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Cyklokapron – virker det?

• Hvordan virker det?

• Virker det både ved hofte- og kneproteseinngrep?

• Hvordan skal man gi det?
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Hvordan begynte det?

- Håpet å kunne behandle postpartum blødninger medikamentelt

- Påviste forøket fibrinolytisk aktivitet i endometriet hos 

kvinner med menorrhagia

- Oppdaget  epsilon-amino-caproic acid (EACA) og 

1-aminomethyl-cyclohexan-4-carboxylic acid (AMCHA) ila 50-tallet

- EACA og AMCHA reduserte/hemmet denne aktiviteten (anti-

fibrinolytisk) og reduserte derved blødningen

- AMCHA virket mer potent enn EACA 

G Watts,The Lancet, 2016
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Fibrinolysen

Plasminogen (inaktivt og produseres i lever)

Plasmin (aktiv)

Plasminogen aktivatorer Plasminogen hemmere 

(EACA og AMCHA)

Fibrin Fibrin degraderings 

produkter
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AMCHA

• Tranexamic acid (Txa) = Cyklokapron

Indikasjon: Menorrhagi eller andre tilstander med lokalt eller generelt økt fibrinolyse,

f.eks større kirurgi

• Finnes i tabletter og injeksjons væske



6

- Hadde tidlig på 60-tallet publisert behandlingseffekt på menorrhagia

med EACA

- RCT 

- Peroral behandling vs placebo

- Redusert menorrhagia i behandlingsgruppen, men litt usikkert  hvor stor 

forskjell, fordi dette var delvis basert på kvinnenes eget anslag

- Opp mot 30-50 % reduksjon av blødning?

Acta obst. et gynec. scandinavia, 1965
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- 17 pasienter fikk Txa 10 mg/kg iv i varierende tid (1-17 t) før knekirurgi

- 10 ble åpent meniskoperert og 7 synovectomert

- Ved operasjonen ble det tatt leddvæske, biopsi av synovial hinne og blodprøver

- Txa diffunderte raskt til leddvæske og oppnådde samme konsentrasjon 

som i serum

- Halveringstid var ca 3 timer, omtrent som i serum

- Ingen sikre konklusjoner om konsentrasjonen i synovial hinnen pga vansker med analysen

- Brukt delvis som argument mot lokal applikasjon

Acta orthop. scand, 1976
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- RCT

- 38 pasienter gjennomgikk åpen hjertekirurgi

- 16 fikk Txa iv vs 22 fikk placebo iv

- Estimert blodtap etter 12 timer 750 ml i placebo-gruppen og 496 ml i Txa-gruppen

- Plasma fibrinogen konsentrasjonen i  begge grupper var like

- Placebo-gruppen fikk mer fersk frosset plasma og autotransfusjon

J thorac Cardiovasc Surg, 1990
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Thrombosis Reseach, 1997

- RCT 

- 24 pasienter. 

- 12 fikk Txa iv ved avslutningen av operasjonen og etter 3 timer (10 mg/kg, maks 1 g) 

- 12 fikk placebo ved samme tidspunkter

- EDA, blodtomhet (350-400 mmHg), to vakumdren, LMWH

- Økt fibrinolytisk aktivitet i blod fra såret i forhold til i perifer vene

- Ingen direkte sammenheng mellom økt fibrinolyse i såret og økt blødning totalt

- Omtrent samme estimerte blødning peroperativt i begge grupper

- Omtrent 50 % redusert blodtap postoperativt i Txa-gruppen
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Virker det både i hofte og kne?

- Litteratursøk på RCT etter 2010 på bruk av Txa intra-artikulært

- Estimert blodtap signifikant lavere i Txa-gruppen

- Transfusjonsbehovet signifikant lavere i Txa-gruppen

- Fortsatt uavklart hva som er optimal dose?

- Fortsatt uavklart hva som er beste administrerings form

J Knee Surg, 2018
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- Retrospektiv studie. Ikke inkludert posttraumatisk gonartrose og RA 

- Demografiske data like

- 49 pasienter, 25 fikk Txa topicalt (2 g i 30 ml NaCl) og 24 fikk intet

- Txa reduserte transfusjonsrate, Hgb-fall og liggetid

Can J Surg, 2017
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- 14 publikasjoner med 2594 pasienter

- 7 RCT

- Heterogene mht Txa dose, transfusjonsgrense, DVT profylakse

- Signifikant lavere blodtap, drenasje volum, transfusjonsrate og Hgb-fall i Txa-

gruppen

- Fortsatt uavklart dose og administrerings form?

BMC Musculoskeletal Disorders, 2016
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Hvordan skal man gi det?

• Per oralt?

• Iv. en eller repeterte doser?

• Lokalt?

• Kombinasjoner?
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- 4 RCT og 2 ikke-RCT ble inkludert i meta-analysen

- Inkludert kne- og hofteproteser

- 621 pasienter i terapi-gruppen og 2963 i kontroll-gruppen

- Ingen signifikant forskjell i blodtap, Hgb-fall eller transfusjons rate mellom gruppene

- Oral Txa ser ut til å være like effektivt som iv?

Medicine (Baltimore), 2018



15

- RCT

- TKA og 376 pasienter delt inn i 4 grupper

- Spinal, tourniquet (150 mmHg>syst BT), dren, transfusjonsgrense < 7mg/dl eller 

symptomer på anemi og thromboseprofylakse (ulike regimer)

- Iv-gruppen: 10mg/kg ved avslutning og etter 3 t

- Topikal-gruppen: 2 g Txa i 30 ml saltvann

- Lav dose kombinert: 1 g intra-artikulært, Høy-dose kombinsert: 2 g ia

- Ikke sterk indikasjon for å gi Txa kombinert topicalt + iv (høy dose) i forhold til 

topikalt alene! 
Clin Orthop and Related Research, 2017
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- 5 RCT med 604 pasienter

- Perioperativt blodtap, postoperativt Hgb-fall, drenasje volum og transfusjons rate

- Signifikant bedre resultat i alle måle-parametrene ved kombinert administrering

Medicine (Baltimore), 2017



17

- RCT, 60 pasienter

- 30 fikk 1 g Txa iv preop og 3 g Txa blandet i 100 ml Nacl / 30 fikk 1 g Txa iv preop

- «Fast track-surgery» Spinal, benplugg i femur kanalen, ikke tourniqet, LIA 150 ml Ropivacain,

ikke dren, standardisert væske substitusjon, transfusjonsgrense 7.5 g/dl (10 g/dl ved coronar

sykdom eller tidligere apoplexi)

- Estimert 24 timers blodtap: 466 ± 313 ml / 743 ± 358 ml (Gross formula)

- Blodtap 2. postop dag: 644 ± 382 ml / 1017 ± 519 ml

- Kombinert iv og intra artikulært Txa gir reduksjon i blodtap etter 24 timer og 48 timer på

ca 37 %

JBJS am, 2016
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«Fast track» - protesekirurgi

• Fokus på smertelindring

• Tidlig mobilisering

• Reduksjon av blodtap

• Derved reduksjon i tromboemboliske komplikasjoner

• Derved kortere liggetid
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Am J Orthop; 2016
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Konklusjon

• Cyklokapron har dokumentert biokjemisk effekt ved å hemme 

omdannelsen av plasminogen til plasmin

• Reduksjon av plasmin reduserer fibrinolysen

• Fibrinolytisk aktivert er størst lokalt ved kirurgi

• Cyklokapron diffunderer raskt over i leddvæsken

• Kort halveringstid (3 t)
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Konklusjon

• Alle(?) studier dokumenterer klinisk betydningsfull effekt av cyklokapron i form 

av reduksjon i blodtap ved forskjellige kirurgiske inngrep

• Den optimale dosen er fortsatt ikke helt sikker?

• Repeterte doser?

• Den optimale administreringsformen er heller ikke helt avklart?

• En kombinert administrering iv og lokalt kan se ut til å være mest effektiv i en 

«fast track-setting»?

• Kostnadsside?
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Takk!


