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• 2 tr người trẻ/ năm, ngày càng tăng

• Nhiều hậu quả

• → tìm các yếu tố nguy cơ mới + giải thích cơ chế tác động các yêu tố
nguy cơ “truyền thống”: CHA, thuốc lá, béo phì

• → giảm nhồi máu não người trẻ

• Khó khăn: nhiều nguyên nhân, thiếu dữ liệu –> nhiều nghiên cứu trên
các đối tượng chuyên biệt

• Nhồi máu não người trẻ: 18 - 50



Dịch tễ

• 7-8/100.000: châu Âu

• > 100/100.000:sub-Sahara Africa

• Tỉ lệ tăng 40% so với vài thập kỉ trước



Chẩn đoán và điều trị yếu tố nguy cơ và
nguyên nhân đột quị
• Điều trị giai đoạn cấp

• Tiêu sợi huyết

• Lấy huyết khối

• Mở sọ giải ép

• Chẩn đoán nguyên nhân và phòng ngừa cấp 2: khác người lớn tuổi

• Không hướng dẫn điều trị



Yếu tố nguy cơmạch

• Tăng ở người trẻ

• THA 4-11%

• Tăng Cholesterol 12- 21%

• ĐTĐ 4 – 7%

• Béo phì 4 – 9%

• Trẻ em và thanh thiếu niên



Migraine

• Bàn cãi

• Migraine có tiền triệu



Bệnh ác tính

• Teenage and young cancer survivor survey: 178.962, 15-39t, nhồi máu
não cao hơn  50%

• t/d của hóa, xạ

• 1002 bn Phần Lan: 39 (4%) bệnh lý ác tính đã biết, 39 (4%) đươc chẩn
đoán K trung bình 6.7 năm (2.7-10.9) sau nhồi máu.

• Tăng đông, chèn ép/ huyết tắc ung thư, viêm nội tâm mạch vô trùng, 
xơ vữa diễn tiến nhanh

• Không guildline



Chất gây nghiện

• 5% 15-64t dung ít nhất 1 lần/ năm

• Cannabis, opioids… < cocaine

• Viêm nội tâm mạc (đường dùng)

• Co mạch, loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, viêm mạch, thúc đẩy xơ vữa
mạch, gây độc lên mạch máu não.



Thai kì và hậu sản

• Tam cá nguyệt III và 6 tuần hậu sản

• 12.2/100.000

• Bệnh cơ tim, THA và thai, thuyên tắc ối

• Tăng đông tam cá nguyệt III



• Chẩn đoán: cân nhắc lợi ích của mẹ và thai
• MRI + TOF
• Low radiation CT

• Tiêu sợi huyết đường TM: stroke trung bình/ nặng

• Lấy huyết khối cơ học

• Phòng ngừa thứ phát: aspirin

• Kháng vitK: qua thai→ quái thai

• CĐ kháng đông uống→ heparin trọng lượng phân tử thấp

• Kháng đông thế hệ mới (dabigatran, viraroxaban, apixaban): thiếu dữ
liệu



• Mong muốn có thai/ có thai + tiền căn nhồi máu não?

• Không chống chỉ định

• Tầm soát yếu tố nguy cơ stroke

• Rối loạn đông máu, kháng màng phospholipid, PFO



• Xảy thai 35.2 vs 13.5%

• Thai lưu 6.2 vs 0.9%

• HELLP 9 vs 0.5%

• Sanh non 9 vs 1.4%

• → stroke và biến chứng sản khoa có cùng cơ chế?



Yếu tố gene

• Bệnh lý mạch máu nhỏ

• Nhồi máu lỗ khuyết tái phát, không yếu tố nguy cơ mạch máu

• LS + hình ảnh học không đặc hiệu cho 1 bệnh lý gên chuyên biệt

• Giải mã gene

• Fabry < 1% (27/5023)



Tăng đông

• 4%

• Factor V Leiden

• Đột biến gene mã hóa prothrombin → tăng nồng độ prothrombin

• Thiếu protein S 
• Tăng ly giải fibrin, giảm hoạt hóa prothrombin

• Di truyền: dị hợp

• Mắc phải: thai,ngừa thai uống, DIC, bệnh thận, SLE, bệnh gan…



Tăng đông

• Thiếu protein C

• Protein C hoạt hóa ức chế Va VIIIa→thrombin

• Di truyền

• Mắc phải: nhiễm trùng nặng, bệnh gan, DIC, ARDS, nhiễm trùng
huyết, thuốc (methotrexate, 5-fluoruracine, cyclophosphamide)



• Hội chứng kháng thể kháng màng phospholipid

• Tự miễn

• Huyết khối động mạch và tĩnh mạch

• Thường gặp trong lupus

• Viêm khớp + nhồi máu não→ tầm soát APS

• Điều trị: kháng đông kéo dài



Thuyên tắc từ tim

• PFO + kháng kết tập tiểu cầu > kháng kết tập tiểu cầu (number to 
treat 38, theo dõi 4 năm)

• PFO 25%

• PFO + tình trạng thúc đẩy huyết khối TM

• Siêu âm tim ngã thực quản

• Bít lỗ bầu dục kèm yếu tố nguy cơ cao nhồi máu tái phát: luồng
thông, phình vách nhĩ.



• Bệnh cơ tim

• U

• Siêu âm tim

• CT/ MRI tim

• → huyết khối nhĩ trái, PFO, phình vách nhĩ, vôi hóa động mạch chủ, 
bệnh mạch vành.

• Rung nhĩ

• Rung nhĩ cơn → dễ bỏ sót



Bóc tách động mạch

• 2%

• 1.72/100.000 CA, 0.97% BA

• Đỉnh: 50 t

• 10% bóc tách nội sọ, 10 -13% nhiều vị trí.

• Cảnh, mạch máu nội sọ, đốt sống thân nền.

• Nguyên nhân: xơ vữa, chấn thương, bệnh mô liên kết (Ehlers-Danlos, 
Marfan, osteogenesis imperfecta.

• Rách nội mạc→ bóc tách





• Máu tụ thành mạch nguyên phát: bóc tách áo ngoài và giữa

• Môi trường + gene
• Chấn thương, ho, hắt hơi..
• Familial dissection: ICAM1, COL3A1, MTHFR

• Triệu chứng bóc tách đm cảnh trong:
• Horner 1 bên
• Đau cổ, nhức đầu, ù tai, đau mặt, liệt tk sọ (IX – XII)

• Triệu chứng bóc tách động mach đốt sống thân nền:
• Nhức đầu
• Đau cổ +/- đau theo rễ (C 5 6)
• Chèn ép thân não



• Kèm triệu chứng đột quị

• Chẩn đoán: DSA, CTA, MRI

• Điều trị: bàn cãi

• Tiêu sợi huyết→

• Kháng đông 3 tháng→mạch não đồ kiểm tra
• → kháng kết tập tiểu cầu

• → kháng đông→ kháng kết tập tiểu cầu (không khác biệt)



• Tái phát nhồi máu thấp: 0-13% (t/d 1 năm)

• Tái phát bóc tách thấp



Moya moya

• DSA
• Hẹp đoạn cuối ICA/ đoạn đầu ACA +/- MCA

• Mạch máu tăng sinh

• Hai bên

• MRI
• Hẹp đoạn cuối ICA/ đoạn đầu ACA +/- MCA

• Mạch máu tăng sinh: 2 tín hiệu dòng chảy ở hạch nền

• Hai bên



• Nguyên nhân không rõ

• Loại trừ bệnh lý gây hẹp:
• Xơ vữa

• Viêm màng não

• U não

• Down

• Tự miễn

• Chấn thương

• Xạ trị

• Von Recklinghousen



• Giải phẫu bệnh
• Dày nội mạc→ hẹp lòng

• +/- lắng đọng lipid tại nội mạc

• Nhiều nhánh mạch nhỏ thông nối xung quanh đa giác Willis 

• +/- tăng sinh mạch máu màng mềm



• 2 đỉnh: 5t – 40 tuổi

• Nhỏ tuổi: nhồi máu

• Lớn tuổi: xuất huyết

• Nữ:Nam 1.8:1

• Nguyên nhân: không rõ

• Moya Moya gia đình: có liên quan gene



• 1 bên: quasi moya moya = moya moya syndrome: nhiều nguyên nhân

• Trẻ em = moya moya

• Theo dõi 5 năm: diễn tiến hẹp 2 bên ỏ trẻ em (20-40%)

• Điều trị: bắc cầu trong-ngoài sọ

• Giai đoạn cấp: chống chỉ định tPA, kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu
(không có nghiên cứu)



Reversible cerebral vasocontriction syndrome

• Đỉnh: 42 t

• < 5% nguyên nhân nhồi máu não người trẻ

• Chẩn đoán sót do khả hồi

• Nhức đầu dữ dội, dễ lầm SAH

• Sau sinh, dung chất co mạch, chất gây nghiện (cocaine, amphetamine)

• Thường gặp ở bóc tách động mạch vùng cổ

• Mạch não đồ: co mạch não từng đoạn lan tỏa tự hồi phục sau 3 tuần, có
thể kèm SAH vùng vòm sọ.

• Điều trị: giảm đau + nimodipine





Nhồi máu não không xác định nguyên nhân

• 9 -25% nhồi máu não người trẻ

• Kháng kết tập tiểu cầu



Đánh giá ban đầu bn nhồi máu não người trẻ

• Bệnh sử
• Khám lâm sàng
• MRI DWI
• MRI CTA DSA mạch máu não cảnh + cổ
• ECG
• Xét nghiệm cơ bản

• Tổng phân tích tb máu
• Chuyển hóa
• Xét nghiệm đông cầm máu
• Máu lắng, CRP
• Lipid máu
• Cocaine, methamphetamine/ niệu



• Factor V Leifen mutation PCR/ activated protein C

• Prothrombin G20210A mutation

• Chức năng Protein S, protein S antigen

• Chức năng protein C

• Antithrombin

• Anticardiolipin antibody

• Lupus anticoagulant















Thanks for your attention!


