
 

ĐAU CUỐNG BAO TỬ  
   
HỎI:  
Mỗi khi ăn thức ăn gì không 

hợp, tôi thường hay bị ợ chua 
liên hồi, bụng đầy và đôi khi 
ngâm ngẩm đau. Gần đây thấy 
ợ chua càng ngày càng nhiều. 
Xin cho biết có thế mắc bệnh gì 
và cách chữa trị ra sao?  

Trần Văn T.  
   
ĐÁP:  
Những triệu chứng kể trên 

của ông là đau cuống bao tử vì 
chất acid của bao tử chạy 
ngược lên ống thực quản 
(gastro-oesophageal reflux). 
Chỗ cuống giữa bao tử và thực 
quản có một cơ vòng co thắt để 
ngăn chận chất chua acid của 
bao tử không cho chạy ngược 
lên, khi cơ vòng này bị yếu, acid 
do bao tử tiết ra có cơ hội làm 
tổn thương màng nhầy của thực 
quản gây ra viêm làm đau và ợ 
chua. Nếu bịnh trạng để lâu 
không chữa biến thành kinh 
niên có thể gây nhiều biến 
chứng như nghẹt ống thực 
quản, chảy máu v.v. . . Đôi khi 
màng nhầy bị viêm lâu ngày 
quá cộng thêm với những ảnh 
hưởng tai hại khác (thí dụ như 
hút thuốc lá) có thể biến thành 
ung thư.  

Nếu bị nhẹ và mới bị có thể 
theo một vài phương pháp giản 
dị để tự chữa: kiêng ăn đồ chua, 
đồ cay, đồ mỡ nhiều quá, kiêng 
uống rượu bia, nước ngọt có hơi 
nhiều như Coca, Pepsi v.v... Bỏ 
hẳn thuốc lá. Xuống ký bớt nếu 
mập quá. Quần áo không được 
mặc đồ bó quá chặt. Ăn xong 
phải đợi ít nhất hai tiếng đồng 
hồ sau mới đi ngủ. Khi ngủ phải 
kê giường nằm để nằm đầu cao 

chân thấp cho chất acid ban 
đêm khó chạy ngược lên. Có 
thể uống những thuốc làm giảm 
chất acid như Maalox, Mylanta 
v.v. . . (không cần toa).  

Nếu bị nặng hơn cần đi 
khám nghiệm và định bệnh cẩn 
thận. Trị liệu thường sẽ phải 
cần những thuốc mạnh hơn 
(cần có toa): thuốc ngăn chặn 
bao tử không tiết ra acid như 
Tagamet, Zantac, Prilosec, 
thuốc ảnh hưởng đến cơ vòng 
thực quản phía dưới như 
Metoclo- pramide (Reglan). 
Một vài trường hợp có thể cần 
phải giải phẫu nếu quá nặng 
hay có biến chứng.  

    


