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 هادر عمل جراحی سزارین با انتی فيبرینوليتيک کاهش ميزان خونریزی

 2، طاهره وفايي نژاد1*صنم مرادان

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ،دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران. 1

پيشگيري جهت كاهش حجم خون از دست استفاده از ترن اگزاميک اسيد در رشته زنان مامايي به عنوان درمان خونريزي هاي بعد از زايمان يا  مقدمه و هدف:
 رفته حين عمل و بعد از آن در برخي مطالعات گزارش و يکي از موارد كاربرد آن استفاده از ان قبل از عمل سزارين مي باشد.

 Pub Med, Scienceيک جستجوي سيستماتيک الکترونيکي بر روي مقاالت و مطالعات موجود در سايتهاي علمي معتبر شامل  مواد و روش ها:

Direct, Scopus, به منظور بررسي مطالعات موجود در رابطه با استفاده از ترن اگزاميک اسيد به عنوان پيشگيري از خونريزي حين عمل و بعد از آن
صورت پروفيالكسي كه ب انياز دست دادن خون حين سزارين در بيمار انجام شد. سپس آناليز بر روي مطالعات كلينيکي تصادفي كنترل شده از نظر بررسي ميزان

 از ترن اگزاميک اسيد استفاده كرده بودند انجام شد.
شد كه در همه اين مطالعات 2013تا  4004مطالعه تصادفي كنترل شده دو سويه كور منتشر شده از سال 10جستجوي الکترونيکي منجر به يافتن  يافته ها:

هش ميزان خونريزي حين و بعد از عمل سزارين مورد استفاده قرار گرفته بود. در اين مطالعات ترن اگزاميک اسيد به عنوان يک داروي پيشگيري جهت كا
مورد به عنوان گروه كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. دوز مصرفي ترن اگزاميک اسيد در مطالعات  1269بيمار در گروه مورد مطالعه در مقابل  1156"مجموعا

حي و در برخي از آنها با دوز ده ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق داخل وريدي درست قبل از عمل فوق از نيم تا يک گرم قبل از جرا
عه نه مطال سزارين بود. كاهش ميزان خونريزي حين سزارين در همه ده مطالعه فوق ديده شد و كاهش ميزان خونريزي بعد از سزارين بجز در يک مطالعه در

د. در نه مطالعه هيچگونه عارضه جانبي خاصي بدنبال مصرف اين دارو ذكر نشد و فقط در يک مطالعه عوارض خفيف دارو كه آن هم گذرا و ديگر اثبات ش
 موقتي بود ذكر شد. نياز كمتر به مصرف داروهاي منقبض كننده رحم مثل اكسي توسين بعد از عمل در دو مطالعه از ده مطالعه گزارش شد.

در برخي از مطالعات ثابت شده و به نظر مي رسد  ثر ترن اگزاميک اسيد به عنوان يک روش پيشگيري در كاهش ميزان خونريزي بعد از سزارينا نتيجه گيري:
ده رش نشيوي گزاكه اين دارو يک داروي موثر و بدون عارضه در دوران بارداري باشد. در هيچکدام از مطالعات تا كنون عارضه ترومبوز عروقي و يا آمبولي ر

 است
 كلمات كليدي: انتي فيبرينوليتيک، سزارين، خونريزي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

