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Öz~t: Varfarin kumarik asit trotnboembolik vasküler hastalıkların 
tedavisinde yaygın olarak kuilanılan bir maddedir. Bu derlemede varfariııin fiziko
kimyasal özellikleri, miktar tayini, farmakolojik özellikleri ve biyoyarar
/anımından bahsedilmiştir. 
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Summary: Warfarin is a compound of coumaric acid structure which is widely 
used in the treatment ofıhrombo-embolic vascu/ar disease. The physico-chemical 
and pharmacological propcrties, assay, phormacokinetic and bioavailability of war
farin is reviewed. 
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GENEL BİLGİLER 

Kumarin. anıikoagülanlan trom

bocmbolik vasküler hastalıkların teAlavi

sinde yaygın olarak kullanılırlar(!). Ku

mar in antikoagülanlarından olan 
Varfarin bireyler arasında büyük kinetik 

ve dinamik farklılıklar göstermesine 

rağmen oral antikoagülan olarak sıklıkla 
kullanılmaktadır (2). 

FİZİKSEL VE KİMYASAL 

ÖZELLİKLER 

Varfarin kumarik asit yapısında pKa 

değeri 5.l olan zayıf a~idik bir ırniddcdir 

(1,3). Aseton ve dioksanda çözünür. Me

tanol, etanol, izopropanol da çok az 

çözünür. Suda, bcıızende, siklohekzanda 

ise çözünmez (4). Erime derecesi 159-

160 OC'dir (5). Sodyum ve potasyum tu

zunun suda çözünürlüğü daha fazladır (6, 

7). 

Sulu çözeltisi ışığa maruz kaldığında 

renk değişikliği olabilir, pH 8'in altında 

varfarinin az çözünen enol formunun 
oluşmasına bağlı olarak çökelek 

oluşabilir. Varfarin, pH 8 ya da üzerinde 

enolat formunda olduğu için berrak, 

dayanıklı çözeltiler oluştıırur (8). 

MİKTAR TAYİNİ 

Varfarinin miktar .. tayini için lite

ratürde genellikle spektrofotometrik 

yöntem verilmektedir. Bu yöntemlerde 

307 nm dalga boyunda okuma 

yapılmaktadır (7,9). Plazma varfarin 

konsantrasyonunun tayininde aynca flo

romctrik (10), TLC (11, 12), GLC (13-

15), HPLC, sıvıkromatografisi (16, 17, 

18) yöntemleri; idrardan varfarin ve me

tabolitlerinin tayinin de ise HPLC (17), 

TLC, UV ve rnass spektrometresi (1 l) 

yöntemleri kullanılmıştır. Türk Farma

kopesinde verilen yöntem spektrofoto

metrik esasa dayanmaktadır (19). 

ŞAHIN ve ark. 

FARMAKOLOJİK 

ÖZELLİKLER: 

V arfarin en yaygın olarak kullanılan 

oral antikoagülandır. Rodendisit olarak 

ta kullanılışı vardır (20). Ağız yoluyla 

verildiğinde mideden emilmez (21) fakat 

ince barsaktan tamamen emilir (1). 

%99'un üzerinde albumine bağlanır (22). 

v arfarinin ayrıca ocı-asit glukoproteine 

de bağlandığı belirtilmiştir (23). 

Varfarinin R (+)ve S (-)olmak üzere 

iki enantiyomeri vardır (20). Bu enan

tiyomerlerin farmakokinetik.karakterle

ri, antikoagülan etkileri ve metabolik 
hızları farklıdır (24). Albumine 

bağlanma her iki enantiyorner içinde 

%90'dan fazladır. S (-) cnantiyomer albu

minc daha sıkı bağlanır (2). 

V arfarin karaciğerde, endoplazmik re

tikulumda bulunan enzimler tarafından 

parçalanır (1). V arfarin oral verildikten 

sonra idrarda floresans gösteren yedi 

bileşik kromatografik olarak ayrılmıştır 
(ll). Parçalanma ürünleri de albumine 

bağlanır ve idrarlar atılır (1). Bu metabo

litler kanda ölçülebilecek miktarda bu
lumnaz (25). 

V arfarinin terapötik etkisi, yağda 

çözünen bir vitamin olan K vitamininin 
etkisini inhibe etme özelliğinin bir fonk

siyonudur (1). Varfarin, pulmoner em

bolizm tedavisi, derin ven trombozisi, 
mitral kapak hastalığı, atrial fibrilasyo

nu olan hastalardaki sistemik embolinin 

önlenmesinde de kullanılmaktadır 

(1,21). K vitamini bağlayan ilaçlar varfa

rine cevabın duyarlılığım belirgin dere

cede artırırlar. Albumindcki bağlanma 

yerlerinde varfarinle yer değiştiren ilaçlar 

(indometazin, Klofibrat, Fenilbutazon, 

Sülfisoksazol) serbest varfarin konsant

rasyonunu ve antikoagülana olan cevabı 
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artırırlar. Varfarinlc aynı enzim 
tarafından metabolize edilen ilaçlar (Tol· 
butamid, Difenilhidantoin) birlikte 
alındıklarında dcgrcdasyon hızı yavaşlar 
ve hast.1 değişnıcmiş ilacın kan konsant
rasyonları yüksek kaldığından daha 
duyarlı betle gelir. Kloramfenikol varfari· 
nin yıkımlanmasını aZaltır. Reseptör ye
rinin afinctisini değiştiren ilaçlar (Kini
din, Klofibrnt) varfarinc cevabı değiş
tirirler (26). Platclct fonksiyonunu 
bozan ilaçlar· (Salisilatlar, Fenilbtıttzon, 
Difenhidramin, Klorprornazin, Glisedl
gayakolat) varfarinle birlikle alındık· 
lannda kanama eğilimi meydana gelebi
lir. V arfarin alan hastalarda aspirin kul
lanımından kaçmılmalıclır (26). 

Varfarin tedavisi klasik olarak prot
rornbin zamanı ile ternsil edilic Prot
rornbin zaınam ile total ya da serbest ilaç 
konsantrasyonu arasında lineer bir ilişki 
yoktur, ancak protrombin kompleks ak
tivitesi ile warfarinin plazma konsan
trasyonunun logaritması arasında doğ
nısal bir ilişki olduğu belirtilmiştir (27). 

Varfarin toksisitesinin en yaygın be
lirtisi kanamalardır (21, 26). Nadir tok
sik etkilerinden birisi, özellikle kadın· 
!arda görülen derinin hemorajik infarktı, 
diğeri ise erkeklerde görülen mor-ayak 
parmağı sendromudur (26). 

Varfarinin plesantaya ve süte de 
geçtiği belirtilmiştir (26, 28). V arfarinle 
tedaviye bir yükleme dozu ile başlanır 
(iki gün 20-30 mg) ve 5-15 mg'lik idame 
dozu ile devam edilir (28) 
FARMAKOKİNETİK VE 
BİYOYARARLANIM 

Varfarinin oral dozaj formiilasyon· 
lannın in vitro çözün.n1e ve in vivo emil
me özellikleri, varfarinin cmilınesinin 
çözünme-hızı kontrollü olduğunu 

göstermiştir (29). 

VMfminirı in vitTo çözünmekinetik
leri ve in vivo emilme özellikleri 
arasındaki ilişkinin incelendiği bir 
çalışmada (21), sodyum varfarin taşıyan 
iki deneysel formülasyon (B ve D) ince
lenıniştir. Zamana karşı çözünmeden 
kalan % varfarine ait semilogaritrnik gra
fik Şekil l'de verilmiştir. A ve B prcpa
rasyonlan hızlı bir şekilde çözünürken, 
C yavaş ve D çok yavaş çözünmüştür. 
Klinik ince)emeye A, C ve D preparas
yonları ıabi tutulmuştur. D prepın-asyo
nunun çözünme hızt verilerine göre çok 
yavaş ve tamamen emilmeyeccği var
sayılmış olmasına rağmen, emilme 
gerçekte oldukça hızlı ve tam olarak bu· 
lunmuştur. Emilmedcki gecikme 
süresinin, emilme hız sabitlerine ve 
gözlenen kinetik tipine göre değiştiği, 
bu değişikliklerin gastrik boşalma 
süresindeki değişiklikler ve gastrik 
sıvılann pH'sındaki farklılıklara bağlı 

olabileceği belirtilmiştir. 

V arfarin albumine %99'un üzerinde 
(22), cnantiyomerler ise %90'ın üzerinde 
(2) bağlanmaktadır. Denge diyalizi 
yöntemi ile varfarin -albumin etki
leşmesi incelendiğinde, elkileşmenin ek -
zotermik olduğu ve pozitif bir entropi 
gösterdiği bulunmuştur. pH, 6'dan 9'a 
yükseldiğinde varfarin albumin etki
leşmcsinin kuvveti artmıştır (3). Varfa
rinin albuminde bir birincil, iki ikincil 
bağlanma yeri bulunmaktadır. Birincil 
bağlanma sabiteleri her iki izomer için 
aynı olmasına rağmen, ikincil bağlanma 
sabiteleri farklıdır. R (+)izomer S (-)'ye 
göre ikincil bağlanma sabiti 2.5 kez dalıa 
büyüktür (30). 

Varfarin ve enantiyomerleri için veri
len biyolojik yarılanma ömürleri kul
lanılan metodlara ve varfarin metabofu
masmdaki birey !arması değişikliklere 
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Şekil 1. Zamana karşı tablet forİnülasyonlarından 

çözünmeden kalan o/o varfarine ait semilogaritmik grafik 

bağlıdır. Sıçanlarda yapılan bir 
çalışmada (20) plazma yarı ömrü S (-) 
varfarin için 15.4±2.8 saatR (+) varfarin 
için ise 8.6±1.6 saat olarak bulun
muştur. İnsanlarda yapılan bir çalışmada 
(29) 01talarna plazma yarı ömürleri 35.4 
ve 39.4 saat olarak bulunurken bir başka 
çalışmada (31) R (+) varfarin için 58±5 
saat, S (-) varfarin için 33±4 sAat, rase
mik varfarin için ise 42±4 saat olarak 
saptanmışur. Enantiyomeder arasındaki 
fark oldukça önemlidir. Insanlarda 
yapılan bir başka çalışmada (32) ise plaz
ma yarı ömrü R (+) varfarin için 45.4 
saat ve S (-) varfarin için 33 saat olarak 
saptanmıştır. İki farklı yönteme göre 
enantiyomerler için bulÔrian plazma yarı 
ömürleri Tablo l'de görülmektedir. 

Sıçanlarda, S(-) varfarin R ( +) varfa
rinden 5-7 kez dııha fazla antikoagülan et
kiye sahiptir (20, 33). İnsanlarda da S (-) 

varfarin daha etkili bulunmuştur (32). 
SıçanlardaR (+) varfarin S (-) varfarine 
göre plazmadan iki kez daha hızla uzak
laşurıhrken (6), insanlarda S (-) varfarin 
%40 daha fazla uzaklaştırılmaktadır 
(32). 

V arfarinin görünür dağılma hacmi 
vücut ağırlığının % 12.51 kadardır (31). 
Enantiyorµerlerin ise görünür dağılma 
hacimleri vücut ağırlığının %8-12'si ka
dardır. Her iki enantiyomerin görünür 
dağılma hacimleri arasında önemli bir 
fark olmadığı belirtilmiştir (32). 

Sodyum varfarin insanlara intrave
noz yolla verildikten sonraki kan kon
santrasyonları incelendiğinde iki kom
partmarılı modele uyduğu belirtilmiştir 
(Şekil 2). N-2 deneğin log plazma varfa
rin konsantrasyon - zaman grafiği Şekil 
3'te verilmiştir. Bu çalışmada kl 0.700 

sa-1, k-1 1.09 sa-1, kı 0.0362 sa-1 ve 
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Tablo 1. iki farklı yöntem kullanarak gönüllülerdeki varfarin enantiyomerlerinin 
yarı ömürlerinin karşılaştırılması (32). 

Yarı Ömür (saat) Tayin 
Yöntemi 

Denek Enantiyomer Görünür Dağılma Lewis Comve 
Hacmi(%). ve ark. (9) Berberi eh ( 10) 

A R 11.5 64.2 78.8 
s 10.4 51.6 51.9 

B R 11.5 34.9 48.0 

s 11.5 28.8 28.3 

c R 10.6 45.0 61.2 
s 12.25 26.0 29.6 

D R 7.9 37.5 43.9 

s 9.3 23.5 27.8 

" 

t<,. i< -• 

'. 

c, 
-V'-. 

Şekil 2. İki komparımanlı model (34). 
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Şekil 3. Denek N-2'ye ait plazma Varfarin konsantrasyonunun zamana karşı 

semilogaratrnik grafiği (34). 
200 mg doz; 100 mg doz; 50 mg doz. 

görünür dağılma hacmi vücut ağalığının 
%1L4'ü olarak bulunmuştur. Bu verile
rin, sodyum varfarin için çalışılan 50-
600 mg doz aralığında, insanlarda doza 
bağımlı kinetiğine ait bir kanıt 

olmadığının göstergesi olduğu belirtil
miştir (34). 

V arfarinin dört farklı piyasa tableti 
oral kullantldıktan sonra elde edilen plaz
ma konsantrasyornan incelenmiştir. Bu 
verilerin farmakokinetik analizi sonu
cunda iki kompartrnartlı modele daha iyi 
uyduğu belirtilıniştir (29). Buna ait far
makokinetik parametreler Tablo 2'de ve
rilmiştir. 
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Tablo 2. Ortalama plazma konsantrasyonlanndan nonlineer en küçük kareler 
yöntemi ile tahmin edilen parametreler (29). 

' Denemeler 

Tahmin Edilen Çalışma no 1 Çalışma no 2 

Parametreler 
Al (5 mg) B2 (25 mg) A3 (5mg) C3 (5 mg) D3 (5 mg) 

kıı, sa-1 0.836 0.450 2.19 1.06 0.531 

kı. sa-ı 0.132 0.132 0.0412 0.0554 0.0673 

k.ı, sa-ı 0.315 0.315 0.116 0.140 0.116 

kı, sa-1 0.0270 0.0270 0.0206 0.0195 0.0201 

Vl/F, it. 5.065 6.283 6.98 6.49 6.35 

*r2 1.00 0.0992 1.00 l.00 1.00 

oc,sa-1 0.455 0.455 0.164 0.201 0.191 

~. sa-1 0.0187 0.0187 0.0144 0.0136 0.0122 

T _ 0.693 sa 
ıa--~-, 37.1 37.1 48.1 50.9 56.8 

vd Vı a 7.29 9.08 9.84 9.35 10.48 -=--,it 
F F K.ı 

_F-,lt/kg 9.52 7.61 7.57 7.97 7.11 
Vd/W 

. 

1 5 Tablet, = 2 Tablet, 3 Tablet 

*r2 = Determinasyon Katsayısı 

sa= saat 
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V arfarinin farmakokinetiği üzerinde 
dozun etkisini incelemek amacıyla 
yapılan sıçanlarda yapılan bir çalışmada 
(35), varfarinin farmakokinetiğinin doza 
bağımlı olduğu bulunmuştur. 0.1-1 mg/ 
kg doz aralığında doz arttıkça görünür 
dağılma hacmi, intrinsik klerens ve total 
klerensin azaldığı, dağılma hacmindeki 
azalmanın ilacın hepatik alımındaki 
azalmaya büyük ölçüde bağlı' olabileceği 
belirtilmiştir. Bir başka çalışmada da 
(36) varfarinin hepatik alımının kon
santrasyona bağımlı olduğu, artan ilaç 
konsantrasyonu ile azaldığı ve bunun da 
sıçanlarda artan dozlarda görünür dağılma 
hacminde azalmaya neden olduğu belir
tilmiştir. 

İnsanlarda varfarin enantiyomerleri
nin etki oranının doz ve konsantrasyona 
bağunlı olduğu belirtilmiştir (24). S (-) 

ŞAHIN ve ark. 

ve R ( +) varfarin insanlarda tek dozda kul
lanıldığında, ikisi arasında farmakokine
tik ve farmakodinamik açıdan belirgin 
bir etkileşmenin olınadığı bulunmuştur 
(37). 

Ferrilbutazonun varfarinin farmoko
kinetiği üzerine etkisi incelendiğinde, 
sıçanlarda fenilbutazon kullanımı total 
plazma klerensinde, görünür dağılma 
hacminde ve serumdaki serbest varfarin 
fraksiyonunda artışa neden olmuştur. 
Bunu yanında ilacın biyolojik yarı 
ömründe ve intrinsik plazma klerensinde 
önemli bir azalmaya neden olmuştur 
(38). Sıçanlarda fenilbutazonun varfari
nin farmakokinetik parametrelerine etki
si Tablo 3 'te verilmiştir. 

Fenilbutazon, varfarinin insanlarda
ki biyolojik yan ömrünü ortalama 64 
saatten 40 saate azaltnuştu (39). 

Tablo. 3 Sıçan!ardıiki Varfarin farmakokinetiğine fenilbutazonun etkisi (38). 
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