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دریافت مقاله9394/2/94 :

چکیده

زمینه و هدف :ترانگزامیک اسید بهعنوان دارویی ایمن و مؤثر برای کاهش ریسک مرگ
ناشی از اتالف خون در موارد تروما میباشد .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر ترانگزامیک
اسید بر جراحیهای شکستگی دوطرفۀ مندیبل در مقایسه با نرمال سالین است.
روش بررسی :این مطالعۀ کارآزمایی بالینی در سال  3131در بیمارستان امام خمینی (ره)
اهواز ،بر روی  13بیمار اجرا شد .بیمارانی که بر اثر تصادفات دچار شکستگی فک تحتانی
دوطرفه و بین سنین  02-02سال بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .گروه مداخله و کنترل
بهصورت تصادفی و نیمساعت قبل از عمل جراحی به ترتیب  02میلیلیتر داروی
ترانگزامیک اسید و  02میلیلیتر نرمال سالین  2/3درصد دریافت کردند .هموگلوبین و
اتالف خون از متییرهای اصلی اندازهگیری شده هستند.
یافتهها :میزان هموگلوبین قبل و بعد از عمل در بیماران گروه کنترل به ترتیب
 33/30±3/30و ( 32/04±3/00بدون اختالف معنادار آماری) ،و در گروه مداخله به ترتیب
 30/20±3/23و ( 33/31±3/31بدون اختالف معنادار آماری) مشاهده شد .میزان اتالف
خون در بیماران تحت عمل جراحی بر اساس مقادیر هموگلوبین در دو گروه کنترل و
مداخله به ترتیب برابر  023/33±004/1میلیلیتر و  132/01±311/00میلیلیتر محاسبه
گردید.
نتیجهگیری :تزریق وریدی  02 mg/kgترانگزامیک اسید قبل از بیهوشی در جراحیهای
شکستگی مندیبل دوطرفه موجب کاهش اتالف خون میشود.
کلید واژگان :ترانگزامیک اسید ،اتالف خون ،شکستگی.

دریافت مقالۀ اصالحشده9393/3/99 :
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مقدمه
شکستگیهای فک تحتانی بهدلیل نبود محافظ در این

هدف از این مطالعۀ کارآزمایی بالینی ،بررسی تأثیر

ناحیه ،فراوانی باالیی دارند .بسیاری از جراحیهای استخوان

ترانگزامیک اسید وریدی حین عمل بر جراحیهای

با از دست دادن خون همراهند ،که معموالً نیازمند انتقال

شکستگی دو طرفۀ فک تحتانی ناشی از تصادفات و

خون خواهند بود .علل این خونریزی متعدد میباشد که از

درگیری و آسیبهای ناشی از افتادن از ارتفاع در بیمارستان

جمله میتوان به فعالیت فیبرینولیتیک اشاره کرد .با وجود

امام خمینی (ره) اهواز میباشد.

اینکه خونریزی محل جراحی را میتوان کنترل کرد ،اما
همچنان میزان خونریزی قابل توجه میباشد .روشهای

روش بررسی

متعددی برای کاهش خونریزی حین عمل وجود دارد،

این پژوهش در بازۀ زمانی اولین روز کاری سال

شامل بیهوشی هایپوتنسیو که عواقب مشخص خود را دارد،

 3131تا پایان اسفند سال  ،3131بهصورت کارآزمایی بالینی

و انتقال خون که با انتقال عفونت همراه است ،روش دیگر

تصادفی کنترلشده و آیندهنگر روی  34بیمار استفادهکننده

استفاده از مواد آنتی فیبرینولیتیک ( )Antifibrinolyticاز
قبیل ترانگزامیک اسید ( )Tranexamic Acidقبل از
عمل برای ایجاد لختههای متعدد بسیار ریز ( Multiple

از داروی ترانگزامیک اسید (مداخله) و  34بیمار دریافت
کنندۀ نرمال سالین (کنترل) انجام شد .اطالعات مرتبط با
بیماران واجد شرایط شرکت در مطالعه ،یادداشت و ثبت

 )Micro-Clotsاست ( .)0 ،3شواهدی وجود دارد که

شده است .تمامی بیماران تحت مشاوره قبل از عمل

نشاندهندۀ تأثیر ترانگزامیک اسید بر کاهش خونریزیهای

جراحی و بیهوشی در  3تا  1روز قبل از عمل قرار گرفته و

ناشی از جراحی میباشد ،اما تأثیر درمان در موارد مختلف

اندیکاسیون جراحی شکستگی دوطرفۀ مندیبل در آنها به-

از جمله نوع جراحی متفاوت میباشد (.)1

صورت قطعی تعیین شده است .بیماران همگی با تمایل

ترانگزامیک اسید در جراحیهای قلبی ،ارتوپدی،
عصبی ،فک و صورت استفاده میشود که میزان خونریزی

شخصی و بعد از دریافت توضیحات مرتبط در این تحقیق
شرکت کردند.

و نیاز به انتقال خون را کاهش میدهد (.)1-0 ,3

معیارهای ورود:

ترانگزامیک اسید ،ریسک مرگ ناشی از اتالف خون در

 -بیماران نیازمند جراحی شکستگی فک تحتانی

بیماران تروما را کاهش میدهد (.)4

دوطرفه

مطالعات متعدد کارآزمایی بالینی در مورد تأثیر
ترانگزامیک اسید بر کاهش خونریزی وجود دارند ،اما
استفادۀ روتین از ترانگزامیک اسید در جراحیها بهعنوان
یکی از روشهای کمخطر در کاهش خونریزی همچنان
جای بحث دارد .یکی از موضوعاتی که همچنان نیاز به

 بیماران در گروه سنی  02تا  02سال بیمارانی که جهت درمان نیازمند برش دوطرفههستند.
 بیمارانی که از نظر سالمتی در کالس  3انجمنمتخصصان بیهوشی آمریکا ( )ASA1هستند.

بررسی بیشتر دارد میزان تأثیر این دارو بر کاهش خونریزی

معیارهای خروج:

بر اساس نوع جراحی میباشد (.)1

 بیماران دارای شکستگی یکطرفۀ مندیبل،شکستگی ماگزیال و گونه
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 -بیماران دارای خونریزی ساب آراکنویید

مرطوب موضعی در بیماران استفاده گردید .دمای بدن و

 -بیماران دارای سابقۀ بستری طوالنیمدت در

باالنس مایعات بهطور دقیق توسط سرویس بیهوشی به این

بیمارستان بهدلیل خطر ترومبوز و CVA

طریق کنترل شد:
* )1. Deficient: NPO ( hours
2cc/kg/hour
که از این مقدار در ساعت اول  02درصد و در

 بیماران دارای سابقۀ ترومبوز بیماران دارای مشکالت شدید کلیوی وهماچوری
 بیماران دارای بیماریهای استخوان ،شکاف کام وسندرمهای

لب،

کرانیوفاشیال،

جراحیهای

مفصل

گیجگاهی -فکی یا دریافتکنندۀ پیوند استخوان
بعد از تهیۀ تاریخچه و معاینات بالینی ،نمونۀ خون

ساعت دوم  00درصد و در ساعت سوم  00درصد باقی-
مانده به بیمار داده میشود.
2. Expansion Vvolume: 5cc/kg N/S
میزان نرمال سالین قبل از شروع  Inductionکه به
بیمار باید داده شود.
3. Loss : 2cc/kg/hour N/S
4. Mmaintenance: 2cc/kg/hour N/S
در حین عمل داده میشود.

بیماران تهیه و آزمایشات الزم ( PTT ،PT ،CBCو
 )INRبرای آنها تجویز گردید .بهصورت تصادفی و
بالفاصله قبل از عمل جراحی 02 ،میلیلیتر داروی
ترانگزامیک اسید ( )02mg/kgدر گروه مداخله و 02
میلیلیتر نرمال سالین  2/3درصد در گروه کنترل تجویز
گردید .تجویز هر دو دارو با استفاده از یک سیستم کدبندی
مشخص صورت گرفته و تیم جراحی و خود بیمار از نوع
داروی بهکار رفته اطالعی نداشتند ( .)Triple Blindبرای
این منظور ،داروی ترانگزامیک اسید توسط یک تکنسین
جراحی آمادهسازی و بهمنظور تجویز به بیمار در اختیار
متخصص بیهوشی قرار گرفت.
بیماران ،قبل از عمل ،از هیچ دارویی استفاده نکرده
بودند و بیهوشی با استفاده از پروپوفول ( )0-1 mg/kgو
انفیوژن

رمی

فنتانیل

()2/5μg/kg/min

بههمراه

 .0به ازای هر سیسی خونریزی در حین عمل 1
سیسی نرمال سالین به بیمار داده میشود.
عالوه بر این ،نمونههای خونی بیماران بعد از درمان
برای انجام آزمایشات  PT ،CBCو  PTTجمعآوری
شدند.
قبل از جراحی ،پنیسیلین ،دگزامتازون و سایر
داروهای بهکار رفته در بیماران بهصورت داخل رگی تزریق
شدند و در صورت وجود حساسیت به پنیسیلین ،از
کلیندامایسین استفاده شد .جراحی بهصورت تیمی انجام شد
و بیماران ،همگی در وضعیت سوپاین ( 30درجه) تحت
عمل جراحی قرار گرفتند .جراحیها توسط دستیاران سال
آخر بخش جراحی فک ،صورت بیمارستان امام خمینی

آتراکورونیوم ( )2/5mg/kgانجام گردید .بعد از انتوباسیون،

(ره) ،تحت نظارت و مداخلۀ مداوم اساتید در شرایط

فرآیند بیهوشی از طریق ونتیالسیون و انفیوژن رمی فنتانیل

بیهوشی  Normotensiveتا  Hypotensiveمتوسط

( )0/95-0/5µg/kg/minتداوم یافت .فشار خون بیماران

(فشار متوسط شریانی  1/0-4/0میلیمتر جیوه) و Head

بهصورت مستمر مانیتور شده و در محدودۀ  12-00درصد

 Elevationدر وضعیت سوپاین انجام گردید .هر خط

مقادیر میانگین قبل از عمل نگهداری شد.

شکستگی با دو عدد مینی پلیت تحت Rigid Fixation

بهمنظـور برقراری همـوسـتاز بهتر ،از داروهای

قرار گرفت.

بیحـسکننده و رگ فشار موضـعی ،الکتروکوتر و پک
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فاکتورهای زمان جراحی ،میزان انتقال فرآوردههای
خونی ،میزان هموگلوبین قبل و بعد از جراحی ثبت گردید

انواع شکستگیها در دو گروه کنترل و مداخله از
لحاظ فراوانی تفاوت معناداری نداشت.
میزان هموگلوبین قبل از عمل در افراد گروه کنترل

و برای محاسبۀ مقادیر اتالف خون از طریق میزان

برابر  33/30±3/30میلیگرم در دسیلیتر و میزان

هموگلوبین از رابطۀ زیر استفاده شد:
(تعداد واحدهای  PCتزریق شده) = Hb Loss

هموگلوبین قبل از عمل در افراد گروه مداخله برابر

Hb Pre – Hb Post + t
)CBL=BV×(Hb loss/Hb pre
حجم خون ( )BVمعادل  12ml/kgبرای مردان و

 30/20±3/23میلیگرم در دسیلیتر برآورد شد (بدون

 30ml/kgبرای زنان میباشد.
این پژوهش به تأیید کمیتۀ اخالق دانشگاه جندی-
شاپور اهواز رسیده است.
تجزیه و تحلیل آماری با نسخۀ  31نرمافزار SPSS
انجام گرفت .از آزمون  Chi Squareبرای مقایسۀ
متییرهای کیفی و از آزمون  t- Studentبرای مقایسۀ
متییرهای کمی استفاده شد .سطح معناداری نیز کمتر از
 2/20درنظر گرفته شد.

تفاوت آماری معنادار :آزمون  ،P=2/1 ، t-Studentجدول
.)1
عالوه بر این ،میزان هموگلوبین بعد از عمل در افراد
گروه کنترل برابر  32/04±3/00میلیگرم در دسیلیتر و
میزان هموگلوبین بعد از عمل در افراد گروه مداخله برابر
 33/31±3/31میلیگرم در دسیلیتر بهدست آمد (بدون
تفاوت آماری معنادار :آزمون ،P=0/9 ، t-Student
جدول .)1
هیچکدام از بیماران گروه مداخله ،نیاز به انتقال خون
نداشتند .مدت زمان بستری بین دو گروه تفاوتی نداشت .دو
بیمار از گروه کنترل بهعلت کاهش شدید هموگلوبین نیاز به

یافتهها
در این تحقیق 34 ،بیمار تحت عمل جراحی درمان
شکستگی فک تحتانی دوطرفه در گروه کنترل (نرمال
سالین) و  34بیمار در گروه مداخله (داروی
 )Tranexamic Acidارزیابی شدند .در گروه کنترل30 ،
نفر ( 33/1درصد) مرد ،و  3نفر ( 11/1درصد) زن ،و در
گروه مداخله 32 ،نفر ( 00/3درصد) مرد ،و  4نفر (00/0
درصد) زن بودند .متوسط وزن بیماران در گروه کنترل
 33±3و در گروه مداخله  34±30کیلوگرم بود .سن بیماران
گروه کنترل برابر  01±0سال و سن افراد گروه مداخله نیز

انتقال خون داشتند.
میزان کل خون اتالفشده ( )CBLبیماران تحت
عمل جراحی درمان شکستگی دوطرفۀ فک تحتانی در دو
گروه کنترل و مداخله به ترتیب برابر 023/33±004/21
میلیلیتر و  132/01±311/00میلیلیتر محاسبه گردید.
میزان اتالف خون مشاهدهشده و حجم خون از
دسترفته در بیماران گروه کنترل بهصورت معناداری بیشتر
از افراد دریافتکنندۀ ترانگزامیک اسید بوده است (آزمون
P=0/009 : t-Student؛ جدول .)0

برابر  03±3سال برآورد گردید (جدول .)3
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جدول  :3مشخصات دموگرافیکی بیماران در دو گروه ترانگزامیک اسید و نرمال سالین
مداخله (تعداد = )34
مقدار
(30 )33/1

زن

مقدار

Min- Max
-

(32 )00/3

-

-

(3 )11/1

-

(4 )00/0

-

وزن ()kg

03-31

34 ± 30

02-41

33 ± 3/1

2/1

سن (سال)

03-02

03 ± 3/0

02-13

01/3 ±0/0

2/0

جنس

مرد

Min- Max
-

کنترل (تعداد = )34

P value

جدول  :0نتایج آزمایشگاهی بیماران در دو گروه ترانگزامیک اسید و نرمال سالین
مداخله (تعداد = )34
میانگین  ±انحراف معیار

هموگلوبین قبل از عمل

Min- Max
32-31/3

30/20 ± 3/23

کنترل (تعداد = )34
میانگین  ±انحراف معیار

P value

Min- Max
3/3-30/1

33/30 ± 3/3

2/1

هموگلوبین بعد از عمل

3/0-30/4

33/31 ± 3/31

4/32-30/4

32/04 ± 3/0

2/3

میزان اتالف هموگلوبین

2/0-0

2/33 ± 2/11

2/3-0/0

3/00 ± 2/00

2/223

343/04-320/10

132/01 ± 311/0

032/3 ± 004/21

2/224

میزان اتالف خون

-3102/00
044/30

جدول  :1نتیجۀ آزمون  Paired Sample t Testبرای مقایسۀ هموگلوبین قبل و بعد از جراحی
گروه

متییر

میانگین  ±انحراف معیار

P value

مداخله

هموگلوبین قبل

30/20 ±3/23

>2/2223

هموگلوبین بعد

33/31 ±3/31

هموگلوبین قبل

33/3 ±3/3

هموگلوبین بعد

32/ 04 ±3/0

کنترل

>2/2223

بحث
ترانگزامیک اسید برای اولین بار بهواسطۀ مطالعۀ

مؤثری میزان اتالف خون را کاهش میدهد و همچنین

کارآزمایی بالینی که در  010بیمارستان سراسر دنیا در 02

عوارض قابل توجه ایجاد لخته گزارش نشد( .)3ترانگزامیک

کشور اجرا شد ،برای پیشگیری از اتالف خون در

اسید در کاهش ریسک مرگ ناشی از اتالف خون در

بزرگساالنی که در معرض خونریزی قابل توجه بودند،

بیماران تروما مؤثر و ایمن میباشد ( .)4بررسی مطالعات

پشنهاد گردید .در این مطالعۀ کارآزمایی گسترده ،بیماران به

مختلف نشان میدهد که همچنان تعیین دوز مناسب و

دو گروه دریافتکنندۀ  3gترانگزامیک اسید و متعاقباً 4

همچنین نوع جراحی نیاز به بررسی بیشتر دارد .با وجود

ساعت بعد  ،3gو گروه دوم دریافتکنندۀ دارونما تقسیم

اینکه ایمنی و اثربخشی این دارو به اثبات رسیده است ،اما

شدند .سپس مشاهده کردند که ترانگزامیک اسید بهطور

اتفاق نظری در مورد دوز و بهترین زمان تزریق این دارو در
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جراحیهای مختلف وجود ندارد .به همین دلیل ،همچنان

میزان اتالف خون بهطور معناداری کاهش یافته بود (.)32

مطالعات کارآزمایی بالینی بر روی دوزها و جراحیهای

تقدمی و همکارانش در سال  0224با بررسی  3mgداروی

مختلف طراحی و اجرا میگردد.

ترانگزامیک اسید قبل از برش پوست در جراحیهای بای-

در مطالعۀ کارآزمایی بالینی کنونی ،تأثیر دوز mg/kg

پس انسداد شریان سرخرگی قلب و سپس تزریق 022

 02وریدی ترانگزامیک اسید را با نرمال سالین در دو گروه

 mg/hدر مقایسه با گروه نرمال سالین میزان خونریزی را

بیماران تحت جراحی درمان شکستگی دوطرفه مندیبل

کاهش داده بود ( ،)33اما در مطالعۀ فرخی و همکارانش در

ناشی از تصادفات و نزاع و آسیبهای ناشی از افتادن از

سال  0233در مورد تأثیر دوز پایین ترانگزامیک اسید

ارتفاع مقایسه کردیم .در این تحقیق 34 ،بیمار تحت عمل

( )32 mg/kgدر جراحیهای فیکسشن ستون فقرات،

جراحی درمان شکستگی فک تحتانی دوطرفه در گروه

میزان اتالف خون در مقایسه با گروه نرمال سالین معنادار

کنترل (نرمال سالین) و  34بیمار در گروه مداخله (داروی

نبود (.)30

 )Tranexamic Acidارزیابی شدند .در گروه کنترل30 ،

سانکار و همکارانش در سال  0230به بررسی تأثیر

نفر ( 33/1درصد) مرد و  3نفر ( 11/1درصد) زن و در

تک دوز ترانگزامیک اسید ( )32 mg/kgو متعاقب آن

گروه مداخله 32 ،نفر ( 00/3درصد) مرد و  4نفر (00/0

 3 mg/kgبهعنوان دوز نگهدارنده در حین جراحی

درصد) زن بودند .متوسط وزن بیماران در گروه کنترل

ارتوگناتیک پرداختند .میزان اتالف خون در گروه

 33±3و در گروه مداخله  34±30کیلوگرم بود .سن بیماران

ترانگزامیک اسید در مقایسه با نرمال سالین کاهش معناداری

گروه کنترل برابر  01±0سال و سن افراد گروه مداخله نیز

داشت و حتی بهبود محل جراحی نیز بهتر از گروه نرمال

برابر  03±3سال برآورد گردید .در این مطالعه به مقایسۀ

سالین گزارش شد (.)31

میانگین میزان هموگلوبین قبل و بعد از عمل و نیز میزان

داکیر ( )Dakirو همکارانش در سال  0230یک

اتالف خون در دو گروه مداخله و نرمال سالین پرداختیم.

مطالعۀ پایلوت انجام دادند که در آن به بررسی تأثیر

میانگین میزان هموگلوبین در گروه مداخله قبل و بعد از

ترانگزامیک اسید بر کاهش اتالف خون در حین جراحی

عمل به ترتیب  30/20±3/23و P 0/2223( 33/31±3/31

درمان شکستگیهای متعدد ماگزیلوفاشیال اقدام کردند.

< =  )valueو در گروه کنترل به ترتیب  33/3±3/3و

مطالعۀ آنها اولین تحقیقی بود که به بررسی تأثیر ترانگزامیک

 )P value = <0/2223( 32/04±3/0مشاهده گردید .به-

اسید بر شکستگیهای ماگزیوفاشیال پرداخته است .در این

عبارت دیگر ،در هر دو گروه هموگلوبین کاهش معناداری

مطالعه در گروه سنی  02-02سال به  3بیمار 32mg/kg

در مقایسه با قبل از عمل نداشته است .همچنین میزان اتالف

ترانگزامیک اسید و به  3بیمار  32 mg/kgنرمال سالین قبل

خون در گروه نرمال سالین بهطور معناداری بیشتر از

از بیهوشی بهصورت وریدی تزریق شد .ترانگزامیک اسید

ترانگزامیک اسید مشاهده شد (به ترتیب  132/01±311/0و

بهطور معناداری میزان اتالف خون را در مقایسه با نرمال

.)P value = 2/224 ،032/3±004/21

سالین کاهش داد (.)4

اورپن ( )Orpenو همکارانش در سال  0223با

از نقاط قوت مطالعۀ حاضر ،حجم نمونۀ باالتر و نوع

بررسی دوز  30 mg/kgترانگزامیک اسید در جراحیهای

جراحی درمان شکستگیهای دوطرفۀ مندیبل میباشد که

آرتروپالستی زانو در مقایسه با نرمال سالین نشان دادند که

تاکنون مطالعهای در مورد تأثیر ترانگزامیک اسید بر روی
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کاظم خیابانی و همکاران

قابل توجهی میزان اتالف خون را در مقایسه با نرمال سالین

این گروه از بیماران انجام نشده بود؛ هر چند مطالعات

.کاهش دهد

متعددی بر روی تأثیر ترانگزامیک اسید بر جراحیهای

قدردانی

.ارتوگناتیک انجام شده است
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 حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه،این مقاله
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز میباشد که بدینوسیله
.مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران را اعالم میدارم

نتایج مطالعه کنونی نشان داد که تزریق وریدی
- ترانگزامیک اسید قبل از بیهوشی در جراحی02 mg/kg
های درمان شکستگی دوطرفۀ فک تحتانی میتواند بهطور
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Abstract
Background and Objectives: Tranexamic acid is effective in
reducing the risk of death due to blood loss in trauma cases. The
aim of this study was to assess the efficacy of tranexamic acid
compared to normal saline in bilateral mandible fracture due to
accident
Subjects and Methods: Thirty six patients (both male and female)
between the ages of 20-40 yr, with bilateral mandible fractures due
to accident were assessed in Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran,
in 2014. Eighteen patients received intravenously 20 mg/kg
tranexamic acid bolus as intervention group and 18 patients
received normal saline as control group just before induction of
anesthesia. Intra-operative blood loss and pre- and post-operative
hemoglobin were recorded for both groups.
Results: Tranexamic acid significantly reduced the volume of
blood loss during surgery when compared with control group
(360.57±173.52 mL vs 506.96±248.07 mL). The average drop in
hemoglobin was 1.08 mg/dl in the tranexamic group and 1.54mg/dl
in the saline group.
Conclusion:
Prescribing
pre-operative
tranexamic
acid
intravenously at 20 mg/kg reduces blood loss compared with
placebo during the surgery.
Key words: Tranexamic Acid, Blood loss, Fracture.
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