
 

NHỨC ĐẦU KINH NIÊN  
   
HỎI:  
Tôi bị bệnh nhức đầu đã lâu 

năm, có đi khám bệnh thì được 
biết áp huyết không cao. 
Không còn cách nào khác là 
uống thuốc sau khi thấy nhức. 
Uống một ly rượu sáng ngủ dậy 
cũng bị nhức, ngủ không ngon 
giấc hay bị đánh thức giấc cũng 
bị nhức và gần như tuần nào 
cũng phải uống thuốc Anacin. 
Tình trạng dùng thuốc lâu năm 
có ảnh hưởng tai hại gì đến 
thận và bao tử không? Và phải 
làm sao?  

Nguyên Bá T.  
   
ĐÁP:  
Nhức đầu kinh niên là một 

bệnh thường xảy ra và tương 
đối là một trong những vấn đề 
khó khăn nhất của y khoa. 
Nhức đầu là một triệu chứng 
thông thường và có thể đi kèm 
với rất nhiều thứ bệnh khác 
nhau. Phần lớn là những bệnh 
nhẹ, tuy nhiên một số ít bệnh 
khác là bệnh quan trọng và 
nguy hiểm cần được định bệnh 
và điều trị ngay. Nhức đầu xảy 
ra khi những cơ cấu có thần 
kinh cảm giác nhận biết sự đau 
của vùng đầu bị kích thích. Các 
cơ cấu này gồm có da đầu, bắp 
thịt, động mạch và màng bọc 
xương sọ, các mô của mắt, tai, 
mũi và khoang mũi. Bên trong 
óc chỉ có các xoang tỉnh mạch 
và các giây thần kinh số 5, số 
9, số 10 và giây thần kinh có có 
cảm giác đau. Ngay chính phần 
mềm của não bộ không có cảm 
giác đau khi bị đụng chạm hay 
kích thích. Xương sọ cũng thế, 
không có cảm giác đau.  

Như thế nhức đầu có thể xảy 
ra theo nhiều cơ chế: hoặc do 
các động mạch đầu dãn nở, 
làm căng và kích thích gây đau, 
đây là nguyên nhân thường 
thấy nhất của chứng nhức đầu 
kinh niên migraine; hoặc do 
bắp thịt đầu hay cổ co rút hay 
viêm gây ra đau. Các cơ chế 
khác ít hơn như các xoang tỉnh 
mạch đầu bị đè, đẩy sai chỗ 
như khi có bướu trong não bộ 
sẽ gây ra nhức đầu. Hoặc 
màng óc bị viêm, nhiễm trùng 
như trong bịnh sưng màng óc 
cũng sẽ gây ra nhức đầu.  

Điều quan trọng trong việc 
định bệnh và chữa trị chứng 
nhức đầu là xác định xem có 
bệnh nào nặng và nguy hiểm 
gây ra nhức đầu hay không? 
Quan trọng nhất là những bệnh 
cần trị ngay như sưng màng óc, 
thường bị sốt, cổ cứng đi kèm 
với nhức đầu. Một bệnh khác là 
chảy máu trong nước tủy xương 
sống (subarachnoid 
hemorrhage) cũng làm nhức 
đầu, cổ cứng tuy không bị sốt. 
Nhiều người bị té, dập đầu làm 
đọng cục máu dưới màng cứng 
cũng gây ra nhức đầu (subdural 
hematoma) phải mổ ngay mới 
chữa được.  

Những bệnh nặng khác gây 
ra nhức đầu cũng cần phải định 
bệnh ngay là bệnh tăng áp suất 
trong mắt (glaucoma) không 
chữa sớm có thể gây ra mù, 
bệnh nhiễm trùng khoang mũi 
(sinusitis) cũng gây ra nhức 
đầu dữ dội, thường đi kèm với 
nóng sốt và nghẹt mũi, hay 
chảy nước mũi có mùi hôi. Một 
bệnh nữa ở người già là bệnh 
viêm mạch máu thái dương 
(temporal arteritis) gây ra nhức 

đầu và nếu không chữa ngay 
có thể gây mù mắt.  

Những bệnh nặng trên gây 
ra nhức đầu thường là cấp tính, 
xảy ra trong vài ngày. Nếu nhức 
đầu kéo dài hơn, xảy ra trong 
vòng vài tuần hay tháng và 
càng ngày càng nặng hơn, cần 
phải định bệnh xem có bướu 
trong não bộ gây ra nhức đầu 
hay không? Hiện tại cách chính 
xác nhất là chụp hình não bộ 
bằng CAT scan hay bằng 
phương pháp MRI (magnetic 
resonance imaging). Áp huyết 
cao cũng gây ra nhức đầu tuy 
nhiên chữa trị và định bệnh dễ 
dàng.  

Nhức đầu kinh niên kéo dài 
từ năm này sang năm khác 
thường không phải do những 
bệnh nặng, nguy hiểm trên gây 
ra. Hai loại bệnh thường nhất 
gây ra nhức đầu kinh niên là 
chứng nhức nửa đầu migraine 
và nhức đầu do căng thằng, 
tension headache.  

Chứng nhức nửa đầu 
migraine rất thường thấy, ở đàn 
bà nhiều hơn đàn ông, bắt đầu 
khi mới lớn và kéo dài cho đến 
khi lớn tuổi sẽ đỡ lần đi. Thường 
nhức nửa bên đầu, mỗi khi 
nhức như giật lên từng hồi, 
không làm việc được, kèm theo 
với ói mửa đôi lúc. Một số người 
có thể có triệu chứng về thần 
kinh hay tê liệt. Mỗi cơn nhức 
kéo dài một hai ngày rồi hết, có 
thể trở lại khi sắp có kinh nơi 
người đàn bà, hoặc khi bị căng 
thẳng quá mức. Có người dùng 
thuốc ngừa thai cũng hay bị loại 
nhức đầu migraine này. Một số 
người bị lên cơn nhức đầu sau 
khi ăn uống những chất để lâu 
lên men có chất tyramine, có 
người uống rượu nhất là rượu 



 

vang đỏ cũng hay bị. Cà phê, 
trà, chocolate cũng thế.  

Chứng nhức đầu migraine 
thường di truyền trong gia đình, 
nguyên nhân không được rõ 
lắm, có thể do sự mất thăng 
bằng trong việc điều hòa sự co 
thắt, dãn nở của mạch máu 
đầu, hoặc do sự xáo trộn về 
biến dưỡng của chất Serotonin 
trong não bộ.  

Loại nhức đầu kinh niên thứ 
hai hay thường thấy là nhức 
đầu do căng thẳng, tension 
headache. Loại này thường gây 
nhức cả đầu, đến từ từ chứ 
không đến nhanh chống từng 
cơn như loại migraine và kéo 
dài lâu hơn, có thể nhức đầu 
triền miên cả vài tuần hay vài 
tháng. Ngủ thì không sao 
nhưng thức giấc là thấy nhức 
đầu ngay. Loại này khác với 
migraine ở chỗ thường bắt đầu 
ở tuổi trung niên và có thể kéo 
dài nhiều năm. Nguyên nhân 
của nhức đầu tension 
headache cũng không được rõ 
lắm, một số người cho là do các 
bắp thịt đầu và cổ căng thẳng, 
co rút gây ra nhưng có lẽ cũng 
phần lớn do sự dãn nở bất 
thường của các mạch máu đầu 
gây ra.  

Thực sự một số lớn bệnh 
nhân bị nhức đầu kinh niên có 
cả hai đặc tính của nhức đầu 
migraine lẫn với nhức đầu căng 
thẳng và cách chữa phải dùng 
thuốc cho cả hai loại.  

Loại nhức đầu tension 
headache có nhiều yếu tố về 
tâm lý tuy không bắt buộc. Lo 
âu quá mức, chán nản, thất 
vọng cũng thường thấy nơi 
những người nhức đầu kinh 
niên loại này, khoảng 60%. 

Chữa trị tâm lý thường cũng trở 
thành cần thiết cho loại này.  

Chữa trị chứng nhức đầu 
thông thường hàng ngày do 
mỏi mắt, mệt, cảm thường.. 
v.v…chỉ cần Tylenol hay Aspirin 
là đủ, tuy nhiên chữa trị chứng 
nhức đầu kinh niên khó khăn 
hơn nhiều. Phần lớn các người 
bị bệnh này uống các thuốc 
nhức đầu như Tylenol, Anacin 
..v..v..thường xuyên tuy không 
hiệu quả nhiều lắm. Dùng quá 
nhiều các loại có aspirin có thể 
làm loét bao tử, chảy máu bao 
tử ở một số người. Tylenol hay 
Ibuprofen (Advil, Nuprin) lạm 
dụng có thể ảnh hưởng trên 
thận.  

Nếu bị nhức đầu nặng loại 
migraine thường các thuốc nhẹ 
loại trên ít có tác dụng. Thường 
phải dùng thuốc có thêm thuốc 
ngủ, caffeine như Fiorinal, 
Esgic. Nặng hơn nữa phải dùng 
thuốc có chất ergot như 
Cafergot. Một loại thuốc mới để 
chích dưới da và trị nhức đầu 
migraine rất hiệu nghiệm là 
thuốc Imitrex có tác dụng làm 
co mạch máu đầu nhờ ảnh 
hưởng cơ cấu serotonin 
receptor của mạch máu trong 
đầu. Thuốc này làm hết ngay 
cơn nhức đầu migraine trong 
vòng 10 phút khi chích dưới da 
6mg thuốc Imitrex. Bệnh nhân 
có thể xin toa bác si để mua 
thuốc này tự chích lấy để chữa 
các cơn nhức đầu migraine. 
Tuy nhiên phải được khám 
nghiệm và chỉ dẫn cẩn thận về 
cách dùng và những phản ứng 
có thể xảy ra. Muốn ngăn ngừa 
các cơn nhức đầu migraine 
phải dùng thuốc Propanolol 
hay nặng hơn nữa dùng loại 
thuốc Methysergide. Một số lớn 

trường hợp phải dùng thuốc an 
thần, anti-depressant để chữa 
trị về tâm thần, đặc biệt cho các 
người bị nhức đầu kinh niên do 
căng thẳng, tension headache. 
Thực sự chữa trị về nhức đầu 
kinh niên hiện nay chưa được 
thoả đáng, thường phải tùy 
từng trường hợp nặng, nhẹ, 
nhiều hay ít để dùng từng loại 
thuốc khác nhau. Tuy nhiên đối 
với bệnh nhức đầu kinh niên, 
tác dụng của thuốc cũng chỉ có 
giới hạn. Điều quan trọng vẫn ở 
bệnh nhân ăn, uống cẩn thận, 
điều độ, tránh những thứ dễ 
kích thích như rượu, thuốc lá.. 
v..v…nghỉ ngơi đầy đủ, thể dục 
đúng mức và nhất là nhận thức 
được những gì gây ra lo âu, 
phiền não cho mình hằng ngày 
và tìm cách để đối phó, thích 
hợp cho đời sống thoải mái 
hơn.   


