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2. Bask›

Hasta Bilgileri

Ad, soyad: .......................................................................
Adres: .............................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Ev telefonu: .....................................................................
Cep telefonu: ..................................................................
Hastane kay›t numaras›: .................................................
T.C. kimlik no: .................................................................
Acil durumlarda bilgi al›nabilecek kiﬂi:
........................................................................................
........................................................................................

P›ht›önler Tedavinin Yürütüldü¤ü
Hastane

Klinik adresi: ...................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Klinik telefon numaras›: ..................................................
Acil durumlarda ulaﬂ›lacak hastane telefon numaras›:
........................................................................................
........................................................................................
‹zleyen doktor: ................................................................
Tedavinin nedeni: ...........................................................
Hedef INR düzeyi:...........................................................
Tedavi baﬂlang›ç tarihi: ...................................................
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Giriﬂ
Bu kitapç›k size p›ht›önler olarak bilinen bir ilaç olan Coumadin
kullanmaya baﬂlayaca¤›n›z ya da kulland›¤›n›z için verilmiﬂtir.
Doktorunuz sizinle birlikte bu kitapç›¤› inceleyecek ve gerekli
aç›klamalar› yapt›ktan sonra akl›n›za gelebilecek her türlü soruya
yan›t verecektir. Ayr›ca, doktorlar›n›z sizi p›ht›önler tedavinizin
baﬂlang›c›nda, hastanede yat›yorsan›z taburcu olurken, klini¤e
baﬂvurdu¤unuzda ve gerekli oldu¤unda bilgilendireceklerdir.

Kitapç›k Ne ‹ﬂe Yarar?
1. Bu kitapç›k tedaviniz hakk›nda aç›klay›c› bilgiler içermektedir.
2. Daha fazla bilgi edinebilmeniz için gerek duyabilece¤iniz
iletiﬂim adreslerini de bu kitapç›kta bulabilirsiniz.
3. Kolayl›kla baﬂvurabilmeniz için evinizde saklaman›z› ve
hastaneye baﬂvurdu¤unuzda da yan›n›zda getirmenizi
öneriyoruz.
4. Yap›lm›ﬂ olan kan testi sonuçlar›n›z, ilaç dozunuz ve ne s›kl›kla
kan testi yapt›raca¤›n›z kitapç›¤a kaydedilecektir. Bu kitapç›¤›n
sonunda test sonuçlar›n› ve ilaç dozunuzu kaydetmeniz için
bir bölüm vard›r. Kay›tlar›n›z› düzenli tutman›z önemlidir. Bu
konuda doktorunuzdan da yard›m alabilirsiniz.
5. P›ht›önler ilac›n›z Coumadin tedavisine baﬂlad›¤›n›zda ilac›n
size yararl› olacak dozunu bulmak için INR ad› verilen kan
testini doktorunuzun uygun gördü¤ü aral›klarla yapt›rman›z
gerekmektedir. INR testi istenilen düzeyde kararl› hale gelince
genellikle ayda bir bu testin yap›lmas› yeterli olabilir. Ancak
test s›kl›¤› ve ilaç dozuna doktorunuzun karar vermesi
gerekti¤ini unutmay›n›z.

P›ht›önler ‹laçlar
P›ht›önler ilaçlar kan›n›z›n daha uzun sürede p›ht›laﬂmas›n›
sa¤layarak damarlar›n›z›n içinde zararl› p›ht›lar›n›n oluﬂmas›n›
ve e¤er varsa p›ht›n›n büyümesini önler. Ülkemizde bu amaçla
kullan›lan ilaç Coumadin olarak bilinmektedir. Eczanelerde 5 ve
10 mg tablet olarak bulunmaktad›r. Bu ilac›n ne zaman ve hangi
dozda kullan›laca¤› karar›n› doktorunuz verecektir.
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Coumadin ‹simli P›ht›önler ‹lac›n›z› Kullan›rken Nelere
Özen Göstereceksiniz?
1. Coumadin a¤›zdan günde tek doz olarak al›n›r.
2. ‹lac› her gün ayn› saatte almak önemlidir.
3. Akﬂam saatlerinde al›nmas› daha uygundur.
4. Aç ya da tok olarak al›nabilir.
5. Bir bardak su ile al›nmal›d›r.
6. Genellikle her gün 5 mg (1 tablet) olarak baﬂlan›r. Nas›l
baﬂlanaca¤›na ve hangi dozda devam edilece¤ine de
doktorunuz karar verecektir.
7. ‹laca baﬂlamadan önce normal INR de¤erleri belirlenir. Baz›
durumlarda istenen INR de¤erine ulaﬂ›ncaya kadar damardan
bir ilaç da verilmesi gerekebilir.
8. E¤er bir dozu almay› unutursan›z veya yanl›ﬂl›kla hatal› bir
dozda ilaç kullan›rsan›z bunu kitapç›¤a not ediniz. Ertesi gün
ilac›n›z› normal dozunda kullanmaya devam ediniz ve asla
iki doz birden almay›n›z. E¤er yanl›ﬂ ald›¤›n›z doz normal
dozunuzdan çok fazla miktarda ise doktorunuzla görüﬂünüz.

Coumadin Kullan›rken ‹zlem Gereklidir!
1. Doktorunuz sizi izlerken INR testi yapt›racakt›r. Bu test kan›n›z›n
ne kadar sürede p›ht›laﬂt›¤›n› ölçer. Kan›n normal INR de¤eri
yaklaﬂ›k olarak 1’ dir.
2. Kullanman›z gereken ilaç dozu INR testi sonucuna göre
belirlenir.
3. Doktorunuz söylemeden ilac›n›z› b›rakmay›n›z ya da dozunda
de¤iﬂiklik yapmay›n›z.
4. Her zaman tedbirli olunuz ve en az bir haftal›k ilaç dozunuz
kald›¤›nda ilac›n›z› yeniden yazd›r›n›z.

Coumadin Kullan›rken Neler Yapal›m - Neler
Yapmayal›m?
1. Coumadin kullan›rken egzersiz yap›lmas›nda sak›nca var
m›?
• Coumadin kullan›rken kanama riski olan etkinliklerin ve boks,
karate gibi sporlar›n yap›lmas› sak›ncal›d›r.
• Kanama riski olmayan etkinliklerin yap›lmas›nda sak›nca
yoktur.
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2. Coumadin kullan›rken diﬂ bak›m› nas›l yap›lmal›d›r?
• Coumadin kullan›rken diﬂlerin yumuﬂak bir f›rça ile nazikçe
f›rçalanmas› gerekir. Sert darbeler kolayl›kla diﬂeti kanamas›na
neden olabilir. Diﬂ ipi kullan›m›nda da nazik davranmak gerekir.
• E¤er kendili¤inden diﬂeti kanamalar› oluyorsa, bu durum
Coumadin dozunun fazla oldu¤unun bir habercisi olabilir. Bu
durumda mutlaka doktorunuza haber veriniz.
• Diﬂ tedavisi yapt›rmadan önce diﬂ hekimine mutlaka Coumadin
kulland›¤›n›z› söylemeniz gerekir. Coumadin kullan›rken diﬂ
çekimi ya da kanamaya neden olabilecek bir iﬂlem yap›lacaksa
ilac›n›z›n dozunun yeniden ayarlanmas› gerekebilir.

Coumadin Baz› ‹stenmeyen Etkilere Neden Olabilir!
1. P›ht›önler ilaçlar›n en önemli yan etkisi kanamad›r. E¤er
aﬂa¤›dakilerden herhangi biri ile karﬂ›laﬂ›rsan›z t›bbi bak›ma
baﬂvurunuz ve h›zla INR de¤erinizi ölçtürünüz:
• Uzam›ﬂ burun kanamalar› (10 dakikadan uzun)
• Kusma ile birlikte kan görülmesi
• Tükürükte kan
• ‹drar veya d›ﬂk›da kan
• Siyah renkte d›ﬂk›lama
• ﬁiddetli ya da kendili¤inden diﬂeti kanamalar› oluﬂmas›
• Ola¤an d›ﬂ› baﬂ a¤r›lar›
• Adet kanamalar›nda ola¤an d›ﬂ› artma görülmesi
• Vücudunuzun herhangi bir yerinde çarpma olmaks›z›n morluklar
geliﬂmesi
2. Ciltte kaﬂ›nt› ve döküntü, kar›n kramplar› gibi yan etkileri de
olabilir. ‹laca ba¤l› olabilece¤ini düﬂündü¤ünüz bir durumla
karﬂ›laﬂt›¤›n›zda doktorunuza dan›ﬂ›n›z.

Dikkat Etmeniz Gerekenler!
1. Herhangi bir yeriniz kesilirse temiz ve kuru bir bez ile bu
bölgeye en az 5 dakika yumuﬂak bir bas›nç uygulay›n›z.
2. INR de¤eriniz 5 ya da daha yüksekse ilaç almay› b›rak›n›z ve
hemen doktorunuzu aray›n›z.
3. Araç içi-d›ﬂ› trafik kazalar›, kesici-delici alet yaralanmalar›,
darp, yüksekten düﬂme, ﬂiddetli baﬂ çarpmas› gibi iç ve d›ﬂ
kanamaya neden olabilecek durumlarda derhal bir hastaneye
baﬂvurunuz.
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Kulland›¤›n›z Baz› ‹laçlar Coumadin ‹le Etkileﬂerek INR
Düzeyinizi De¤iﬂtirebilir!
1. E¤er p›ht›önler ilaç kullan›rken ayn› zamanda bir baﬂka ilac›
kullanmaya baﬂlad›ysan›z ya da kulland›¤›n›z bir ilac›
sonland›rd›ysan›z, doktorunuz sizden bir hafta içerisinde yeni
bir kan testi yapt›rman›z› isteyebilir. Bu testin amac› yap›lan
ilaç de¤iﬂikli¤ine ra¤men INR düzeyinizin arzulanan düzeyde
kald›¤›ndan emin olmakt›r. Böyle bir durumda ayr›nt›l› bilgi
almak için doktorunuza baﬂvurunuz.
2. E¤er bitkisel ilaçlar dahil reçete ile sat›lmayan ilaçlardan
kullanmay› düﬂünüyorsan›z eczac›n›za p›ht›önler ilaç
kulland›¤›n›z› belirtin ve kitapç›¤›n›zdaki ilaç dozunuzu ve INR
de¤erlerinizi gösterin. Böylelikle eczac›lar sizin için güvenli
olan ilaçlar› kullanman›z› önerebilirler. Ancak bu konuda da
doktorunuzdan bilgi alman›n daha güvenli oldu¤unu
unutmay›n›z.
3. Doktorunuz taraf›ndan özellikle reçete edilmedikçe aspirin
kullanmay›n›z.
4. Ayr›ca, cataflam, dolorex, kalidren, diclomec, difenak, dikloron,
miyadren, voltaren, advil, artril, brufen, dolgit, dolorin, ibu-600,
nurofen, profen, siyafen, suprafen, upren gibi a¤r› için s›k
kullan›lan ilaçlardan sak›n›n›z. A¤r› kesici ilaç gerekti¤inde
parasetamol veya kodein içeren ilaçlar›n kullan›lmas› kabul
edilebilir. Bu konuda doktorunuza dan›ﬂ›n›z.
5. Kemoterapi al›rken Coumadin baﬂlanan ya da Coumadin
al›rken kemoterapi baﬂlanan hastalarda tedavinin ilk birkaç
haftas› çok dikkatli olunmas› ve s›k INR izlemi ile Coumadin
dozunun ayarlanmas› gerekmektedir.
6. Daha pek çok ilaç Coumadin ile etkileﬂime girerek INR
düzeyinizi de¤iﬂtirebilir. Bu konuda da doktorunuza dan›ﬂman›z
önemlidir.

Yiyeceklerinize Dikkat Etmelisiniz!
1. Beslenme düzeninizdeki herhangi temel bir de¤iﬂiklik
vücudunuzun p›ht›önler ilaca verdi¤i yan›t› de¤iﬂtirebilir, INR
testi aﬂ›r› yükselebilir ve beklenmeyen kanamalar olabilir.
2. Özellikle K vitamini aç›s›ndan zengin g›dalar INR sonuçlar›n›z›
de¤iﬂtirebilir. Bu g›dalar aras›nda brokoli, marul, yeﬂil lahana,
›spanak gibi yeﬂil yaprakl› sebzeler, bezelye, karaci¤er,
yumurtan›n sar›s›, bu¤day kepe¤i ve yulaf gibi tah›llar, kaﬂar
peyniri, soya ve zeytinya¤› say›labilir. Bu g›dalar›n al›nmas›
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sa¤l›kl› bir beslenme için gereklidir; ancak, bunlar› aﬂ›r›
miktarda tüketmeniz INR sonucunuzdaki kararl› hali
de¤iﬂtirebilir. Bu g›dalardan düzenli bir ﬂekilde ayn› miktarda
almaya gayret ediniz.
3. K›rm›z›biber, papatya, melek otu, solucan otu, sar›msak, keten
tohumu, zencefil, yeﬂil çay, atkestanesi, tekesakal›, kavak
tomurcu¤u, zerdeçal, aslankuyru¤u gibi bitikiler Coumadin
gibi p›ht›önler ilaçlar›n etkisini art›r›p kanamaya neden olabilirler.
Bu konuda dikkatli olman›z› öneriyoruz.
4. Herhangi bir diyet uygulaman›z gerekiyorsa varsa diyet
uzman›n›za da Coumadin kulland›¤›n›z› belirtmelisiniz.
5. Beslenme ﬂeklinizde 7 günü aﬂan sürelerde belirgin de¤iﬂiklikler
olursa INR testi yapt›rmal›s›n›z.
6. P›ht›önler ilaç kullan›rken aﬂ›r› alkol al›m›n›n da tehlikeli
olabilece¤ini unutmay›n›z.

Gebelik
1. P›ht›önler ilaçlar gebeli¤in ilk üç ay›nda bebe¤in geliﬂimini
etkileyebilir. Gebe kalmay› planlayan ve bu ilaçlardan kullanan
kad›nlar gebelikten önce bu isteklerini doktorlar›yla paylaﬂmal›
ve tart›ﬂmal›d›r.
2. P›ht›önler ilaç kullan›rken gebe kalm›ﬂ olabilece¤ini düﬂünen
kad›nlar ise en k›sa zamanda bir gebelik testi yapt›rmal› ve
sonuç pozitif ise derhal doktoruna baﬂvurmal›d›r.
3. P›ht›önler ilaç kullan›rken süt vermenin bilinen bir sak›ncas›
yoktur.

Herhangi bir sorunuz oldu¤unda
doktorunuza dan›ﬂmaktan çekinmeyiniz!

Coumadin
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P›ht›önler ilaç hangi durumlarda kullan›l›r?
Oral p›ht›önler tedavi baﬂta mekanik protez kalp kapaklar› olmak
üzere, atriyal fibrilasyon, pulmoner emboli (pıhtı tıkacı) ve derin
ven trombozu gibi p›ht› veya emboli oluﬂma riski olan klinik
durumlarda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

INR ölçüm s›kl›¤› nas›l olmal›?
Baﬂlang›çta hedef INR düzeyi sa¤lan›ncaya kadar hafta da bir,
istenen INR düzeyine ulaﬂ›ld›ktan sonra 4 haftada bir INR
ölçülmesi önerilir.

P›ht›önler ilaç tedavisine direnç geliﬂimi
(Coumadin direnci) olur mu?
Hedef INR’nin sa¤lanmas› içim haftal›k 75 mg üzerinde
Coumadine ihtiyaç oldu¤u durumlarda Coumadin direnci akla
getirilmelidir. Coumadinin karaci¤erde y›k›lmas›n› sa¤layan
sitokrom P450 sistemi (CYP2C9) veya Coumadinin etkisine
arac›l›k eden vitamin K epoksit redüktaz enziminden (VKORC1)
meydana gelen mutasyonlar›n sorumlu oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bu nedenle Coumadin direnci tespitinde genetik testlerden
CYP2C9 ve VKORC1 polimorfizmleri istenmektedir.

Ne zaman bu genetik çal›ﬂmalar yap›lmal›?
INR ayarlamas›nda zorluk çekilen, INR de¤erleri çok düﬂük veya
yüksek gelenler ile Coumadin direnci düﬂünülen kiﬂilerde genetik
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› önerilmektedir.

Coumadin direnci olan olgular›n tedavisinde nas›l bir
yol izleyelim?
Öncelikle hastan›n önerilen dozu düzenli al›p almad›¤› kontrol
edilmelidir. Coumadinle etkileﬂen ilaç ve g›dalar konusunda hasta
bilgilendirilmelidir. Coumadine karﬂ› bir direnç varsa; ya istenen
INR sa¤lan›ncaya kadar Coumadin dozu kontrollü bir ﬂekilde
artt›r›l›r; ya da standart heparin, düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparinler
veya fondaparinux gibi alternatif ilaçlardan biri kullan›labilir.
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INR ölçümlerini hastalar›n kendileri ya da yak›nlar›
yap›labilir mi?
Hastalar veya yak›nlar›, elde taﬂ›nabilir INR ölçüm cihaz›yla,
evlerinde parmak ucundan al›nan kandan INR ölçümlerini
yapabilirler. Böylece tedaviye daha iyi uyum, tedavi
memnuniyetinin artt›r›lmas› ve zaman kazanc› sa¤lanm›ﬂ olur.
Hasta veya yak›nlar›n›n; cihaz› nas›l kullanacaklar›, Coumadinin
ilaç ve g›dalarla etkileﬂimleri konusunda e¤itilmeleri gerekir.
Ayr›ca evde kullan›lacak INR ölçüm cihazlar›n›n, kalibrasyon ve
kontrollerinin düzenli yap›lmas›n›n gereklili¤i hat›rlat›lmal›d›r.

‹nternet üzerinden bilginin aktar›lmas› ile INR takipleri
yap›labilir mi?
Bu sistem henüz ülkemizde yok. Uygulamas› yap›lan ülkelerde
hastalar belirlenen aral›klarda ölçüm monitörlerinde INR’lerini
ölçerler. Bu ölçüm sonucu, kurulu bir a¤ üzerinden sa¤l›k
merkezindeki server’a iletilir. Sonuçlar hastay› merkezden izleyen
doktoru veya hemﬂiresi taraf›ndan günlük olarak de¤erlendirilir.
Normalin alt›nda ya da üstündeki de¤erler hastaya otomatik
olarak bildirilir. INR de¤eri terapötik düzeydeyse antikoagülasyon
hemﬂiresi bir sonraki INR test tarihini bilgisayara girer, hasta
bunu evindeki cihazda görür. Hastan›n ilaç dozunda her hangi
bir de¤iﬂiklik yap›lacaksa hemﬂire hastaya almas› gereken yeni
dozu telefonla bildirir.
Uzaktan izleme olana¤› sa¤layan internet ba¤lant›l› sistem,
tedaviye iyi uyum sa¤layan, uzun süreli Coumadin tedavisi alacak
(en az 9 ay) ve 18 yaﬂ üzeri hastalarda oldukça yararl›d›r.
Tedaviye iyi uyum sa¤layamayan, ilaç ya da alkol ba¤›ml›s›
oldu¤u bilinen ya da ﬂüphe edilen, psikolojik durumu bozuk ve
biliﬂsel düzeyi düﬂük hastalar için uygun de¤ildir.

Coumadine alternatif ilaç var m›?
Coumadinin terapötik doz aral›¤›n›n dar, etkisinin geç baﬂlamas›,
di¤er ilaçlar ve g›dalarla s›k etkileﬂimi doz ayarlamas›n› zorlaﬂt›r›r.
Kanama riski az, al›nd›ktan sonra çabuk etki gösteren, yar›lanma
ömrü k›sa ve rutin INR ölçümü gerektirmeyen ilaçlar üzerindeki
çal›ﬂmalar sürmektedir.
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Hamile protez kapak hastalar›nda p›ht›önler ilaç tedavisi
nas›l olmal›?
Halihaz›rda, protez kapakl› gebede, risksiz p›ht›önler tedavi
stratejisi yoktur. Gebelik testi pozitifleﬂince Coumadin kesilir.
Gebeli¤in ilk 13 haftas› heparin, ikinci trimestirden itibaren 36.
Haftaya veya planlanan do¤umdan 2 gün öncesine kadar
Coumadin verilir. Do¤um sonras› kanama kontrol alt›na al›nd›ktan
sonraki en k›sa sürede (6-24 saat) tekrar heparin ve Coumadin
baﬂlan›r.

Protez kapak de¤iﬂimi sonras› p›ht›önler tedaviye nas›l
baﬂlamal›?
Coumadine operasyondan 2 gün sonra baﬂlanmal›d›r. Aort
pozisyonundaki iki yaprakç›kl› mekanik protez kapaklarda INR
de¤eri 2.0-3.0 aras›nda olmal›d›r. Di¤er mekanik kapak tipleri
ve yüksek riskli olgularda INR de¤erleri 2.5-3.5 aras›nda
tutulmal›d›r. Atriyal fibrilasyonu, sol atriyal trombüsü, ciddi sol
ventrikül fonksiyon bozuklu¤u ve öncesinde emboli hikayesi olan
protez kapak hastalar› yüksek riskli gruba girmektedir. Biyoprotez
kapak hastalar›n kapak tak›lmas› sonras› ilk 3 ay içerisinde INR
2-3 aras›nda olacak ﬂeklide Coumadin almas› önerilmektedir.

Coumadinin verilmemesi gereken durumlar nelerdir?
Hamilelili¤in ilk 3 ay›, kanama riski yüksek hastalar, karaci¤er
ve böbrek hastal›¤› olanlar, kontrolsüz kan bas›nc› yüksekli¤i,
kontrol edilemeyen alkol ve ilaç kullananlar, uyumu bozuk,
demans ve psikoz geliﬂen hastalarda verilmemesi önerilmektedir.

Test Tarihi

INR Sonucu

Coumadin Dozu

Öneriler
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