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مقایسة ترانکزامیک اسید تزریق وریدی با کاربرد موضعی
در کاهش خونریزی در اعمال جراحی ستون فقرات
چکیده
پیشزمینه و مقدمه :از روشهای کنترل و کاهش خونریزی جراحی ستون فقرات کاربرد ترانکزامیک اسید است .هدف مقایسة خونریزی در
تشویز تزریقی و موضعی آن و تعیین پروتکل استفاده از آن درجراحی ستون فقرات به منظور کاهش خونریزی در راستای ارتقای اقتصاد سالمت
است.
روش :نوع مطالعه مقطعی ( )Cross sectionalگذشتهنگر در جامعة بیماران تحت جراحی ستون فقرات در بیمارستان بقیهاهلل (عج) بود.
معیارهای ورود به مطالعه جراحی انتخابی ستون فقرات باالی  3سطح و معیارهای خروج شامل اختالل خونریزی پارگی دورا و جراحی بیش از 3
ساعت بود .بیماران موضعی و وریدی به ترتیب  27و 22نفر بودند .تشزیه و تحلیل با نراافزار  SPSSانشاا شد .سطح معناداری آزمون آماری 0/05
بود .تزریق وریدی با دوز اولیه  10میلیگرا بر کیلوگرا و نگهدارنده یک میلیگرا بر کیلوگرا بود .در تزریق موضعی نخست با یک گرا در 300
میلیلیتر و در پایان  500میلیگرا در  50میلیلیتر بود .معیار خونریزی حشم درن بود .از  49بیمار  22نفر ( )%44/9دارو را وریدی و  27نفر
( )55%/1موضعی گرفتند.
یافتهها  :ارتباط معناداری بین میزان خونریزی با نوع جراحی ( )p=0/48باسطح جراحی ( )p=0/48و میزان خونریزی کل ( )p=0/14به دست
نیامد .معیار خونریزی در گروه موضعی هنگاا عمل 563/89±367/48 :میلیلیتر پس از عمل 116/30±71/37 :میلیلیتر و میزان کل:
 680/19 394±/83میلیلیتر بود .در گروه وریدی :هنگاا عمل 496/64±296/84 :میلیلیتر پس از عمل 120±75/84 :میلیلیتر و کل:
 616/311±64/45میلیلیتر بود.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق اثربخشی تشویز موضعی را در مقایسه با تشویز وریدی تأیید نمیکند ولی میانگین خونریزی در استفاده موضعی از
ترانگزامیک اسید مشابه نوع تزریقی است.
واژههای کلیدی :تشویز داخل وریدی تشویز موضعی ترانگزامیک اسید فیوژن ستون فقرات خونریزی
دریافت مقاله 1 :ماه قبل از چاپ پذیرش مقاله 20 :روز قبل از چاپ

1دکتر حمید حصاری کیا2 ،دکتر علیرضا رحیم نیا3 ،دکتر غالمرضا فرزانگان4،دکتر موسی رضا انبارلوئی،
 1دکتر امین حمیدزاده خیاوی
 .1استادیار گروه ارتوپدی
 .2استاد و مدیر گروه ارتوپدی
 .3دانشد یار و مدددیر گددروه جراحددی م ددز و
اعصاب
 .4استادیار گروه جراحی م ز و اعصاب
 .1دانشآموخته جراحی مفاصل و استخوان
 .4 ،3 2، 1دانشکده پزشکی دانشگاه علوا
پزشکی بقیه اهلل (عج) تهران ایران.

نویسنده مسئول:
امین حمیدزاده خیاوی

مقدمه
امروزه تعداد جراحیهای ستون فقرات ( )spineدر حال افزایش است و میزان خونریزی در پیامدهای پس از جراحی
تأثیر دارد .از دست دادن خون که انتقال خون را ضروری میکند یکی از شایعترین عوارض جراحیهای بزرگ ستون
فقرات است( .)1هر چه خونریزی بیشتر باشد نیاز به تزریق خون بیشتر میشود و اثرات شدیدتری بر ارگانهای بدددن
میزان مایعات بدن سیستم ایمنی و میزان عفونت خواهد داشت .یکی از روشهای کنتددرل خددونریزی در عملهددای
جراحی انتخابی استفاده از عوامل ضدفیبرینولیتیک است و یکی از مد ؤثرترین داروهددای شددناخته شددده ترانکزامید ک
اسید 1است(.)2
عالقه اخیر به استفاده از ترانکزامیک اسید در بیماران دارای ترومای خونریزیدهنددده در جلددوگیری از مددرگ و میددر
بدون افزایش آشکار خطر حوادث ترومبوآمبولیک سودمند بوده است .حدسزده میشود که این سود بقا ممکن است
منتسب به یک اثر ضدالتهابی باشد تا یک اثر ضدفیبرینولیتیک(.)3
تحقیقدداتی نیدد ز در زمیندد ة اثربخشدد ی اسدد ید ترانکزامیدد ک در سددتون فقددرات انشدداا شددده اسددت در مطالعدد ة
 Viswanadha Arun-Kumarدر سال  2021بیان شد که در جراحد ی وسددیلهگذاری سددتون فقددرات ترانکزامید ک
وریدی به همان اندازة تشویز موضعی در کاهش از دست دادن خون هنگاا عمل مؤثر بددوده اسددت( .)12ایددن نخسددتین
مطالعهای بود که به جزئیات در مورد ایمند ی و اثربخشد ی در نفددوم موضددعی ترانکزامید ک در جراحد ی سددتون فقددرات
پرداخت و آن را یک روش مؤثر و امن برای کاهش از دست دادن خون هنگاا عمل دانست Zhencheng Xiong .در

Email:
drahkh2000@gmail.com
)1. tranexamic acid (TXA
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علیرضا رحیمنیا و همکاران

سال  2020در مطالعهای با عنوان «مقایسة اسید ترانکزامیک موضددعی
در جراحی ناهنشاری ستون فقرات» نتیشهگیری کرد که در طول عمددل
جراحی ناهنشدداری سددتون فقددرات مصددرف ورید دی ترانکزامید ک تددأثیر
معنیداری بددر کدداهش از دسددت دادن خددون و میددزان انتقددال خددون در
مقایسه با گروه موضعی ندارد( .)4با توجه به تشزیه و تحلید ل جمددعآوری
شده  PTو  APTTکاربرد وریدی و موضددعی ترانکزامید ک ممکددن اسددت
اثرات متفاوتی بر مسیر انعقدداد داشددته باشددد .در آینددده کارآزماییهددای
کنترل شده تصادفی ( 2)RCTsبا کیفیت بیشتری برای کشف دوز روش
و زمانبندی بهینه به منظور توصیه به استفاده گسددترده از ترانکزامید ک
در عمل جراحد ی سددتون فقددرات مددورد نید از اسددت Ketan Yerneni .و
همکاران در سال  2019به این نتیشه دست یافتند که تزریددق موضددعی
ترانکزامیک اسید از دست دادن خون بعددد از عمددل و مدددت بسددتری در
بیماران تحت عمل جراحی ستون فقددرات را بدده طددور مطلددوبی کدداهش
میدهد .با این حال برای تعیین قطعی دوزهای درمانی بهینه مورد نیاز
برای مدیریت خددونریزی و فارماکودینامید ک  TXAموضددعی در جراحد ی
ستون فقرات به مطالعات تصادفی کنترل شددده بیشددتری نید از خواهددد
بود(.)5
با توجه به افزایش روزافزون تعداد جراحیهددای  spineو تدداثیر کنتددرل
خونریزی بر پیامد و نتایج آنها به نظر میرسددد انشدداا مطالعدده در مددورد
اثرات کنترل خونریزی با روشهددای بیخطددر و ارزان تد أثیر عمیقد ی بددر
کیفیت عمل و زندگی بیماران پس از انشاا جراحی داشته باشد .واقعیت
این است که موفقیت استفاده از تشددویز موضددعی ترانکزامید ک اسد ید در
کاهش خونریزی پس از جراحی و کاهش نیاز به تزریق خددون زمیندده را
برای بررسی این دارو در رشتههای جراحی ستون فقددرات فددراهم کددرده
است(.)10
بنابراین تعیین پروتکل استفاده از ترانگزامیک داخل وریدددی و موضددعی
در بیماران جراحی ستون فقرات به منظور کاهش خونریزی پس از عمل
در راستای کاهش عددوارض و کدداهش هزینددههای درمددان و بسددتری در
بیمارستان به منظور ارتقددای اقتصدداد سددالمت ضددروری اسددت .در ایددن
مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ترانکزامیددک موضددعی
میتواند به اندازه نوع داخل وریدی در کنترل خونریزی پس از عمددل در
بیماران مؤثر باشد؟ و میزان خونریزی پس از عمل بیماران در هر کددداا
از روشهای تشویز موضعی و تزریقی چه تفاوتی دارند؟

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی گذشتهنگر بود .جامعه مورد مطالعدده
بیمارانی بودند که در یک مقطع زمانی شش ماهه در بیمارستان بقیهاهلل
(عج) تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفتدده بودنددد .دو گددروه 20
نفره به صورت تصادفی از میان بیماران برای عمل جراحی ستون فقرات
انتخاب شدند .بیماران نامزد جراحی انتخابی ستون فقرات در حددداقل 3
2. RCT: RandomIzed Controlled trials.

سطح وارد مطالعه شدند و بیمارانی که دارای اختالل خونریزی شناخته
شده یا پارگی دورا در زمان عمل بودند و زمان جراحی بیش از  3ساعت
طول کشیده بود از مطالعه خارج شدند .میزان تزریق به شرح زیر بود:

در گروه اول:
ترانزامیک اسید تزریقی بددا دوز بددارگیری  10میلیگددرا بددر کیلددوگرا و
متعاقب آن  1میلیگرا بر کیلوگرا در ساعت تشویز شد(.)8

در گروه دوم:
یک گرا ترانکزامیک اسددید در  300میلیلیتددر محلددول اسددتریل نرمددال
سالین رقیق شد تا محلول مورد نیاز تهیه شود.
برای پک کردن محیط عمل از گازهای آغشددته بدده ترانکزامیددک اسددید
استفاده شد .پس از تکمیل کار و قبل از ادامة سایر مراحل (المینکتومی
و وسیلهگذاری) مایع داخل زخم ریخته شد و  5دقیقدده صددبر کددردیم و
سپس بقیه مراحل ادامه یافت.
زخم جراحی قبل از بستن با  500میلیگرا ترانکزامیددک اسددید رقید ق
شده در  50میلیلیتر نرمال سالین به مدت  2تا  5دقیقه شسته شد.

برای محاسبه میزان خونریزی به صورت زیر عمل شد:
برای اندازهگیری خونریزی هنگاا عمل :گازهای خددونی وزن شددد و وزن
خشک گازها را کم کردیم و و سپس به حشددم خددون در مددرف مکنددده
(پس از کسر حشم مایعات مصرفی) اضافه کردیم تا خونریزی حین عمل
به دست آید.
برای اندازهگیری خونریزی پس از عمل :پس از  6سدداعت درن خددارج و
میزان خون داخل درن ثبت شد .بدیهی بود که در صددورت تخلید ة درن
مقادیر آن به عدد ثبت شده اضافه میشد تددا میددزان خددونریزی پددس از
عمل به دست آید(.)7

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود.
تشزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرا افزار آمدداری  SPSSنسددخه 24
انشاا شددد .بددرای مت یرهددای کمد ی میددانگین و انحددراف معید ار و بددرای
مت یرهای کمّی فراوانی و درصد فراوانی در نظر گرفته شد آزمون آماری
و سطح معناداری آنها  0/05بود.

نتایج
 بیماران شرکتکننده در این طرح  49نفر بودند که  22نفددر ()%44/9در گروه تشویز وریدی و  27نفر ( )%55/1در گروه تشویز موضددعی قددرار
گرفتند .از کل شرکتکنندگان  19مرد بودند و  30نفر را زنان تشددکیل
میدادند (جدول .)1
 تشزیه و تحلیل بر اساس سن به تفکیک نوع تزریق (گروه یک و گروهدو) :اختالف معناداری مشاهده نشددد (ضددریب همبسددتگی اسددپیرمن بددا
توجه به نبودن توزیع نرمال به کار گرفته شد).
 ارتباط بین جنسیت و سن و انواع میزان خونریزی (حین بعد و کددل):تنها بین جنس و خونریزی بعد از عمل ارتباط معناداری به دسددت آمددد
()p =0/047
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 بیماران مبتال به دیابت در این طرح  9نفر بودند کدده  5نفددر در گددروهتشویز وریدی و  4نفددر در گددروه تشددویز موضددعی قددرار گرفتنددد .از کددل
جمعید ت بیمدداران  40نفددر ( ) %81/6سددابقة دیابددت نداشددتند و  9نفددر
( )18%/4مبتال به دیابت بودند.

معناداری بین گروههددای موضددعی و ورید دی بددا نددوع جراحد ی و میددزان
خونریزی به دست نیامد (.)p =0/48
جدول  -3فراوانی وسعت جراحی
در گروههای تجویز موضعی و وریدی

جدول  -1فراوانی جنسیتی

نوع تشویز

در گروههای تجویز موضعی و وریدی
نوع تشویز

داخل
وریدی

جنسیت

فراوانی
(نفر)

درصد

درصد
معتبر

مذکر

12

54/5

54/5

مونث

10

45/5

45/5

22

100

100

مذکر

7

25/9

25/9

مونث

20

74/1

74/1

27

100

100

کل

داخل
وریدی

نوع
جراحی

فراوانی

درصد

درصد
معتبر

 3لول

 10نفر

45/5

45/5

 4لول

 7نفر

31/8

31/8

 5لول

 2نفر

9/1

9/1

 6لول

 3نفر

13/6

13/6

 22نفر

100

100

 3لول

 14نفر

51/9

51/9

 4لول

 12نفر

44/4

44/4

 5لول

 1نفر

3/7

3/7

 27نفر

100

100

کل
موضعی
کل

موضعی

کل

با توجه به مقادیر به دست آمده ارتباط معناداری بین گروههای موضعی
و وریدی مبتال و غیرمبتال به دیابت و میزان خددونریزی بد ه دسددت آمددد
(.)p =0/04
با توجه به مقادیر به دست آمده ارتباط معناداری بین گروههای موضعی
و وریدی مبتال و غیرمبتال به پرفشاریخون و میزان خونریزی به دسددت
نیامد (.)p =0/9
جدول  -2توزیع نوع جراحی
در گروههای تجویز موضعی و وریدی

نوع
جراحی
کل

داخل
وریدی

موضعی

مشموع

درصد
مشموع

وسیله گذاری

18نفر

 24نفر

 42نفر

85/71

المینکتومی

 4نفر

 3نفر

 7نفر

14/29

 22نفر

 27نفر

 49نفر

100

بیشتر بیماران در این گروه عمل جراحی وسیلهگذاری در ستون فقددرات
را تشربه کردند (جدول  .)2با توجه به مقددادیر بدده دسددت آمددده ارتبدداط

با توجه به مقادیر به دست آمده ارتباط معناداری بین گروههای موضعی
و وریدی با وسعت جراحی (جدول  )3و میزان خونریزی حد ین بعددد از
جراحی و خونریزی کل به دست نیامد p =0/79 p =0/48( .و (p 0/48
= ).
بر اساس مقایسة مقادیر به دست آمده در میزان خونریزی حین پس از
عمل و میزان کل خونریزی بد ین گروههددای موضددعی و ورید دی ارتبدداط
معناداری به دست نیامد (( )p =0/14جدول .)4

ارتباط بین مدت زمان جراحی و میزان خونریزی:
مدت زمان جراحی با خونریزی حین عمل و میزان کل خونریزی ارتباط
داشت.
با توجه به نوع توزیع آزمون همبستگیها انشاا شده است .همددان طددور
که مالحظه میکنید در گروه تزریق داخل وریدی ارتباط معناداری بین
مدت زمان جراحی با خونریزی حین عمل و خددونریزی کددل بد ه دسددت
آمده است .البته در نوع موضعی ارتباط معناداری بین مدت زمان عمددل
جراحی و خونریزی بعد از عمل به دست نیامد.

بحث و نتیجه گیری
اگرچه در مقایسه بددا پیامدددهای عملکددردی بیمددارانی کدده ترانکزامید ک
دریافت میکنند با بیمارانی که آنرا دریافت نمیکننددد دادههددای اندددکی
وجود دارد اما استفاده از ترانکزامیک اسید میتواند منشر به صرفهجویی
قابلتوجهی در هزینه در ارتباط با کاهش انتقال خون عوارض مربوط به
انتقال خون و طول اقامت در بیمارستان شود .تحقیقات آینده متکی بددر
دانش فعلی اثربخشد ی ترانکزامید ک اسد ید در اعمددال جراحد ی تعددوی
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علیرضا رحیمنیا و همکاران

جدول  -4ارتباط میزان خونریزی
در گروههای تجویز موضعی و وریدی
خونریزی حین
عمل

خونریزی بعد از
عمل

خونریزی کل

 22نفر

 22نفر

 22نفر

متوسط

496/64
(میلیلیتر)

120
(میلیلیتر)

616/64
(میلیلیتر)

انحراف معیار

269/84
(میلیلیتر)

75/85
(میلیلیتر)

311/45
(میلیلیتر)

 27نفر

 27نفر

 27نفر

متوسط

563/89
(میلیلیتر)

116/39
(میلیلیتر)

680/19
(میلیلیتر)

انحراف معیار

376/48
(میلیلیتر)

71/37
(میلیلیتر)

394/8
(میلیلیتر)

نوع تشویز
تعداد
داخل وریدی

مؤلفه های نرمال

تعداد
موضعی

مولفه های نرمال

مفصل و جراحیهای پیچیده ستون فقرات خواهد بود و به کاهش مدت
زمان بستری و در نتیشه کاهش هزینددههای بهداشددت و درمددان خواهددد
انشامید(.)9
بر اساس مقایسة مقادیر به دست آمده در مطالعة ما در میزان خونریزی
حین پس از عمل و میددزان کددل خددونریزی بد ین گروههددای موضددعی و
وریدی ارتباط معناداری به دست نیامد ( .)p =0/014این مقایسه نشددان
میدهددد تشددویز موضددعی بدده اندددازة تشددویز ورید دی مدد ؤثر اسددت .در
جراحیهددای نخدداعی مصددرف  TXAدر ابتدددای فرآینددد باعددث کدداهش
خونریزی جراحی در حین عمددل جراحد ی و در  24سدداعت اول پددس از
عمل جراحی میشود .با توجه به عددوارض احتمددالی ایددن تشددویز بددرای
بیماران با هموگلوبین کمتر از  12گرا در دسیلیتر پیشددنهاد میشددود.
مطالعددات آینددده بددرای دسددتیابی بدده مزاید ا و معاید ب کدداربرد  TXAدر
جراحیهای ستون فقرات مورد نید از اسددت( .)10اید ن تحقید ق یافتددههای
تحقیق ما را تأیید میکند ولی برای نتیشددهگیری مطالعددات بیشددتری را
توصیه میکند.
ترانکزامیک اسید به طور قابلتوجهی نید از بدده انتقددال خددون را کدداهش
نمیدهد اما به طور قابلتوجهی در کاهش از دست دادن خددون حددوالی
زمان عمل در بزرگساالن تحت عمل جراحی ستون فقرات عمددده مد ؤثر
است(.)11
 Weera Sudprasertدر سال  2019در پژوهشی ترانکزامیددک اسددید
موضعی را دربیماران دچددار ترومددای سددتون فقددرات توراکولومبددار بددرای
خونریزی پس از عمل جراحی در مشموع  57بیمار مددورد بررسد ی قددرار
داد .با این تفاوت که محلول حدداوی  1گددرا ترانکزامید ک پددس از بسددته
شدن فاسیای نخاعی از طریق لوله درن به محل عمل جراحی اعمال شد

و سپس درن به مدت  2ساعت با گیره بسته شد .مطالعه نشددان داد کدده
استفاده از این دارو به میزان  1گرا تشددویز موضددعی در مددوارد ترومددای
نخاعی قفسه سینه و کمر به طور مؤثری خونریزی پد س از عمددل را بدده
حداقل میرساند که این با توجه به حشم کل درن تعیددین شددد( .)12اید ن
مطالعه فقط نوع موضعی را تحت بررسی قددرار داده بددود ولد ی نتد ایج آن
یافتههای ما را تأیید میکنند .در مطالعة ما حشم خونریزی پس از عمل:
116/71±30/37میلیلیتر بود که این خیلی کمتر از مطالعة یاد شددده و
احتماالً به خاطر انتخاب بیماران ترومایی بود.
ارتباط بین نوع و میزان خونریزی در گروههای تشویز موضعی و ورید دی
با توجه به مقادیر به دست آمده ارتباط معناداری بین گروههای موضعی
و وریدی با نوع جراحی (وسیلهگذاری و المینکتومی) و میزان خونریزی
به دست نیامد ( )p=0/48که نشاندهندة مد ؤثر بددودن تشددویز موضددعی
ترانکزامیک اسید در کاهش از دست دادن خون در اعمال جراحی است.
این یافته منطبددق بددود بددا یافتددههای تحقیقد ی آقددای  Kumarدر سددال
 2021که نشان داد در جراحی وسیلهگذاری ستون فقرات ترانکزامیک
اسید وریدی و موضعی به یددک اندددازه در کدداهش از دسددت دادن خددون
داخل عمل مؤثر بودند.
ترانکزامیک وریدی یک عامل موثر در کاهش خونریزی جراحد ی سددتون
فقرات است  .کاربرد موضعی  TXAدر جراحی اثر هموستاتیک مشددابهی
را نشان می دهد و به طور بالقوه ایمنی آن در مقایسدده بددا  TXAداخددل
وریدی بهتر است .برای جراحیهددای سددتون فقددرات مقدداالت در مددورد
استفاده محلی  TXAکمیاب اما نویدبخش است .یافتههای اید ن مطالعدده
زمینه را برای تحقیقات بیشتر بدداز میکنددد چددون کدده اثربخشد ی TXA
موضعی باید در روشهای پیچیده ستون فقرات مورد مطالعه قرار گید رد
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و حتی انتظار مد یرود از دسددت دادن خددون بیشددتر باشددد .بنددابراین در
مواردی که از دست دادن خون قابلتوجهی در محل جراحی پیش بینی
میشود تحقیقات بالینی بیشتر بدده عنددوان ید ک گزیند ة بددالینی در نظددر
گرفتدده میشددود( .)13در اید ن مطالعدده علد یرغم نشددان دادن اثربخشد ی
ترانکزامیک اسید داخل وریدی کمبود تحقیق در مورد تشویز موضعی و
نویدبخش بودن آینده آن همچنان نیاز بدده تحقیقددات بیشددتر احسدداس
میشددود کدده در جسددتشوی مددا نید ز مشددهود بددود .در مطالعد ة مددا هددم
ترانکزامیک موضعی به اندازه تزریق داخل وریدی آن مؤثر بود.
در طددول عمددل جراحد ی ناهنشدداری سددتون فقددرات مصددرف وریدد دی
ترانکزامیک اسید تددأثیر معند یداری بددر کدداهش از دسددت دادن خددون و
میزان انتقال خون در مقایسه با گروه موضعی نداشت .با توجه به تشزیه
و تحلیل جمعآوری شده کاربرد وریدی و موضعی ترانکزامید ک ممکددن
است اثددرات متفدداوتی بددر مسد یر انعقدداد داشددته باشد ند .کارآزماییهددای
کنترلشددده تصددادفی بددا کیفیدد ت بیشددتر بددرای کشددف دوز روش و
زمانبندی مطلوب به منظور استفاده گسترده ترانکزامیک اسید در عمل
جراحی ستون فقرات مورد نیاز اسددت( .)5جمددعآوری اطالعددات از شددش
مطالعة کنترلشده تصادفی تأثیر موضعی و ورید دی را یکسددان ارزید ابی
میکند که با یافتههای ما مطابقت دارد.
 Zakk Walterscheid1در سال  2017نشان داد که ترانکزامیک اسید
به طور گستردهای برای کاهش از دست دادن خون و میزان انتقال خون
در جراحی ستون فقرات پذیرفته شده است( .)9دو نوع وریدی و موضعی
کدداهش  3EBLو کدداهش نددرت انتقددال خددون را نشددان دادهانددد .اخیدد راً
ترانکزامیک اسید خوراکی نیددز مطددرح شددده کدده نشددان داده اسددت کدده
اثربخشی مشابهی با تشویز وریدی و موضددعی دارد .در جراحد ی سددتون
فقرات  TXAعمدتاً به صورت وریدی تشویز میشود که احتماالً به دلیل
توانایی باالی آن در ارائه سطوح درمانی در چنین سطح وسیعی از زخددم
است .زمانی که اقدامات پیشگیرانه دارویی و/یا مکددانیکی  4VTEپددس از
جراحی تعوی کامددل مفصددل انشدداا میشددود خطددر افددزایش حددوادث
ترومبوآمبولیک در نتیشةه درمان  TXAاز نظر بالینی مهم نیست .با این
حال برخی از معیارهای خروج رایج زیرمشموعهای از بیماران پرخطر را
حذف کردهاند که در آنها استفاده از  TXAدر آرتروپالستی کامل مفصل
به طور مؤثر مورد مطالعه قرار نگرفته است .به طور مشابه مقاالت ثبددت
شده در بدنة متون راجع به  TXAدر جراحی های سددتون فقددرات هنددوز
برای ادعای قطعی در مورد خطرات  5DVTو  6PEکافی نیست.اسددتفاده
از ترانکزامیک میتواند منشر به صرفهجویی قابددلتوجهی در هزینددههای
مرتبط با کاهش انتقال خون عوارض مربوط بدده انتقددال خددون و طددول
اقامت در بیمارستان بشود .هر چنددد در مقایسدده پیامدددهای عملکددردی
بیمارانی که ترانکزامیک دریافت میکنند با بیمددارانی کدده آنددرا دریافددت
نمیکنند دادههای اندکی وجود دارد .تحقیقات آینده بر روی بدنة فعلی
3.EBL: Excessive Blood Loss.
4 VTE: Venous Thromboembolism.
5. DVT: Deep Vein Thrombosis.
6 PE: Pulmonary Embolism.

دانش در مورد اثربخشی ترانکزامیک در اعمال جراحی تعددوی مفصددل
کامل و پیچیدة ستون فقرات ساخته خواهد شد و به روشنگری در مورد
کاهش مدت زمان بسددتری و در نتیشدده کدداهش هزینددههای بهداشددت و
درمان ادامه خواهد داد( .)9اگر چه این تحقیق هر دو نوع تشویز تزریقد ی
و وریدی را تأیید میکنددد و گزیند ة خددوراکی را نید ز پیشددنهاد میکنددد.
همچنین بحث عوارض را مطرح میکند و عدا وجود پیشد ینة کددافی در
بحث پیامدهای عملکردی را عنوان میکند و در مشموع به این نتیشدده
میرسد که بهتر است دارو تشویز شود و باز مثل مطالعات دیگر تحقید ق
بیشتری را خواستار شده است.
در پژوهش  xueو همکاران یافتهها حاکی از آن بددود کدده ترانکزامیددک
اسید وریدی یک عامل خونریزی دهندة مؤثر در جراحی سددتون فقددرات
اسددت .اسددتفاده از ترانکزامیددک اسددید موضددعی در جراحد ی اثربخشد ی
هموستاتیک مشابه و ایمنی بالقوه بهبود یافته در مقایسه با ترانکزامیددک
اسید ورید دی دارد .بددرای جراحد ی سددتون فقددرات مقدداالت مربددوط بدده
ترانکزامیک اسید موضعی کم ولددی امددا امیدوارکننددده اسددت .تحقیقددات
بالینی بیشتر توصیه میشود و به عنوان یک گزینه بالینی در مواردی که
پیش بینی میشود از دست دادن خون قابل توجهی در سددایت جراحد ی
باشد در نظر گرفته میشود( .)13اگرچه این تحقیق یافتههای ما را تأیید
میکند و چندین مطالعه را تحت ارزید ابی قددرار داده اسددت لددیکن بددرای
تشویز موضعی با کمبود متون روبرو بوده است که مشابه مشددکل مددا در
تحقیق خودمان بود.
میزان خونریزی در گروه تشویز موضعی شددامل حد ین عمددل±563/89 :
 367/48میلیلیتر پس از عمددل 71/37±116/30 :میلیلیتددر و میددزان
کل خونریزی 394/83 ±680/19 :میلیلیتر گزارش شد .در گروه تشویز
وریدی شامل :حین عمل 296/84 ±496/64 :میلیلیتر پددس از عمددل:
 75/120±84میلیلیتددر و میددزان کددل خددونریزی311/45±616/64 :
میلیلیتر گزارش شد .نتایج حاصله فرضیة مؤثرتر بودن تشددویز موضددعی
را نسبت به تشویز وریدی تأیید نمیکند ولی این نتیشه حاصل شد کدده
میزان متوسط خونریزی در استفادة موضعی ترانگزامیک اسید مشابه نوع
تزریقی است ضمن اینکه عوارض در تشویز موضعی کمتر خواهد بود.
یافتددههای مددا از نظددر تد أثیر تشددویز موضددعی و ورید دی بددا یافتددههای
 Jianjiang Liدر سال  2020مشابهت داشددتند .بددرای گددروه ترکیبد ی
گروه  IVگروه موضددعی و گددروه شدداهد بدده ترتید ب 143/60±635/49
 186/1225±25/11 901/901±25/11 892/892±85/62میلیلیتر
بود( .)4در این تحقیق میزان کل خونریزی در گروههای مختلددف حسدداب
شده بود و به تفکیک در حین پس از عمددل و خددونریزی کددل محاسددبه
نشده بود .میزان کل خونریزی در رویکرد موضعی و رویکرد وریدی اید ن
مطالعه بیشتر از میزانهای به دست آمده در تحقیق ما بود که احتمدداال
به خاطر وجود بیماران باالی  60سال در این بررسی بود کدده بددا فید وژن
کمری  2سطحی عمل شده بودند .این در حالی بود کدده میددزان کدداربرد
ترانکزامیک اسید موضعی آنها یک گرا بیشددتر و میددزان آن بدده  2گددرا
افزایش یافته بود.
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در مقایسة میزان حشم خددونریزی گروههددای تشددویز موضددعی و تشددویز
وریدی بر اساس مدت زمان جراحی بددا توجدده بدده نددوع توزید ع آزمددون
 در گددروه تزرید ق داخددل ورید دی ارتبدداط.همبستگیها انشاا شده است
معناداری بین مدت زمان جراحی با خونریزی حین عمل و خونریزی کل
 البته در نوع موضعی ارتباط معندداداری بد ین مدددت زمددان.به دست آمد
 در جسددتشویهای.عمل جراحی و خونریزی بعد از عمل به دست نیامد
ما تحقیقی که به طور خاص این مت یر را تحت بررسی خاص قرار دهد
پیدا نشد و فقط به طور کلی عنوان شده بود کدده در عملهددای جراحد ی
.طوالنی خونریزی بیشتری خواهیم داشت
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