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Varfariinin käyttöön liittyviä ruokarajoituksia liioitellaan ja  
pelätään turhaan. Normaali terveellinen ravinto käy. Vain suurta 

vaihtelua runsaasti K-vitamiinia sisältävien tummanvihreiden  
kasvisten käytössä on vältettävä. Kasvirohdosvalmisteiden ja  
ravintolisien interaktiot varfariinin kanssa voivat olla vakavia  

ja yllättäviä. Näitä valmisteita onkin syytä välttää.

Varfariini,  
ravinto  

ja ravintolisät
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Varfariini on yli puoli vuosisa-
taa käytössä ollut antikoagu-
lantti, jota käytetään laskimo-

tukosten ja keuhkoembolian hoitoon 
sekä eteisvärinässä aivoverenkierto-
häiriöiden estoon. Uudemmat, niin 
sanotut suorat antikoagulantit, ovat 
käyttömukavuutensa vuoksi lisään-
tyvästi syrjäyttämässä varfariinia. 
Hyvin onnistuva varfariinilääkitys 
on kuitenkin edelleen käypää hoitoa 
ja hinnaltaan edullista. Tekoläppä-
potilailla varfariini on edelleen ainoa 
hyväksytty suun kautta annosteltava 
antikoagulantti.

Varfariinin käyttöä rajoittaviksi koe-
taan psykologiset seikat (”rotanmyrk-
ky”), tiheiden INR-verikokeiden tarve, 
runsaat lääkeinteraktiot ja yhteisvai-
kutukset ravinnon kanssa.

Ravinnon vaikutukset  
varfariinin tehoon

Varfariini vaikuttaa estämällä K- 
vitamiinista riippuvien veren hyyty-
mistekijöiden aktivoitumista. Siksi 
ravinnon K-vitamiini on varfariinin 
vastavaikuttaja: suuret määrät pie-
nentävät INR-arvoa eli vähentävät 
hoidon tehoa ja vaikuttavuutta. Ra-
vinnon K-vitamiinin äkillinen vähe-
neminen taas lisää varfariinin vaiku-
tusta, suurentaa INR-arvoa ja altistaa 
verenvuodoille.

Eniten K-vitamiinia sisältäviä ravin-
toaineita on koottu taulukkoon 1. 
Siitä on jätetty pois K-vitamiinipitoi-
sia mutta käyttömäärältään vähäisiä 
mausteita (kuivattu basilika ja timja-
mi 1 700 μg/100 g). 

Merkittävässä määrin käytetyistä  
ravintoaineista eniten K-vitamiinia 
on tummanvihreissä lehtikasviksissa, 
joiden keskiarvo on 193 μg/100 g. Fin-
ravinto 2012 -tutkimuksen mukaan 
suomalaisten keskimääräinen K-vita-
miinin saanti vaihtelee ikä- ja suku-
puoliryhmittäin 87–104 μg/vrk.

Tavallinen väärinkäsitys on, että 
varfariinia käyttävän potilaan tulisi 
välttää K-vitamiinipitoista ravintoa. 
Pahimmillaan tämä yleistetään kaik-
kiin kasviksiin ja jopa ruokaöljyihin, 
jolloin ravinto köyhtyy täysin tarpeet-
tomasti.

Varfariinin käyttäjän tulisi päinvas-
toin suosia muillekin suositeltua kas-
vispitoista ravintoa, jolloin K-vitamii-
nin määrä muodostuu melko suureksi. 
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Varfariiniannos sovitetaan terveelli-
sen ruokavalion mukaiseksi, ei päin-
vastoin. Tällöin K-vitamiinin saannin 
päivittäisen vaihtelun merkitys jää 
vähäiseksi. Jos perussaanti on niuk-
kaa, jo pienet vaihtelut voivat vaikut-
taa merkittävästi INR-arvoon.

K-vitamiinipitoisen ravinnon suuria 
vaihteluita tulisi välttää, käytännös-
sä tämä tarkoittaa tummanvihreitä 
lehtivihanneksia.  Määrällisenä nyrk-
kisääntönä voidaan pitää seuraavaa: 
lautasellinen pinaattikeittoa tai vas-
taava määrä lehtivihanneksia ei hei-
lauttele INR-arvoa.

Kaikki varfariinin ja ravinnon yhteis-
vaikutukset eivät kuitenkaan selity 
K-vitamiinilla. Marevanin valmis-
teyhteenveto kehottaa välttämään 
karpalomehua tapausselostusten 
perusteella, joissa INR-arvo on tätä 
käytettäessä huomattavasti noussut. 
Samantyyppistä käytännön kokemus-
ta on kotimaisista marjoista kerralla 
runsaasti nautittuina. Kohtuulliselle 
käytölle ei ole esteitä.

Varfariinin ja ravinnon väliseen yh-
teyteen liittyvää sekaannusta eivät 
lievitä Marevan-valmisteen valmiste-
yhteenveto ja pakkausseloste, joissa 
”runsaimmin K-vitamiinia sisältäviin 
elintarvikkeisiin” luetaan asiallisen 
tiedon lisäksi taulukossa 2 luetellut.

Ravintolisät ja 
kasvirohdosvalmisteet

Erilaisia ravintolisiä markkinoi-
daan voimakkaasti terveysväittein ja 
mielikuvin (”luontaistuote”). Monet 
näistä valmisteista ovat muodoltaan 
tabletteja tai kapseleita eli muistut-
tavat lääkkeitä.  Niiden tehoa ja tur-
vallisuutta ei kuitenkaan ole testattu 
lääkkeiltä vaadittavalla tavalla. Toivo-
tut vaikutukset ovat monesti heikko-
ja, uskomusten varassa tai kokonaan 
osoittamatta.

Ei kuitenkaan voi lähteä siitä, että  
ravintolisät olisivat lumetta myös 
haittavaikutusten ja yhteisvai-
kutusten suhteen. Päinvastoin, 
useilla niistä on tutkittua  

Taulukko 1. Ravintoaineiden K-vitamiinipitoisuuksia.  
Lähde: www.fineli.fi (Sivustolta löytyvät myös muiden 
ravintoaineiden koostumustiedot.)

Ravintoaine K-vitamiini-
pitoisuus
μg/100 g

Lehtikaali 618

Vuonankaali 377

Pinaatti 270

Ruusukaali 220

Mangoldi 193

Nokkonen 193

Jääsalaatti, lehtisalaatti, ruukkusalaatti, lollo rosso 115

Parsakaali 110

Rukola 109

Herne (vihreä, kuivattu) 99

Herne (tuore) 62

Taulukko 2. Marevanin valmisteyhteenvedossa K-vitamiinipitoisiksi 
väitettyjä ravintoaineita. Lähde (K-vitamiinipitoisuus): www.fineli.fi.

Ravintoaine K-vitamiini -
pitoisuus
μg/100 g

Huomautuksia

Amarantuslehdet Tieto puuttuu Käyttö Suomessa?

Avokado 20

Endiivi 231 Lähde: Wikipedia

Herneet Ks. taulukko 1

Kajottikurpitsa Tieto puuttuu

Kiivi 34

Nauris 2

Rypsiöljy 150 Käyttömäärät pieniä

Oliiviöljy 30

Pistaasipähkinä 13

Soijapapu (keitetty) 21

Persilja 193 Käyttömäärät pieniä
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KIRJALLISUUTTA

Taulukko 3. Esimerkkejä ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden yhteisvaikutuksista varfariinin kanssa.

Valmiste Yhteisvaikutus varfariinin kanssa Väitettyjä käyttötarkoituksia

Sinimailanen 
(Medicago sativa L.; alfalfa) 

Arvaamaton: sisältää K-vitamiinia (heiken-
tää) ja kumariinijohdoksia (voimistaa)

Alentaa kolesterolia

Kiinankarhuputki 
(Angelica sinensis (Oliv.) Diels;
dong quai) 

Lisää vuotoriskiä ”Naisten rohdos”, ”vahvistaa  
hormonaalista vitaliteettia”

Sarviapila 
(Trigonella foenum-graecum L.;
fenugreek) 

Lisää vuotoriskiä ”Sokeriaineenvaihdunnan tueksi ja  
imettävien äitien iloksi”

Neidonhiuspuu 
(Ginkgo biloba L.; ginkgo) 

Lisää vuotoriskiä ”Virkistää ääreisverenkiertoa”,  
”parantaa muistia”

Ginseng (Panax spp.) Eri ginseng-lajeilla vastakkaisia  
vaikutuksia

”Piristää”, ”parantaa immuuni vastetta”, 
”kohentaa muistia”, ”edistää seksuaali-
terveyttä”

Mäkikuisma 
(Hypericum perforatum L.;
St. John’s wort)

Heikentää vaikutusta Masennuksen hoito

Sahapalmu
(Serenoa repens (W. Bartram) Small;
Saw palmetto) 

Lisää vuotoriskiä Eturauhasvaivat, hiustenlähtö

Kiinansalvia (Salvia miltiorrhiza Bunge;
danshen) 

Lisää vuotoriskiä Sepelvaltimotauti,  
kuukautishäiriöt

EPA ja DHA (kalaöljyt) Lisää vuotoriskiä Verisuonitautien ehkäisy

haitallista yhteisvaikutusta varfarii-
nin kanssa (taulukko 3), ja monien 
kohdalla tutkittua tietoa ei ole. 

Kasviperäisistä valmisteista parhaiten 
tutkittuja ovat mäkikuismauutteet ja 
-valmisteet, joita on suositeltu mo-
niin tarkoituksiin, eniten lievän ma-
sennuksen ja tuskaisuuden hoitoon. 
Mäkikuisma indusoi maksan sytokro-
mi P450 -järjestelmää, ennen kaikkea 
CYP3A4-entsyymiä, joka vaikuttaa 
useiden lääkeaineiden metaboliaan. 
Lisääntynyt eliminaatio heikentää 
muun muassa varfariinin vaikutusta.

Perinteiseen kiinalaiseen lääkintään 
kuuluva kiinansalvia (Salvia miltiorr-
hiza Bunge, ”danshen”) vähentää var-
fariinin eliminaatiota ja estää syklistä 
AMP:tä, mikä johtaa verihiutaleiden 
vähentyneeseen aktiivisuuteen ja 
kahta kautta vuotovaaraan.

Monet ravintolisät ja kasvirohdos-
valmisteet vaikuttavat varfariinihoi-
toon farmakodynaamisen interaktion 
kautta vähentämällä verihiutaleiden 

aktiivisuutta. Tällöin varfariinihoidon 
tehoa kuvastava INR-arvo ei muutu, 
mutta verenvuodon vaara lisääntyy. 
Eniten käytettyjä tällaisia valmistei-
ta ovat pitkäketjuisia omega-3-ras-
vahappoja (EPA ja DHA) sisältävät 
kalaöljyvalmisteet. Muita esimerkkejä 
ovat kiinankarhunputki (Angelica  
sinensis [Oliv.] Diels, ”dong quai”), 
neidonhiuspuu (Ginkgo biloba L.,  
”ginkgo”) ja osa ginsenglajeista.

Lääkkeiden ja varfariinin yhteisvaiku-
tusten haittojen estämiseksi suosi-
tellaan muun lääkityksen pitämistä 
mahdollisimman vakaana ja lääkityk-
sen muuttuessa tehostettua INR:n 
seurantaa. Tämä lähestymistapa ei 
takaa turvallisuutta ravintolisien ja 
kasvirohdosvalmisteiden suhteen, 
koska näiden sisältämät ainemäärät 
saattavat vaihdella valmiste-erittäin. 
Valmisteet voivat jopa sisältää vaikut-
tavia aineita, joita pakkausselosteet 
eivät mainitse (adulteration). Siksi 
varfariinia käyttävien on suositelta-
vaa kokonaan välttää näiden valmis-
teiden käyttöä. •


