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K- vitamin antagonisták úgynevezett véralvadás gátló gyógyszerek pl.: Marfarin, 
Warfarin, Syncumar ezek a készítmények a májban hatnak és gátolják a K-vitamin 
függő alvadási faktorokat.  Az étkezés megváltoztatja ezen gyógyszerek 
hatásmechanizmusát, ezért kiegyensúlyozott K-vitamin tartalmú étrendet kell követni. 
Ez azt jelenti, hogy az étrendje a nap folyamán egyenletes elosztásban tartalmazza K-
vitamint. 

Nők esetében ajánlott napi K-vitamin mennyiség: 90 mikrogramm napi 3x-i elosztásban 

Férfiak esetében ajánlott napi K-vitamin mennyiség: 120 mikrogramm napi 3x-i elosztásban 

Magas K-vitamin tartalmú élelmiszerek (több mint 100 mikrogramm K-vitamin/100g élelmiszer): 
fehérrépa, articsóka, fodros kelkáposzta, fejes saláta, spenót, vörös cikória, brokkoli, kelbimbó, 
káposzta, savanyú káposzta, snidling, újhagyma, margarin 

Közepes K-vitamin tartalmú élelmiszerek (10-99 mikrogramm/100g): spárga, édeskömény, sárgarépa, 
zellerszár, zellergumó, karfiol, uborka, kovászos uborka, édes, piros, TV paprika, zöldbab, zöldborsó, 
póréhagyma, lilakáposzta, tarkabab, áfonya, szőlő, ribizli, szeder, aszalt gyümölcsök, ezek az 
élelmiszerek naponta 2-3 alkalommal egyszerre 50-100g mennyiségben fogyaszthatunk, ha túlzott 
mennyiségben fogyasztjuk csökken a gyógyszer hatása. 

Alacsony K-vitamin tartalmú (1,9mikrogramm/100g alatt): húsfélék, hal, tojás, tejtermék, kenyér, 
pékáru, tésztafélék, burgonya, rizs, állati zsiradékok, kukorica, zöldpaprika, padlizsán, málna, szilva, 
körte, sárgabarack, eper, őszibarack, meggy, vöröshagyma és paradicsom, ezek fogyasztása nem 
befolyásolja az INR szintet. 

Élelmiszerek K-vitamin tartalma  
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Gyakorlati tanácsok:  

o az étrendben történő szezonális változások is befolyásolhatják az INR értékét 

o azon fogyókúrák, amelyek során éhezés történik kifejezetten nem javasolt 

o rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztott alkohol csökkenti a gyógyszer hatását, ezáltal 
növeli a trombózis veszélyét  

o zsírszegény diéta, hasmenés, tartós antibiotikum kúra csökkenti a K-vitamin bevitelt ezzel 
növeli a gyógyszer alvadásgátló hatását 

o a grapefruit és áfonya felerősíti a Warfarin hatását, ezért együttes fogyasztásuk nem javasolt 

o a tonic, kinin tartalma miatt, jelentősen fokozza a Warfarin hatását 

o az étrend kiegészítők és gyógyhatású készítmények kölcsönhatásban léphet a Warfarinnal 
(ginko biloba, orbáncfű tartalmú növényi készítmények) 

o Nem befolyásolják a Syncumar hatását: hús, hal, tej, sajt, burgonya, kenyér, tészta, rizs. 
Ezekből az élelmiszerekből (ha más betegség nem szab határt) bármilyen mennyiség 
fogyasztható. Tészták közül a durumlisztből, tojás felhasználása nélkül készültet válassza.  

o - Mérsékelten csökkentik a Syncumar hatását: alma, narancs, répafélék, uborka, zöldbab, 
gomba, vaj, étolaj, póréhagyma, zöldborsó Ezek szokásos mennyiségben, akár napi szinten is 
fogyaszthatók. Például tízóraira akár mindennap megehet egy darab almát, vagy a 
levesekben gyakorta található sárgarépa is fogyasztható. Vajat és étolajat ételkészítéshez 
használhat, lehetőleg minél kisebb mennyiségben. Ezért a bő olajban sült ételek helyett a 
főttet, pároltat, teflon edényben, alufóliában sülteket, grillezett ételeket részesítse előnyben. 

o  - Kifejezetten csökkentik a Syncumar hatását: máj, tojás, eper, málna, avokádó, szójabab, 
paradicsom, paprika, saláta, spenót, spárga, káposzta, karfiol, brokkoli, zöld tea. 

 


