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NHỨC ĐẦU

• Nguyên phát: là một bệnh lý
– Migraine
– Nhức đầu căng cơ
– Nhức đầu chùm
– Nhức đầu mạn tính

• Thứ phát: nguyên nhân rõ
– Chấn thương – thần kinh
– Mạch máu – khối u

Papyrus from Thebes
Egypt (2500 BC)



ĐAU MẶT

• Ngoại biên: phần lớn
– Rối loạn đầu, cổ

• Đau khớp thái dương hàm
• Đau thần kinh
• Nhiễm trùng: viêm mũi xoang

• Trung ương
– Bệnh lý nội sọ

• Khối u
• Bệnh lý mạch máu



NHỨC ĐẦU NGUYÊN PHÁT



GIẢI 
PHẪU 

SINH LÝ 
ĐAU

V1 - Thần kinh mắt N.C - Nhân đuôi
V2 - Thần kinh hàm trên và lỗ tròn LG - Tuyến lệ

V3 - Thần kinh hàm dưới SSN - Nhân nước bọt trên
VII - Thần kinh mặt TG - Hạch tam thoa
ION – Thần kinh dưới ổ mắt  



• CGRP: (calcitonin 
gene-related peptide)

• CL: nhân trung tâm - 
ngoài của đồi thị

• CM: nhân trung tâm 
trong  của đồi

• Otic: hạch tai
• SCG: hạch cổ trên
• SP: chất P
• SPG: hạch bướm khẩu 

cái
• SSN: nhân nước bọt 

trên
• STN: nhân tam thoa cột 

sống
• TNC: nhân đuôi thần 

kinh V
• VII: thần kinh mặt
• VPL: nhân bụng sau 

ngoài của đồi thị
• Vg: hạch tam thoa



Đường đi và vùng cảm giác da mặt do thần kinh V chi phối



Cơ chế nhức đầu



NHỨC ĐẦU NGUYÊN PHÁT

• Migraine: 70 % nhức đầu
– 4-72 giờ
– Một bên
– Có nhịp
– Buồn nôn, nôn mửa
– Sợ ánh sáng, tiếng động



Các pha cơn Migraine





Quan điểm điều trị



Migraine không có aura

Ít nhất 5 đợt chứa đầy đủ đặc trưng B – D 

Các cơn nhức đầu kéo dài 4-72 giờ (không điều trị hoặc 
điều trị không thành công)

Nhức đầu có ít nhất 2/4 đặc trưng sau:
 Nhức đầu một bên 

 Nhức đầu có nhịp

 Cường độ đau trung bình – nặng 

 Cơn đau nặng hơn với hoạt động thể lực

Trong cơn nhức đầu có ít nhất 1/2 triệu chứng sau 
 Buồn nôn và/hoặc nôn mữa

 Sợ ánh sáng và sợ tiếng động

Không ảnh hưởng bởi các bệnh lý khác



Migraine có aura

Aura với nhức đầu migraine

Ít nhất hai cơn nhức đầu có đầy đủ đặc trưng B – D

Aura có ít nhất 1/3 đặc trưng sau đây nhưng không có yếu vận động 
chi
 Triệu chứng thị giác phục hồi hoàn toàn kể cả các đặc trưng tích cực (dấu 

chóa sáng, các điểm sáng và/hoặc các đặc trưng âm tính (mờ mắt).
 Các triệu chứng cảm giác phục hồi hoàn toàn bao gồm các đặc trưng (+) 

(cảm giác châm chích) và/hoặc các đặc trưng âm tính (cảm giác tê rần).
 Rối loạn phát âm phục hồi hoàn toàn.

Ít nhất là hai triệu chứng:

 Triệu chứng thị giác và/hoặc triệu chứng cảm giác cùng một bên.

 Ít nhất một triệu chứng aura phát triển dần ≥ 5 phút và/hoặc các triệu chứng 
aura khác xảy ra kế tiếp ≥ 5 phút.

Nhức đầu có đầy đủ đặc trưng B – D đối với migraine không aura

Không ảnh hưởng đến các bệnh lý khác



Migraine nền 

Ít nhất hai cơn nhức đầu có đầy đủ đặc trưng B-D

Aura với ít nhất hai triệu chứng
 Chứng loạn ngôn

 Chóng mặt

 Ù tai

 Nghe kém 

 Nhìn đôi

 Các triệu chứng thị giác cùng lúc ở thị trường thái dương – mũi của cả hai 
mắt

 Thất điều

 Kém tĩnh táo

 Chứng dị cảm hai bên cùng lúc

Ít nhất 1/2 triệu chứng
 Ít nhất một triệu chứng aura phát triển dần ≥ 5 phút và/hoặc các triệu chứng 

aura khác kế tiếp ≥ 5 phút.
 Mỗi triệu cứng aura kéo dài ≥ hoặc ≤ 60 phút



ĐIỀU TRỊ

• Giảm cơn nhức đầu cấp

• Tránh các yếu tố kích hoạt cơn đau đã biết

• Điều trị phòng ngừa

Claviceps purpurea, or ‘ergot fungus’



NHỨC ĐẦU CẤP

• Nhẹ - trung bình: NSAIDs
– Acetaminophen
– Aspirin
– Ibuprofen
– Cafein



• Điều trị chuyên biệt





ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA

• > 4 đợt nhức đầu/tháng

• Nhức đầu kéo dài: > 12 giờ

• ảnh hưởng hoạt động hằng ngày



Điều trị phòng ngừa bao gồm:

• Thuốc kháng kích động

• Thuốc kháng trầm cảm

• Chống co giật

• Thảo mộc

• Châm cứu

• Botulinum toxin

• Phẫu thuật





NHỨC ĐẦU CĂNG CƠ

• Thường gặp nhất/nguyên phát
• Tuổi: 20-40, nữ > nam
• Co thắt các cơ quanh sọ
• Kích thích thụ thể đau ngoại biên:

– Mạch máu cơ
– Chỗ bám cơ  co cơ  nhức đầu



Cơn nhức đầu căng cơ

Cơn không thường xuyên

Ít nhất 10 cơn xảy ra < 1 ngày/tháng (< 12 ngày/năm), có đầy đủ đặc 
trưng B – D
Nhức đầu kéo dài từ 30 phút đến 7 ngày

Có ít nhất 2/4 đặc trưng 

• Nhức đầu hai bên 

• Cảm giác chèn ép, siết chặt đầu, không có nhịp

• Cường độ đau nhẹ đến trung bình

• Không ảnh hưởng bởi hoạt động thể lực (đi bộ, lên cầu thang)

Có cả hai đặc trưng

• Không buồn nôn, nôn mữa

• Không quá một triệu chứng sợ ánh sáng – sợ tiếng động

Không ảnh hưởng các bệnh lý khác



Cơn nhức đầu thường gặp

Ít nhất 10 cơn (≥ 1 nhưng ≤ 15 trong 1 ngày/tháng), kéo dài 3 tháng (> 
12 nhưng < 180 ngày/năm) và có đầy đủ các triệu chứng B – D
Nhức đầu kéo dài 30 phút đến 7 ngày

Có ít nhất 2/4 đặc trưng

• Nhức đầu hai bên 

• Cảm giác chèn ép, siết chặt, không có nhịp

• Cường độ đau nhẹ đến trung bình

• Không ảnh hưởng bởi hoạt động thể lực như đi bộ, lên cầu thang

Có cả hai đặc trưng

• Không buồn nôn, nôn mữa

• Không quá một triệu chứng sợ ánh sáng hoặc sọ tiếng động

Không ảnh hương các bệnh lý khác 

Cơn nhức đầu căng cơ



Nhức đầu ≥ 15 ngày/tháng, kéo dài > 3 tháng (≥ 180 ngày/năm), đủ đặc 
trưng B – D
Nhức đầu kéo dài nhiều giờ, liên tục 

Có ít nhất 2/4 đặc trưng

 Nhức đầu hai bên 

 Cảm giác chèn ép, siết chặt, không có nhịp

 Cường độ đau nhẹ đến trung bình

 Không ảnh hưởng bởi hoạt động thể lực như đi bộ, lên cầu thang

Có cả hai đặc trưng

 Không quá một triệu chứng sợ ánh sáng, sợ tiếng động hoặc buồn 
nôn nhẹ

 Không có buồn nôn, nôn mữa từ trung bình đến nặng

Không ảnh hưởng các bệnh lý khác

Cơn nhức đầu căng cơ mạn



• Mặc dù nhức đầu căng cơ là nhức đầu 
nguyên phát thường gặp nhất nhưng 
người bệnh ít khi tìm đến thầy thuốc



Điều trị

• Thuốc giảm đau
– Acetaminophen
– Aspirin
– Ibuprofen
– Cafein

• Điều trị phòng ngừa
– Kháng trầm cảm 3 vòng
– Ứng chế serotonin
– Kháng động kinh



NHỨC ĐẦU CHÙM

• Cơ chế



• Bước 1
– Hạ đồi trước
– Kích hoạt cơn

• Bước 2: đau V1
• Viêm phù nề, co mạch histamine, CGRP

• Bước 3: tăng đối giao cảm
– Thần kinh đối giao cảm (VII): hạch bướm khẩu cái 

 tuyến lệ, màng não, mạch máu nội sọ
– Giãn mạch nội sọ

• Bước 4:
– Hội chứng Horner
– Giãn mạch

Nhức đầu chùm



Triệu chứng
• Ức chế hệ giao cảm
• Kích hoạt đối gia cảm

– Sụp mi
– Co đồng tử
– Chảy nước mắt
– Đổ mồ hôi
– Chảy mũi
– Sung huyết mũi

• Tình trạng kích động



Đặc trưng chẩn đoán
≥ 5 cơn có đầy đủ đặc trưng B – D

Cơn đau nặng hoặc rất nặng ở ổ mắt, trên ổ mắt, thái 
dương một bên, kéo dài 15 – 180 phút nếu không điều trị 

Nhức đầu kết hợp với ít nhất một trong các đặc trưng:
 Viêm kết mạc cùng bên và/hoặc chảy nước mắt
 Sung huyết mũi cùng bên và/hoặc chảy mũi
 Phù nề mi mắt cùng bên
 Phù nề mặt và trán cùng bên
 Sụp mi cùng bên
 Cảm giác không ổn định lo lắng

Cơn nhức đầu thay đổi từ 1 cơn/ngày đến 8 cơn/ngày

Không ảnh hưởng bởi các bệnh lý khác



Đặc trưng chẩn đoán
Đặc trưng chẩn đoán nhức đầu chùm từng cơn

 Cơn nhức đầu có đủ đặc trưng A – E

 Ít nhất hai cơn kéo dài 7 – 365 ngày và tách biệt bởi các 
giai đoạn không đau > 1 tháng

Đặc trưng chẩn đoán nhức đầu chùm mạn

 Cơn nhức đầu có đủ đặc trưng A – E

 Cơn nhức đầu > 1 năm không có đợt suy giảm nhức đầu 
hoặc nhức đầu < 1 tháng.



Điều trị

Điều trị triệu chứng: 

 Oxy 100% với liều 12 L/phút qua mặt nạ thở

 Sumatriptan chích dưới da, xịt mũi

 Zolmitriptan, xịt mũi, uống

 Octreotide chích dưới da

 Lidocaine, xịt mũi



Điều trị

Điều trị phòng ngừa

 Verapamil 240 – 320 mg/ngày

 Glucocorticoids 

 Lithium

 Ergotamine 

 Valproic acid 

 Topiramate

 Phẫu thuật thần kinh V



NHỨC ĐẦU MẠN – LẠM DỤNG THUỐC



• Chất gây nghiện

• Ergotamine

• Triptans

• Phân loại của Hội Nhức Đầu Quốc Tế: 

Lạm dụng thuốc giảm đau

– 15 ngày/tháng

– Kéo dài ≥ 3 tháng



NHỨC ĐẦU THỨ PHÁT
ĐAU MẶT



Các triệu chứng chính nhức đầu thứ 
phát
- Khởi phát cơn nhức đầu nặng/cơn nhức đầu đột ngột – 

nặng.

- Tần số nhức đầu gia tăng nhanh chóng.

- Nhức đầu sau chấn thương.

- Nhức đầu với triệu chứng hệ thống: sốt, ớn lạnh, rối loạn 
tâm thần.

- Nhức đầu ở bệnh nhân có bệnh lý miễn dịch.

- Cơn nhức đầu khởi phát > 50 tuổi.

- Dấu thần kinh khu trú.

- Nhức đầu với gia tăng ho, hắt hơi.

- Nhức đầu gây tỉnh giấc trong khi ngủ.



Nguyên nhân nhức đầu thứ phát
- Mạch máu

- Cơ xương

- Nhiễm trùng

- Khối u

- Tụ máu dưới màng cứng

- Xuất huyết/nhồi máu não

- Tràn dịch não áp lực bình thường

- Sau LP

- Chấn thương

- Răng

- Đau thần kinh

- Mắt

- Biến dưỡng

- Nội tiết

- Thuốc

- Bệnh Paget ở sọ

- Gia tăng cố gắng

- Tâm lý/tinh thần



• Nhức đầu viêm 
xoang: ít gặp

• Đau mặt viêm 
xoang: điểm 
tiếp xúc



• 86%: Migraine
• 3%: VMX



Đặc trưng chẩn đoán:
2 triệu chứng chính hoặc 1 chính và 2 

phụ
Triệu chứng chính Triệu chứng phụ

Đau/nặng mặt Nhức đầu

Sung huyết/nặng mặt Sốt (mạn tính)

Nghẹt mũi Hơi thở hôi

Chảy mũi/mủ/dịch thành sau 
họng đổi màu

Mệt mỏi

Mất mùi/kém phát hiện mùi Đau răng

Mủ hố mũi trong thăm khám Ho

Sốt (viêm mũi xoang cấp) Đau/nặng/đầy tai



Nhức đầu do viêm mũi xoang (IHS 2004)

Đặc trưng chẩn đoán

A. Nhức đầu vùng trán kết hợp với đau ở một hoặc nhiều vùng của 
mặt, tai, răng và có đầy đủ đặc trưng của C và D.

B.   Lâm sàng, nội soi mũi, CT scan và/hoặc MRI, và/hoặc bằng chứng 
xét nghiệm của viêm mũi xoang cấp hoặc đợt cấp viêm mũi xoang 
mạn.

C.   Nhức đầu và đau mặt phát triển cùng lúc với viêm mũi xoang cấp 
hoặc mới khởi phát.

D.   Nhức đầu và/hoặc đau mặt tự thoái lui trong vòng 7 ngày hoặc do 
điều trị viêm mũi xoang cấp hoặc đợt cấp viêm mũi xoang mạn.



Vị trí nhức đầu và đau mặt trong viêm 
mũi xoang cấp

Xoang cạnh mũi Vị trí đau
Xoang trán Vùng trán

Đỉnh đầu
Xoang hàm Vùng xoang hàm

Lan đến răng trên
Trán

Xoang sàng Rễ mũi
Sau ổ mắt
Lan đến thái dương

Xoang bướm Vùng chẩm
Sau ổ mắt

















ĐAU THẦN KINH V

• Carbamazepine (tegretol)
• Gabapentin
• Badofen
• Phenytoin
• Sodium valproate
• Chlorphenesin
• Phẫu thuật: nội khoa thất bại







ĐAU THẦN KINH IX



• Weisenburg (1910)
• Điều trị tương tự TK V
• Hội chứng Eagle



HỘI CHỨNG SLUDER





NHỨC ĐẦU BỆNH LÝ MẠCH MÁU

Nhức đầu do mạch máu 
Thiếu máu đột quỵ

Cơn thiếu máu thoáng qua (TIA)

Xuất huyết dưới nhện

Phình mạch não

Dị dạng động tĩnh mạch

Thuyên tắt xoang tnhx mạch não

Dò động tĩnh mạch màng cứng

Viêm động mạch tế bào khổng lồ

Phẫu tích động mạch sống hoặc động mạch cảnh







TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG



VIÊM ĐỘNG MẠCH THÁI DƯƠNG



NHỨC ĐẦU ĐAU MẶT –
HỘI CHỨNG BARRÉ – LIÉOU



ĐAU KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM



KẾT LUẬN

• Đau mặt nhức đầu thường gặp
• Cơ chế: đau TK V
• Nhức đầu nguyên phát > thứ phát
• Nhức đầu viêm xoang: ít gặp (VMX cấp)
• Điều trị theo nguyên nhân
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