ЛЕКЦІЯ

Як харчуватися при лікуванні
варфарином?
К.А. Посохова, д.мед.н., професор,
керівник представників із фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України
у Тернопільській області

В

арфарин належить до антикоагулянтів непрямої дії, або непрямих антикоагулянтів (ця група також включає
анісіндіон, феніндіон, фенілін, аценокумарол,
дикумарол, неодикумарин, фенпрокумон тощо),
і є засобом, який упродовж останніх десятиліть
широко й успішно використовується в усьому
світі для лікування різноманітних тромбозів
і тромбоемболій та запобігання їм, незважаючи на
появу більш сучасних препаратів. Загальновідомо,
що непрямі антикоагулянти, в тому числі варфарин, діють винятково in vivo, а саме блокують
у печінці вітамін-К-залежний синтез факторів зсідання крові (II, VII, IX, X), при цьому знижується
їх концентрація у плазмі і сповільнюється процес
зсідання крові [62]. Незважаючи на те, що варфарин швидко і практично повністю всмоктується зі шлунково-кишкового тракту, надходить
у печінку, де блокує синтез факторів зсідання, його
антикоагулянтний ефект розвивається не одразу,
а через 1,5-3 доби (36-72 год) після початку застосування, що зумовлено наявністю в організмі певного запасу зазначених вище факторів.
Суттєвою перевагою варфарину є те, що при
його призначенні можна з використанням специфічних аналізів (найбільш показовим серед яких
є величина міжнародного нормалізованого відношення – МНВ) підібрати індивідуальну дозу
препарату для конкретного пацієнта і контролювати його ефективність упродовж курсу лікування. Важливість підбирання своєї дози для кожної
людини пояснюється тим, що непрямі антикоагулянти, в тому числі варфарин, знешкоджуються
в організмі мікросомальною ферментною системою печінки, активність якої, а отже швидкість
нейтралізації варфарину, у всіх людей є різною.
Варфарин є рацемічною сумішшю R- та S-ізомерів,
причому антикоагулянтна активність його лівообертального ізомеру (S-енантіомеру) у 2-5 разів
перевищує активність правообертального ізомеру
при довшому періоді напіввиведення останнього.
Метаболізм варфарину відбувається за участю ізоферментів цитохрому Р450 (2С9, 2С19, 2С8, 3А4,
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1А2), основним з яких є CYP2C9 [1, 2]. Провідну
роль у метаболізмі S-енантіомеру варфарину
відіграє CYP2C9, у метаболізмі R-енантіомеру –
CYP1A2 и CYP3A4. Деякі особи з генетичним поліморфізмом ізоферменту CYP2C9 мають підвищену
чутливість до варфарину, що супроводжується
ризиком його передозування і розвитку кровотеч
[15, 45, 52].
Крім того, на активність мікросомальних ферментів (збільшення або, навпаки, зменшення
її) можуть істотно вплинути лікарські препарати, які призначають разом з антикоагулянтом.
Результати взаємодії варфарину з іншими ліками
доволі детально описані в інструкціях для його
застосування та у спеціальній літературі [2, 30,
58, 63] і повинні обов’язково враховуватися при
лікуванні цим засобом. Важливою є об’єктивна
оцінка ступеня і спрямованості змін активності
системи гемокоагуляції внаслідок взаємодії варфарину з іншими лікарськими засобами [2]. Зокрема,
значне потенціювання дії цього антикоагулянту
може призвести до сильної кровотечі і потребуватиме переливання крові та відміни варфарину.
При помірному потенціюванні (МНВ > 5; його
наростання в порівнянні з попереднім значенням
> 1,5) необхідно змінювати дозу антикоагулянту. При незначному підсиленні антикоагулянтної
активності (МНВ < 5; його наростання < 1,5) дозу
препарату можна не змінювати. Протилежна ситуація – взаємодія варфарину з іншим препаратом
призводить до істотного зменшення його ефекту і рецидиву тромбоутворення. При помірному
пригніченні дії варфарину (МНВ < 1,5; зниження МНВ у порівнянні з попереднім показником
> 1,5) необхідно коригувати дозу варфарину. При
незначному пригніченні (МНВ > 1,5, ступінь його
зниження < 1,5) доза не коригується. Відповідно,
у процесі призначення цього антикоагулянту пацієнтові не рекомендується самостійно призначати
або припиняти прийом інших ліків чи змінювати
застосовувані дози препаратів, це можливо робити лише після консультації зі своїм лікарем та під
контролем МНВ.
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Менша увага приділяється питанням взаємодії
варфарину та інших непрямих антикоагулянтів
із продуктами харчування. Однак і ця інформація
є надзвичайно важливою, оскільки певні компоненти їжі внаслідок інгібування мікросомальної
ферментної системи можуть збільшити активність
препарату, що призведе до виникнення серйозних
кровотеч; інші, навпаки, підвищують активність
ферментів мікросом. Як результат прискорюється
метаболізм і зменшується активність варфарину,
що унеможливлює визначення його ефективної
дози чи призводить до прогресування тромбоутворення [57].

Відомо, що фруктові та овочеві соки,
вина, трав’яні чаї містять речовини,
здатні впливати на концентрацію ліків
в організмі через зміни ферментів
метаболізму чи транспортних систем
кишечника [59].
Розглянемо спочатку продукти, які збільшують
активність антикоагулянту.
Мабуть, найбільш яскравим прикладом такого
впливу є поєднане використання з варфарином
соку або ягід журавлини, які нерідко вживаються
пацієнтами з інфекціями сечовивідних шляхів
[17, 19, 26, 51]. У літературі описано випадки
тяжких, навіть смертельних кровотеч при такому поєднанні [18, 43]. Механізм розвитку цього
ускладнення – гальмування метаболізму антикоагулянту за рахунок пригнічення активності
мікросомальних ферментів (CYP2C9 та CYP3A4)
флавоноїдами та тритерпеновими сапонінами
журавлинового соку, причому, крім печінкових
форм цих ферментів, блокуються і їхні інтестинальні аналоги [1, 26]. Повідомляється про пацієнта, який приймав варфарин і випивав щодобово
по півлітра журавлинового соку. Через два тижні
такого поєднання у нього з’явилися кровохаркання та кров’янисті випорожнення, МНВ становив 18 (при цільовому рівні цього показника 2-3)
[44]. Інші клінічні спостереження повідомляють
про суттєве підвищення МНВ після повторного
вживання значної кількості журавлинового соку
пацієнтами, у яких перед тим рівень цього показника був стабільним [20, 33].
Доведено, що компоненти журавлинового соку
пригнічують активність ферментів метаболізму
(CYP3A, який включає в тому числі CYP3A4)
та р-глікопротеїну у стінці кишечника, що призводить до зростання біодоступності варфарину [38].
Разом із тим, дослідження in vivo (на щурах)
впливу антоціанів та проантоціанідинів, що містяться у стандартизованому екстракті з журавлини, на активність ферментів I і II фаз біотрансформації у печінці встановило дещо іншу
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ня активності CYP3A, CYP1A1, уридиндифосфат-глюкуронілтрансферази, карбоніл-редуктази
та глутатіон-S-трансферази [7].
Достатньо небезпечним є вживання великої кількості плодів грейпфрута чи грейпфрутового соку,
фуранокумарини (бергамотин, 6´,7´-дигідробергамотин) та флавоноїд нарингін яких пригнічують
активність мікросомальних ферментів (CYP3A4).
Це може призвести до гальмування метаболізму
варфарину і збільшення ризику кровотеч [3, 4,
37]. Встановлено, що сік білих грейпфрутів більшою мірою, ніж сік червоних, гальмує активність
CYP3A4. Клінічне спостереження впливу грейп
фрутового соку (по 200 мл тричі на добу протягом 3 днів) виявило, що він пригнічує активність
CYP3A4, і це пригнічення зберігається протягом
щонайменше 48 год після припинення вживання
соку [53].
Надмірне споживання ще одного соку – гранатового – може підсилити дію варфарину і спровокувати крововиливи у шкіру та кровотечі [23]. Під
впливом компонентів соку гранату, як встановлено, у печінці відбувається гальмування активності
ізоформи CYP2C9, відповідальної за знешкодження S-енантіомеру антикоагулянту. Внаслідок цього
спостерігається підвищення його кількості в організмі, навіть при застосуванні терапевтичної дози
препарату. Крім того, гранатовий сік інгібує інтестинальні CYP3A4 та CYP2C9, збільшуючи біодоступність ліків, які метаболізуються цими ферментами [5]. Інше дослідження (на тваринах та in vitro)
підтверджує здатність компонентів гранатового
соку інгібувати печінкові CYP2C9 та CYP3A4, що
може позначитися на фармакокінетиці і призвести
до передозування варфарину [49].
У дослідженнях in vitro на людських мікросомах
встановлено, що за здатністю інгібувати активність цитохрому Р450 соки можна розмістити
у такий ряд: білий грейпфрут > чорна шовковиця >
дикий виноград > гранат > чорна малина [22, 27].
Такі компоненти червоного виноградного вина, як
транс-ресвератрол та галова кислота, також пригнічують активність печінкового CYP3A4 in vitro
[6, 59].
Потенційно небезпечними при комбінуванні з варфарином та іншими антикоагулянтами непрямої дії є сік чорної смородини та олія
з насіння цієї рослини. У такому випадку механізм підвищення ризику кровотеч пов’язаний
з антитромбоцитарними ефектами поліненасиченої ліноленової кислоти, що міститься у чорній
смородині. Надмірне споживання плодів манго
чи папайї, соків ананаса, лайма та помело також
може призвести до передозування варфарину
[36]. Вважається, що основу механізму цього
явища становлять пригнічення метаболізму антикоагулянту та антитромбоцитарні властивості
зазначених продуктів. Зокрема, in vitro встановлено, що інгібувальний ефект ананасового соку
на CYP2C9 пов’язаний із наявною у ньому цистеїновою протеазою – бромелаїном [22].
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Оскільки стандартизованих методів
визначення впливу компонентів фруктових соків на активність варфарину у
клінічній практиці немає, пропонується
попереджати пацієнтів про обмеження
вживання під час лікування цим препаратом журавлинового та грейпфрутового
соків і з’ясовувати, чи не вживали вони
манго, авокадо, гранатовий сік, що може
бути причиною нестабільності МНВ [39].
Встановлено in vitro, що суттєво інгібувати
CYP3A4-залежний механізм біотрансформації
може і томатний сік [50]. Більше того, така сама
дія спостерігається і при вживанні інших рослин родини пасльонових: картоплі, баклажанів,
солодкого перцю і паприки. В інших дослідах
in vitro на культурі клітин кишечника показано, що 30 різноманітних овочевих і фруктових
соків, які досліджувалися (овочі – спаржа, буряк,
перець, морква, селера, кукурудза, баклажан,
зелений горошок, японська редька, салат-латук,
цибуля, петрушка, гарбуз, фіолетова картопля,
червоний перець, шпинат, томат, усі види капусти; фрукти – яблуко, банан, чорна смородина,
чорниця, журавлина, виноград, лимон, лайм,
манго, мандарини, маракуйя, ананас, гранат, чорнослив, малина), здатні пригнічувати активність
кишкової форми CYP3A4, причому ступінь пригнічення прямо пропорційний концентрації продукту в середовищі [54].
Тривалу інгібувальну дію in vitro на кишкову
форму CYP3A4 чинять також яблучний та апельсиновий соки [48]. На основі цих досліджень зроблено висновок про необхідність поглибленого
вивчення дії зазначених вище продуктів на біодоступність та метаболізм варфарину у клінічних
умовах.
Збільшує ризик кровотеч і вживання великої
кількості часнику під час лікування варфарином,
при цьому зростають час зсідання крові та МНВ
[10, 11].
Використання тонізуючих напоїв, які містять
хінін (ця сполука пригнічує синтез факторів зсідання крові у печінці), потребує зменшення дози
варфарину з метою профілактики кровотеч.
З іншого боку, недостатнє споживання вітамінD-вмісних продуктів (сиру, вершкового і рослинного масла, яєчних жовтків, морських продуктів,
печінки риб (особливо тріски), палтуса, оселедця,
тунця, скумбрії, макрелі тощо) під час лікування
варфарином може супроводжуватися зростанням
МНВ і ускладненнями у вигляді кровотеч.
Протилежна ситуація – продукти харчування, які містять вітамін К, сприяють зниженню
ефекту варфарину і зростанню ризику утворення
тромбів [28].
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Відомо, що вітамін К містять яловича печінка,
броколі, брюссельська капуста, звичайна капуста, всі види салатів, петрушка, соєві боби, шпинат, зелень гірчиці, мангольд (листовий буряк),
зелень ріпи, зелена цибуля, шкірка огірків, коріандр (кінза), цикорій, плоди ківі та інші [24, 25, 42].
Доволі високий рівень вітаміну К знайдено в таких
продуктах, як спаржа, авокадо, кріп, зелений горошок, фісташки, грецькі горіхи, маргарин, майонез;
ріпакова, оливкова і соєва олії. Відомо також, що
соя та продукти з неї активують ферменти мікросомальної системи печінки, чим прискорюють
руйнування варфарину.
За кордоном соєве молоко широко використовується як допоміжний засіб лікування при порушеннях ліпідного обміну (для зменшення рівня
тригліцеридів). Воно також популярне серед вегетаріанців та осіб із непереносимістю лактози.
Однак у хворих, які приймають варфарин, цей продукт може спровокувати зменшення ефективності
антикоагулянту [9]. У дослідах in vitro встановлено,
що екстракт сої індукує CYP2C9 та CYP3A4 [56].
Зважаючи на те, що сьогодні в Україні соя і соєве
молоко нерідко використовуються як компоненти
різноманітних готових виробів харчування (з них
виробляють сир тофу, кефір, бульйони, йогурти,
молочні коктейлі, а також використовують для
приготування випічки), пацієнтам, які приймають
непрямі антикоагулянти, слід проявляти обережність при споживанні таких продуктів.

Вважається, що немає жорсткої необхідності уникати продуктів, що містять
вітамін К під час лікування непрямими
антикоагулянтами, але необхідно підтримувати сталий рівень споживання
цих продуктів.
Причиною недостатньої ефективності варфарину також може бути прийом біологічно активних
добавок, які містять вітамін К [40].
З кінця 50-х років минулого століття у всьому
світі почали використовувати трансжири як харчові добавки при виготовленні маргарину, картопляних чипсів, крекерів, смаженого фастфуду
та інших оброблених харчових продуктів, широко представлених у торгівельній мережі. Згодом
було встановлено небезпечні негативні ефекти
при застосуванні трансжирів, одним із яких є прискорення виведення з організму жиророзчинних вітамінів, зокрема вітаміну К. Таким чином,
при споживанні виробів, які містять трансжири,
у пацієнта, який застосовує варфарин, може виникати надмірна гіпокоагуляція із розвитком кровотеч [8]. Для компенсування цього негативного
впливу у деяких країнах до таких продуктів додають жиророзчинні вітаміни, в тому числі вітамін К
[64]. Відповідно, при споживанні збагачених вітаРАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ № 2 (43) 2017
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міном К продуктів ефективність антикоагулянту
може бути зменшеною [21].
На окрему увагу заслуговує одночасне використання з варфарином препаратів лікарських рослин чи лікарських рослин за рецептами народної
медицини. Такі ліки широко представлені в аптечній мережі, є популярними серед пацієнтів, належать до безрецептурної групи та часто використовуються для самолікування. На сьогодні відомо
65 рослин, які можуть вплинути на ефективність
антикоагулянтної терапії. Серед них женьшень,
звіробій, шавлія, гінкго, дудник лісовий, брусниця,
імбир, пижмо, барбарис, ехінацея, хміль, м’ята,
рум’янок (ромашка лікарська), родіола та численні
екзотичні рослини, що застосовуються в китайській та індійській медицині [10, 13, 29, 35, 41, 55,
61]. Найбільш небезпечними вважаються часник,
імбир, гінкго, звіробій і женьшень. Особливо ризиковано поєднувати із варфарином препарати, які
містять комбінації різних рослин, тому що у такому випадку передбачити їхній вплив на активність
антикоагулянту практично неможливо [46].
Значуща взаємодія варфарину з лікарськими
рослинами може відбуватися на етапі його всмоктування і метаболізму у вигляді індукування
та інгібування відповідних ферментних систем,
що залежить від хімічного складу рослин. Такі
їх компоненти, як кумарини, хінони, ксантони,
терпени, лігнани і вітамін К, можуть призвести
до ускладнень при лікуванні [29]. Рослини можуть
гальмувати агрегацію тромбоцитів, зменшувати
зсідання крові, але у деяких випадках – проявляти протилежний ефект [11, 32]. Із цих міркувань
рекомендують припинення лікування рослинами
перед будь-якими оперативними втручаннями.
Здебільшого рослинні компоненти різноманітними шляхами підсилюють дію антикоагулянту,
що збільшує ризик кровотеч (післяопераційних,
шлункових, маткових, кишкових, субдуральних,
субарахноїдальних тощо). Така дія властива гінкго,
шавлії, імбиру, ехінацеї, рум’янку, дягелю (дуднику) лікарському, кінському каштану, червоній
конюшині та ін. [34]. Зокрема, доведено, що ехінацея пригнічує активність CYP2C9 [16]. Гінкго провокує кровотечі, якщо комбінується з варфарином
[11].
Звіробій, а саме гіперфорин, який міститься
у ньому, навпаки, є потужним активатором мікросомальної ферментної системи (особливо CYP3A4
та CYP2C9), причому її підвищена активність зберігається ще протягом 2 тижнів після відміни
звіробою [31, 37]. Відповідно, його одночасний
прийом із варфарином суттєво зменшує AUC1
і концентрацію препарату в крові. Це збільшує
ризик утворення тромбів, у зв’язку з чим таке комбінування є протипоказаним [10]. Зважаючи на те,
що препарати звіробою у наш час широко використовуються як ефективні антидепресанти, в усіх
випадках їх комбінованого призначення з непря1

мими антикоагулянтами необхідно пам’ятати про
високий ризик зменшення ефективності антикоагулянтної терапії [60]. Аналогічну активність проявляє женьшень, зменшуючи плазмовий рівень
варфарину [11].
Хоча представлені у літературі дані про взаємодію варфарину з лікарськими рослинами та препаратами з них здебільшого отримані при дослідженнях на тваринах або in vitro, зрозуміло, що
взаємодія цього антикоагулянту, якому притаманна незначна широта терапевтичної дії, з рослинами
може бути небезпечною і призводити або до кровотеч, або ж до підсилення тромбоутворення.
Тому всі лікарі, які призначають варфарин чи інші
непрямі антикоагулянти, повинні мати настороженість щодо такої взаємодії [14, 47].
Таким чином, характер харчування може істотно
вплинути на лікування варфарином або іншими непрямими антикоагулянтами. Разом із тим,
під час їх прийому немає потреби у цілковитому
обмеженні застосування зазначених вище продуктів і напоїв. Головне – не допускати надмірного їх споживання. Не можна змінювати сталий
режим харчування (щонайменше – підтримувати
звичний рівень використання цих продуктів) при
визначенні ефективної дози варфарину і впродовж
усього курсу лікування, який, за необхідності,
може тривати кілька місяців [12]. Розпочинаючи
лікування варфарином або іншими непрямими
антикоагулянтами, необхідно зібрати інформацію
про всі препарати, які використовує пацієнт, включаючи вітаміни і трави, які можуть взаємодіяти
з антикоагулянтом. Також необхідно попередити
хворого про необхідність обов’язкового інформування лікаря перед відміною або при зміні
дози будь-якого препарату. Зважаючи на велику кількість харчових продуктів, напоїв, препаратів із лікарських рослин, які можуть змінити
фармакокінетику варфарину, важко або навіть
неможливо в усіх випадках гарантовано уникнути
їх комбінованого застосування з антикоагулянтом.
Тому при будь-якій зміні у раціоні харчування
чи використанні препаратів, включаючи засоби
альтернативної медицини або лікарські рослини,
необхідно відкоригувати дозу варфарину за допомогою регулярного визначення МНВ.
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