
33Y HỌC SINH SẢN 44

TỔNG QUAN
Cường kinh là một trong những vấn đề rất 

thường gặp trong thực hành lâm sàng phụ khoa. 
Năm 2007, Viện Y tế Quốc gia về Chất lượng 
điều trị, Vương quốc Anh (NICE-UK: National 
Institute for Health and Care Excellence) định 
nghĩa “Cường kinh hay chảy máu kinh nặng là lượng 
máu kinh mất nhiều, ảnh hưởng đến thể chất, tinh 
thần, xã hội, chất lượng cuộc sống của người phụ 
nữ. Cường kinh có thể xảy ra đơn độc hay đi kèm 
với triệu chứng khác”. Định nghĩa này sau đó cũng 
đã được Liên đoàn Sản Phụ khoa Thế giới (FIGO) 
chấp nhận vào năm 2011[1]. Cường kinh gây nhiều 
khó chịu trong sinh hoạt cũng như trong công việc, 
học tập, nếu để lâu còn có thế dẫn đến thiếu máu 
thiếu sắt, do đó cần được can thiệp sớm. 

Điều trị cường kinh phải cá thể hóa dựa trên 
tuổi của người phụ nữ, mong muốn bảo toàn khả 
năng sinh sản và sự hiện diện của các bệnh lý vùng 
chậu cũng như bệnh lý huyết học[2]. Điều trị hiện 
nay gồm hai hướng: ngoại khoa và nội khoa. Điều 
trị ngoại khoa bao gồm cắt tử cung và đốt điện nội 
mạc. Điều trị nội khoa gồm điều trị bằng hormon và 
điều trị cầm máu.

ĐIÊU TRỊ NỘI KHOA CƯỜNG KINH
Một nghiên cứu tổng quan hệ thống của 

Marjoribanks và cộng sự (năm 2016) gồm 15 
nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (1.289 
phụ nữ) so sánh giữa điều trị cường kinh bằng 
nội khoa (thuốc uống hoặc dụng cụ tử cung chứa 

levonogestrel) với điều trị ngoại khoa (cắt đốt nội 
mạc hoặc cắt tử cung)[3] cho thấy điều trị ngoại khoa 
kiểm soát chảy máu tốt hơn điều trị nội khoa ở thời 
điểm một năm. Không đủ bằng chứng kết luận về sự 
khác biệt mức độ hài lòng giữa phẫu thuật và dụng 
cụ tử cung chứa levonogestrel. Ngoài ra, cắt tử cung, 
mặc dù là điều trị triệt để cho cường kinh, cũng có 
thể gây ra những biến chứng nặng cho một số phụ 
nữ. Các kết quả cụ thể như sau.

Phẫu thuật so với dùng thuốc uống
Phẫu thuật (cắt đốt nội mạc) kiểm soát chảy 

máu hiệu quả hơn ở thời điểm bốn tháng (RR 2,66, 
KTC 95% 1,94-3,64, một nghiên cứu, 186 phụ nữ, 
chứng cứ chất lượng trung bình) cũng như ở thời 
điểm hai năm (RR 1,29, KTC 95% 1,06-1,57, một 
nghiên cứu, 173 phụ nữ, chứng cứ chất lượng thấp). 
Không có bằng chứng về sự khác nhau giữa hai 
nhóm ở thời điểm năm tháng (RR 1,14, KTC 95% 
0,97-1,34, một nghiên cứu, 140 phụ nữ, chứng cứ 
chất lượng rất thấp).

Mức độ hài lòng cao hơn ở nhóm được phẫu 
thuật vào thời điểm  hai năm (RR 1,40, KTC 95% 
1,13-1,74, một nghiên cứu, 173 phụ nữ, chứng cứ 
chất lượng trung bình), tuy nhiên, không có bằng 
chứng về sự khác nhau giữa hai nhóm ở thời điểm 
năm năm (RR 1,13, KTC 95% 0,94-1,37, một 
nghiên cứu, 114 phụ nữ, chứng cứ chất lượng rất 
thấp). Có ít biến cố bất lợi ở nhóm được phẫu thuật 
hơn ở thời điểm bốn tháng (RR 0,26, KTC 95% 
0,15-0,46, một nghiên cứu, 186 phụ nữ).
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Phẫu thuật so với dụng cụ tử cung chứa 
levonogestrel
Cắt tử cung kiểm soát chảy máu tốt hơn dụng 

cụ tử cung chứa levonogestrel ở thời điểm một năm 
(RR 1,11, KTC 95% 1,05-1,19, một nghiên cứu, 
223 phụ nữ, chứng cứ chất lượng trung bình). Không 
có bằng chứng về sự khác nhau giữa hai nhóm này ở 
một  năm hay mười năm. Tác dụng bất lợi liên quan 
tới cắt tử cung bao gồm thủng ruột hay bàng quang 
và rò bàng quang - âm đạo. Tác dụng bất lợi liên 
quan đến dụng cụ tử cung chứa levonogestrel gồm 
tiếp tục chảy máu và các triệu chứng do hormon.

Cắt đốt nội mạc kiểm soát chảy máu tốt hơn 
dụng cụ tử cung chứa levonogestrel ở thời điểm 
một năm (RR 1,19, KTC 95% 1,07-1,32, năm 
nghiên cứu, 281 phụ nữ, chứng cứ chất lượng thấp, 
I2=15%). Tỉ lệ hài lòng ở nhóm được cắt đốt nội 
mạc cũng cao hơn ở thời điểm một năm (RR 1,16, 
KTC 95% 1,04-1,28, sáu nghiên cứu, 442 phụ nữ, 
I2=27%), tuy nhiên kết quả này thay đổi theo mô 
hình thống kê và mô hình tác động ngẫu nhiên cho 
thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Không 
có bằng chứng sự khác biệt về tỷ lệ hài lòng giữa hai 
nhóm này ở thời điểm hai năm (RR 0,93, KTC 95% 
0,81-1,08, hai nghiên cứu, 117 phụ nữ, I2=1%).

Ở thời điểm một năm, nhóm phẫu thuật có ít 
biến cố bất lợi hơn (RR 0,36, KTC 95% 0,15-0,82, 
ba nghiên cứu, chứng cứ chất lượng trung bình).

Các tác giả kết luận rằng, thuốc uống chỉ phù 
hợp với một số ít phụ nữ trong thời gian dài và dụng 
cụ tử cung chứa levonogestrel là lựa chọn thay thế 
tốt hơn phẫu thuật trong hầu hết các trường hợp. 
Hầu hết phụ nữ nên được tham vấn về các điều trị ít 
xâm lấn như là điều trị đầu tay. Cả dụng cụ tử cung 
chứa levonogestrel và phẫu thuật bảo tồn đều chấp 
nhận được về tính an toàn và hiệu quả.

 Một tổng quan khác do trung tâm chất lượng sức 
khỏe Ontario (Canada) thực hiện năm 2016[4] gồm 
16 nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên so 
sánh giữa dụng cụ tử cung chứa levonogestrel và các 
phương pháp điều trị khác cũng cho những kết luận 
tương tự. Ngoài ra, thay thế cắt đốt nội mạc hay cắt 
tử cung bằng dụng cụ chứa levenogestrel đem lại lợi 
ích kinh tế cao hơn và số năm sống điều chỉnh theo 
chất lượng (QALY) cao hơn.

Điểm yếu chung của các nghiên cứu này là thiếu 
làm mù, mất mẫu trong quá trình nghiên cứu, chất 
lượng chứng cứ chỉ từ rất thấp đến trung bình. Hơn 
nữa, việc một số phụ nữ ở nhóm can thiệp nội khoa 
sau đó được phẫu thuật khiến các kết quả nghiên 
cứu này rất khó diễn giải.

Về điều trị nội khoa cường kinh hiện nay gồm có 
điều trị hormon và điều trị cầm máu, bài tổng quan 
của Heikinheimo và cộng sự (năm 2017)[5] tóm tắt 
hiệu quả của các phương pháp điều trị này ở bảng 1 
(trang 35).

Nghiên cứu cũng tóm tắt một số hướng dẫn 
quốc gia về điều trị ra huyết tử cung bất thường 
(AUB) hay cường kinh (HMP) được nêu ra ở bảng 
2 (trang 35).

Vai trò của nội khoa trong cường kinh
Nhiều nghiên cứu trong thời gian gần đây nhằm 

làm sáng tỏ vai trò của điều trị nội khoa trong cường 
kinh, bao gồm: (1) Điều trị tối ưu?, (2) Thuốc tránh 
thai kết hợp dạng vòng đặt âm đạo, (3) Vai trò của 
Ulipristal acetate và (4) Vai trò của thuốc cầm máu.

Điều trị tối ưu?
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh giá trị vượt 

trội của dụng cụ tử cung chứa levonogestrel trong 
điều trị cường kinh so với các điều trị nội khoa 
khác về hiệu quả điều trị, tính kinh tế và chất lượng 
cuộc sống[6,7]. So với các phương pháp điều trị ngoại 
khoa, điều trị cường kinh bằng dụng cụ tử cung chứa 
levonogestrel ít tốn kém hơn và mang lại chất lượng 
cuộc sống cao hơn[3,4,8,9]. Hầu hết các hướng dẫn điều 
trị cường kinh trên thế giới đều xem đây như là điều 
trị đầu tay[5]. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng, 
tỉ lệ kê toa dụng cụ tử cung chứa levonogestrel để 
điều trị cường kinh khá thấp, chỉ khoảng 2,4% theo 
nghiên cứu của van den Brink và cộng sự (2017)[10]. 
Các tác dụng phụ thường gặp của dụng cụ tử cung 
chứa levonogestrel là rong huyết và các triệu chứng 
khác gồm: đau vú, đau bụng, đau đầu. Tuy nhiên, 
các tác dụng phụ này hiếm khi dẫn đến việc ngừng 
sử dụng, khoảng 79% phụ nữ tiếp tục dùng dụng cụ 
tử cung chứa levonogestrel sau một năm[7]. Chống 
chỉ định của dụng cụ tử cung chứa levonogestrel là 
chảy máu âm đạo chưa rõ nguyên nhân và nhiễm 
trùng tử cung[2].
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Bảng 1 . Hiệu quả của những trị liệu hormone làm giảm lượng máu kinh ở phụ nữ đã xác định cường kinh.

Mức độ giảm lượng 
máu kinh

Thời gian
điều trị

Hiệu quả
so sánh 

Tham khảo

Chế phẩm chứa hormon phối hợp

Thuốc tránh thai phối hợp chứa 
ethinyl estradiol

35% 12 tháng Trước và sau 
điều trị

Shabaan et al., 2011

Thuốc tránh thai kết hợp chứa 
estradiol valerate và dienogest

60% 7 tháng Trước và sau 
điều trị

Fraser et al., 2012

Chế phẩm chỉ chứa progestin

Progestin pha hoàng thể Kém hơn thuốc được 
so sánh, 22%

6 tháng Acid tranexamic, 
danazol, Trước 
và sau điều trị

Lethaby, 2008
Kaunitz et al., 2010

Progestin kéo dài chu kỳ kinh 
(NETA 5mg) 87% 3 tháng Trước và sau 

điều trị
Irvine et al., 1998

Dụng cụ tử cung chứa 
levonogestrel

86%-97% 6-12 
tháng

Trước và sau 
điều trị

Anderson and Rybo, 1990
Milsom et al., 1991
Reid & Virtanen-Kari 2005
Shabaan et al., 2011
Kaunitz et al., 2010

Bảng 2. Các hướng dẫn quốc gia về điều trị xuất huyết âm đạo bất thường/cường kinh. Tóm tắt các khuyến 
cáo về điều trị bằng hormone.

Canada Phần Lan Pháp Anh/NICE Mỹ/ACOG

Điều trị nội trước 
tiên x x x x x

Loại AUB AUB HMB HMB HMB AUB-O

Thứ tự hiệu quả của các thuốc hay phương pháp điều trị nội

Thuốc tránh thai 
kết hợp

Làm giảm máu 
kinh hiệu quả khuyến cáo 3. 2. 2.

Progestin pha 
hoàng thể Không hiệu quả không hiệu quả Không đề cập Không nên dùng 3.

Progestin kéo dài 
chu kỳ kinh

Làm giảm máu 
kinh hiệu quả khuyến cáo 4. 3. Không đề cập

DMPA Làm giảm máu 
kinh hiệu quả không khuyến cáo Không đề cập 3. Không đề cập

Dụng cụ tử cung 
chứa levonogestrel

Làm giảm máu 
kinh hiệu quả khuyến cáo 1. 1. 1.

Acid Tranexamic Có thế sử dụng khuyến cáo 2. 2. 2.

NSAIDs Có thể sử dụng khuyến cáo 5. 2. 3.

Tham khảo Singh et al., 
2013 www.kaypahoito.fi Marret et al, 

2010 www.nice.org.uk ACOG Practice 
bulletin, 2013

1,2,3,4,5: thứ tự hiệu quả của các phương pháp ở từng quốc gia (Từ 1 đến 5: thứ tự hiệu quả giảm dần).
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Thuốc tránh thai kết hợp dạng vòng đặt âm đạo
Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên trên 50 

phụ nữ[11] so sánh hiệu quả điều trị cường kinh của 
thuốc tránh thai kết hợp dạng vòng đặt âm đạo và 
thuốc tránh thai kết hợp đường uống cho thấy độ 
giảm điểm số bảng đánh giá máu bằng hình ảnh 
(PBAC: pictoral blood assessment chart), thời gian 
chảy máu và suất độ chảy máu sớm là tương đương 
nhau trong hai nhóm. Tuy nhiên, thuốc tránh thai 
kết hợp dạng vòng đặt âm đạo kiểm soát chu kỳ kinh 
tốt hơn và đem lại sự tuân thủ điều trị cũng tốt hơn.

Vai trò của Ulipristal acetate
Là một thuốc điều hòa chọn lọc thụ thể 

progresteron (SPRMs), uliprital acetate có ưu thế 
hơn các thuốc khác trong cùng nhóm nhờ tính đối 
kháng corticoid thấp và khả năng gây sảy thai không 
đáng kể. Uliprital acetate có hiệu quả rất tốt trong 
điều trị cường kinh do u xơ cơ tử cung nhờ khả năng 
giảm kích thước khối u hiệu quả. Không có tác dụng 
phụ nào đáng chú ý, ngoại trừ tình trạng thay đổi 
nội mạc tử cung liên quan đến thuốc điều hòa thụ 
thể progesteron (PAEs). Tuy nhiên, tình trạng này 
thường biến mất nhanh sau điều trị hoặc không 
đáng kể nếu chia lộ trình điều trị thành từng đợt 3 
tháng xen kẽ với 2 tháng không dùng thuốc.[12]

Vai trò của các thuốc cầm máu
Điều trị cầm máu bao gồm axit tranexamic 

và desmopressin (DDAVP hay 1-deamino-8-D-
arginine vasopressin), chúng thường được sử dụng 
để điều trị cường kinh do các bệnh lý rối loạn 
đông máu di truyền như von Willerbrand hay 
Hemophilia. Những điều trị này có thể được sử 
dụng đơn độc hay kết hợp với các trị liệu hormone[2]. 
Trong một bài tổng quan gồm 12 nghiên cứu (690 
phụ nữ) của Bitzer J và cộng sự (2015)[7], lượng máu 
kinh giảm từ 34-56% ở những người được điều trị 
với >3 mg tranexamicacid trong 5 ngày. Một bài 
tổng quan hệ thống của Ray S và cộng sự (2016)[13] 
gồm ba nghiên cứu cắt ngang (175 phụ nữ) so sánh 
các điều trị nội khoa trong trường hợp cường kinh 
ở phụ nữ có bệnh lý chảy máu di truyền hay mắc 

phải, trong đó hai nghiên cứu (59 phụ nữ) không 
tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc desmopressin 
làm giảm lượng máu kinh khi so sánh với giả dược. 
Nghiên cứu còn lại (116 phụ nữ) cho thấy sử dụng 
tranexamic acid làm giảm rõ rệt lượng máu kinh 
hơn so với desmopressin với sự khác biệt trung bình 
là 41,6 mL (KTC 95% 19,6-63) (P<0,0002).

KẾT LUẬN
Hiện nay, điều trị nội khoa vẫn là đầu tay đối với 

cường kinh ở hầu hết phụ nữ.
Trong đó, dụng cụ tử cung chứa levonogestrel đã 

chứng minh tác dụng gần như tương đương với các 
phương pháp phẫu thuật như cắt tử cung hay cắt đốt 
nội mạc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế và chất 
lượng cuộc sống cao hơn.

Các điều trị thuốc khác nên cân nhắc trong 
những trường hợp cụ thể, đặc biệt là uliprital acetate 
trong điều trị cường kinh do u xơ cơ tử cung. Phẫu 
thuật chỉ được đặt ra nếu các phương pháp nêu trên 
thất bại.
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