple toe) sendromu  

• Sıklıkla 3-8 hf.sonra 

• Etiy. Tam bilinmiyor. Kolesterol mikroembolisi??? 



VARFARİN İLE INR ≥ 4 OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ALGORİTMASI  
Circulation. 2012;125:2944-2947.) DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.081489 

 



Reversal of Warfarin Case-Based Practice Recommendations David A. Garcia, MD; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.081489-  



Protrombin Kompleks Konsantresi  (PCC) 
(Cofact 250u/10ml---500u/20 ml) 

Taze Donmuş Plazma (TDP) 

Viral İnaktivasyon VAR YOK 

Uygulanacak Hacim KÜÇÜK (20-100ml) BÜYÜK (10-30ml/kg) Optimal doz 
bilinmiyor 

Kan grubu uygunluğu HAYIR EVET 

Hacim yükleme riski HAYIR EVET 

Transfüzyon İlişkili akut akciğer hasarı HAYIR EVET (%8-25) 

İçerik Fak II, VII, IX, X içerir ve 
tam replasman sağlar 

Elektrolitleri ve tüm 
faktörleri(fibrinojen ve Von 
Willebrand dahil) içerir 

Konsantrasyon/IU Stabil Değişken, F IX<1IU/mL (düşük) 

Etki zamanı 10- 15 dk 10-15 dk, cevap değişebiliyor 

Hazırlanma Hızlı Uzun (çözme ve ısıtma 30 dk) 

Yarılanma ömrü 6-8 saat 1.5-2 gün 

İnfüzyon süresi Kısa 2mL/dk Uzun 



Az kaldı bitiyor….son aklıma gelenler….. 

• INR<2.5 ile eklem ponksiyonu güvenli, ancak derin ponksiyon ve kalın uç iğneden kaçının 

• Serebral venöz tromboz sadece Behçet değil Sjögren hastalarında da görüyoruz, genelde 

3-6 ay varfarin öneriliyor. Tetikleyici neden olmayan olgularda 6-12 aya kadar sürebiliyor 

• Leflunomid varfarin etkisini artırabilir 

• Sulfasalazin,varfarin etkisini azaltabilir ancak nadiren artırdığı bildirilmiş 

• Azathioprine ile birlikte kullanımda varfarine direnç  

• Tosiluzumab ile IL-6 inhibisyonu, sitokrom P450 üzerinden etkileşim 

• Allopürinol varfarin serum düzeylerini artırabilir 

• Yaşlı erkeklerde osteoporotik kırık ile varfarin kullanımı ilişkili bulunmuş 

 

 



  


