
Bệnh Parkinson có gây chảy nước 
dãi không ? 
 
Chảy nước dãi (chảy quá nhiều nước 
miếng) là chuyện phiền toái ñối với hai 
phần ba số bệnh nhân bị bệnh 
Parkinson. Bệnh nhân bị Parkinson 
thường bị giảm các cử ñộng của các cơ 
bắp. Các cơ ở bên trong miệng, phụ 
trách cử ñộng của họng và lưỡi, cũng bị 
ảnh hưởng, gây ra khó nuốt. Vì thế các 
cơ này của người bệnh không thể cử 
ñộng nuốt nước miếng thường xuyên 
ñược như ở người bình thường, từ ñó 
gây ra chứng chảy nước dãi. Chảy 
nước dãi trong bệnh Parkinson là do 
giảm nuốt nước miếng, chứ không phải 
là do tăng tiết nước miếng. 
 
Ngoài ra, ñôi khi bệnh nhân bị 
Parkinson có tư thế ñầu cúi ra trước và 
gục xuống, nên phần nước miếng dư ra 
sẽ bị dồn ra phía trước của miệng, kết 
quả là gây chảy dãi. Ban ñầu có thể chỉ 
chảy dãi vào ban ñêm và bệnh nhân 
Parkinson thấy ướt gối khi thức dậy 
buổi sáng, nhưng về sau thì chảy dãi có 
thể gây phiền toái suốt cả ngày. Chảy 
nước dãi quá nhiều có thể làm cho hít 
nước dãi vào trong phổi và gây ra viêm 
phổi. Chảy dãi làm cho vệ sinh răng 
miệng kém và làm ướt ñồ. Người bị 
chứng chảy dãi có thể sẽ mắc cỡ với 
xung quanh và tự giảm bớt các hoạt 

ñộng giao tiếp, làm cho họ lại càng bị 
cô lập hơn và càng bị trầm cảm hơn. 
 
Có phương cách nào ñể tránh ñược 
chứng chảy dãi ? 
 
Do giảm ñộng tác nuốt, nên nước 
miếng tích ñọng ở trong miệng, vì thế 
bạn nên tự nhắc mình nuốt nước miếng 
thường xuyên. Việc nhai kẹo cao su 
cũng giúp cho phản xạ nuốt tự ñộng, 
vốn bị suy giảm trong bệnh Parkinson. 
Bạn cũng nên giữ cho tư thế người 
thẳng, sao cho ñầu không bị chúi ra 
trước. Vì thế, bạn hãy lưu ý và thường 
xuyên chỉnh lại tư thế, khi bạn thấy tư 
thế ñã trở thành vấn ñề. Ngoài ra, khi 
không ăn và uống, thì hãy tập ngậm 
chặt miệng. Cũng ñừng dùng thức ăn 
có ñường, vì sẽ gây tăng tiết nước 
miếng. Nhớ luôn cầm theo khăn tay. 
 
Những loại thuốc nào có thể giúp 
ngừa chảy dãi ? 
 
Có nhiều loại thuốc khác nhau dùng ñể 
trị chứng chảy dãi. Việc bác sỹ của bạn 
cho tăng thêm liều thuốc chữa bệnh 
Parkinson dạng dopaminergic cũng có 
thể giúp giảm chảy dãi. Có thể thử 
dùng các thuốc sau ñây sau khi tham 
vấn bác sỹ của bạn: 
 

1. Amitriptyline là một thuốc chống 
trầm cảm và có tác dụng phụ là gây 
khô miệng. 
 
2. Trihexyphenydil là một thuốc kháng 
cholinergic và có tác dụng phụ là gây 
khô miệng. Tuy nhiên thuốc này cũng 
khó dung nạp do các tác dụng phụ 
khác, nhất là ở người già. 
 
3. Atropine 1 % dạng giọt, nhỏ vào 
miệng 1-2 giọt, mỗi ngày 1-3 lần tùy 
theo nhu cầu. 
 
4. Scopolamine dạng miếng dán, dán 
phía sau tai, cứ 3 ngày 1 lần, cũng có 
thể giúp làm giảm chảy dãi. 
 
5. Tiêm chích botulinum toxin. 
Cần ghi nhớ là các thuốc này cũng có 
thể có tác dụng phụ. Một số tác dụng 
phụ có thể khó mà dung nạp ñược, nhất 
là trên người già. Chỉ dùng các thuốc 
này khi ñược bác sỹ theo dõi chặt chẽ. 
Bạn không nên cố tự ñiều chỉnh liều. 
 
Botulinum toxin là gì và nó làm giảm 
chảy dãi như thế nào ? 
 
Botulinum toxin là ñộc tố thần kinh, 
khi tiêm vào thì có thể làm giảm chảy 
dãi. Thuốc ñược chích vào các tuyến 
tiết nước bọt. Botulinum toxin làm 
giảm lượng nước bọt do các tuyến này 
tiết ra và do vậy làm giảm chảy dãi. 



Hầu hết nước bọt trong cơ thể ta là do 
2 tuyến tiết ra. ðó là các tuyến mang 
tai và tuyến dưới hàm. Tuyến dưới hàm 
tiết ra một lượng lớn hơn nhiều. ðiều 
trị bằng botulinum toxin sẽ hiệu quả 
hơn nếu chích thuốc vào cả hai tuyến. 
Hiệu quả của phương pháp cũng còn 
phụ thuộc vào mức ñộ tiết nước dãi. 
Thường thì ñiều trị hiệu quả rõ rệt hơn 
nếu lượng chảy nước dãi còn ít. Khi số 
lần chảy nước dãi tăng lên, thì hiệu quả 
ñiều trị cũng giảm ñi. 
 
Liều lượng của botulinum toxin sẽ 
ñược gia giảm tùy theo tình trạng bệnh 
của bạn. ðiều trị bằng botulinum toxin 
chỉ có tính tạm thời, hiệu quả ñiều trị 
kéo dài trong ba ñến bốn tháng, sau ñó 
thì phải chích lặp lại. 
 
Botulinum toxin cũng có thể gây ra 
một số tác dụng phụ, như khô miệng 
quá mức, khó nuốt hơn và ñau ở chỗ 
chích. Ngoài ra, việc làm giảm tiết bọt 
kéo dài cũng có thể làm cho sâu răng. 
Vì vậy nếu phải ñiều trị lâu dài, thì nên 
khám nha khoa ñịnh kỳ. 
 
Có vài bước giúp làm giảm các tác 
dụng phụ này. Khởi ñầu ñiều trị nên 
dùng liều thấp và chỉ chích vào tuyến 
mang tai thôi, vì tuyến này tiết ít nước 
bọt. Nếu chảy dãi không cải thiện 
ñược, thì dùng liều cao hơn. Những 
trường hợp kháng trị, thì có thể phải 

phẫu thuật, ví dụ thắt ống của tuyến bọt 
mang tai, chuyển vị tuyến, cắt dây thần 
kinh của tuyến, hoặc cắt bỏ tuyến. 
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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 


