
 وارفارین تاریخچه

 به عنوان یک ضد انعقاد خوراکی و کشف شده فاسد شیرین شبدر گیاه در بار اولین برای که است ضدانعقاد داروی کی وارفارین

 لخته فرایند بلکه. کندنمی حل اند،شده تشکیل قبال که هم را هاییلخته کند،نمی رقیق را خون وارفارین. گرفت قرار استفاده مورد

 .نشود لخته و کند گردش بدن در ترراحت شما خون که کندمی کمک وارفارین دیگر، عبارتی به. کندمی کند را خون شدن

 کند؟می عمل چگونه بدن انعقادی سیستم

 هموستاز اصطالح در عمل این به که دهندمی تشکیل توده کی ، محل در سریعا هاپالکت بدن، از هرمنطقه در آسیب ایجاد از بعد

 که خون پالسمای در موجود هایپروتئین که صورت این به. افتدمی اتفاق همزمان طور به ثانویه هموستاز. شودمی گفته اولیه

 شدن محکم باعث نهایت در که شده فیبرین هایرشته تشکیل باعث پیچیده آبشاری فرایند کی در دارند، نام انعقادی فاکتورهای

 آن در هاپالکت که است فیبرین از ایشبکه واقع در لخته. دهندمی تشکیل را کامل لخته و شوندمی آسیب محل در پالکتی توده

 .اندافتاده دام به

   

  

 .کند؟می عمل چگونه وارفارین

 مهار دارند، K ویتامین به نیاز خود فعالیت برای که را انعقادی فاکتورهایعمل می کند،  kویتامین فعالیت مهار طریق از وارفارین

 باعث هااتفاق این. شودمی فیبرین هایرشته نگهداری برای الزم مواد سطح کاهش باعث بعدی فرایندهای در اتفاق این. کندمی

 .شودمی لخته تشکیل احتمال کاهش

  :وارفارین دارویی اشکال

 میلی گرم  جهت استفاده در بزرگساالن در دسترس می باشد. 5میلی گرم جهت استفاده در کودکان  و 1 در ایران قرص

 

 شود؟ استفاده وارفارین از است ممکن هاییبیماری چه در

 عمقی، ورید ترمبوز مغزی، ای قلبی سکته قلب، دریچه تعویض دهلیزی، فیبریالسیون ضربان نامنظم قلبی مانند در است ممکن

 .شود استفاده وارفارین داروی از قلب دریچه اختالل بیماری قلبی، حمله ریه، آمبولی

 است؟ چگونه وارفارین گیریاندازه نحوه



 پروترومبین زمان و (PT) پروترومبین زمان به موسوم خونی تست کی توسط وارفارین میزان عملکرد گیریاندازه

 و پروترومبین زمان به توجه با را وارفارین مناسب میزان پزشک، اینکه از بعد دیگر، عبارت به. شودمی انجام ،  (INR)استاندارد

 زیاد و کرده تغییر فرد استاندارد پروترومبین زمان وارفارین، مصرف شروع با کرد، تجویز وی برای فرد، استاندارد پروترومبین زمان

 توانمی فرد، استاندارد پروترومبین زمان بررسی با .هستند اثرگذار استاندارد پروترومبین زمان بر هم دیگری عوامل البته. شودمی

 .کرد ارزیابی وی بدن در را وارفارین عملکرد

 چیست؟ PT ای پروترومبین زمان

 PT تشکیل لخته تا کشدمی طول که را زمانی مدت پروترومبین زمان با واقع در. است« پروترومبین زمان» انگلیسی واژه مخفف 

 خون به ایماده فرد، خون از سیسی 2-3 گرفتن از بعد پروترومبین، زمان گیریاندازه مرسوم روش در. کنندمی محاسبه شود،

 که است زمانی مدت پروترومبین، زمان نتیجه و شودمی لخته تشکیل شروع باعث معرف این. گویندمی معرف آن به که افزایندمی

 .شودمی لخته فرد خون

 

 زمان اساس بر تواندنمی پزشک. کرد استفاده مختلفی هایمعرف از توانمی آن گیریاندازه و پروترومبین زمان آزمایش انجام برای

 استاندارد واحدهای به باید پروترومبین زمان نتیجه دلیل همین به. کند مشخص را وارفارین نیاز مورد واقعی دوز بیمار، پروترومبین

 .باشد مقایسهقابل که شود تبدیل

 چیست؟ استاندارد پروترومبین زمان

 نتیجه توانمی استاندارد پروترومبین زمان به پروترومبین زمان تبدیل با پس. نامندمی INR را استاندارد پروترومبین زمان

 گزارش برای استاندارد واحد تنها استاندارد، پروترومبین زمان. کرد مقایسه کدیگری با مختلف هایآزمایشگاه از را مختلف هایتست

 .است پروترومبین زمان تست نتیجه

 

 :باشند موثر استاندارد پروترومبین زمان نتیجه بر توانندمی زیر عوامل

 کنید گزارش وارفارین کلینیک به را آن وزن، کاهش ای افزایش صورت در: وزن کاهش ای افزایش: غذایی رژیم. 

 است شدهمی مصرف وارفارین با همزمان قبال که دارویی قطع ای وارفارین با همراه جدید داروی شروع: داروها. 

 ورزش نوع ای و میزان در تغییر. 

 الکل. 

 تب و آنفلوانزا عفونت، مانند هاییبیماری. 

 سن. 

 وارفارین دوزهای بعضی مصرف کردن فراموش. 

 تغییر قابل توجه در میزان مصرف یا قطع مصرف سیگار(سیگار مصرف( 

 یینویتام هایمکمل ای گیاهی محصوالت بعضی مصرف 

  

 است؟ قدر چه استاندارد پروترومبین زمان و پروترومبین زمان مطلوب میزان



 کی حدود در باید دارد، طبیعی انعقادی سیستم و کندنمی مصرف وارفارین که سالم فرد کی در استاندارد پروترومبین زمان میزان

 با دیگر، عبارت به. شود لخته خون تا کشدمی طول بیشتری زمان عنیی باشد، بیشتر استاندارد پروترومبین زمان میزان هرچه. باشد

 خطر ،1 از کمتر استاندارد پروترومبین زمان کاهش با و افزایش ریزیخون خطر ،1 از بیشتر استاندارد پروترومبین زمان افزایش

 متفاوت مطلوب استاندارد پروترومبین زمان محدوده کنند،می مصرف وارفارین که افرادی در اما یابد،می افزایش خون شدن لخته

 نوع ای وارفارین مصرف علت به توجه با عنیی کند،می مشخص فرد بیماری نوع به توجه با پزشک را محدوده این و است

 در آلایده استاندارد پروترومبین زمان پس. کندمی تعیین فرد برای را آلایده استاندارد پروترومبین زمان محدوده پزشکبیماری،

 . است متفاوت مختلف بیماران

  

 زمان تا کندمی مشخص بیمار برای وارفارین از را خاصی دوز پزشک هدف، استاندارد پروترومبین زمان شدن مشخص از پس

 خطرباشد، هدف محدوده از بیشتر بیمار استاندارد پروترومبین زمان اگر زیرا برسد، هدف محدوده به وی استاندارد پروترومبین

 خطر باشد، هدف محدوده از کمتر استاندارد پروترومبین زمان اگر و یابدمی افزایش ریزیخون به مربوط عوارض و ریزیخون

 زمان اگرچه که دارد وجود احتمال این نادری موارد در که دانست باید البته. یابدمی افزایش سکته بروز حتی و لخته تشکیل

 سایر باید حالت این در. شود ریزیخون عنیی عوارض دچار فرد است ممکن است، مطلوب محدوده در بیمار استاندارد پروترومبین

 دچار بدن انعقادی سیستم بر موثر عوامل سایر که صورتی در. شود ارزیابی نیز هاپالکت مانند بدن انعقادی سیستم بر موثر عوامل

 زمان پزشک اگر مثال، عنوان به. کرد تنظیم خاص بیماران این برای را مجاز استاندارد پروترومبین زمان حداقل باید نباشند، اشکال

 8/1-2 روی توانمی را فرد این استاندارد پروترومبین زمان باشد، داده تشخیص 2-3بیمار کی برای را هدف استاندارد پروترومبین

 .داد قرار

 

 است؟ کسانی افراد همه در وارفارین دوز آیا

 پروترومبین زمان به توجه با پزشک را وارفارین نیاز مورد مقدار و است متفاوت مختلف افراد در وارفارین مصرف مقدار خیر،

 .کندمی تجویز او برای وی، بیماری نوع و بیمار هر هدف استاندارد

 

 است؟ چگونه وارفارین دوز تنظیم

 مشاهده پزشک، توسط شده تعیین مقدار طبق خوراکی وارفارین مصرف شروع از پس روز 2-7 طی وارفارین ضدانعقادی اثر

 دوبار استاندارد پروترومبین زمان که زمانی تا عمل این و شودمی چک روزانه و مرتب طور به فرد وارفارین مصرف شروع با. شودمی

 بار 2-3 میزان به بیمار استاندارد پروترومبین زمان گیریاندازه آنگاه. دارد ادامه شود، واقع مطلوب درمانی محدوده در هم سر پشت

. شودمی کمتر بیمار استاندارد پروترومبین زمان آزمایش انجام تواتر هفته 1-2 از پس. شودمی انجام هفته 1-2 مدت به هفته در

 را استاندارد پروترومبین زمان ایهفته 4 زمانی فواصل در توانمی رسید، ثابتی حد به بیمار استاندارد پروترومبین زمان که زمانی

 . کرد چک

 

 است؟ روز در ساعتی چه وارفارین مصرف زمان بهترین



 وارفارین مصرف زمان بهترین. کنید مصرف ثابتی و مشخص ساعت در روز هر را آن که شود دقت باید وارفارین مصرف مورد در

 .است عصر 6 ساعت

 کنند؟می مصرف را وارفارین روز در بار چند

. کنید مصرف کبارهی بار، هر در مصرف برای را شده مشخص مقدار تمام عنی. یکنندمی مصرف روز در بار کی صورت به را وارفارین

 بیمار کرده، تجویز را( قرص نصف+  قرص) قرصوی، برای بیمار، استاندارد پروترومبین زمان به توجه با پزشک اگر مثال، عنوان به

 کنید، مصرف کبارهی صورت به شودمی گفته اینکه! نکنید اشتباه البته. کند مصرف روز از مشخصی ساعت در را قرص این تمام باید

 2 میان، در روز کی روز، هر) است متفاوت مصرف تواتر مختلف افراد در. کنید مصرف وارفارین باید روز هر که نیست معنی این به

 که باشید داشته توجه. کنند مصرف دفعه کی را قرص همه که است این کنند دقت باید افراد همه که اینکته...(.  و هفته در روز

 .کنید مصرف کرده، تعیین شما برای پزشک که روزهایی در باید فقط را وارفارین هایقرص

 کند؟می ایجاد عوارضی چه آن، نیاز حد از بیش مصرف ای وارفارین با مسمومیت

 قدرار  حیدات  تهدیدکنندده  و جدی مشکالت و ریزیخون خطر درمعرض را فرد است ممکن باشد نیاز حد از بیش وارفارین، دوز اگر

ایدن عدوارض مدی تواندد بدا عالردم زیدر         .کرد تجویز( تزریقی ای و قرص(K ویتامین فرد، برای توانمیاثرات، این کاهش جهت. دهد

 مشخص شود:

 سر درد شدید ناگهانی

 کاهش سطح هشیاری

 یا مدفوعوجود خون در ادرار 

 قیری شدن رنگ مدفوع

 وجود خون در خلط

 درد شدید شکمی

 تورم وکبود شدگی در بافت نرم ومفاصل

 دهد؟ انجام تزریقات تواندمی کند،می مصرف وارفارین که فردی آیا

 :دارد خاصی شرایط بیماران این در تزریقات

 است زیاد مردگیخون احتمال زیرا نشود، انجام عضالنی تزریق. 

 دهید فشار محکم را تزریق ناحیه دقیقه 11 مدت به تزریق از بعد باشد، تزریق به لزوم اگر. 

 چگونه می توان از بروز ان کاست؟ هستند؟ کدام وارفارین مصرف عوارض

 در بیمار استاندارد پروترومبین زمان که هنگامی حتی. است بدن مختلف نقاط از خونریزی وارفارین، مصرف عارضه ترینشایع

 :باشد زیر موارد شامل تواندمی جزری هایخونریزی این. شود مشاهده خونریزی کمی است ممکن دارد، قرار هدف محدوده

 زدن مسواک هنگام در لثه جزری خونریزی 



 گاهبهگاه شدن دماغ خون 

 آرام ضربه اثر در شدگی کبود 

 تیز اشیای چاقو توسط شدن بریده از ناشی ریزیخون 

 هاخانم در ماهانه ریزیخون مدت و حجم افزایش. 

 

  

 کند، مراقبت کمی اگر و دهد انجام بیشتری احتیاط با را خود روزانه هایفعالیت باید کند،می مصرف وارفارین که فردی پس

 :مثال عنوان به. کند پیشگیری جانبی عوارض این وقوع از زیادی حد تا تواندمی

 .کند استفاده نرم مسواک از( 1 

 .باشد داشته پا به راحت کفش و جوراب منزل در همیشه( 2 

 .باشد داشته بیشتری دقت برنده و تیز وسایل با کردن کار هنگام در( 3 

 .کند خودداری شدید هایفعالیت انجام از( 4 

 .دهند فشار را جراحت منطقه تمیز گاز یک با دقیقه 5 مدت به باید حتماً جراحت صورت در (5 

 . نمایند چرب A+D مادپ با بینی مخاط یکبار ای هفته است بهتر بینی خونریزی از جلوگیری برای (6

 مراقب باید بیمار پس. باشد افتاده اتفاق ریزیخون بدن درون ولی نشود، مشاهده خونی شدید، ایضربه اثر در است ممکن: توجه

 .باشد خود هایفعالیت

 مصرف درافزایش دهنده هشدار عالرم
 باید و شده محسوب دهنده هشدار عالرم جزء زیر اشکال به  بدن مختلف نواحی در ریزی خون شدت افزایش  ای ریزی خون ادامه

 .کنید مراجعه پزشک به سریعا باید

 . بکشد طول دقیقه 11 از بیشتر که بینی خونریزی -1

  لثه خونریزی -2

  خونی استفراغ -3

 خونی خلط -4

  مدفوع و ادرار در خون وجود -5

  رنگ سیاه مدفوع -6

  پوست خودی به خود و شدید کبودی -7

  معمول غیر سردردهای -8

  خانمها در طبیعی غیر خونریزی -9

 بروز ای ریزیخون نشدن قطع ای و ایضربه هیچ بدون و دلیل بدون کبودی مشاهده ای ضعف و سرگیجه خونریزی بروز صورت در

 .شود داده اطالع پزشک به بایستی جدید عارضه هرگونه



 

 کرد؟ باید چه استفراغ ای اسهال مانند خاص بیماری بروز صورت در

 چک فرد استاندارد پروترومبین زمان است بهتر بیماری بروز صورت در لذا گذارند،می اثر وارفارین عملکرد بر هابیماری از بسیاری

 .بگیرید تماس خود پزشک با حتما. شود

 

 دهد؟ انجام تواندمی اقداماتی چه شود، سرماخوردگی دچار کند،می مصرف وارفارین که بیماری اگر

 به نیاز صورت در ولی کند،نمی ایجاد خاصی مشکل ایبوپروفن، ای استامینوفن عدد 1-2 مصرف سرما خوردگیبروز صورت در

 عنوان به) باشد کننده تهدید شما برای تواندمی چون کنید، مشورت خود پزشک با ptپس ازچک  داروها، این از بیشتری دوزهای

 .شودمی ریزیخون خطر افزایش و استاندارد پروترومبین زمان افزایش لذا و وارفارین اثر افزایش باعث استامینوفن مثال

 

  

 

 

  

 است؟ مجاز حاملگی در وارفارین آیا

 سقط خطر که شود جنین و مادر در ریزیخون خطر افزایش ای جنین سقط باعث تواندمی حاملگی دوران در وارفارین مصرف

 مدت طی کند،می مصرف وارفارین که خانمی است مهم بسیار پس. هاست زمان سایر از بیشتر بارداری اول هفته 12 در جنین

 .نشود باردار کند،می مصرف وارفارین که زمانی

 

 مثال، عنوان به. ندهد انجام ایخودسرانه اقدام گونههیچ و دهد اطالع خود پزشک به سریعا شده، باردار خانمی شود مشخص اگر

 جای به فرد، بیماری نوع به توجه با است ممکن پزشک. کند مشورت خود پزشک با بلکه نکند، قطع را وارفارین مصرف خودش

 هپارین از توان نمی بیمارینوع  هر در که است مهم نکته این دانستن ولی کند، تجویز فرد برای را هپارین تزریق وارفارین، مصرف

 مصرف وارفارین که زمانی مدت در .کنید مشورت خود پزشک با ابتدا دارید، شدن باردار به تصمیم اگر پس. کرد استفاده تزریقی

 طور به خود پزشک با مشورت بدون را وارفارین گاههیچ و کنید استفاده بارداری از پیشگیری مطمئن هایروش از کیی از کنیدمی

 .نکنید قطع خودسرانه

 

 است؟ مجاز شیردهی در وارفارین آیا

 مصرف شیردهی دوران در است، خطرناک دارد شدن باردار قصد فرد که زمانی در ای و حاملگی دوران در وارفارین مصرف چه اگر

 برای که نیست حدی در و بوده جزری بسیار آن میزان شود،می مادر شیر وارد وارفارین مقداری اینکه وجود با و ندارد مشکلی آن

 .باشد خطرآفرین نوزاد

 دارو مصرف در مهم نکات



 لیدوان  یک با خالی معده با(  عصر 6 ساعت مثالً)  معینی ساعت سر روز هر در است بهتر و باشد می روز در بار یک دارو این مصرف -1

 . نشود خورده چیزی قرص مصرف از بعد و قبل ساعت 3-2 تا است بهتر ترجیحاً و.  شود مصرف آب کامل

 .گیرد صورت آن جواب و PT مکرر آزمایش انجام با همراه و منظم باید دارو مصرف -2

 مرکدز  بده  فرصدت  اولدین  در بایدد  باشد 4 باالی و 2 زیر INRکه صورتی در دارند وارفارین به نیاز که بیمارانی در باشد داشته توجه حتما

 .کنید مراجعه درمانی

 را مصدرف  اشدتباه  طور به اگر ولی شود مصرف قرص آوردن یاد به زمان در بخورید که کردید فراموش اشتباهاً را دارو که صورتی در -3

 . دهید انجام را PT همان یا INR آزمایش و کنید مراجعه درمانی مرکز یک به.  کردید زیادتر

 1 و¾ و¼ و ½ صدورت  بده  پزشدک  دستور طبق است ممکن و است موجود گرم میلی 5  و 1صورت به ما درکشور وارفارین قرص -4

 . شود تجویز

 

 

                                  ¾                             ¼                                    ½                                 1 

 مصدرفی  قدرص  و INR میدزان  و.  باشدد  بیمدار  همراه باید  PTآزمایش جواب ، بیمه دفترچه حتماً بیمارستان به مراجعه صورت در -5

 . نمایید نگهداری خود با گذشته ماه 6 از ویژه به را خود شده ثبت اطالعات همیشه. شود یادداشت آن داخل در حتما

 ندوع )  شدود  یادداشدت  دفترچه داخل پزشک توسط بایدً  حتما میشود توصیه وارفارین قرص بیمار برای بار اولین برای صورتیکه در -6

 . شود یادداشت اول صفحه در هدف INR میزان و(  بیماری

 العمدر  مادام وارفارین قرص باید لخته از جلوگیری برای قلب ضربان نظمی بی یا مصنوعی دریچه با بیماران مثالً بیماران از برخی در -7

 سدابقه  بدا  افدرادی  در مدثالً  پزشک نظر با البته و شود مصرف قرص کوتاهی مدت است ممکن دیگر برخی در و شود مصرف منظم و

  .انسانی یا حیوانی نوع از ها دریچه ترمیم ، کرونر عروق جراحی ، آمبولی

. شود مراجعه اورژانس به سریعا زیر موارد در  

 . نباشد خونریزی کنترل به قادر که مواردی در -3          سر به شدید ضربه -2       شدید تصادف یا سانحه ایجاد -1

 

. کند مطلع وارفارین مصرف از را خود پزشک باید حتما دیگری جراحی نوع هر یا پزشک دندان به مراجعه در – 8  

 کپزش به بایدً  حتما جدید داروی شروع در و شود مصرف نباید و دارد دارویی تداخل داروها برخی با وارفارین:  وارفارین تداخالت -9

. میکنید مصرف وارفارین قرص که دهید اطالع  

 باید هم اب دارو دو این مصرف حال بهر.  میشود توصیه ، باشد مصنوعی دریچه دارای بیمار که صورتی در وارفارین با آسپرین مصرف -11

 ، اسید امیکمفن ، دیکلوفناک ، بروفن نظیر مشابه داروی وتزریقی خوراکی اشکال مصرف از است بهتر همچنین.  باشد پزشک نظر زیر

.شود اجتناب ژلوفن ، والکرکتو ، سین ومتاایند  

    



: غذایی رژیم با وارفارین تداخالت  

 کاهش به یازن اگر.باشد بدن نیاز مورد غذایی مواد کلیه شامل باید شما غذایی رژیم و  دارید متعادلی و سالم غذایی رژیم که باشد مطمئن

 بدن اسخپ نحوه در تواند می غذایی رژیم در شدید و مهم تغییر هرگونه . دهید انجام را کار این تغذیه متخصص نظر تحت باید دارید وزن

باشد موثر وارفارین به شما  

 : غذایی رژیم با وارفارین تداخالت

  را کدار  ایدن  تغذیده  متخصدص  نظدر  تحدت  باید دارید وزن کاهش به نیاز اگر . باشد بدن نیاز مورد غذایی مواد کلیه شامل باید شما غذایی رژیم

 باشدد  مدوثر  وارفدارین  بده  شما بدن پاسخ نحوه در تواند می غذایی رژیم در شدید و مهم تغییر هرگونه که باشید داشته نظر در اما . دهید انجام

 . شوند INR شدن کم باعث و بگذارند تاثیر INR روی توانند می باشند می K ویتامین از سرشار که غذاهایی.

 دارو اثدر  کداهش  باعث K ویتامین زیاد دریافت کنند می مصرف وارفارین که بیمارانی در باشد می وارفارین با متضادی نقش دارای K ویتامین

 ایدن  میزان که است مهم بسیار دلیل همین به باشند هوشیار کامال غذایی منابع این مصرف مورد در بیماران این بایست می بنابراین. گردد می

 ایدن  حداوی  غدذایی  مندابع  دریافدت  میزان در ناگهانی تغییر از باید یعنی. نباشد مشکل دارو میزان کنترل تا  بماند باقی ثابت رژیم در ویتامین

 . نمود جلوگیری ویتامین

 کرفس یا  سبزی قرمه خورش مانند شده پخته سبزیجات سایر یا و اسفناج مانند شده پخته سبزیجات شامل K  ویتامین از سرشار موادغذایی

 . باشد می خام جعفری فنجان یک و فنجان نصف میزان به

 فنجدان  نصدف  یدا  کداهو  فنجدان  یدک  و خدوردن  سبزی انواع مانند خام سبزیجات فنجان 1 شامل K ویتامین متوسط مقدار حاوی غذایی مواد

 . باشد می شده پخته بروکلی کلم و مارچوبه

 مواد واحد  3 و خام سبزی انواع فنجان یک یا شده پخته اسفناج فنجان نصف مانند روز در K ویتامین از سرشار غذایی منابع واحد یک مصرف

 .ندارد منعی روز در K ویتامین متوسط مقدار دارای غذایی

                     . نکنیدد   اضدافه   خدود  غدذایی  رژیدم  بده  یکبداره  بده  را آنهدا  نداریدد  خدوردن  سدبزی  و اسفناج مانند سبز برگ سبزیجات مصرف به عادت اگر

 ایدن   مهدم   شد ذکر هم قبال که همانطور و دهید تغییر را خود رژیم نباید دارید K ویتامین از غنی غذاهای مصرف به عادت که هم صورتی در

 بدرای   شده  خرد کاهوی فنجان 1 مصرف مثال برای. باشد ثابت شما غذایی رژیم در روز هر ویتامین این حاوی غذاهای وزن و مقدار که است

 . کرد نخواهد ایجاد شما برای مشکلی شام برای شده پخته بروکلی کلم فنجان نصف یا ناهار

 فنجدان  نصدف   حاوی که باشد می مجاز مقداری به باشند می شده پخته سبزیجات حاوی که کرفس و سبزی قرمه چون هایی خورش مصرف

 111 حدود در سبزی کوکوی کوچک برش یک مصرف همچنین. ندارد منعی خورش کوچک کاسه یک حدودا یعنی باشد شده پخته سبزیجات

 سدبزیجات   یا و خوردن سبزی یا ساالد دیگر غذاها اینگونه مصرف صورت در که است این مورد این در توجه قابل نکته ولی ندارد اشکالی گرم

 . نگردد مصرف آن با همراه پزشده آب سبز برگ

 INR تسدت  یدک  بایدد   اسدت  داشته تغییر هفته یک از بیش مدت به شما غذایی رژیم مسافرت یک مانند دلیلی هر به اگر باشید داشته توجه

 . دهید انجام



 . شود خودداری آن مصرف از باید لذا نماید می جلوگیری خون در لخته تشکیل از گیاهی داروی این : زنجفیل

  مصدرف  وارفدارین  کده  بیمارانی . گردد می خون رقت افزایش باعث و میکند جلوگیری خون در لخته تشکیل از سیر که است شده ثابت : سیر 

 . گردد خونریزی احتمال و خون حد از بیش شدن رقیق باعث است ممکن زیرا کنند مصرف روز در سیر حبه 1 از بیشتر نباید نمایند می

 . نمارید مصرف پوست بدون را خیار االمکان حد باشد می K ویتامین حاوی خیار پوست:  خیار

 . شود خودداری آن مصرف از دهند می کاهش را وارفارین اثر و باشند می K ویتامین دارای گزنه گیاه برگهای : گزنه

 مصدرف  از  گدردد  مدی  لخته بروز احتمال افزایش و وارفارین ای لخته ضد اثر کاهش باعث سویا شیر و سویا لوبیای های فراورده مصرف : سویا

 . نمارید خودداری سویا حاوی های فراورده

              گدردد  مدی  خدونریزی  احتمدال  افدزایش  باعث آنها زیاد مصرف و باشند می ای لخته ضد اثرات دارای هم غذایی ماده دو این : پیاز و زردچوبه

 . ندارد منعی روز در کوچک پیاز عدد1 مصرف

  .                             نددارد   محددودیتی  جدات  میدوه  مصدرف  و باشدد  مدی  سدبز  بدرگ  سدبزیجات  مدورد  در تنهدا  شدده  ذکدر  محدودیتهای که باشید داشته توجه

 باشد می ، انارفروت گریپ، انبه شامل که دارد وجود استثناء دو تنها مورد این در

 وآب فدروت  گریپ مصرف در میکند زیاد را خونریزی احتمال و شده زیاد وارفارین اثر فروت گریپ آب مداوم مصرف صورت در : فروت گریپ

 . کنید احتیاط فروت گریپ

 خودداری آن مصرف از گردد می خونریزی احتمال و وارفارین ای لخته ضد اثر افزایش باعث انبه عصاره و آب و انبه های فراورده مصرف : انبه

 . شود

          سدبز  بدرگ   سبزیجات فنجان یک معادل جگر گرم  K111 ویتامین میزان.  باشند می K ویتامین از غنی منبع طیور و حیوانات جگر : جگر 

 . کرد باید اجتناب آن خوردن از باشد می

 از چدرب  کدم  غدذایی  رژیدم  یک از پیروی ضمن باشند می Kویتامین غنی منابع از دانه پنبه سویا، کانوال، آفتابگردان، نباتی روغنهای : روغن 

 . نمارید خودداری غذا به وپز پخت یا ساالد مخصوص روغنهای افزودن

 . شود خودداری شدت به مواد اینگونه مصرف از ، گردد می وارفارین اثر کاهش باعث الکلی های نوشیدنی مصرف:  الکل

 شدده  وارد کشور بازارهای  به اخیرا که پروماس همان یا پروبیوتیک ماست مانند پروبیوتیکی های فراورده مصرف : پروبیوتیك های فراورده

 . گردد می وارفارین مصرف به نیاز افزایش باعث ها فراورده اینگونه مصرف بنابراین . گردد می بدن در K ویتامین تولید افزایش باعث است

  نشود مصرف زیاد است بهتر و دارد وجود متوسط گروه در K ویتامین میزان نظر از عدس

   شوند مصرف نباید هندی بادام ،و فندق ، پسته ولی ندارد منعی کنجد روغنی دانه و بادام ، زمینی بادام ، گردو مانند مغزهایی مصرف

 . باشد کمرنگ حتما و  نشود مصرف روز در لیوان سه یا دو از بیشتر  دارند باالیی K ویتامین سیاه و سبز چای



 : وارفارین بر روغنها تاثیر

 K ویتامین باالی مقادیر دارای که روغنهایی گردند می هم ویتامین این جذب افزایش باعث بلکه باشند می  K ویتامین منابع از روغنها تنها نه

 . ندارد منعی متعادل حد در ذرت و آفتابگردان روغن مصرف. باشند می زیتون و ،سویا کانوال روغن شامل باشند می 

 . باشد می زمینی سیب خود از بیشتر بسیار چیپس و شده سرخ زمینی سیب چون غذایی مواد در  K ویتامین میزان همچنین
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