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مقالة کوتاه

بررسی تأثیر ترانگزامیک اسید بر میزان اتالف خون در جراحیهای ارتوگناتیک
*3

سيد حسيه مرتضوی ،1حميد حمدزاده ،2سارا افشاریويا

خالصه
مقدمه :دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ ( )Tranexamic acidتا ّذف واّؼ هیشاى اتالف خَى در جزاحیّای هختلف تِ
وار تزدُ هیؽَد .تحمیك حاضز تا ّذف تزرعی تأحیز ایي دارٍ در واّؼ همادیز اتالف خَى در تیواراى تحت
ػول جزاحی ارتَگٌاتیه اًجام ؽذ.
روش :در ایي وارآسهایی تالیٌی تصادفی ٍ وٌتزل ؽذُ آیٌذًُگز ،دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ تا دٍس  20هیلیگزم تز
ویلَگزم تالفاصلِ لثل اس ػول جزاحی تِ  24تیوار داٍطلة ػول جزاحی ارتَگٌاتیه تشریك ؽذ ٍ در  24تیوتار
گزٍُ ؽاّذ ًیش اس ًزهال عالیي اعتفادُ گزدیذ .تیواراى تز اعاط پزٍتىل اعتاًذارد هَرد جزاحتی لتزار گزفتٌتذ.
همذار ّوَگلَتیي ٍ عطح ّواتَوزی خَى تیواراى لثل ٍ تؼذ اس ػول جزاحی اًذاسُگیزی ؽذ ٍ حجتن اتتالف
خَى ًیش اس رٍی همادیز ایي ؽاخصّا هَرد هحاعثِ لزار گزف .
يافتهها :هیشاى اتالف خَى در تیواراى گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽاّذ تز اعاط همادیز ّوَگلَتیي خَى لثل ٍ تؼذ اس ػوتل
جزاحی تِ تزتیة  1024/00 ± 75/41 ٍ 693/65 ± 81/24هیلیلیتز ٍ تز اعاط عطح ّواتَوزی خَى لثل ٍ تؼذ
اس ػول جزاحی تِ تزتیة  1052/00 ± 48/54 ٍ 660/93 ± 62/78هیلیلیتز تزآٍرد گزدیذ .واّؼ هؼٌیداری اس
ًظز همادیز اتالف خَى در گزٍُ هذاخلِ در همایغِ تا گزٍُ ؽاّذ تزای ّز دٍ هتغیز (ّوَگلَتیي ٍ ّواتَوزی
خَى) هؾاّذُ ؽذ (.)P > 0/001
نتیجهگیری :تجَیش دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ تا دٍس  20هیلیگزم تز ویلَگزم لثل اس اػوال جزاحی ارتَگٌاتیته،
هیتَاًذ همادیز اتالف خَى تیواراى را تِ صَرت آؽىاری واّؼ دّذ.
واژههای كلیدی :ارتَگٌاتیه ،اتالف خَى ،تزاًگشاهیه اعیذ
 -1استاد ،گروه جراحي دهان و فک و صورت ،داوشكده دودانپسشكي ،داوشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران ،تهران ،ایران  -2استتادیار ،گتروه جراحتي دهتان و فتک و صتورت ،داوشتكده
دودانپسشكي ،داوشگاه علوم پسشكي قسویه ،قسویه ،ایران  -3داوشجوی دودانپسشكي ،داوشكده دودانپسشكي ،داوشگاه علوم پسشكي قسویه ،قسویه ،ایران
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الكتزونيكs.afshari64@yahoo.com :
دريافت مقاله1313/8/11 :

دريافت مقاله اصالح شده1314/3/6 :

پذيزش مقاله1314/3/22 :
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روش بررسی
ایي تحمیك تِ صَرت وارآسهایی تالیٌی تصادفی وٌتزل
ؽذُ ٍ آیٌذًُگز تز رٍی  24تیوار اعتفادُ وٌٌتذُ اس دارٍی
تزاًگشاهیه اعیذ (گزٍُ هذاخلِ) ٍ  24تیوار دریاف وٌٌذُ
ًزهال عالیي (گزٍُ ؽاّذ) اًجام گزدیذ .افزاد هَرد هطالؼتِ
هتماضی جزاحی ارتَگٌاتیه ٍ داٍطلة جزاحی دٍ فىتی
تتِ رٍػ Lefort I ٍ )Sagittal splitting ramus osteotomy( SSRO
تَدًذّ .وگی تیواراى اس ًظز عالهتی در والط  Iطثمِتٌذی
اًجوي هتخصصتیي تیَْؽتی آهزیىتا ( American Society of
 )Anesthesiologistsلزار گزفتٌذ ( .)11در صَرتی وِ ًوًَِّا
داٍطلة ػول جزاحی جٌیَپالعتی تَدًذ یا اػوال جزاحتی
فه در حذ  Lefort III ٍ Lefort IIتزای آىّا تجَیش هیگزدیذ،
اس تحمیتتك حتتذف هتتیؽتتذًذّ .وچٌتتیي ،تیوتتاراى دارای
تیواریّای اعتخَاى ،ؽتىاف وتام ٍ لتة ،عتٌذرمّتای
وزاًیَفاؽیال ،جزاحیّای هفصتل گیجگتاّی -فىتی یتا
دریاف وٌٌذُ پیًَذ اعتخَاى اس تحمیك وٌار گذاؽتِ ؽذًذ.
تؼذ اس تْیِ تاریخچِ ٍ هؼایٌتات تتالیٌیً ،وًَتِ ختَى
تیواراى تْیِ ٍ آسهتایؼّتای السم =Complete blood ( CBC
Partial thromboplastin ( PTT ،)Prothrombin time( PT ،)count
 <)International normalized ratio( INR ٍ )timeتزای آًاى اًجتام
گزدیذ .تزای تیواراى تِ صَرت تصادفی ٍ تالفاصلِ لثل اس
ػول جزاحی ،اس  20هیلیلیتز دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ (20
هیلیگزم تز ویلَگزم) در گزٍُ هذاخلِ یا ًزهال عالیي 0/9
درصذ در گزٍُ ؽاّذ اعتفادُ ؽذ .تجتَیش ّتز دٍ دارٍ تتا
اعتفادُ اس یه عیغتن وذتٌذی هؾخص صَرت گزفت ٍ
تین جزاحی ٍ خَد تیوار اس ًَع دارٍی تِ وار رفتِ اطالػی
ًذاؽتٌذ ( .)Blindتزای ایي هٌظَر ،دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ
تَعط یه جزا آهادُعاسی ؽذ ٍ جْ تشریك تِ تیوتار
در اختیار هتخصص تیَْؽی لزار گزف .
تِ هٌظَر تزلزاری ّوَعتتاس تْتز ،دارٍّای تتیحتظ
وٌٌذُ ٍ ري فؾار هَضؼی ،الىتزٍوَتز ٍ په هزطتَب

مقدمه
اهزٍسُ ػول جزاحی ارتَگٌاتیه یته رٍػ درهتاًی
پذیزفتِ ؽتذُ ٍ ایوتي جْت تصتحیح ًاٌّجتاریّتای
دًتَفاؽیال تِ ؽوار هیرٍد وِ طثك اعتتاًذاردّای هَجتَد
جزاحی ٍ تیَْؽی ،درهاى تیخطزی هحغَب هتیؽتَد ٍ
ًتایج لاتل لثَلی تِ ّوزاُ دارد .تِ دلیل پز ػزٍق تَدى ًاحیِ
اٍرٍفاؽیال ( ،)Orofacialدیذ ون جتزا در حتیي ػوتل ٍ
درگیز تَدى تاف عخ ٍ ًزم (ّتز دٍ) در ایتي ًاحیتِ،
اتالف خَى ( )Blood lossلاتل تَجْی در طی ػول جزاحی
ارتَگٌاتیه رخ هیدّذ ( .)1 ،2تِ هٌظَر وتاّؼ اتتالف
خَى ،الذاهاتی ّوچَى تیَْؽی تتا وتاّؼ فؾتار ختَى
( ،)Hypotensiveرلیكعاسی خَى ( ،)Hemodilutionاعتتفادُ اس
دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ ( ٍ )Tranexamic acidاًتمتال ختَى
اتَلَي در جزاحیّای تتا احتوتال ختًَزیشی صتَرت
هیگیزد (.)3
دارٍی تزاًگشاهیتته اعتتیذ ،آهیٌَاعتتیذی صتتٌاػی
( )Syntheticاع وتِ ضتوي جلتَگیزی اس فیثزیٌتَلیش ٍ
پیؾگیزی اس تثذیل پالعویٌَصى تِ پالعویي ،تاػتج حثتات
فیثزیي ٍ در ًْای واّؼ اتالف خَى در جزاحتیّتای
هختلف هیؽَد .تاوٌَى وارتزد تزاًگشاهیه اعیذ تِ هٌظَر
واّؼ اتالف ختَى در جزاحتیّتای هختلتف اس جولتِ
آرتزٍپالعتی ساًَ ( ،)4 ،5عتَى فمزات ( ٍ )6للة ( )7تِ
وار رفتِ اع ّ .وچٌیي ،اعتفادُ اس تزاًگشاهیه اعتیذ تتِ
صَرت هَضؼی در جلتَگیزی اس ختًَزیشی در تیوتاراى
تح اػوال جزاحی دّاى تَصیِ ؽذُ اع (.)8-10
تِ دلیل اّوی هَضَع ٍ هطالؼات اًذن در ایي سهیٌِ،
تحمیك حاضز تا ّذف تؼییي تأحیز دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ
تز هیشاى اتالف ختَى در تیوتاراى تحت ػوتل جزاحتی
ارتَگٌاتیه هزاجؼِ وٌٌذُ تِ تیوارعتاى طالماًی در همایغِ
تا گزٍُ ؽاّذ در عال تحصیلی  1388-89اًجام ؽذ.
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تزای هحاعثِ همادیز اتتالف ختَى اس طزیتك عتطَ
ّواتَوزی ًیش اس فزهَلّای سیز اعتفادُ گزدیذ:
RBCL ; BV × )HCTPre-HCTpost( + 320t
=CBL ; RBCL  <)HCTper + HCTpost(  2
وِ در ایي راتطِ )Red blood cell loss( RBCL ،علَلّای
لزهش خًَی اس دعت رفتتِ BV ،حجتن ختَى هؼتادل 70
هیلیلیتز تز ویلَگزم تزای هزداى ٍ  65هیلیلیتز تز ویلَگزم
تزای سًاى HCTPre ،عتطح ّواتَوزیت لثتل اس ػوتل ٍ
 HCTpostعطح ّواتَوزی تؼذ اس ػول تَد.

هَضؼی تزای تیواراى هَرد اعتفادُ لزار گزف  .دهای تذى ٍ
تؼادل هایؼات تِ طَر دلیك تَعط عزٍیظ تیَْؽی وٌتزل
ؽذ .ػالٍُ تز ایيً ،وًَِّای خًَی تیواراى در هذت سهتاى
 48 ٍ 24عاػ تؼذ اس جزاحی تزای اًجام آسهتایؼّتای
 PTT ٍ PT ،CBCجوغآٍری ؽذ.
پٌیعیلیي ،دگشاهتاسٍى ٍ عایز دارٍّای تِ وار رفتِ در
تیواراى تِ صَرت داخل رگی ٍ لثتل اس جزاحتی تشریتك
گزدیذ ٍ در صَرت ٍجتَد حغاعتی تتِ پٌتیعتیلیي،
ولیٌذاهایغیي هَرد اعتفادُ لزار گزف  .اػوال جزاحی تتِ
Supine
صَرت تیوی ارایِ ؽذ ٍ ّوِ تیوتاراى در ٍضتؼی
(طاقتاس) (دهای  15درجِ عاًتیگزاد) تح ػول جزاحی
لزار گزفتٌذ .جزاحیّا در ؽزایط تیَْؽی تتا فؾتار ختَى
طثیؼتی ( )Normotensiveتتا هتَعتط وتاّؼ فؾتار ختتَى
(( )Hypotensiveفؾار هتَعط ؽتزیاًی  7/5-8/5هیلتیهتتز
تتاال ( Head
جیَُ) ٍ در ٍضؼی طاقتاس ٍ عز تتِ عتو
 )elevationاًجام گزف .
ؽاخصّای سهاى جزاحی ،هیشاى اًتمال فتزآٍردُّتای
خًَی ،هیشاى ّوَگلَتیي لثل ٍ تؼذ اس درهتاى تتِ ّوتزاُ
عطَ ّواتَوزی تیواراى لثل ٍ تؼتذ اس جزاحتی حثت
گزدیذ .هیشاى اتالف خَى تا هحاعثِ تفاٍت ّوَگلتَتیي ٍ
همادیز ّواتَوزی خَى تزآٍرد ؽذ.
تزای هحاعثِ همادیز اتالف خَى (Calculated blood loss
یا  )CBLاس طزیك هیشاى ّوَگلتَتیي اس راتطتِّتای سیتز
اعتفادُ ؽذ (.)12 ،13
=تؼذاد ٍاحذّای  PCتشریك ؽذُ< HbLoss ; HbPre-HbPost + t
(CBL ; BV × )Hbloss  Hbper
وِ در آى HbLoss ،هیشاى ّوَگلَتیي اس دع رفتِHbPre ،
هیشاى ّوَگلَتیي لثل اس ػول HbPost ،هیشاى ّوَگلَتیي تؼذ
اس ػول )Packed red cells( PC ،تغتِ علَلّای خًَی ٍ BV
( )Blood volumeحجن خَى هؼادل  70هیلیلیتز تز ویلَگزم
تزای هزداى ٍ  65هیلیلیتز تز ویلَگزم تزای سًاى تَد.

نتايج
در تحمیك حاضز 48 ،تیوار در دٍ گزٍُ ؽاّذ (ًزهتال
عالیي) ٍ هذاخلِ (هصتزف دارٍی  )Tranexamic acidتحت
ػول ارتَگٌاتیه لزار گزفتٌتذ .در گتزٍُ ؽتاّذً 9 ،فتز
( 37/5درصذ) هزد ٍ ً 15فز ( 62/5درصذ) سى ٍ در گزٍُ
هذاخلًِ 10 ،فز ( 41/7درصذ) هزد ٍ ً 14فز ( 58/3درصذ)
سى تَدًذ ٍ تفاٍت هؼٌیداری تیي دٍ گزٍُ هؾتاّذُ ًؾتذ
( .)P > 0/770هیتتاًگیي ٍسى تیوتتاراى دٍ گتتزٍُ63/42 ،
ویلَگزم تَد .عي تیواراى گزٍُ ؽاّذ ٍ هذاخلِ تِ تزتیتة
 25/43 ± 2/99 ٍ 25/91 ± 3/63عال تزآٍرد گزدیذ وتِ
در ایي هتغیز ّن تفاٍت هؼٌیداری تتیي دٍ گتزٍُ ٍجتَد
ًذاؽ (.)P > 0/620
هیشاى ّوَگلَتیي لثل اس ػول در افتزاد گتزٍُ ؽتاّذ
 ٍ 13/05 ± 1/61ایتتي هیتتشاى در افتتزاد گتتزٍُ هذاخلتتِ
 13/12 ± 1/31هیلیگتزم در دعتیلیتتز تتَد ٍ تفتاٍت
هؼٌیداری تیي دٍ گزٍُ هؾاّذُ ًؾذ ( .)P > 0/510هیتشاى
ّوَگلَتیي تؼذ اس ػول در افتزاد گتزٍُ ؽتاّذ ٍ هذاخلتِ
تِتزتیة  11/07 ± 1/47 ٍ 10/05 ± 1/53هیلتیگتزم در
دعیلیتز تِ دع آهذ وِ حاوی اس ػتذم ٍجتَد تفتاٍت
هؼٌیدار در دٍ گزٍُ تَد (.)P > 0/080
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هؼٌتتیداری را در تیوتتاراى اعتتتفادُ وٌٌتتذُ اس دارٍی
تزاًگشاهیه اعیذ در همایغِ تا گزٍُ ؽاّذ ًؾاى داد .تز ایي
اعاط ،اعتفادُ اس ایي دارٍ تا دٍس هؾتخص ،تَاًغتتِ تتَد
همادیز اس دع رفتي خَى در تیواراى را هحذٍد ًوایذ.
ّ ٍ Orpenوىتتاراى گتتشارػ وزدًتتذ وتتِ تشریتتك
تزاًگشاهیه اعیذ تا دٍس  15هیلیگزم تز ویلَگزم ٌّگتام
وار گذاؽتي پزٍتش در ػول آرتزٍپالعتتی ساًتَ ،تاػتج
واّؼ هؼٌیدار هیشاى اتالف خَى در سهاىّای اٍلیِ تؼذ اس
جزاحی هیؽَد (ّ .)14وچٌیي ،هطالؼِای تا تزرعی احتزات
اعتفادُ اس تزاًگشاهیه اعیذ در جزاحیّتای ارتَگٌاتیته
ًؾاى داد وِ هیشاى اتالف ولی خَى ٍ حجن اتالف خَى در
حیي ػول جزاحی تِ طَر هؼٌیداری در تیوتاراى اعتتفادُ
وٌٌذُ اس تشاًگشاهیه اعیذ در همایغِ تا تیواراى گزٍُ ؽاّذ
واّؼ یافتِ تَد ( .)15ػالٍُ تز ایي ،دارٍی تزاًگشاهیته
اعیذ تَاًایی واّؼ هیشاى اتالف ختَى در تیوتاراى عتالن
تح درهاى خارج عاختي دًذاى هَلز عتَم را ًیتش داؽتتِ
اع (.)15
دٍسّتتای هتفتتاٍتی اس دارٍی تزاًگشاهیتته اعتتیذ در
جزاحیّای هختلف هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ ٍ تجتَیش آى
اس داهٌِ هحذٍد  1گزم تزاًگشاهیه اعیذ تتذٍى احتغتاب
ٍسى تذى ( )16تا اعتفادُ اس  100هیلیگزم تز ویلتَگزم در
طَل هذت  15دلیمِ ّوزاُ تتا تشریتك  10هیلتیگتزم تتز
ویلَگزم در عاػ تا ٌّگام تغتِ ؽذى سخن هتفاٍت تتَدُ
اع ( Ker .)17در هطالؼِ خَد ًؾتاى داد وتِ تجتَیش 10
هیلی گزم تز ویلَگزم پزٍفیالوتیه تزاًگشاهیه اعیذ تؼذ
اس دٍس  1هیلیگزم تز ویلَگزم در عاػ آى تِ هتذت 12
عاػ  ،هٌجز تِ واّؼ هیشاى خًَزیشی تؼتذ اس رتزخؼ
 Extracorporealهی ؽَد ( .)18الثتِ دٍسّای تاالتز اس همتادیز
هؼوَل ،هشایای ّوَعتاتیه تیؾتزی ًؾتاى ًتذادُاًتذ .تتا
احتغتتاب طتتَل هتتذت جزاحتتی ٍ فارهاوَدیٌاهیتته
تزاًگشاهیه اعیذ ،در تحمیك حاضز اس دٍس  20هیلیگزم تز

عطح ّواتَوزی لثل اس ػول در افزاد گتزٍُ ؽتاّذ،
 ٍ 39/15 ± 3/34در افزاد گزٍُ هذاخلتِ39/77 ± 3/14 ،
درصذ تزآٍرد گزدیذ ( .)P > 0/510عطح ّواتَوزی تؼذ
اس ػوتتل در افتتزاد گتتزٍُ ؽتتاّذ ٍ هذاخلتتِ تتتِ تزتی تة
 34/27 ± 2/71 ٍ 30/78 ± 3/67درصذ تِ دع آهذ وِ
تفتتاٍت آهتتاری هؼٌتتیداری تتتیي دٍ گتتزٍُ هؾتتاّذُ
ؽذ (.)P >0/001
هیشاى اتتالف ختَى تیوتاراى تحت ػوتل جزاحتی
ارتَگٌاتیه تز اعاط همادیز ّوَگلَتیي در دٍ گزٍُ ؽاّذ
ٍ هذاخلِ تِ تزتیتة 693/65 ± 81/24 ٍ 1024 ± 75/41
هیلیلیتز هحاعثِ گزدیذ .تفاٍت آهتاری هؼٌتیداری تتیي
تیواراى دٍ گزٍُ تز اعاط هیشاى اتالف خَى هؾاّذُ ؽتذ
تِ طَری وِ حجن خَى اس دع رفتِ در تیوتاراى گتزٍُ
ؽاّذ تِ طَر هؼٌیداری تیؾتتز اس افتزاد دریافت وٌٌتذُ
تزاًگشاهیه اعیذ تَد (.)P > 0/001
ػالٍُ تز ایي ،هیشاى اتالف خَى تیواراى تحت ػوتل
جزاحی ارتَگٌاتیه تز اعاط عطَ ّواتَوزیت در دٍ
گزٍُ ؽاّذ ٍ هذاخلِ تِ تزتیة تزاتز تتا ٍ 1052 ± 48/54
 660/93 ± 62/78هیلیلیتز تَد .تفاٍت آهاری هؼٌتیداری
تیي تیواراى دٍ گزٍُ تز اعاط هیشاى اتالف خَى هحاعتثِ
ؽذُ اس رٍی عطح ّواتَوزی ٍجَد داؽ تِ طَری وِ
حجن خَى اس دع رفتِ در تیواراى گزٍُ ؽاّذ تتِ طتَر
هؼٌی داری تیؾتز اس دریاف وٌٌذگاى تزاًگشاهیته اعتیذ
تَد (.)P > 0/001
بحث
تتتز اعتتاط ًتتتایج تحمیتتك حاضتتز ،تجتتَیش دارٍی
تزاًگشاهیه اعیذ در دٍس  20هیلیگزم تز ویلَگزم احتزات
آؽىاری در واّؼ همادیز اتالف خَى در جزاحتیّتای
ارتَگٌاتیه داؽ  .هیشاى اتالف خَى تیواراى در ّتز دٍ
هَرد (هیشاى ّوَگلَتیي ٍ عطح ّواتَوزیت ) ،وتاّؼ
741

دورة بیستوسوم ،شمارة 1

مجلة دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آرتزٍپالعتی ساًتَ ( )20یتا پیًَتذ وثتذ هؾتاّذُ ًؾتذُ
اع (.)21
نتیجهگیری
ًتایج تحمیك حاضز در تزرعی احزات تزاًگشاهیه اعیذ
 20هیلیگزم تز ویلَگزم جْ تؼییي هیشاى اتالف ختَى
طی اػوال جزاحی ارتَگٌاتیه در تیواراى هزاجؼِ وٌٌذُ تِ
تیوارعتاى آی الِ طالماًی ًؾاى داد وِ هیشاى اتالف ختَى
تز اعاط همادیز ّوَگلَتیي ٍ ّوچٌیي عطح ّواتَوزیت
لثل ٍ تؼذ اس ػول ،واّؼ هؼٌتیداری در تیوتاراى گتزٍُ
هذاخلِ (اعتفادُ وٌٌتذُ اس دارٍی تزاًگشاهیته اعتیذ) در
همایغِ تا ًوًَِّای گزٍُ ؽاّذ داؽت  .تتز ایتي اعتاط،
اعتفادُ اس دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ تَاًغتتِ تتَد همتادیز
اتالف خَى در تیواراى تح ػول جزاحی ارتَگٌاتیه را
تِ صَرت آؽىاری واّؼ دّذ.

ویلَگزم دارٍ اعتفادُ ؽذ .ایي غلظ اس دارٍ تا  10عاػ
تؼذ اس تشریك ،احزات درهاًی ًاؽی اس غلظ ّای پالعتوایی
( 5-10هیلیگزم تز لیتز) ایجاد هیوٌذ ٍ در ًتیجِ هیتَاًتذ
ًتایج اػوال جزاحی طَالًی هذت ارتَگٌاتیه را پَؽتؼ
دّذ (.)19
تتتز اعتتاط ًتتتایج تحمیتتك حاضتتزّ ،تتی هتتَردی اس
ٍاوٌؼّای هؼىَط یا ػَارض خاصی تِ دًثال اعتفادُ اس
دارٍی تزاًگشاهیه اعیذ هؾاّذُ ًؾذ ،الثتِ در هطالؼِ حاضز
ّی تالؽی تزای ارسیتاتی تتزٍس تزٍهثَآهثتَلی ختاهَػ
صَرت ًگزف  .ایي ػارضِ در دارٍّای آًتیفیثزیٌَلیتیه
ٍجَد دارد ٍ ًگزاًی اس حَادث تزٍهثَآهثَلیه تِ ٍیضُ تؼذ
اس جزاحیّای اعاعی ،یىی اس هؾتىالت اعتتفادُ اس ایتي
دارٍّا هیتاؽذ .تا ٍجَد ایي ًگزاًیّا ،هَردی اس تزٍس ایي
ػارضِ تِ دًثال اعتفادُ اس تزاًگشاهیه اعیذ در جزاحیّای
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Abstract
Background and Aims: Tranexamic acid has been used to decrease blood loss volumes and the subsequent
need for blood transfusion in the orthopedic, spinal and cardiac surgeries.
Methods: In this prospective controlled randomized clinical trial study, 24 candidates for orthognathic
surgeries received tranexamic acid (20 mg/kg) intravenously just before the surgery while matched control
patients received normal saline. The patients underwent the surgeries according to the standard protocol.
Patients’ blood hemoglobin and hematocrit levels were calculated before and after the surgeries and blood
loss volumes were calculated using these criteria.
Results: The blood loss was estimated as 693.65 ± 81.24 and 1024.00 ± 75.41 ml regarding blood
hemoglobin values before and after the surgery in intervention and control groups, respectively; while it was
estimated as 660.93 ± 62.78 and 1052.00 ± 48.54 ml concerning patients’ blood hematocrit levels before and
after the surgery in those groups, respectively. Significant differences were noted between the intervention
and control patients regarding blood loss volumes determined via the two methods (both: P < 0.001).
Conclusion: As suggested by the results, the intravenous injection of tranexamic acid (20 mg/kg) just before
the orthognathic surgeries was associated with the significant decreased blood loss volumes compared to the
control patients.
Keywords: Orthognathic surgery, Blood loss, Tranexamic acid
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