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Indikation
Ges omgående till vuxna traumapatienter med (blodtryck < 90 mmHg eller puls >
110) där det gått mindre än tre timmar från skadetillfället. Pågående blödning med
koagulationspåverkan där tranexamsyra har effekt. Kan ges till barn med allvarlig
pågående blödning enligt nedan.
Dosering
Vuxen:
1. Tillsätt tranexamsyra 100 mg/ml 10 ml i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Detta
kopplas som infusion intravenöst på ca 10 min.
2. När patienten kommit upp till IVA eller operation kopplas ytterligare en
identisk infusion intravenöst på 8 timmar.
Barn:
1. Tillsätt tranexamsyra 15 mg/kg (max 1 g) i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Detta
kopplas som infusion intravenöst på ca 10 min.
2. När patienten kommit upp till IVA eller operation kopplas infusion med
tranexamsyra 500 mg tillsatt i 500 ml NaCl 9 mg/ml, vilket ger
tranexamsyra 1 mg/ml. Ges med infusionshastighet 2 ml/kg/h,
intravenöst under 8 timmar.
Bakgrund
Tranexamsyra har länge använts inom elektiv kirurgi och har visats reducera
blödning samt tranfusionsbehov. Det har också visats reducera mortaliteten hos
traumapatienter om det ges inom tre timmar från skadetillfället. Efter tre timmar
ses i stället ökad blödningsmortalitet. Mest uttalad positiv effekt sågs om det gavs
inom en timme från skadetillfället samt när det gavs till patienter med systoliskt
blodtryck under 75 mmHg. Det finns idag inga studier på tranexamsyra vid
barntrauma. Istället har man utgått ifrån studier på barn inom elektiv kirurgi och
studier på vuxna traumapatienter.
Tranexamsyra verkar som fibrinolyshämmare genom att kompetitivt och
reversibelt hämma aktiveringen av plasminogen till plasmin. Det kan också
korrigera defekt trombocytaggregation som är arakidonsyra- och ADP-inducerad,
t ex ASA och Clopidogrel. Det är fortfarande inte visat hur tranexamsyra
förbättrar överlevnaden vid trauma. Det kan motverka hyperfibrinolys som kan
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ses efter trauma. En alternativ teori går ut på att det inflammatoriska svaret på
traumat minskas bl a genom att det bildas mindre pro-inflammatoriskt plasmin.
Biverkningar
Illamående, kräkningar är vanliga biverkningarna. Tranexamsyra kan i hög dos
verka exciterande på vävnader i hjärnan och kramptillstånd finns beskrivet hos
patienter som hög bolusdos, ≥ 100 mg/kg kroppsvikt. Trombosrisken har inte
visats vara ökad hos patienter som fått tranexamsyra vid ortopedkirurgi eller
hjärtkirurgi. I samband med trauma har dagens studier inte visat någon ökad
mortalitet beroende på tromboembolism hos patienter som fått tranexamsyra.
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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