
Atriyal fibrilasyon tedavinizi 
anlamak
Lixiana® (edoksaban) yazılmış hastalar için

Almış olduğunuz Lixiana kutusunda ilacınızla birlikte gelen prospektüsü okumanız önemlidir.

Hazırlama tarihi: Aralık 2020 | EDX/20/1077

Herhangi bir yan etki gördüğünüzde, doktorunuz, eczacınız ya da hemşirenizle 
konuşunuz. Bu prospektüste belirtilmemiş olası bir yan etki de olabilir. Ayrıca yan etkileri 
doğrudan Yellow Card Scheme’e de bildirebilirsiniz; https://yellowcard.mhra.gov.uk/. 
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi verebilirsiniz.
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Nonvalvüler atriyal fibrilasyona bağlı felç riskine karşı korumaya yardımcı olacak 
Lixiana® reçeteniz var. Nonvalvüler atriyal fibrilasyonunuz yeni teşhis edilmiş ya 
da başka bir ilaçtan Lixiana®’ya geçiyor olabilirsiniz ve muhtemelen tedaviniz 
hakkında bazı sorularınız olacaktır.

Durumunuz hakkında pratik bilgiler içeren bu broşür Lixiana®’ya dair sorularınızı 
cevaplandırmaya yöneliktir.

Daha fazla bilgi almak isterseniz, kutunun içerisinde tabletlerinizle birlikte gelen 
prospektüsü okumanız gerekmektedir.

Bu broşür, size faydalı olacak bilgiler vermek için hazırlanmış olsa da doktorunuzun 
tavsiyesi yerine geçmez. Sağlığınız ya da ilacınız hakkında herhangi bir endişeniz ya 
da sorunuz varsa, her zaman doktorunuza danışın.

Yan etkilerin rapor edilmesi

Herhangi bir yan etki gördüğünüzde, doktorunuz, eczacınız ya da hemşirenizle 
konuşunuz. Buna prospektüste belirtilmemiş olası bir yan etki de dahildir. Ayrıca yan 
etkileri doğrudan Yellow Card Scheme’e de rapor edebilirsiniz; yellowcard.mhra.
gov.uk. Yan etkileri bildirmeniz, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgiye 
sahip olmamıza yardımcı olacaktır.

Lixiana® ile tedaviye 
başlamak



Atriyal fibrilasyonunuz varsa, kalbiniz daha hızlı ve düzensiz atar (bu durumu semptomlarınız 
başladığı zaman bunu fark etmiş olabilirsiniz).

Atriyal fibrilasyon, yüksek tansiyon da dahil olmak üzere diğer kalp rahatsızlıkları olan insanlarda 
sık görülür ve bazen diyabet ya da astım gibi durumlara da bağlı olabilir. Yine de, nedeni belli 
olmayan bir şekilde atletik ve sağlıklı insanları da sıkça etkiliyor.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık olarak 800.000 kişiye atriyal fibrilasyon teşhisi konulmuştur. Her yaştaki 
yetişkinde görülüyor olsa da, yaşlı nüfusta daha sık görülmektedir. 75 yaşın üzerindeki insanların 
yaklaşık %10’u bu hastalıktan etkilenmiştir.
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Nonvalvüler atriyal fibrilasyon nedir?

Bilginiz için:

Atriyal fibrilasyonun iki türü görülmektedir:

1) Valvüler atriyal fibrilasyon − romatizmal hastalığa bağlı kalp kapakçıklarındaki sertleşme 
ve daralma

2) Nonvalvüler atriyal fibrilasyon (NVAF) − romatizmal hastalığa bağlı olmayan AF’un en sık 
görülen türü



Normal bir şekilde atan kalp

Kalp odacıkları düzgün ve düzenli 
olarak kasılır ve vücuttaki kan akışı 

sabit bir şekilde devam eder.

Atriyal fibrilasyonlu kalp

Kalbinizin üst odacıkları hızlı ve kısmi 
olarak kasılır, bu da kalbinize gelen kan 

akışının bozulmasına neden olur.

Atriyal fibrilasyondaysa kalp atış ritmi 
daha hızlı ya da düzensiz olabilir

Atriyal fibrilasyona bağlı 
düzensiz kalp atışının 

elektrokardiyogramı (EKG)

Sinüs düğümü

Sağ kulakçık

Sağ karıncık

Normal ve ritmik kalp atışının 
elektrokardiyogramı (EKG)

Normal bir şekilde atan bir kalpte, 
kalp atışı dakikada 60 ila 100 

arasında seyreder

Sağ kulakçık

Sağ karıncık

Sol karıncık Sol karıncık

Sol kulakçık Sol kulakçık
Sinüs düğümü 
(kalp atışını başlatan 
elektrik sinyalini verir)
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Nonvalvüler atriyal fibrilasyon nedir?



Atriyal fibrilasyon size ne 
yaşatabilir?

Atriyal fibrilasyon farklı insanları farklı şekilde etkiler

Şunları hissedebilirsiniz:

•  Kalp atışının hızlanması ya da kalp çırpıntısı (‘çarpıntı’ diye bilinen)

•  Kalbinizin daha belirgin şekilde atması (daha önce fark etmemiş olabilirsiniz)

•  Göğüs ağrısı, baskı hissi ya da rahatsızlık

•  Karın ağrısı

•  Nefes kesilmesi

•  Baş dönmesi

•  Baygınlık ya da enerji eksikliği, halsizlik

•  Egzersiz yapamamak

Bunlardan hiçbirini de hissetmiyor olabilirsiniz.
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Atriyal fibrilasyonun felç riskini 
arttırdığının farkında mısınız?

Atriyal fibrilasyona bağlı kalbinize gelen düzensiz kan akışı kandaki pıhtı oluşumu ihtimalini 
arttırır. Bu durum da felç riskini arttırır. Beynin herhangi bir bölümüne giden kan akışının 
kesilmesinden dolayı oluşan felç ciddi bir sağlık durumudur.

Felç geçirmiş bazı insanlar, beyinlerine aldıkları hasar yüzünden uzun süreli sorunlar 
yaşayabilir. Bu durum, kişilerin günlük hayatlarında partnerlerinden ya da bir bakıcıdan 
destek almalarıyla sonuçlanabilir.

Doktorunuz Lixiana® reçetesini tehlikeli durumlara neden olabilecek kan pıhtılaşmasını ve 
felç riskini azaltmak için yazmıştır.
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Bu durum, beynin bir bölümüne kan ve oksijen gitmesini engeller ve felce neden olur.
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Atriyal fibrilasyonun felç riskini 
arttırdığının farkında mısınız?

Bazen bu pıhtılar 
odacıklardan kaçar ve kan 
dolaşımıyla vücudun diğer 

bölgelerine giderler.

Bir pıhtının beyni besleyen 
damarlardan birini tıkaması 

blokaj yaratabilir.

Kanın pıhtılaşması, nasıl felce neden oluyor:

Atriyal fibrilasyonda, 
kalbin odacıklarındaki kan 

pıhtılaşabilir.



Felç riskinizi azaltabilir misiniz?

Sonraki bir kaç sayfa boyunca hem atriyal fibrilasyonu hem de felç gelmesini 
engellemeye yardımcı olmak için tasarlanmış Lixiana®’yı nasıl kullanmanız 
gerektiğine dair için bazı bilgiler vereceğiz. Sağlıklı bir hayat tarzı sürdürmek de 
felç geçirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yaşınız, cinsiyetiniz ve mevcut sağlık durumunuz gibi değiştiremeyeceğiniz bazı risk 
faktörleri bulunmaktadır. Tabii ki felç riskinizi, hepimizin her gün yaptığı bazı şeyleri 
dikkate alarak ve hayatınızda başı şeyleri biraz değiştirerek de azaltabilirsiniz.

Her gün Lixiana® almak ve hayat tarzınızı değiştirmek felç riskini azaltmanıza 
yardımcı olur.
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Felç riskinizi azaltabilir misiniz?

Eğer sigara içiyorsanız, 
bırakmanız iyi bir fikir olabilir.

Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan yardım 
isteyin. Sigarayı bırakmanız için bazı nedenler:

• Arterlerinizde kanın pıhtılaşma ihtimalini 
arttıran ‘tüylenmeye’ neden olur

• Bu durum, felç için ciddi bir risk faktörü 
olan yüksek tansiyonun oluşma 

ihtimaline de neden olabilir

Her gün alkol almayın
Sınırlı bir seviyede alkol tüketin. 

Çünkü:

• Çok fazla alkol tüketmek, felç için ciddi bir risk 
faktörü olan tansiyonunuzun çok hızlı bir şekilde 

yükselmesine neden olabilir.

Sigara içmeyi bırakın ve bilinçli bir şekilde alkol tüketin.
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Sağlıklı beslenin
• Her gün en azından beş porsiyon meyve ve sebze tüketin

• Haftada bir kaç kere, somon ve uskumru gibi 
yağlı balık tüketin

• Beslenme düzeninizde lifli gıdalar bol olsun 
(tam tahıllı besinler, fasulye, bezelye ve fındık fıstık gibi)

• Hem çok yağlı, hem de doymuş yağ oranı yüksek 
besinlerden kaçının. Doymuş yağlı besinler, vücudunuzdaki 

‘kötü’ kolesterol değerlerini yükseltebileceği için, bu da 
arterlerinizin ‘tüylenmesine’ 

neden olarak kan pıhtılaşma riskinizi artırabilir.

• Yüksek miktarda tuz kullanımı felç için ciddi bir risk faktörü 
olan yüksek tansiyon riskini arttırdığı için yemeklerinizde 

kullandığınız tuz oranını azaltın. Yemeklere fazla tuz 
atmaktansa, çeşitli baharatlarla ya da biraz limon sıkarak 

da tatlandırmayı düşünebilirsiniz.

Hareket edin
Tansiyonunuzu düşürmek, vücudunuzdaki 

yağ seviyesini dengelemek, kandaki 
glikoz seviyesini kontrol altında tutmak 

için düzenli olarak egzersiz yapın, bu kilo 
vermenize de yardımcı olacaktır

• Fazla kilolu olmanız, yüksek tansiyon, 
kalp hastalıkları ve diyabet riskini arttırır; ve 
bütün bunlar felç riskinizi de artırmaktadır.

Felç riskinizi azaltabilir misiniz?



Lixiana® kan sulandırıcı olarak da bilinen bir “antikoagülan”dır. Kanın 
incelmesini sağlayarak kanda pıhtı oluşması ihtimalini azaltıyor ve 
dolayısıyla da sağlık açısından tehlikeli bir duruma neden olabilecek 
kan pıhtısından zarar görmenizi engeller ve var olanların da iyileşmesini 
sağlar.

Lixiana®, kanın pıhtılaşma sürecinde önemli bir rol oynayan kandaki 
“faktör Xa” olarak bilinen bileşimi engelleyerek çalışır.
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Lixiana® nasıl çalışır?
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Lixiana®’yı nasıl almalısınız?

Zaman içerisinde günlük rutininize dahil olması için tabletinizi her gün 
aynı saatte almanızı tavsiye ediyoruz, böylece tablet almayı daha 

rahat hatırlayabilirsiniz.

Size, Lixiana®’dan günde bir tablet almanız söylenmiş olmalıdır.

Doktorunuz tarafından 
reçetenizde belirtilen dozu 

almanız gerekiyor.

Tercihen tableti suyla 
birlikte alın.

Lixiana®’yı yemekle 
birlikte ya da tek 

başına alabilirsiniz.
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Lixiana®’yı almayı unutursanız 
ne olur?

Eğer tableti almayı unuttuğunuzu aynı gün içerisinde hatırlarsanız: Hemen tableti alın ve 
ertesi gün normal dozunuzda devam edin.

Eğer ertesi gün ya da sonrasında hatırlarsanız: İlacı almayı hatırladığınız gün, tableti normal 
dozunda alın. ASLA bir gün içerisinde size verilen dozu iki katına çıkarmayın. Tabletleri, 
harfiyen reçetede belirtildiği gibi almanız çok önemlidir. Hiçbir zaman reçetede belirtilen 
dozdan daha fazla ya da daha sık ilaç almayın.

Tedavinizle alakalı herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışın.
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Olası yan etkiler nelerdir?

Diğer bütün antikoagülan ilaçlar gibi Lixiana® da kanınızı incelterek kan pıhtılaşmasını engellemek için 
tasarlanmıştır. Yani, bu ilacı kullanırken kanama riskiniz artabilir.

Aşağıdaki kanama durumlarından herhangi birini yaşadığınız takdirde, hemen doktorunuzla konuşun:

•  Deri altında morarma ya da kanama

•  Kesiklerin ya da burun kanamalarının uzun sürede durması

•  Kırmızı ya da koyu kahve idrar

•  Çekilmiş kahveye benzer bir maddenin öksürürken ya da kusmayla ağza gelmesi

•  Kırmızı ya da siyah gaita

•  Diş eti kanaması

•  Kendiliğinden durmayan kanama

•  Anormal derecede fazla kanamanın olduğu adet dönemi ya da beklenmeyen vajinal kanamalar

Kanamalar her zaman çok da belirgin olmayabilir. Herhangi bir yan etki gördüğünüz takdirde 
doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun. İlk başta onlarla konuşmadan Lixiana®’yı almayı 
bırakmamanız çok önemlidir.

Advers etkiler hakkında daha fazla bilgi almak için ilaç kutusunun içerisindeki prospektüse bakınız.

Her ne kadar herkesi etkilemese de bütün ilaçlar gibi Lixiana®’nın da yan etkileri 
mevcuttur.



Lixiana®’yı alırken dikkat etmeniz 
gereken başka bir şey var mı?

Hasta uyarı kartı

İlaç kutusunun içerisinde doldurmanız için bir de ‘hasta uyarı 
kartı’ bulunmaktadır. Bu kart tedaviniz, doktorunuz ve acil 
durumda ulaşılması gereken kişi(ler) hakkında önemli bilgileri 
içermektedir. Bu kartı her zaman yanınızda taşımalısınız ve 
herhangi bir tıbbi tedaviden veya müdahaleden önce sağlık 
çalışanına, eczacıya, operatör doktora ya da diş doktoruna 
göstermeniz gerekmektedir.

Diğer bütün kan sulandırıcı ilaçlar gibi, Lixiana®’yı da alırken 
kanama riskiniz yüksektir. Elbetteki bunu önlemek için mantıklı 
bazı önlemler alabilirsiniz. Bu önlemlerden bazılarını sonraki bir 
kaç sayfada özetledik. Başka sorularınız varsa, lütfen Lixiana® 
kutusundaki prospektüse bakın ya da doktorunuzla konuşun.
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Lixiana®’yı alırken dikkat etmeniz 
gereken başka bir şey var mı?

Ya diş doktoruna gitmem gerekirse?

Tedavinize başlamadan önce diş 
doktorunuza Lixiana®’ aldığınızı 
söyleyin. Bir çok diş prosedürü 

noninvazif (müdahalesiz) olduğu için 
kanama riski düşüktür. Alması gereken 
önemli bir önlem olup olmadığına diş 
doktorunuzun kendisi karar verecektir.
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Ya herhangi bir kaza geçirdiysem?

Ufak bir kaza sonucunda hafif bir 
kanamanız varsa, kanayan bölgenin 

üzerini steril bir bezle kapatarak en azından 
5-10 dakika sabit bir baskı uygulayın.

Eğer kanamayı durduramıyor ya da ciddi 
bir kaza geçirdiyseniz acilen 

tıbbi yardım alın.



Lixiana®’yı alırken dikkat etmeniz 
gereken başka bir şey var mı?
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Ya hamileysem?

Hamileliğin ilk haftalarında ağızdan alınan antikoagülanlar 
doğmamış çocuğun zarar görmesine neden olabilir. Hamilelik 

ya da emzirme döneminde Lixiana® almak yasaklanmıştır. 
Çocuk doğuracak yaşta bir kadınsanız ve hamile olduğunuzu 

düşünüyorsanız ya da hamile kalmak istiyorsanız hemen 
doktorunuza danışın.

Cevaplanmamış bir sorunuz varda, Lixiana® kutusunda gelen ilaç 
prospektüsüne bakın ya da doktorunuzla iletişime geçin.



Atrial Fibrillation Association

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

Anticoagulation Europe (UK)

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

Stroke Association

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

Arrhythmia Alliance

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

Thrombosis UK (formerly Lifeblood: 
The Thrombosis Charity)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

Başka sorunuz?
Bilgi ve destek için diğer kaynaklar:
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