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GİRİŞ 

Primer post-partum kanama genellikle doğum sonrası ilk 24 saatte 500 ml’den fazla kan 

kaybı olarak tanımlanır, dünyada maternal ölümlerin en sık sebebidir, her yıl 100.000 ölüme 

neden olur.  

Traneksamik asit, fibrinojen ve fibrinin plazmin tarafından enzimatik yıkımına engel olur. 

Cerrahi ve travma vakalarında (CRASH-2 çalışması) kanamayı ve kanamadan ölümleri azaltır. 

Traneksamik asidin erken dönemde verilmesinin önemi bu çalışmalarda gösterilmiştir. Travma 

ile doku plazminojen aktivatörü salınır ve plazminojen fibrinolitik plazmine dönüşür. Doğum 

sonrası da erken fibrinolitik aktivite gösterilmiştir. 

Bu çalışmada, erken traneksamik asit uygulamasının post-partum kanamalı kadınlarda 

ölüm, histerektomi ve diğer ilişkili sonuçlara etkisini değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM 

WOMAN (World Maternal Antifibrinolytic) çalışması, 21 ülkede 193 hastanede 16 yaş ve 

üzeri kadınlarda vaginal doğum veya sezaryen sonrasında post-partum kanama tanısı almış 

kadınların alındığı uluslararası, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmadır. Onamlar 

alındıktan ve uygunluk kriterleri sağlandıktan sonra hastalar yavaş intravenöz infüzyon ile 1 

gram traneksamik asit veya plasebo verilmek üzere ayrılmıştır.   



 

 

 

Traneksamik asit tedavisinin 1 gram (100 mg/ml), 1 ml/dakika hızında verilmesi 

önerilmiştir. İlk dozdan 30 dakika sonra kanama devam ediyorsa veya durup 24 saat sonra 

tekrar başlamışsa 2.doz 1 gram traneksamik asit veya plasebo uygulamasına izin verilmiştir.  

SONUÇ-TARTIŞMA  

Çalışmada primer sonuç noktası tanımlaması, herhangi bir sebeple hastanın ölümü veya 

randomizasyondan 42 gün içinde histerektomi geçirmesi şeklinde planlanmıştır. Sekonder 

sonuçlar ise tromboembolik olaylar (derin ven trombozu, pulmoner tromboemboli, miyokard 

infarktüsü, inme), cerrahi girişimler (intrauterin tamponad, embolizasyon, destek sütürler, arter 

ligasyonu, histerektomi ve hemostaz sağlamak ve kanama kontrolü için randomizasyon sonrası 

laparotomiler), komplikasyonlar (böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, 

karaciğer yetmezliği, sepsis ve nöbet), diğer beklenmeyen medikal olaylar (yan etkiler), EQ5D ile 

ölçülen yaşam kalitesi ve emzirme döneminde olan bebeklerde herhangi bir tromboembolik 

olay (normal klinik pratiğe uygun) olarak belirlenmiştir.  

Sonuçlar, taburculukta veya halen yatmakta olan hastalarda 42. günde ölçülmüştür. 

Mart 2010 - Nisan 2016 arasında 20.060 kadın çalışmaya alınmıştır. Randomizasyon 

sonrası onamını çekenler, primer sonuç verilerine ulaşılamayanlar ve katılım kriterlerini 

karşılamayan hastalar sonrasında 20.021 hasta (%99.8) primer analize dahil edilmiştir. Bazal 

karakteristikleri benzerdir (Tablo 1). 

Ölümlerde 483 maternal ölümün 374’ü (%77) randomizasyon sonrası ilk 24 saatte, 43’ü 

(%9) ilk 1 saatte gerçekleşmiştir (Figür 2). Toplam 346 (%72) ölüm kanama nedeni ile 

oluşmuştur. Tablo 2’de kanamanın maternal ölüme etkisi görülmektedir.  

Traneksamik asit alan kadınlarda kanamaya bağlı ölüm önemli ölçüde azalmış olarak 

saptanmıştır. Diğer tüm ölüm sebepleri, gruplar arasında önemli fark göstermemiştir.  

Traneksamik asit ile histerektomi oranı azalmamıştır. Bileşik primer sonuç noktası tüm 

sebeplerden ölüm veya histerektomi, traneksamik asit ile azalmamıştır. Yan etkiler 

(tromboembolik olaylar dahil), traneksamik asit ve plasebo grubu arasında önemli fark 

göstermemiştir.  



 

 

 

Post-partum kanamalı kadınlarda traneksamik asit kanamaya bağlı ölümleri azaltır. 

Histerektomiyi önlemese de kanama kontrolü için laparotomi sayısını azaltır. Travma ve cerrahi 

hastalarında traneksamik asit çalışmalarına dayanarak Dünya Sağlık Örgütü post-partum 

kanamalarda uterotoniklerin etkisiz olduğu durumlarda veya kanamanın travma ile ilişkili 

olduğu düşünülüyorsa traneksamik asit kullanımını önermektedir. Çalışmamız traneksamik 

asidin uterotoniklerle birlikte erken dönemde kullanılmasının önemini ortaya koymuştur. 

 

 



 

 

 

 

 


