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SAMMANFATTNING 

 
Menorragi är en menstruationsblödning som överstiger 80 ml under en menstruationscykel. 

Tillståndet är önskvärt att behandla då det annars kan ge symptom som anemi, trötthet och 

försämrad livskvalité. Cirka 10 % av alla fertila kvinnor i världen har menorragi.  

Tranexamsyra är ett antifibrinolytika som intas under menstruation. Det inhiberar plasmin, vilket 

leder till att fibrin inte kan brytas ner och följden blir att blodmängden minskar.  

Syftet med studien var att undersöka effekten av tranexamsyra vid behandling av menorragi med 

avseende på minskad blödningsmängd och förbättrad livskvalité. Arbetet som är en litteraturstudie 

inkluderade fem studier som söktes fram i databasen PubMed. 

På gruppnivå visade två studier att behandling med 3,9 g tranexamsyra ger en reduktion av 

blödningsmängden som anses vara meningsfull för kvinnor. Reduktionen var signifikant jämfört 

med placebo. Deltagarna som fick tranexamsyra upplevde sin livskvalité som bättre jämfört med de 

som fick placebo.  

På gruppnivå visade tre studier som saknade placebogrupp att tranexamsyra 2,0 g och 3,0 g 

medförde en signifikant reduktion av blödningsmängden jämfört med innan behandlingens start. De 

visade också att deltagarna upplevde sin livskvalité som bättre vid behandling med tranexamsyra 

jämfört med innan behandlingens start. 
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ABSTRACT 

 

Menorrhagia is a heavy menstrual bleeding that exceeds 80 ml during a cycle. It can 

also be defined as a regular heavy cycle that affects the quality of life. It affects 10 % 

of all women in fertile age, but is most common between the ages of 30-40 years. 

Symptoms are tiredness, anemia and impaired quality of life. About 50 % of the 

cases are idiopathic, but it can also be due to systemic illness, abnormalities in 

endometrium or be iatrogenic.  

Tranexamic acid is a well-known antifibrinolytic drug. It inhibits plasmin, resulting 

in a reduction of the blood loss during a cycle. It can also improve the negative 

impact that is connected to heavy menstruation. Common side effects are nausea and 

vomiting. 

 

The aim of this study was to examine the efficacy of tranexamic acid on blood loss 

and quality of life in women with menorrhagia. It was a literature study based on five 

studies from the database PubMed. All studies used reduced blood loss as a primary 

endpoint and impact on quality of life as a secondary endpoint. The outcome was 

presented with average scores for the treated groups. 

 

Two studies had a group that received tranexamic acid 3,9 g and a group that 

received placebo. They showed that tranexamic acid gives a statistically significant 

reduction of blood loss and improvement of quality of life compared to placebo. The 

reduction of blood loss was considered to be meaningful for the participants.  

Three studies, which lacked a placebo group, showed that tranexamic acid 2,0 g and 

3,0 g gives a significant reduction of blood loss compared to before treatment started. 

They also showed an improvement in quality of life. 

 

In conclusion, treatment with tranexamic acid showed a significant effect on both 

blood loss and quality of life.  
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FÖRORD 

 

Examensarbetet i farmaci omfattar 15 hp och ingår i Farmaceutprogrammet 180 hp 

på Linnéuniversitetet. Ett stort tack till min handledare Anna Asplund Persson.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

BMI  Body mass index 

MBL  Menstrual blood loss 

MIQ  Menorrhagia impact questionnaire 

MPA  Medroxyprogesterone acetate 

MQ  HMB (heavy menstrual bleeding) questionnaire 

PBAC  Pictorial blood loss assessment 

tPA  Tissue type plasminogen activator 

uPA  Urokinase type plasminogen activator 
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INTRODUKTION 

 

 

 

Menorragi 

 

 

Den exakta definitionen av menorragi är en menstruationsblödning som överstiger 80 

ml under en menstruationscykel. Det kan jämföras med en normal blödningsmängd 

som sträcker sig mellan 20-80 ml, med ett medelvärde på 35 ml (1). En mer öppen 

definition som används allt mer är en regelbunden, riklig menstruationscykel som 

påverkar livskvalitén (2). Alla kvinnor i fertil ålder kan drabbas, men vanligast är det 

hos kvinnor i 30-40 års ålder (3). Prevalensen hos alla fertila kvinnor i världen 

uppskattas vara 10 % (4). Symptom som kan fås i samband med menorragi är 

trötthet, järnbrist, järnbristanemi (5) samt försämrad livskvalité vilket inkluderar 

påverkad psykisk, fysisk, social och sexuell aktivitet (6). 

 

 

Det finns flera bakomliggande orsaker till menorragi, se tabell I. I 50 % av fallen är 

den idiopatisk, då ingen tydlig orsak kan påvisas (7). Omkring 10-20 % av fallen 

orsakas av systemiska sjukdomar. Exempel på dessa sjukdomar är obehandlad 

hypotyreodism, koagulationsrubbning, von Willebrands sjukdom (2) och brist på 

faktor V, VII, X eller XI (7). En annan orsak är tillstånd med ursprung från 

livmodern, dit hör myom, polyper, endometrios (2)och bäckeninflammation (7). 

Slutligen kan orsaken vara iatrogen. Främst är det användning av kopparspiral, 

antikoagulantia och läkemedel som påverkar prolaktinnivån som ligger bakom (2).  

Blodmängden under menstruation regleras via två mekanismer. Dels av tonus hos de 

blodkärl som förser endometriet med blod och dels av hemostas i endometriet. 

Vasokonstriktion av dessa blodkärl krävs för att blodet ska hållas kvar. De ämnen 

som har störst inverkan på blodkärlen är prostaglandiner, endotelin och kväveoxid.  

Hos kvinnor med menorragi som orsakas av händelser i endometriet kan en ökad 

nivå av prostaglandin ses i endometriet. Även sänkt nivå av endotelin har påvisats 

hos en del kvinnor. 

Hemostasen i endometriet skiljer sig från hemostasen i övriga kroppen. Här finns en 

hög halt av plasminogen-aktivatorerna urokinase type plasminogen activator (uPA) 

och tissue type plasminogen activator (tPA) som aktiverar koagulation via plasmin.  

De koagel som bildas löses snabbt upp via fibrinolys (2). Är det inte är balans mellan 

Tabell I. Orsaker till menorragi. 
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plasminogen-aktiverande faktorer och antifibrinolytiska faktorer fås en ökad 

fibrinolytisk aktivitet. En ökad fibrinolytisk aktivitet på grund av hög nivå plasmin 

och plasminogen aktivatorer frisatta från endometriet har påvisats hos en stor andel 

av de kvinnor som har riklig blödning (1). Det skulle kunna vara en förklaring till 

den idiopatiska menorragin (2). 

 

 

Diagnos 
 

 

När en person söker hjälp kan det bero på att menstruationen upplevs som riklig, att 

det krävs byte av mensskydd ofta för att undvika genomblödning, att det finns 

koagulationsklumpar i menstruationsblodet och/eller att blödningen har ökat i mängd 

jämfört med tidigare menstruationscykler (8). Av dem som söker hjälp har endast 40 

% en blödning > 80 ml per cykel och får diagnosen menorragi (7).  

Tecken som kan indikera att blödningen är > 80 ml per cykel är koagel större än 2,8 

cm, en låg ferritinkoncentration och byte av mensskydd varje timma för att inte få 

genomblödning (9). 

Sjukdomshistoria används för att bedöma vilka undersökningar som bör genomföras.  

Till en början får patienten föra dagbok över sin menstruation, vilket ger information 

om uppskattad blödningsmängd, hur länge blödningen pågår, om genomblödning 

uppstår och ifall det finns klumpar av koagel. Det är också viktigt att patienten anger 

om blödningen påverkar livskvalitén.  

Hos alla med misstänkt menorragi ska en blodanalys genomföras, då risk för anemi 

finns. Blodanalysen inkluderar mätning av både hemoglobin- och 

ferritinkoncentration. Utöver det finns ett antal undersökningar som patienten kan 

genomgå för att försöka kartlägga den bakomliggande orsaken till den rikliga 

blödningen. Undersökning av buken visar om det finns myom. Instrumentet 

spekulum används för undersöka om det finns tumörer eller infektioner i vulva, 

vagina eller cervix. En bimanual undersökning görs för att undersöka livmoderns 

tjocklek (2). Ultraljud av livmodern visar endometriets tjocklek och om det finns 

polyper eller myom. Biopsi från endometriet kan tas för att utesluta cancer eller 

hyperplasi i endometriet (7).  

 

Metoder vid mätning av blodmängd 

 

 

Gold standard vid mätning av menstruationsblödning (MBL) är metoden alkaliskt 

hematin (7) som utvecklats av Hallberg och Nilsson. Användningen i vården är 

begränsad, då metoden kräver teknisk utrustning (8). Under en menstruationscykel 

samlas alla använda mensskydd in. De läggs i natriumhydroxid 5 %, vilket 

omvandlar hemoglobinet i blod till alkaliskt hematin (7), vars absorbans mäts.  

Under samma cykel tas blod från patientens vener och det omvandlas på samma sätt 

till alkaliskt hematin. Därefter mäts absorbans hos kända volymer som används för 

att rita upp en linjär kurva med linjär regression. Menstruationsblodets absorbans 

jämförs sedan med kurvan, vilket ger ett ungefärligt värde på volymen (10). 
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En mer använd metod är blood assessment chart (PBAC) som utvecklats av Higman 

(7).  Resultatet är något osäkrare än alkaliskt hematin då det endast kan uppskatta hur 

stor blodförlusten varit, men flera studier har visat på bra samband mellan 

metoderna.  PBAC består av en ifyllningsblankett som patienten själv fyller i (11). 

Patienten ska vid byte av binda och tampong uppskatta till vilken grad den är täckt, 

antingen lite, mellan eller mycket, samt ange om koagel finns. De olika 

täckningsgraderna ger poäng enligt tabell II (8). Utöver det tilldelas 1 poäng för små 

koagel och 5 poäng för stora koagel (12). De dagliga poängen adderas och när 

menstruationen är över summeras alla poäng. Om totalpoängen överstiger 100 anses 

MBL vara > 80 ml per cykel (8). 

 

Tabell II Poäng som ges för olika täckningsgrader enligt PBAC 

 

  

 

  

 

Livskvalité 

 

 

Menorrhagia impact questionnaire (MIQ) är ett frågeformulär bestående av 6 frågor 

som besvaras genom att välja mellan givna svarsalternativ. MIQ togs fram för att 

kunna uppskatta hur patienternas livskvalité påverkas under riklig menstruation med 

fokus på om kvinnan upplever begränsningar under olika aktiviteter (13). 

SF-36 är ett frågeformulär som finns på flera språk.  Det används för att mäta fysisk 

och mental hälsa (14). Det består av fyra frågor om fysisk hälsa och fyra frågor om 

mental hälsa. Alla frågor har svarsalternativ att välja mellan, som ger olika antal 

poäng. Efter beräkningar fås ett värde mellan 0-100, där 0 är sämsta värdet och 100 

det bästa (6).  

HMB questionnaire (MQ) är ett frågeformulär utvecklat av Ruta (15). Det består av 

13 frågor som alla har svarsalternativ att välja mellan. De olika svarsalternativen ger 

olika antal poäng. När poängen sammanställs fås ett värde mellan 0-100, där 0 är det 

bästa resultatet och 100 det sämsta (15). 

 

Behandling 

 

 

Behandlingsmål är minskad blödning, minskad risk för anemi och förbättrad 

livskvalité (7). De behandlingsalternativ som finns kan delas in i tre grupper; 

Täckningsgrad Binda Tampong 

Lite 1 1 

Mellan 5 5 

Mycket 20 10 
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hormonell, icke-hormonell och kirurgi. Val av behandling görs utifrån den enskilda 

patienten. För kvinnor som vill bli gravida i framtiden ska hormonell behandling och 

kirurgiska ingrepp uteslutas. Hormonella preparat är kombinerade p-piller, 

intrauterint inlägg som frisätter levonorgestrel, oral/injektion/depå administrering av 

progesteron samt GnRH-analoger. Icke-hormonella preparat är NSAID och 

antifibrinolytika. Kirurgi görs endast i ett fåtal fall. Ett exempel på ett sådant ingrepp 

är hysterektomi, vilket innebär att livmodern opereras bort (2). 

 

 

Tranexamsyra 

 

 

Tranexamsyra är den mest använda antifibrinolytikan vid menorragi (1). Den 

hämmande effekten på fibrinolysen uppskattas ge en minskad blödningsmängd på 

cirka 40-50 % (2). Tranexamsyra med oral administration i Sverige finns under 

handelsnamnen och doserna Cyklo-f 500 mg, Cyklokapron 500 mg och 1 g, 

Cyklonova 500 mg samt Tranexamsyra Orifarm 500 mg (16). Behandling påbörjas 

fösta menstruationsdagen varje cykel (1). Rekommenderad dos är 1-1,5 gram, 3-4 

gånger dagligen i max 6 dygn (5). Tranexamsyra elimineras till störst del via 

njurarna och halveringstiden är cirka två timmar. Inga interaktioner med andra 

läkemedel har identifierats (1).  

Tranexamsyra är ett säkert läkemedel med lindriga biverkningar. Främst är det 

påverkan på GI-kanalen som upplevs (2). Vanligast är illamående, kräkning, 

buksmärta och diarré. Övrigt som iakttagits i studier är dyspepsi, huvudvärk, migrän, 

anemi, trötthet, ledvärk, ryggvärk och dysmenorré (17). 

Tidiga studier som gjordes med tranexamsyra visade en ökad risk för 

tromboemboliska sjukdomar, men de resultaten har tillbakavisats då senare studier 

har visat att risken är den samma som för övrig population. Dock bör försiktighet tas 

vid behandling av personer som redan har tromboembolisk sjukdom (1). 

Vid normal hemostas frisätts proteaserna tPA och uPA (18). När de befinner sig intill 

plasminogen och fibrin, leder det till att plasminogen klyvs till plasmin. På 

plaminogen finns ett bindningsite för lysin som ligger i en gömd position, så att de 

inte kan binda. Vid klyvning till plasmin friläggs lysin-bindningssitet. Fibrinet med 

sin lysindel kan då binda in, vilket resulterar i att fibrinet bryts ner till mindre 

fragment och koaglet löser upp sig (1). 

Tranexamsyra är ett syntetiskt lysinderivat som reversibelt binder in och blockerar 

lysinbindningssitet på plasminogen. Klyvning av plasminogen till plasmin sker som 

vanligt, men har plasmin tranexamsyra bundet till sig så kan det inte interagera med 

lysindelen på fibrin. Resultatet blir att nedbrytningen av fibrin hämmas. Utöver detta 

leder tranexamsyra också till minskning av mängden t-PA. Om det beror på att 

produktionen i endotelceller minskar eller att clearance av redan bildat t-PA ökar är 

inte kartlagt (1). 
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SYFTE 

 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av tranexamsyra vid behandling av 

menorragi med avseende på minskad blödningsmängd och förbättrad livskvalité. 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

 

Arbetet var en litteraturstudie. Studier söktes i PubMed från 2016-01-18 till 2016-01-

20, sökord var ”tranexamic menorrhagia”. För att inkluderas skulle studierna vara 

max 15 år gamla och redovisa resultat om tranexamsyras effekt på både 

blödningsmängd och livskvalité. Studier som inte använde en vedertagen metod för 

att uppskatta blödningsmängden exkluderades. 5 studier uppfyllde kraven och valdes 

ut för att besvara frågeställningen.  

 

RESULTAT 

 

 

De utvalda artiklarna sammanfattas i tabell III. Reduktion av blodmängd har 

sammanställts i figur I-II. MQ-värden redovisas i figur III.  
 

Tabell III Översikt över inkluderade studier 

 Studiedesign Syfte Resultat 
Studie 1 – Tranexamic 

Acid Treatment for Heavy 

Menstrual Bleeding A 

Randomized Controlled 

Trial (2010) 

Randomiserad, 

dubbelblindad och 

placebo-

kontrollerad. 

Parallella grupper 

 

196 deltagare 

Undersöka effekt och 

säkerhet av oral 

tranexamsyra vid 

behandling av riklig 

menstruationsblödning 

(≥ 80 ml/cykel) 

 

 

Behandling med 

tranexamsyra gav en 

minskning av MBL 

med 69,6 ml/cykel 

jämfört med 

baslinjen. 

Minskningen var 

signifikant jämfört 

med placebo.  

 

Den negativa 

påverkan på 

livskvalitén minskade 

signifikant jämfört 

med placebo. 

 

Studie 2 – A dose-response 

study of a novel, oral 

tranexamic formulation for 

heavy menstrual bleeding 

(2011) 

 

Randomiserad, 

dubbelblindad och 

placebo-

kontrollerad 

 

304 deltagare 

Undersöka effekt och 

säkerhet för två doser 

oral tranexamsyra vid 

behandling av kvinnor 

med cyklisk riklig 

Behandling med 

tranexamsyra gav en 

minskning av MBL 

med 46,5 ml/cykel 

vid dosen 1,95 g och 

en minskning med 
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menstruationsblödning. 

 

65,3 ml/cykel vid 

dosen 3,9 g.  

Båda doserna gav en 

signifikant minskning 

jämfört med placebo.  

 

Den negativa 

påverkan på 

livskvalitén minskade 

signifikant jämfört 

med placebo.  

 

Studie 3 – Treatment of 

Idiopathic Menorrhagia 

with Tranexamic Acid 

(2005) 

 

 

 

 

Öppen, utan 

kontrollgrupp 

 

40 deltagare 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av tranexamsyra, samt 

dess påverkan på 

livskvalité hos kvinnor 

med idiopatisk 

menorragi. 

 

Behandling med 

tranexamsyra gav ett 

PBAC-värde på 

178,6 ± 106,3, vilket 

var en signifikant 

minskning jämfört 

med baslinjen där 

PBAC-värdet var 

350,5 ± 113,9. 

 

Den negativa 

påverkan på 

livskvalitén minskade 

signifikant jämfört 

med baslinjen. 

 

Studie 4 – Treatment of 

heavy menstrual bleeding 

of endometrial origin: 

randomized controlled 

trial of 

medroxyprogesterone 

acetate and tranexamic 

acid (2013) 

 

 

 

Randomiserad 

och kontrollerad. 

Ingen 

placebogrupp 

 

90 deltagare 

Jämföra effekten av 

MPA med 

tranexamsyra vid 

behandling av 

menorragi med 

ursprung från 

endometriet. 

Vid behandling med 

tranexamsyra gick 

PBAC från 241,08 

till 111,97. 

Vid behandling med 

MPA gick PBAC 

från 204,75 till 

114,40. 

 

 

Vid behandling med 

tranexamsyra 

minskade den 

negativa påverkan på 

livskvalitén enligt 

MIQ och SF-36. MIQ 

gick från 44,36 till 

27,16. 

 

 

 

Studie 5 – Anti-

hemorrhagic activity of 

Punica granatum L. flower 

(Persian Golnar) against 

heavy menstrual bleeding 

of endometrial origin: a 

double-blind, randomized 

controlled trial (2015) 

Randomiserad 

och kontrollerad 

Ingen 

placebogrupp 

 

94 deltagare 

Jämföra effekten av PG 

och tranexamsyra vid 

riklig 

menstruationsblödning 

med ursprung från 

endometriet samt se 

hur de olika 

behandlingarna 

Vid behandling med 

tranexamsyra gick 

PBAC från 304,4 till 

143,13. 

Vid behandling med 

PG gick PBAC från 

304,9 till 164,0 

 

Vid behandling med 
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påverkar patientens 

livskvalité. 

 

tranexamsyra 

minskade den 

negativa påverkan på 

livskvalitén enligt 

MQ och SF-36. 

MQ gick från 47,6 till 

23,95. 

 

Studie 1 – Tranexamic Acid Treatment for Heavy Menstrual Bleeding A Randomized 

Controlled Trial (2010)(13) 

 

Syftet med studien var att bedöma effekt och säkerhet av oral tranexamsyra vid 

behandling av riklig menstruationsblödning (≥ 80 ml/cykel). 

Metod 

Studien var randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad och hade parallella 

grupper. Den utfördes på 40 kliniker i USA från 16 oktober 2006 till 8 maj 2008. 

Studien följde Helsingforsdeklarationen, god klinisk sed och deltagarna hade gett sitt 

samtycke.   

Baslinjen togs fram från två behandlingsfria menstruationscykler. Därefter gavs 

behandling under sex efterföljande cykler. 196 deltagare randomiserades mellan två 

grupper. 123 stycken fick tranexamsyra 1,3 g tre gånger dagligen och 73 stycken fick 

placebo. Behandlingen påbörjades första menstruationsdagen varje cykel och togs i 

upp till fem dagar.  

De som inkluderades var mellan 18-49 år och hade riklig menstruationsblödning. 

Den skulle ha varit riklig under i minst tre efter varandra följande dagar under minst 

fyra av de senaste sex menstruationscyklerna. Efter första veckan vid baslinjen  

skulle blödningen vara minst 60 ml och i genomsnitt under de två veckorna skulle 

blödningen vara minst 80 ml. Menstruationen skulle vara regelbunden, vilket den 

ansågs vara om menstruationscykeln varade i 21-35 dagar och blödningstiden var 

max 10 dagar. Kvinnor som kunde bli gravida skulle använda preventivmedel, dock 

inte hormonella.  

 

Exkluderades gjordes de med allvarlig anemi Hb < 8 g/dl, var gravida eller ammade, 

de som haft eller hade vissa sjukdomar exempelvis tromboembolisk sjukdom, de som 

haft eller hade något onormalt i endometriet, karcinom i cervix, dysfunktionell 

anovulatorisk blödning från livmodern, metrorrhagia, menometrorrhagia eller 

polymenorrhea. De som hade glaukom, onormalt färgseende, hypertension i ögat, 

åldersrelaterad maculadegeneration eller retinopati.  

Om något onormalt hittades vid undersökning av bäcken, vid kontroll av celler i 

cervix eller i livmoder vid undersökning med transvaginalt ultraljud ledde också det 

till exkludering.  
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Reduktion av MBL användes för att se vilka av följande tre primära effektmått som 

uppnåddes vid behandling med tranexamsyra.  

 Reduktion av MBL > 36 ml/cykel 

 Reduktion av MBL > 50 ml/cykel 

 Reduktion av MBL som var statistiskt signifikant större än med 

placebo 

MBL mättes med metoden alkaliskt hematin. Medelvärde för MBL vid baslinjen 

beräknades från de första två cyklerna utan behandling, medan medelvärde för MBL 

vid behandling beräknades från menstruationscykel 1, 2, 3 och 6. Dessa medelvärden 

användes sedan för att beräkna reduktionen av MBL från baslinje till behandling. 

Av de 196 randomiserade deltagarna fullföljde 148 studien, varav 94 hade fått 

tranexamsyra och 54 hade fått placebo. MBL togs från en modifierad ITT population 

bestående av 187 deltagare, varav 115 hade fått tranexamsyra och 72 placebo.  

Främsta anledningarna till avhopp i båda grupperna var händelser som inte kunde 

kopplas till behandlingen och att instruktioner inte följdes.  

 

Sekundära endpoints var förändring av livskvalité, hemoglobin- och 

ferritinkoncentration i plasma. Livskvalitén uppskattades med hjälp av 

frågeformuläret MIQ, som besvarades före och efter behandling.  

 

Vid jämförelse mellan behandlingsgrupperna analyserades kovarians och vid 

jämförelse inom de enskilda grupperna användes parat t-test. 

Resultat 

 

Deltagarna som behandlades med tranexamsyra behandlades i genomsnitt 3,4 dagar 

medan deltagarna som fick placebo behandlades i genomsnitt 3,3 dagar.  

Vid mätning av hemoglobin- och ferritinkoncentration i plasma sågs ingen betydande 

förändring.  

Deltagarna som fick placebo hade ett genomsnittligt MBL på 153,0 ± 66,66 ml vid 

baslinjen och med behandling minskade MBL med 12.6 ml, vilket motsvarar en 

procentuell minskning med 8,2 %.  

Deltagarna som fick tranexamsyra hade ett genomsnittligt MBL på 172,3 ± 95,6 ml 

vid baslinjen och med behandling minskade MBL med 69,6 ml, vilket motsvarade en 

procentuell minskning med 40.4 %.  

Vid behandling med tranexamsyra översteg minskningen både 36 ml och 50 ml 

(p<0,001). Minskningen var också signifikant jämfört med placebo, vilket betydde 

att de tre primära effektmått som användes uppnåddes.  

 

De individuella resultaten visade att hos deltagarna som fick tranexamsyra hade 43 

% nått en blödningsmängd < 80 ml, 69 % hade fått en minskning med minst 36 ml 

och 56 % hade fått en minskning med över 50 ml. För placebo var motsvarande 

värden 17 %, 29 % och 19 % (p<0,001). 
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Undersökning av livskvalité med MIQ visade att med tranexamsyra gick begränsning 

i sociala-, fritids-, och fysiska aktiviteter från måttlig försämring till ringa 

försämring. Minskningen var signifikant jämfört med placebo (p<0,001). Utöver det 

sågs en statistisk signifikant minskning av begränsning vid arbete i och utanför 

hemmet jämfört med placebo.   

De vanligaste biverkningarna som rapporterades vid behandling med tranexamsyra 

var obehag vid menstruation eller kramp (61,5%), huvudvärk (55,6 %) och ryggont 

(23,9 %). Biverkningar som inte förekom i lika stor utsträckning, men som var fler 

än vid behandling med placebo var sinushuvudvärk och anemi.  

Allvarliga händelser som rapporterades i gruppen som fick tranexamsyra var 

takykardi, akut bronkit, hypoglykemi, posttraumatiskt stressyndrom och urtikaria, 

men de ansågs inte vara relaterade till behandlingen. 

 

Studie 2 – A dose-response study of a novel, oral tranexamic formulation for heavy 

menstrual bleeding (2011)(19) 

 

Syftet med studien var att bedöma effekt och säkerhet för två doser med oral 

tranexamsyra vid behandling av kvinnor med cyklisk riklig menstruationsblödning.  

Metod 

 

Studien var randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad. Den utfördes 

mellan 4 december 2006 och 29 maj 2008 i USA och följde 

Helsingforsdeklarationen. 

 

Baslinjen mättes under två behandlingsfria menstruationscykler och därefter fick 

deltagarna behandling under 3 efterföljande cykler. 304 patienter randomiserades 

mellan 3 studiegrupper. Antingen tranexamsyra 3,9 g/dygn, tranexamsyra 1,95 

g/dygn eller placebo. Dygndosen var uppdelad på tre tillfällen. Antal deltagare var 

118, 117, 69 stycken i respektive grupp. Behandlingen påbörjades första 

menstruationsdagen varje cykel och togs i upp till fem dagar. 

För att inkluderas skulle personerna vara 18-49 år och ha cyklisk riklig 

menstruationsblödning. Medel MBL vid baslinjen skulle vara ≥ 80 ml/cykel mätt 

med alkaliskt hematin. Menstruationen skulle varit regelbunden de senaste 6 

månaderna (21-35 dagars cykel) med en blödning i maximalt 10 dagar. 

Undersökning av bäcken, screening av cervix och transvaginalt ultraljud som visade 

avvikelse från normalt ledde till exkludering, dock inte vid fynd av myom där 

operation inte krävdes.  

 

Exkluderingsfaktorer var tidigare eller nuvarande klinisk signifikant sjukdom, 

anovulatorisk dysfunktionell uterusblödning, oregelbunden menstruationscykel, 

menometrorrhagia, polymenorrhea, polyp i endometriet, endometriehyperplasi, 
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carcinom i endometriet eller cervix. Hjärtattack, ischemisk sjukdom, stroke, TIA, 

trombos, tromboembolisk sjukdom, koagulationsrubbning, kliniskt signifikant 

avvikelse som ansågs kunna vara skadligt för patienten, bilateral ovariotomi, 

hysterektomi, graviditet, amning, planer på graviditet. Användning av andra 

läkemedel eller symptomlindrande för behandling av menorragi. 

 

Reduktion av MBL användes för att se vilka av följande tre primära effektmått som 

uppnåddes vid behandling med tranexamsyra.  

 Reduktion av MBL >36 ml/cykel 

 Reduktion av MBL > 50 ml/cykel 

 Reduktion av MBL som var statistiskt signifikant större än med 

placebo 

MBL mättes med metoden alkaliskt hematin. Vid beräkning av effekt av 

tranexamsyra användes en modifierad ITT population med 294 patienter, varav alla 

hade tagit minst en dos. Parat t test användes för att bedöma förändring från baslinjen 

inom var grupp. Vid jämförelse mellan de olika grupperna analyserades kovarians.  

Sekundära endpoint var subjektiv förbättring enligt MIQ, som uppskattade 

begränsningar i fysisk aktivitet, det sociala eller vid fritids aktiviteter. 

 

Antal som hoppade av studien var 15 av de som fick tranexamsyra 3,9 g, 11 som fick 

tranexamsyra 1,95 g och 6 som fick placebo.  

 

Resultat 

 

Tranexamsyra 1,95 g/dygn användes för behandling i genomsnitt 3,3 dagar. MBL var 

178,0 ml/cykel vid baslinjen och med behandling minskade MBL med 46,5 ml/cykel, 

vilket motsvarade en procentuell minskning med 26,1 %.  

Tranexamsyra 3,9 g/dygn användes för behandling i genomsnitt 3,4 dagar. MBL var 

169,0 ml/cykel vid baslinjen och med behandling minskade MBL med 65,3 ml/cykel, 

en procentuell minskning med 39,6 %.  

Placebo användes i genomsnitt 3,4 dagar. MBL var 153,6 ml/cykel vid baslinjen och 

med behandling minskade MBL med 3.0 ml/cykel, vilket motsvarade en procentuell 

minskning med 1,9 %. 

Med 3,9 g tranexamsyra uppnåddes alla tre primära endpoint, medan med 1,95 g 

tranexamsyra uppnåddes alla utom minskning > 50 ml. Jämfört med placebo var 

reduktionen signifikant (p<0,0001). 

 

MIQ visade signifikant reduktion i begränsning av sociala-, fritid-, och fysiska 

aktiviteter hos deltagarna som fick tranexamsyra jämfört med placebo. 

 

Säkerheten hos tranexamsyra bedömdes vara bra och endast lätta och medelsvåra 

biverkningar rapporterades. Biverkningar som rapporterades av ≥ 5 % av deltagarna 
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var övre luftvägsinfektion, trötthet, muskuloskeletal smärta, artralgi, myalgi, 

nästäppa, bihåleinflammation, allergi, irritation i strupe och anemi. Biverkningar som 

rapporterades av < 5 % av deltagarna var illamående, diarré, övre buksmärta, grumlig 

lins och suddig syn.  

 

Studie 3 – Treatment of Idiopathic Menorrhagia with Tranexamic Acid (2005)(4) 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av tranexamsyra, samt dess påverkan 

på livskvalité hos kvinnor med idiopatisk menorragi. 

 

Metod 

 

Studien var öppen och saknade kontrollgrupp. Urvalet gjordes från maj till november 

2004 på gynekologiska kliniker och studien genomfördes i Thailand. 40 deltagare 

valdes ut. De lämnade samtycke och studien godkändes av den etiska kommittén 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. 

 

De som inkluderades var kvinnor mellan 18-45 år som upplevde sina menstruationer 

som rikliga. De skulle ha en regelbunden menstruationscykel som pågick i 21-35 

dagar.  

 

Exkluderades gjordes de som haft tromboembolisk sjukdom, blödningssjukdom, 

koagulationsrubbning eller annan systemisk sjukdom. De som hade nedsatt njur- 

eller leverfunktion, en förvärvad störning av färgseende, graviditet, användning av 

orala preventivmedel eller NSAID. På deltagarna undersöktes bäcken och ett 

transvaginalt ultraljud gjordes, om de uppvisade sjukdom ledde också det till 

exkludering från studien. 

Diagnosen menorragi ställdes genom att mäta PBAC och mid-luteal serum 

progesterone. Om värdet på PBAC > 100 och mid-luteal serum progesterone > 5 

pg/ml ansågs menorragi förekomma. 

Baslinjen togs fram från en behandlingsfri menstruationscykel. Därefter fick 

deltagarna 3 g tranexamsyra per dygn de efterföljande två menstruationscyklerna. 

Efter en behandlingsfri menstruationscykel gjordes ett återbesök 

Behandlingen var med 1 g tranexamsyra, tre gånger dagligen, med start på första 

menstruationsdagen till och med dag fem.  

 

Deltagarna fick uppskatta sin livskvalité genom att besvara ett frågeformulär. 

Frågorna besvarades genom att välja ett av fyra möjliga svarsalternativ numrerade 1-

4. 1 betydde har inte försämrats och 4 har försämrats mycket.  

 

Resultaten är redovisade i medelvärden för de 40 deltagarna. Parat t test användes för 

att testa om statistisk signifikans fanns för PBAC värden, hemoglobinkoncentration 
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och livskvalité vid jämförelse mellan baslinjen och behandling.  

  

Resultat 

 

Hemoglobinkoncentration i plasma vid baslinjen var 12,0 ± 1,2 mg/dl och vid 

återbesöket var det 11,9 ± 1,2 mg/dl. Förändringen var inte signifikant.  

Vid baslinjen var PBAC 350,5 ± 113,9 (137,0-657,0). Efter cykel 1 var PBAC 261,0 

± 133,11(94,0-602,0) och efter cykel 2 var PBAC 178,6 ± 106,3 (25,0-523,0). 

Reduktionen från baslinjen till cykel 2 var en signifikant reduktion på 49,0 % 

(p<0,0001). Vid återbesöket var PBAC 188,0 ± 118,3 (13,0-460,0). Vid jämförelse 

med baslinjen var det en signifikant minskning på 46.1 % (p<0,0001).  

Vid undersökning av livskvalité med frågeformulär angav 80 % vid baslinjen att de 

upplevde försämring av livskvalité i samband med menstruation (4 på skala), denna 

siffra var 5 % vid återbesöket. Förändringen var signifikant (p<0,001). Det medförde 

en motsvarande ökning hos de som angav 1 eller 2 vid återbesöket.  Behandling 

visade att övervägande andel fick ökad aptit, var mer socialt aktiva, mer produktiva, 

hade högre arbetsprestation, de var inte lika trötta och upplevde mindre depression.  

Inga svåra biverkningar rapporterades under studiens gång. 

 

Studie 4 – Treatment of heavy menstrual bleeding of endometrial origin: 

randomized controlled trial of medroxyprogesterone acetate and tranexamic acid 

(2013)(6) 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av Medroxyprogesterone acetate (MPA) 

med tranexamsyra vid behandling av menorragi med ursprung från endometriet.  

Metod 

 

Studien var randomiserad och kontrollerad. Den utfördes på tre gynekologiska 

kliniker i Iran från januari 2010 till december 2011. Den godkändes av ethic 

committee of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran och alla deltagare lämnade 

samtycke till deltagande. 

 

De som inkluderades hade riklig menstruationsblödning med ursprung från 

endometriet.  

Exkluderades gjordes de med järnbristanemi Hb < 10,5 g/dl, de som haft eller hade 

tromboembolisk sjukdom, kronisk sjukdom eller andra sjukdomar som påverkar 

menstruationsblödning, de som använt antikoagulantia, orala preventivmedel eller 

andra hormonella läkemedel, samt kvinnor med hormonspiral. 

Baslinjen togs fram från en behandlingsfri menstruationscykel. Därefter fick 

deltagarna behandling under de tre efterföljande menstruationscyklerna. 90 kvinnor i 
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åldern 20-45 år randomiserades. 44 deltagare fick MPA 5 mg var 12:e timma i 21 

dagar med start på menstruationsdag fem. 46 deltagare fick tranexamsyra 500 mg var 

6:e timma under fem dagar, med start första menstruationsdagen.  

 

Alla resultat presenterades som medelvärden. För att jämföra behandlingsgrupperna 

användes flera statistiska metoder. PBAC score användes för att mäta blodförlusten. 

Iranska versioner av de två frågeformulären MQ och SF-36 användes när patienterna 

skulle uppskatta hur deras livskvalité påverkas under menstruation.  

 

Resultat 

 

Totalt slutförde 71 av de 90 patienterna studien. 38 med tranexamsyra och 33 med 

MPA. Några orsaker som angavs i samband med avhopp från behandling med 

tranexamsyra var illamående, kräkning, yrsel och huvudvärk. Vid avhopp från 

behandling med MPA angavs istället oregelbunden menstruation och godartad 

förändring i bröstvävnad. 

 

Tranexamsyra minskade blödningsperioden från 7,8 till 6,68 dagar och MPA från 8,4 

till 8,06 dagar. Det var den enda signifikanta skillnad som fanns mellan 

behandlingsgrupperna.   

Hos deltagarna som fick tranexamsyra var PBAC 241,08 vid baslinjen och 111,97 

efter behandling. Hos deltagarna som fick MPA var PBAC 204,75 vid baslinjen och 

114,40 efter behandling. Förbättringarna jämfört med baslinjen var signifikanta 

(p<0,05). 

 

Hb och serumferritin mättes vid baslinjen och efter tre månaders behandling.  

Tranexamsyra medförde en ökning av Hb-koncentrationen från 11,98 till 12,99 g/dl 

och en ökning av ferritinkoncentrationen från 15,9 till 22,13 ng/dl. MPA medförde 

en ökning av Hb-koncentrationen från 12,24 till 12,96 g/dl och en ökning av 

ferritinkoncentrationen från 13,38 till 30,85 ng/dl. 

 

Behandling med tranexamsyra gav en minskning av alla områden som ingår i MQ. 

Det totala MQ-värdet gick från 44,36 till 27,16. SF-36 visade förbättring av samtliga 

områden. Även MPA visade också en minskning av MQ-värdet som gick från 40,1 

till 29,41 och förbättring av samtliga områden som ingår i SF-36. 

 

Studie 5 – Anti-hemorrhagic activity of Punica granatum L. flower (Persian 

Golnar) against heavy menstrual bleeding of endometrial origin: a double-blind, 

randomized controlled trial (2015) (20) 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av Persian Golnar (PG) och tranexamsyra 

vid riklig menstruationsblödning med ursprung från endometriet samt se hur de olika 

behandlingarna påverkan patientens livskvalité. 
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Metod 

Studien var dubbelblindad och randomiserad. Den genomfördes från juli 2010 till 

december 2011 i Iran. Studien godkändes av ethics committee of the Tarbiat 

Modares University i Teheran och deltagarna gav sitt samtycke.  

 

Kvinnor som upplevde sig ha riklig menstruation som inverkade på deras dagliga 

aktiviteter undersöktes. För att inkluderas skulle de vara i åldern 20-49 år, ha ett Hb 

≥ 10.5 g/dl och ha ett BMI mellan 19-29kg/m2. Exkluderades gjordes de som tidigare 

haft tromboembolisk sjukdom, kronisk sjukdom eller sjukdom som stör 

menstruationen, de som använt järntillskott, antikoagulatia, spiral, oral kontraception 

eller andra hormonella läkemedel. 

94 deltagare valdes ut. En behandlingsfri menstruationscykel användes för att ta fram 

baslinjen. Sedan randomiserades deltagarna mellan två grupper. 47 deltagare fick 

tranexamsyra 500 mg eller 47 deltagare fick PG 500 mg, var sjätte timma i totalt fem 

dagar från första dagen med menstruation. Behandlingen pågick under tre 

menstruationscykler. 38 i var grupp fullföljde studien.  

 

Livskvalité mättes vid baslinjen och efter tredje menstruationscykeln med 

behandling. PBAC användes för att uppskatta blödningsmängden per cykel och 

iranska versioner av MQ och SF-36 användes för att bedöma livskvalité.   

 

Resultat presenterades med medelvärden. Vid jämförelse mellan grupperna användes 

flera statistiska metoder.   

Resultat 

 

Hos deltagarna som fick tranexamsyra var PBAC vid baslinjen 304,4 och efter 

behandling var PBAC 143,13. Hos deltagarna som fick PG var PBAC vid baslinjen 

304,9 och efter behandling var PBAC 164,0. Det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan de två behandlingarna.  

Med tranexamsyra gick MQ från 47,6 till 23,95. Med PG gick MQ från 42,05 till 

19,84. För både tranexamsyra och PG visade SF-36 ökning av alla variabler.  

 

Vid behandling med tranexamsyra gick hemoglobinkoncentrationen från 11,5 till 

12,7 g/dl och ferritinkoncentrationen gick från 9,4 till 16,4 ng/dl. Båda ökningarna 

var signifikanta. Vid behandling med PG gick hemoglobinkoncentrationen från 12,6 

till 13,0 och ferritinkoncentrationen gick från 12,1 till 23,5 ng/dl.  

 

Nio deltagare som behandlades med tranexamsyra angav att de fick biverkningar. 

Det var illamående, kräkning, diarré, huvudvärk och vertigo. 4 deltagare som fick PG 

angav biverkningar, dessa var kräkning och ömmande bröst.  
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Figur I MBL vid baslinjen och reduktion vid behandling med tranexamsyra och placebo. Till vänster 

redovisas värden från studie 1 och till höger värden från studie 2. 

 

 

 

Figur II Från vänster till höger redovisas PBAC-värden för studie 3, 4 och 5 före och efter 

behandling.  
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Figur III MQ-värden före och efter behandling med tranexamsyra i studie 4 och 5. 

 

 

DISKUSSION 

 

Bevisvärde 

 

Studie 1 (13) och studie 2 (19) hade liknade studieupplägg. Det hade högt 

bevisvärde, då det var dubbelblindade, randomiserade och placebokontrollerade 

studier. De använde sig också av parallella grupper och gjorde en powerberäkning. 

Deltagarantalet var stort med 196 respektive 304 personer.  

Studie 3 (4) hade ett lågt bevisvärde. Det berodde på att det var en öppen studie som 

saknade kontrollgrupp, dessutom var deltagarantalet lågt med endast 40 personer.  

Studie 4 (6) och 5 (20) var randomiserade kontrollerade studier. De utfördes för att 

jämföra effekten mellan två olika behandlingar och saknade placebogrupp. 

Deltagarantalet var 90 respektive 94 personer. Studierna har samma författare. 

Resultaten från studierna skiljer sig åt när det kommer till bland annat avhopp, 

biverkningar och effekt, men om personer deltagit i båda studierna och i så fall hur 

stor andel går inte att avgöra.   

 

Jämförbarhet mellan studierna 

 

Alla deltagare diagnostiserades med menorragi enligt gränsen > 80 ml eller ≥ 80 ml. 

Åldersspann och medelålder hos deltagarna skiljde inte mycket. Alla behandlades 

med oral tranexamsyra och riktlinjen de fått var att ta behandling från första 

menstruationsdagen och sedan i upp till fem dagar. En skillnad vid inkludering var 
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att vissa studier inriktade sig mot menorragi med en viss bakomliggande orsak.  

Samtliga studier redovisade en minskning av MBL och negativ påverkan på 

livskvalitén i samband med menstruation. Tidigare studier har visat att den 

förväntade procentuella minskningen av MBL ligger mellan 34-59 %. Resultaten 

från de genomgångna studierna hamnade inom detta intervall. Minskad påverkan på 

livskvalitén var också ett väntat resultat (21). 

 

Jämförelse mellan studierna har varit begränsad på grund av olika studieupplägg.  De 

har bland annat använt olika behandlingsdoser och mätinstrument.  

Studie 1 och 2 var jämförbara. De hade båda grupper som fick en daglig dos 

tranexamsyra på 3,9 g. För att mäta MBL användes metoden alkaliskt hematin och 

sedan beräknade reduktionen av MBL. Reduktionen användes för att se vilka av tre 

uppsatta effektmått som reduktionen motsvarade. I båda studierna uppnåddes alla 

effektmått. För att bedöma förändring av livskvalité användes frågeformuläret MIQ 

som i båda fallen visade på minskad negativ påverkan på livskvalitén. Studie 2 hade 

även en grupp som fick en daglig dos på 1,95 g, men det fanns ingen motsvarande 

dos i övriga studier där samma mätinstrument använts. 

Studie 3 hade en daglig dos på 3,0 g medan studie 4 och 5 hade en daglig dos på 2 g. 

De använde PBAC för att avgöra reduktion av MBL. Studie 4 och 5 använde samma 

frågeformulär vid kontroll av livskvalité, vilket var iranska versioner av SF-36 och 

MQ, medan studie 3 använde ett icke namngivet frågeformulär.  

 

Mätinstrument 

 

 

Metoden alkaliskt hematin vid mätning av MBL är en validerad metod som anses 

vara gold standard. Metoden är noggrann, men kräver avancerad utrustning vilket gör 

den kostsam (22). PBAC är en billigare och mer tillgänglig metod vid mätning av 

MBL. För att PBAC ska ge en korrekt bedömning av blödningsmängden måste 

mensskydd med likvärd absorptionsförmåga användas av alla deltagare som ingår i 

en studie. Vid jämförelse mellan olika studier där olika mensskydd har använts är det 

endast den procentuella minskningen av MBL som är relevant.  

PBAC har jämförts med alkaliskt hematin vid mätning av MBL. I en artikel 

redovisades resultat från fem studier som använt PBAC 100 som motsvarade värde 

för MBL 80 ml.  Studiernas hade hög sensitivitet (89 %, 98 %, 88 %, 97 % och 99 

%), medan specificitet varierade (89 % 64 %, 52 %, 7,5 och 39 %). Av de fem 

studierna hittade fyra ett samband mellan PBAC och alkaliskt hematin (11).  

 

Namngivna patientuppskattade skalor som användes för att bedöma förändring av 

livskvalitén var MIQ, MQ och SF-36. Livskvalitén var ett sekundärt effektmått som 

gav en subjektiv bedömning av livskvalitén. Utöver dessa användes i studie 3 (4) ett 

icke namngivet frågeformulär. Det fanns ingen information om hur formuläret var 

utformat och dess trovärdighet kan därmed inte bedömas (4). 

SF-36 är ett allmänt frågeformulär som kan användas vid behandling med läkemedel 
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för att se hur livskvalitén påverkas hos en patient med sjukdom. Trots att metoden 

används och är tillförlitlig är den inte optimal vid menorragi, då flera frågor saknar 

relevans.  

MQ och MIQ är frågeformulär riktade till personer med menorragi och inkluderar 

därmed relevanta frågor om det som kan försämras vid tillståndet. (20). Det finns ett 

starkt samband mellan MIQ och förändring av MBL (23). 

 

Meningsfull reduktion av MBL 

 

Ett av de tre effektmått som studie 1 och studie 2 använde sig av var att undersöka 

om reduktionen av MBL översteg 36 ml under en menstruationscykel.  Detta värde 

valdes ut då en tidigare studie visat att en reduktion på 36 ml/cykel eller en reduktion 

på 22 % jämfört med baslinjen anses vara meningsfull på gruppnivå för kvinnor med 

menorragi. Vilken reduktion som krävs på individnivå för att det ska anses vara 

meningsfullt beror på hur stor MBL är vid baslinjen. En kvinna med MBL 80-160 

ml/cykel har en meningsfull reduktion redan vid en minskning på 22 ml/cykel, 

medan en kvinna med MBL > 160 ml/cykel vid baslinjen behöver en reduktion på 47 

ml/cykel (24).  

 

Säkerhet 

 

I studierna uppmanades deltagarna att rapportera biverkningar som uppkom vid 

behandling. Alla studier angav milda eller medelsvåra biverkningar, utom studie 3 

som inte hade några. Biverkningarna skiljde sig åt mellan studierna, men de som 

angavs i flest studier var huvudvärk, illamående och kräkning.  

Flera studier har utvärderat säkerheten av tranexamsyra. Biverkningar som är 

dosberoende är illamående, kräkningar, diarré och dyspepsi. Andra biverkningar är 

huvudvärk, dysmenorré, förändring av färgseende och allergisk reaktion (21).  

 

Hb 

 

Utöver förbättrad livskvalité och minskad blödningsmängd är det önskvärt att minska 

risken för anemi. Ett normalt värde är Hb > 12 g/dl (13). Flera studier exkluderade 

personer med lågt Hb värde, antingen < 8,0 g/dl eller < 10,5 g/dl. Fyra studier mätte 

Hb både före och efter behandling. Två av dessa visade ingen förändring (4, 13) 

medan två visade en ökning av Hb (6, 20).  
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SLUTSATS 

 

Behandling med tranexamsyra i doser från 1,95 g upp till 4 g dagligen medför en 

meningsfull reduktion av blödningsmängden hos kvinnor med menorragi. Det 

minskar också den negativa påverkan på livskvalitén som kan upplevas i samband 

med menstruation.  
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