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Tranexamic acid là chất có tác dụng trong việc ngăn 
cản sự phân giải các khối máu đông bằng cách ức chế 
hoạt hóa plasminogen, từ đó ngăn cản sự hình thành 
plasmin (có tác dụng ly giải fibrin). Đã có nhiều bằng 
chứng chứng minh tranexamic acid có tác dụng giảm 
1/3 lượng máu mất trong phẫu thuật ngoại khoa. Gần 
đây, theo một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có đối 
chứng (RCT: randomized controlled clinical trial) 
được đăng trên tạp chí AJOG, tranexamic acid cũng đã 
chứng minh được hiệu quả trong việc giảm lượng máu 
mất cũng như giảm nguy cơ phải mổ lại đối với những 
trường hợp phẫu thuật cắt tử cung.

Đối với băng huyết sau sinh, cũng đã có vài nghiên 
cứu ứng dụng tranexamic acid trong điều trị. Tuy nhiên, 
cỡ mẫu của các nghiên cứu còn khá nhỏ, chứng cứ chưa 
đủ mạnh. Chỉ có một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên 
có đối chứng đã chứng minh tranexamic acid có hiệu 
quả trong giảm lượng máu mất trong băng huyết sau 
sinh nhưng không thay đổi kết cục người mẹ và sau đó, 
một tổng quan hệ thống đăng trên BJOG 2016 cũng 
cho thấy tranexamic acid không có hiệu quả trong điều 
trị băng huyết sau sinh (21 nghiên cứu, 4191 sản phụ; 
Ker, 2016).

Nghiên cứu The World Maternal Antifibrinolytic 
trial (viết tắt là WOMAN trial) là RCT với hứa hẹn sẽ 
đưa tranexamic acid vào trong nhiều khuyến cáo điều 
trị băng huyết sau sinh.

Một số điểm chú ý về liều và thời điểm sử dụng:
 – Tiêm mạch chậm 1 g tranexamic acid ngay lúc sản 

phụ được chẩn đoán băng huyết sau sinh đồng thời với 
các xử trí thường quy khác.

 – Nếu máu vẫn tiếp tục chảy nhiều sau 30 phút hoặc 

máu ngưng chảy nhưng chảy nhiều lại trong 24 giờ thì 
lặp lại một liều 1 g tranexamic acid tiêm mạch chậm.

Kết cục chính của nghiên cứu được đánh giá là 
phức hợp tử vong do tất cả nguyên nhân hoặc cắt tử 
cung trong 42 ngày sau sinh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng 
phân tích thứ cấp các kết cục phụ như tỷ lệ tử vong do 
băng huyết sau sinh, tỷ lệ cắt tử cung, truyền máu, các 
biến chứng nặng …

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tổng cộng có 20.060 thai phụ đã được chọn vào 

nghiên cứu từ 193 bệnh viện ở 21 quốc gia trên thế 
giới, với 10.051 phụ nữ ở nhóm sử dụng tranexamic 
acid và 10.009 thai phụ ở nhóm giả dược.

Tỷ lệ tử vong do băng huyết sau sinh giảm có ý 
nghĩa thống kê ở nhóm thai phụ sử dụng tranexamic 
acid 155 trong 10.036 thai phụ [1,5%] so với 191 trong 
9985 thai phụ [1,9%] nhóm giả dược (risk ratio [RR] 
0,81, KTC 95% 0,65-1,00; p=0,045), và đặc biệt tỷ 
lệ tử vong giảm nhiều ở những phụ nữ được sử dụng 
tranexamic acid sớm trong ba giờ đầu hậu sản (RR 
0,69, KTC 95% 0,52-0,91; p=0,008).

Tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân khác không khác 
biệt giữa 2 nhóm. Tỷ lệ cắt tử cung ở 2 nhóm không 
khác biệt (RR 1,02, KTC 95% 0,88-1,07; p=0,84). 
Các biến cố bất lợi (kể cả tỷ lệ thuyên tắc mạch do 
huyết khối) không khác biệt ở cả 2 nhóm.

Từ kết quả của nghiên cứu, các chuyên gia kết luận 
rằng sử dụng tranexamic acid là một biện pháp an toàn, 
hiệu quả, rẻ tiền trong điều trị băng huyết sau sinh.

Liệu pháp điều trị này nên được sử dụng càng sớm 
càng tốt khi có tình trạng  băng huyết sau sinh.


