
Rối loạn chức năng ñường tiểu có liên 
quan gì với bệnh Parkinson ? 
 
Khoảng 2/3 bệnh nhân bị bệnh 
Parkinson cho biết có bị rối loạn tiểu 
tiện. Bàng quang (bọng ñái) là một 
thành phần chủ chốt của ñường tiểu, nó 
chịu trách nhiệm ñiều hòa 2 chức năng 
của ñường tiểu, ñó là lưu trữ nước tiểu, 
và co bóp giải phóng nước tiểu khi cần. 
Khi có rối loạn tiểu tiện, thì những chức 
năng này của bàng quang bị suy giảm. 
Khi nước tiểu còn ñang ñược tích trong 
bàng quang, thì bàng quang lại gửi tín 
hiệu sai lầm tới não, báo là bàng quang 
ñã bị ñầy nước tiểu, dù là thực ra vẫn 
chưa ñầy. Như thế bàng quang trở nên 
quá nhậy cảm, bệnh nhân cảm thấy phải 
ñi tiểu thường xuyên hơn. 
 
ðồng thời khả năng kìm tiểu cũng bị 
suy giảm. Bàng quang trở nên khó kìm 
hãm hơn khi bị mắc tiểu. Triệu chứng 
này trở nên gây phiền toái khi bạn ñang 
ở nơi công cộng. 
 
Một vấn ñề nữa là giảm khả năng làm 
cạn bàng quang. Do ứ ñọng nước tiểu 
nên phải ñi tiểu thường xuyên hơn. Nếu 
như bàng quang không ñược thường 
xuyên làm cạn theo chu kỳ ñi tiểu, thì sẽ 
tăng khả năng bị nhiễm trùng ñường 
tiểu. Rối loạn tiểu trước tiên sẽ xuất 
hiện vào ban ñêm, ñươc gọi là chứng 
tiểu ñêm (nocturia). Khi ñó, nó sẽ ảnh 

hưởng tới giấc ngủ của bạn. Nếu giấc 
ngủ ñêm không ñược ñầy ñủ, thì sẽ bị 
chứng buồn ngủ quá mức ban ngày. 
Ngoài ra, nếu một người bệnh Parkinson 
phải ñi tiểu ñêm trong nhà vệ sinh nhiều 
lần, thì nguy cơ bị té ngã cũng tăng lên. 
 
Những biểu hiện thường gặp của rối 
loạn tiểu tiện là gì ? 
 
Một trong những biểu hiện ñó là ñi tiểu 
thường xuyên hơn, Sau khi vừa ñi tiểu 
xong vẫn ñi tiểu nhỏ giọt ñược, và 
không thể kìm tiểu ñược. Một triệu 
chứng khác nữa là chứng tiểu gấp: phải 
vội ñi tiểu ngay, dù vừa mới tiểu xong, 
và mỗi khi ñi tiểu thì chỉ ñược một 
lượng ít nước tiểu. Rò rỉ nước tiểu cũng 
là một trong những biểu hiện của rối 
loạn tiểu tiện. 
 
Bạn nên làm gì khi bạn thấy mình bị 
tri ệu chứng rối loạn tiểu ? 
 
Bước ñầu tiên là nên báo cho những 
người săn sóc sức khỏe mình ñược biết. 
Nhờ ñó, có thể bạn sẽ ñược ñưa tới bác 
sỹ niệu khoa, bác sỹ sẽ khám và xác 
ñịnh xem liệu nguyên nhân rối loạn tiểu 
có phải là do bệnh Parkinson hay 
không, hoặc tìm xem liệu còn có yếu tố 
gây bệnh khác không, ví dụ như nhiễm 
trùng tiểu. Một trong những triệu chứng 
nhiễm trùng tiểu là cảm giác ñau buốt 
hoặc nóng khi ñi tiểu. 

Cái gì có thể là nguyên nhân gây rối 
loạn tiểu ? 
 
Ngoài bệnh Parkinson tự nó có thể gây 
rối loạn tiểu, còn có nhiều nguyên nhân 
khác có thể gây suy giảm chức năng của 
bàng quang. 
 
ðôi khi ở ñàn ông, những rối loạn tiểu 
chẳng liên quan gì với bệnh Parkinson 
cả. Khám xét có thể cho thấy bệnh 
tuyến tiền liệt là nguyên nhân của rối 
loạn tiểu tiện. Khi ñó tuyến tiền liệt bị 
lớn lên một cách bất thường và gây cản 
trở dòng chảy của nước tiểu. Bệnh 
nhiễm trùng ñường tiểu và bệnh tiểu 
ñường cũng có thể gây ra các triệu 
chứng tương tự, một số thuốc như thuốc 
lợi tiểu, vốn ñể ñiều trị bệnh cao huyết 
áp, cũng có thể gây ra các triệu chứng 
tương tự. Trong một số trường hợp, 
bệnh nhân không thể ñi tiểu trong nhà 
vệ sinh ñược, do ñang trong thời gian bị 
thời kỳ Tắt (OFF period), nhất là vào 
ban ñêm, khi nồng ñộ thuốc cường 
dopamine trong cơ thể bị giảm thấp, gây 
tiểu dầm. 
 
Làm thế nào ñể có thể giảm bớt các 
tri ệu chứng của rối loạn tiểu tiện ? 
 
Một việc bạn có thể làm là giảm bớt 
uống những ñồ uống có tính lợi tiểu. ðó 
là những thứ thức uống làm tăng mắc 
tiểu, như những thức uống có chứa 



caffeine và cồn. Ngoài ra còn có trà và 
nước ép bưởi. 
 
Bạn cũng nên thay ñổi cách uống nước 
của mình. ðể giảm số lần phải thức dậy 
ban ñêm, hãy tránh uống các loại nước 
trong vòng vài giờ trước khi ngủ. Tương 
tự, nên hạn chế uống trước khi ñi ra 
ngoài. Việc phải ñi gấp vào nhà vệ sinh 
ở nơi gặp gỡ công cộng có thể gây rất 
phiền toái và làm ta bị bối rối. Tuy 
nhiên, bạn cần phải chắc chắn là mình 
ñã uống ñủ lượng nước cần thiết hàng 
ngày, vì táo bón cũng hay gặp trong 
bệnh Parkinson và giảm lượng nước 
uống vào sẽ gây ra táo bón thêm. 
 
Nếu bạn bị chậm chạp khi ñi vào nhà vệ 
sinh, hoặc khó khăn khi di chuyển, bạn 
có thể yêu cầu dùng bô tiểu hoặc bình 
ñựng nước tiểu. Ban ñêm cần phải mặc 
những quần áo dễ cởi. ðối với ñàn ông, 
có thể dùng bao cao su có ống dẫn nước 
tiểu. Tuy vậy, nếu bạn không thể kiểm 
soát ñược tiểu tự chủ, thì bạn có thể 
dùng bỉm hoặc quần lót bông thấm 
nước. Nếu dùng bỉm thì có thể có mùi 
khó chịu. Có thể dùng nước ép trái việt 
quất (Cranberry juice) ñể giảm bớt mùi 
khó chịu. 
 
Có thể tập luyện làm tăng sức cơ vùng 
chậu ñể làm tăng khả năng kiểm soát 
việc tiểu tiện của bạn. Bạn cũng có thể 
làm tăng khả năng kiểm soát ñường 

tiểu, bằng cách tập kìm tiểu và tập ñi 
tiểu chủ ñộng. Việc tập cho bàng quang 
cũng sẽ giúp làm giảm các triệu chứng 
của rối loạn tiểu. Việc tập bao gồm ñi 
tiểu theo một lịch trình cố ñịnh, dù rằng 
bạn chưa cảm thấy mắc tiểu. Nếu những 
biện pháp này vẫn chưa ñủ giúp cho 
bạn, thì bác sỹ niệu khoa sẽ có thể bắt 
ñầu cho bạn dùng thuốc. Người ta dùng 
các thuốc kháng choline 
(Anticholinergic), như oxybutinine và 
tolterodine, ñể ñiều trị chứng bàng 
quang hoạt hóa quá mức. Việc dùng các 
thuốc này phải ñược các bác sỹ theo dõi 
cẩn thận, vì ở người già các thuốc ñó có 
thể gây lú lẫn và rối loạn chức năng 
nhận thức. Nếu bạn thấy mình bị tác 
dụng phụ của các thuốc này, bạn nên 
báo ngay cho bác sỹ. 
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“Những người ñang tranh ñấu chống lại 
bệnh Parkinson, nếu hiểu biết tốt về bệnh, 
thì nhất ñịnh sẽ tìm ra ñược giải pháp tốt”- 

BS. Rana 


