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Gai cột sống là bệnh lý xương khớp thường gặp trong cuộc
sống hiện nay. Bệnh này thường gặp nhiều nhất ở đối tượng là
người cao tuổi. Tuy nhiên, do tính chất công việc, lối sống và
thói quen mỗi người mà bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Và để
có thể phòng tránh bệnh cũng như biết cách để điều trị cho phù
hợp, mời bạn đọc bài viết dưới đây để có thêm thông tin hữu ích
về bệnh.

Gai cột sống là gì? Đối tượng dễ mắc
bệnh
Gai cột sống thuộc nhóm thoái hóa cột sống và khi đó các gai
xương mọc ra ở phía ngoài hoặc hai bên của cột sống con
người. Sở dĩ xuất hiện căn bệnh này là do sự phát triển của các
xương trên hệ thống dây chằng quanh khớp và các đĩa sụn
hoặc trên thân đốt sống. Cụ thể hơn sự hình thành các gai
xương là do sự lắng đọng canxi do nhiều nguyên nhân khác
nhau như thói quen ăn uống, chấn thương hoặc các bệnh lý
viêm cột sống mãn tính.

Bệnh nhân bị bệnh gai cột sống

Thông thường bệnh gai cột sống thường xuất hiện ở phần
thắt lưng và cổ. Các gai chỉ dài khoảng vài mm chèn vào cột
sống dây thần kinh tủy và các rễ thần kinh, biểu hiện của bệnh
lại không quá rõ ràng. Chính vì thế bệnh dễ bị nhầm lẫn với vôi
hóa cột sống hoặc khó phát hiện từ sớm, đến khi chẩn đoán
được bệnh thì đã tiến triển nặng hơn rất nhiều. Bị gai cột sống
thường xuất hiện nhiều nhất ở người cao tuổi, khi cơ thể và hệ
xương cốt dần bị lão hóa, dịch khớp ít được tạo ra cùng với đó
là sức đề kháng ngày càng suy giảm. Tuy nhiên theo nhiều báo
cáo hiện nay, gai cột sống đang có dấu hiệu trẻ hóa, không chỉ
có người già từ 45 tuổi trở đi mà mà độ tuổi được mở rộng
xuống từ 30 tuổi. Số người trẻ bị gai cột sống lưng ngày càng
nhiều hơn. Đặc biệt những đối tượng dưới đây có khả năng
mắc bệnh nhiều nhất:
Người thường xuyên lao động tay chân, công việc nặng như

mang vác hàng, người làm công trình xây dựng, bốc vác,....
Những tác động từ sức nặng của vật dễ khiến hình thành
nên những gai xương.
Những người có thói quen đi đứng, ngủ nghỉ sai tư thế, nằm
vẹo, nằm một bên bên quá lâu, ngồi không đúng cách, liên
tục lặp đi lặp lại qua ngày tháng năm.
Người từng có tiền sử bị chấn thương khớp hoặc bệnh lý về
cột sống từ trước đó.
Người thừa cân, béo phì cũng làm tăng nguy cơ gây bệnh,
áp lực cân nặng, chèn ép vào dây thần kinh và hệ thống tủy
sống của con người.
Người thường xuyên sử dụng chất kích thích, rượu bia, thuốc
lá, thói quen ăn uống không cân đối, dinh dưỡng không phù
hợp cũng dễ bị mắc bệnh hơn.
Gai cột sống thắt lưng thường xuất hiện ở nam giới nhiều
hơn nữ giới. Đó là do hầu hết những công việc nặng nam
giới sẽ làm, chính những hoạt động bình thường hằng ngày
cố quá sức lâu dần cũng dễ bị ảnh hưởng đến cột sống.

Đối tượng người mắc bệnh ngày càng đa dạng hơn

Bị gai cột sống có nguy hiểm không?
Có chữa được không?
Theo nhiều chuyên gia xương khớp nhận định rằng thông
thường các khi bị gai đốt sống thắt lưng thì các gai xương chỉ
có chiều dài khoảng vài mm chưa ảnh hưởng tới cột sống và
các rễ thần kinh. Do đó, người bệnh thường chủ quan không
điều trị dứt điểm từ sớm mà chỉ chữa để thuyên giảm triệu
chứng mà không biết rằng đây chính là thời điểm chữa bệnh
tốt nhất. Qua thời gian này, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh, các
gai xương sẽ chèn ép vào hệ thần kinh và gây ra rất nhiều biến
chứng khác nhau. Hầu hết những trường đi thăm khám và điều
trị đều là khi các gai xương đã hình thành cấu trúc rõ ràng. Lúc
này người bệnh nếu không được can thiệp đúng phương pháp
sẽ xuất hiện những biến chứng vô cùng nguy hiểm sau:
Nguy cơ hẹp cột sống dẫn đến chèn ép lên rễ thần kinh.
Người bệnh biểu hiện rõ nhất là mất ngủ triền miên. Do
những cơn đau lưng như kéo dài, thậm chí ngay cả khi cử

động hay nằm yên đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cơn đau kéo dài và liên tục còn có thể ảnh hưởng đến rất
nhiều vấn đề khác như tê bì tay chân, đau nhức các khớp
xương, đau đầu chóng mặt.
Nguy hiểm chính là khi cột sống và rễ thần kinh bị chèn ép là
ảnh hưởng đến các dây chằng của cơ điều khiển các chi
trong cơ thể người. Khi đó chúng bị tổn thương khiến người
bệnh bị bại biệt tay chân thậm chí là toàn bộ cơ thể.
Khi những biến chứng này xuất hiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều
đến cuộc sống sinh hoạt công việc và ngay cả những hoạt
động đi lại bình thường của con người. Gai cột sống có thể gây
nên nhiều biến chứng nguy hiểm khác nhau…... Vậy gai cột
sống có chữa khỏi bệnh được không? Theo đánh giá của
chuyên gia, bệnh gai đốt sống vẫn cải thiện tốt tình trạng hiện
tại thậm chí là chữa khỏi nếu như tuân thủ đúng phác đồ điều
trị. Ngoài ra yếu tố góp phần giúp chữa bệnh hiệu quả chính là
khi còn ở giai đoạn đầu, các gai xương chưa hình thành cấu
trúc rõ ràng nhất. Còn khi bệnh đã tiến triển triển nặng, những
tổn thương do gai cột sống gây ra kéo dài thì những phương
pháp điều trị sẽ không có hiệu quả 100%. Chúng chỉ giúp
người bệnh thuyên giảm tình trạng hiện tại. Bệnh nhân có thể
phải sử dụng thuốc một thời gian rất dài hoặc phải thường
xuyên gánh chịu những cơn đau do bệnh gây ra

Nguyên nhân và triệu chứng gai cột

sống lưng
Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây bệnh gai đốt sống lưng
hay cổ. Và các nguyên nhân này cũng được đi kèm theo nhiều
triệu chứng. Dựa vào điều này cũng là một cách để bác sĩ chẩn
đoán và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Nguyên nhân gây bệnh
Nguyên nhân gai cột sống thường thấy nhất phải kể đến như:
Do tuổi tác Tuổi tác là nguyên nhân rất lớn gây các bệnh lý về
xương khớp nói chung và gai đốt sống nói riêng. Người cao
tuổi thường có thể chất yếu hơn, lão hóa, quá trình chuyển hóa
các cặn canxi cũng kém dần, các dịch khớp không tiết ra, các
khớp xương hoạt động còn linh hoạt. Đó chính là lý do vì sao
bệnh lý ở người cao tuổi thường mắc nhiều nhất. Thói quen
sống hằng ngày không khoa học Thói quen sống hằng ngày
ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người. Đó chính là
việc không thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, thường
nằm một chỗ, ít vận động, thường xuyên, hay khom lưng, cúi
người, gắng sức bê vật nặng chính là nguyên nhân hình thành
nên bệnh. Ngoài ra thói quen ăn uống hàng ngày cũng rất
quan trọng, Việc bạn dùng quá nhiều những thực phẩm không
tốt cho sức khỏe như: Đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ chất
kích thích,… Những loại thực phẩm này đều tạo áp lực rất lớn
cho các cơ quan trong việc chuyển hóa, nhiều chất độc hại, gia

tăng quá trình lắng cặn canxi ở các khớp xương mà cụ thể là
các đốt sống.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên bệnh

Chấn thương Chấn thương cũng có thể là nguyên nhân chủ
yếu gây nên bệnh gai đốt sống. Các tác động mạnh vào cột
sống do chấn thương khiến xương phải tự hồi phục tạo điều
kiện cho gai xương cũng theo đó mà hình thành. Vì thế nếu
như trong cuộc sống không may bạn bị chấn thương cột sống
thì cần theo dõi và điều trị dứt điểm sớm nhất. Đây cũng là
cách phòng tránh bệnh hiệu quả nhất. Bệnh lý về cột sống
Những người từng bị mắc bệnh về xương khớp hoặc đang
trong giai đoạn điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân bị
gai cột sống lưng. Với những đối tượng này do tác động của
thuốc khiến các tế bào tạo xương hoạt động liên tục và hình
thành nên một lượng lớn xương dư thừa ở cột sống, thắt lưng

gây bệnh gai đốt sống. Đặc biệt những người bị bệnh về thoát
bị đĩa đĩa đệm, viêm xương khớp cùng chậu cũng như giãn dây
chằng do xẹp đĩa đệm,... là những bệnh có biến chứng trực
tiếp ảnh hưởng đến cột sống. Những người mắc bệnh này cần
được điều trị dứt điểm, sớm phát hiện và tuân theo phác đồ
điều trị tránh gây biến chứng nguy hiểm.

Triệu chứng
Dấu hiệu gai cột sống của người bệnh thường không quá rõ
ràng, lại còn dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý về xương khớp
khác. Thông thường ở những giai đoạn đầu, người bệnh chỉ
thấy những cơn đau bình thường, nhói lên hoặc kéo dài một
lúc rồi sẽ mất đi. Nhiều người còn áp dụng thêm những cách
trị tại nhà khiến cho khó phát hiện hơn, bệnh tiến triển âm
thầm và đến khi nặng hơn mới phát hiện ra. Thế nên, bệnh
nhân cần được thăm khám định kỳ hàng năm và đi đến ngay
cơ sở y tế khi thấy những triệu chứng sau, xuất hiện tần suất
cao và cường độ ngày càng mạnh hơn:
Đau buốt ở cổ và thắt lưng: Đây là hai vị trí dễ xuất hiện
các gai cột sống nhiều nhất, triệu chứng thường thấy chính là
những cơn đau, buốt hoặc nhói lên kèm theo cảm giác cứng
cổ khi xoay hoặc bẻ đột ngột. Đặc biệt cơn đau ở lưng có thể
ảnh hưởng đến việc đi lại, mỗi lần di chuyển sẽ nhói lên, chỉ
có ngồi yên là không có cảm giác gì.
Cơn đau kéo dài và kèm theo mất cảm giác: Đó là khi

bệnh đã có những chuyển biến nặng hơn, cơn đau kéo dài,
lan tỏa đi các cơ quan và hệ chi trong cơ thể, dẫn đến tình
trạng tê bì tay chân. Trường hợp xấu hơn là khi cơ bắp yếu
dần, rệu rã không cầm được đồ vật nặng nhẹ, rễ thần kinh
mất cảm giác.
Rối loạn đại tiểu tiện: Tình trạng này xuất hiện khi các rễ
thần kinh chèn ép vào dây thần kinh khiến tiểu tiện mất kiểm
soát, ống tủy dần hẹp lại.
Rối loạn thần kinh: Đó là khi các gai xương phát triển ngày
càng lớn, gai tăng kích thích đè ép vào rễ thần kinh, hệ thống
dây chằng và cả tủy sống. Chính điều này đã khiến rối loạn
thần kinh và xuất hiện nhiều triệu chứng khác nữa là tụt
huyết áp, đổ mồ hôi, khó thở, suy giảm trí nhớ,...

Đau đớn là biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh gai cột sống

Chẩn đoán và cách điều trị gai cột
sống thắt lưng hiệu quả
Bệnh nhân khi thấy những triệu chứng trên cần đến cơ sở y tế,
các bác sĩ sẽ tiến hành chẩn đoán yêu cần bạn làm xét nghiệm
để xác định chính xác tình trạng bệnh. Dựa trên những kết quả
mang lại sẽ là cơ sở để đưa ra phác đồ điều trị bệnh một cách
hiệu quả nhất.

Phương pháp chẩn đoán
Khi đi thăm khám, bệnh nhân sẽ được kiểm tra bằng những
hình thức cụ thể để kiểm tra mức độ đau, tình trạng diễn tiến
của bệnh. Chi tiết như sau: Chẩn đoán lâm sàng Bệnh nhân sẽ
được bác sĩ hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại, những triệu
chứng gần đây, diễn ra trong bao lâu rồi và mức độ đau đớn
như thế nào. Đồng thời những thông tin về tiểu sử của bệnh
nhân, thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng là cách để
bác sĩ bước đầu chẩn đoán và yêu cầu thực hiện một số những
xét nghiệm khác để đưa ra kết quả chính xác hơn. Xét nghiệm
hình ảnh Đây là phương pháp phổ biến nhất khi thăm khám
các bệnh lý về xương khớp. Bởi hình ảnh thu được sẽ giúp bác
sĩ nhìn thấy rõ nhất những vùng xương và vị trí chính xác bị tổn
thương. Qua đó là điều kiện để đưa ra kết luận cũng như tìm ra
phương thức điều trị phù hợp nhất để cải thiện sức khỏe của
bệnh nhân. Những xét nghiệm hình ảnh mà người bệnh cần

thực hiện như sau:
Chụp X-quang hình học.
Chụp CT (chụp cắt lớp vi tính).
Chụp MRI (Cộng hưởng từ).

Sớm đi kiểm tra sẽ có khả năng điều trị bệnh tốt hơn

Điều trị gai cột sống bằng Tây y
Hiện nay điều trị gai cột sống bằng phương pháp Tây y được
nhiều người ứng dụng nhất. Hình thức điều trị này sẽ nhanh
chóng thuyên giảm tình trạng bệnh. Tác động trực tiếp vào
những tổn thương, giảm nhanh những cơn đau đớn để ổn
định mọi cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Điều Trị tây y
sẽ bao gồm: Sử dụng thuốc tây, vật lý trị liệu, phẫu thuật,... Sử
dụng thuốc tây Sử dụng thuốc Tây để điều trị bệnh, bệnh

nhân cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn và liều lượng mà
bác sĩ đã đưa ra. Bởi nếu bạn sử dụng quá liều hoặc tự ý thay
đổi thuốc rất dễ xuất hiện những tác dụng phụ và biến chứng
không mong muốn có thể xảy ra. Một số nhóm thuốc thường
được kê và chỉ định cho bệnh nhân trong thời gian điều trị gai
cột sống bao gồm như sau:
Thuốc giảm đau: Nhóm thuốc này tác động trực tiếp vào hệ
thần kinh, giúp giảm nhanh những cơn đau ở vị trí đốt sống
bị tổn thương, xuất hiện gai. Trong đó thuốc chứa thành
phần Paracetamol được xem là phù hợp nhất.
Thuốc giãn cơ: Eperisone HCL, Mydocalm, Myonal,… là
những thuốc thường được kê nhiều nhất. Thuốc có tác dụng
làm giãn cơ từ đó tạo sự linh hoạt cho hệ thống dây chằng
quanh cột sống chuyển động linh hoạt hơn không chèn ép
vào các gai cột sống.
Thuốc chống viêm: Coxib, Meloxicam, Corticoid hoặc
Diclofenac sẽ được kê cho bệnh nhân để giảm đau, sưng,
viêm do quá trình dây thần kinh chèn ép các gai xương..
Vật lý trị liệu Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị an toàn và
hiệu quả cho người bệnh. Thông thường hình thức này sẽ
được kết hợp cùng sử dụng Đông, Tây y hoặc phẫu thuật để
khôi phục lại khả năng vận động của các chi và cơ quan. Các
phương pháp nằm trong vật lý trị liệu sẽ bao gồm:
Điện trị liệu bao gồm: Sóng ngắn, kích thích điện, siêu âm

và laser cường độ cao. Với những phương pháp này chủ yếu
dùng sóng cao tần để xuyên qua da tác động vào vị trí bị tổn
thương kích thích và tái tạo mô mềm, giảm cơn cọ xát của
gai xương và rễ thần kinh từ đó giúp bệnh nhân hồi phục tốt
hơn.
Vận động trị liệu: Đó là những bài tập được chuyên gia thiết
kế cho từng bệnh nhân trong khả năng phục hồi bệnh và cải
thiện các chức năng vận động một cách tốt nhất. Phương
pháp này còn giúp tăng độ dẻo dai và đàn hồi cho các khớp,
cơ và cột sống và làm chậm quá trình lão hóa.

Vật lý trị liệu gai đốt sống cũng là cách điều trị phổ biến hiện nay

Phẫu thuật Bệnh nhân bị gai cột sống sẽ được chỉ định mổ khi
tình hình bệnh và sức khỏe đang có những chuyển biến nặng.
Đồng thời những phương pháp điều trị khác không còn mang
lại hiệu quả, cơn đau và những biến chứng xuất hiện nhiều

hơn, tần suất cao hơn. Cụ thể những trường hợp được chỉ định
mổ như sau:
Xương có kích thước lớn chèn ép lên các rễ thần kinh, dây
chằng cơ và phần ngoài của mô mềm xuất hiện triệu chứng
sưng tấy, sử dụng thuốc không có hiệu quả.
Người bệnh xuất hiện nhiều biểu hiện triệu chứng biến
chứng nguy hiểm như rối loạn thần kinh, hệ chuyển hóa, mất
kiểm soát đại tiểu tiện,...
Các phương pháp nội khoa được can thiệp từ 6 tháng trở lên
không còn mang lại tác dụng như mong muốn. Bệnh ngày
càng tiến triển nặng hơn.
Hiện nay có rất nhiều phương pháp can thiệp nội khoa khác
nhau để tùy vào tình trạng sức khỏe, khả năng chi trả kinh tế
để người bệnh lựa chọn cho phù hợp. Dưới đây là một số
phương pháp được áp dụng nhiều nhất để điều trị gai đốt
sống bằng can thiệp ngoại khoa được áp dụng nhiều nhất.
Mổ nội soi: Đây là hình thức phẫu thuật được nhiều người
áp dụng nhất hiện nay do mức độ xâm lấn thấp và ít gây đau
đớn cho người bệnh. Bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở sau
lưng và đưa dụng cụ nội soi có gắn camera vào cột sống,
hình ảnh từ camera được truyền tải lên màn hình, bác sĩ nhìn
vào đó để cắt bỏ những gai xương.
Phương pháp mổ truyền thống: Mức độ xâm lấn cao và
thời gian hồi phục cũng lâu hơn. Tuy nhiên với phương pháp

này bác sĩ sẽ quan sát được mức độ tổn thương trực tiếp để
đánh giá bệnh, cắt bỏ gai xương cũng như thuốc sử dụng
hậu phẫu chính xác nhất.
Mổ cắt lát đốt sống: Bác sĩ thực hiện cắt bỏ những lát mỏng
ở vị trí xuất hiện những gai xương. Hình thức này sẽ giúp tạo
ra một khoảng trống để tránh tạo áp lực gai xương lên đĩa
đệm và các đốt sống lân cận.
Cấy miếng đệm gan mỏm gai: Hình thức phẫu thuật này
chỉ áp dụng cho những người có mỏm gai kích thước nhỏ.
Bác sĩ sẽ cấy miếng đệm vào giữa các đốt sống và giảm áp
lực chèn ép lên rễ thần kinh của các gai xương và thuyên
giảm triệu chứng đau nhức.

Phẫu thuật có thể cắt bỏ được những gai xương

Biện pháp Đông y cải thiện tình trạng bệnh
Ngoài Tây y thì Đông y cũng là cách điều trị gai đốt sống được

nhiều người áp dụng hiện nay. Ưu điểm của hình thức này
chính là rất an toàn nhờ những thành phần thảo dược, vị thuốc
cổ truyền của dân tộc. Hơn nữa thuốc Đông y thường không
chỉ có một tác dụng là chữa gai đốt sống mà còn giúp tăng
cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể rất hiệu quả. Có nhiều cách để
chữa gai đốt sống bằng Đông y như bài thuốc, châm cứu, bấm
huyệt, diện chẩn, xoa bóp,.... Tùy tình trạng bệnh lý của mỗi
người mà áp dụng cho phù hợp nhất. Cụ thể từng phương
pháp chữa bệnh như sau: Sử dụng bài thuốc Đông y Bài
thuốc Đông y yêu cầu người bệnh cần kiên trì sử dụng trong
một thời gian dài, các thành phần có tác dụng chậm nhưng
hiệu quả tốt. Đồng thời cần uống đúng liều lượng, không tự ý
tăng liều hay bỏ uống ngay khi thấy những tác dụng nhất định.
Một số bài thuốc Đông y nổi tiếng phải kể đến như:
Bài thuốc 1: Khương thanh, hy kiểm thảo, rễ cây cỏ xước, tế
thạch, vương cốt đằng, kim mao, cẩu tích, phòng phong, đỗ
trọng, xuyên quy. Thuốc được rửa sạch và cho vào ấm sắc
cùng 700 ml nước. Đến khi còn 1 bát thì chắt ra, đợi nguội để
uống. Mỗi ngày một thang như thế để thấy hiệu quả nhất
định.
Bài thuốc 2: Dùng các thành phần thuốc là hà thủ ô, cây xấu
hổ, sinh địa, rễ cây cỏ xước, bạch phục linh, sơn thục và lá lốt
tác dược mỗi loại vừa đủ. Cho các vị thuốc vào ấm và sắc
cùng 4 bát nước sạch, sắc trên lửa nhỏ trong 2 giờ thì chắt
phần nước còn lại ra ngoài đợi nguội thì uống.

Bài thuốc Đông y điều trị bệnh an toàn, hiệu quả

Phương pháp châm cứu Châm cứu là hình thức dùng kim
châm đâm vào các huyệt mạc và đường kinh , cột sống thắt
lưng. Từ đó giúp tăng cường lưu thông máu, giảm nhanh
những cơn đau, sưng tấy, giảm tình trạng chèn ép dây thần
kinh của các gai cột số. Hiện nay châm cứu chữa gai đốt sống
có 3 cách là nhu châm, điện châm và thủy châm. Bấm huyệt
Nhắc đến Đông y chữa bệnh gai đốt sống thì xoa bóp, bấm
huyệt là hình thức không thể bỏ qua. Bấm huyệt là dùng lực từ
các ngón tay tác động lên huyệt đạo của cơ thể có vai trò
trong điều khiển các chi tay, chân và dây chằng ở cột sống. Các
huyệt thường được bấm nhiều nhất phải kể đến là huyệt Hợp
Cốc, huyệt Trung Chử, huyệt Phong Trì,... Cấy chỉ chữa gai cột
sống Cũng được xếp vào hình thức điều trị bằng Đông y được

nhiều người áp dụng hiện nay chính là cấy chỉ. Đây là liệu pháp
Đông y tiên tiến nhất được nhiều người áp dụng. Khi thực hiện
các thầy thuốc sẽ đưa chỉ catgut vào trong các huyệt vị. Nhờ
đó sẽ giúp nhanh những cơn đau, thúc đẩy quá trình lưu thông
máu và hạn chế tình trạng chèn ép của các gai cột sống, giúp
thuyên giảm triệu chứng nhanh chóng.

Mẹo dân gian tự thực hiện tại nhà
Ngoài Đông y và Tây y để điều trị bệnh gai cột sống thì để
thuyên giảm những triệu chứng tại nhà, đơn giản, hiệu quả lại
an toàn thì người ta còn áp dụng những mẹo vặt dân gian.
Hình thức này mang lại rất nhiều ưu điểm như giảm nhanh các
cơn đau, nguyên liệu dễ tìm kiếm, giá thành rẻ. Tuy nhiên bạn
nên nhớ một điều rằng, mẹo dân gian chỉ giúp giảm triệu
chứng bệnh chứ không có tác dụng trị tận gốc. Vì một khi các
gai xương đã hình thành cấu trúc rõ ràng thì không thể tự
động biến mất được. Một số những mẹo dân gian điều trị gai
cột sống tại nhà như sau: Dùng lá ngải cứu tươi Ngải cứu là
một loại thảo dược rất tốt cho hệ xương khớp nhờ những
dưỡng chất kháng khuẩn, viêm, giảm nhanh những cơn đau
khi sử dụng đúng cách.
Bạn chỉ cần lấy khoảng 400gr lá ngải cứu tươi rửa thật sạch
và cho vào cối để giã nát, ép chắt lấy dòng nước cốt.
Trộn vào đó một thìa mật ong nguyên chất để uống mỗi
ngày. Sau khoảng 7 - 10 ngày sẽ thấy có hiệu quả.

Lá ngải cứu có thể giảm nhanh cơn đau tại nhà

Dùng đu đủ xanh Trong đu đủ xanh có chứa một lượng lớn
các chất Papain có tác dụng làm mềm cơ, giảm tê bì tay chân một triệu chứng thường gặp nhất khi bị gai đốt sống.
Dùng một quả đu đủ xanh và cắt bỏ phần đầu, lấy hết hạt và
ruột đu đủ ra bên ngoài rửa thật sạch.
Cho rượu vào bên trong khoảng ⅔ thì đem đi hấp cách thủy.
Sau đó, chắt lấy phần rượu bên trong đu đủ ra và thoa lên
vết đau, massage nhẹ nhàng để rượu thấm đều vào da.
Người bệnh sẽ thấy đỡ đau hơn trông thấy.
Thực hiện hằng ngày hoặc những lúc lên cơn đau, tê bì tay
chân, đều được.
Dùng xương rồng Với những người thường xuyên bị đau
nhức ở vùng lưng, cột sống thì sử dụng xương rồng chắc
không còn xa lạ. Xương rồng đắp ngoài da để giảm cơn đau

được xem là một mẹo dân gian vô cùng hiệu quả được truyền
từ đời này sang đời khác. Cách dùng như sau:
Bạn lấy khoảng 3 - 4 nhánh xương rồng chặt ra thành những
khúc dài khoảng 1 gang tay.
Đem xương rồng đi nước cho nóng và hơi đen lại.
bạn cho xương rồng đã nước đặt lên một tấm vải, đợi nguội
một chút thì nằm trực tiếp lên đó, để phần bị đau trực tiếp
xúc xúc với xương rồi.
Nếu bị gai đốt sống cổ thì cho xương rồng vào khăn ấm và
đắp lên chỗ bị đau.
Bạn cũng có thể cho một ít muối để hiệu quả mang lại tốt
hơn.

Chế độ ăn uống cho người bị bệnh gai
cột sống
Để điều trị có hiệu quả bệnh gai đốt sống thì ngoài xác định
được phương pháp đúng và phù hợp với tình trạng sức khỏe
thì chế độ ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy
người bị gai đốt sống ăn gì và không nên ăn gì để hỗ trợ quá
trình điều trị tốt hơn. Bị gai cột sống ăn gì để tốt cho sức
khỏe? Đó là những thực phẩm:
Tăng cường thực phẩm chứa nhiều Canxi: Canxi là thành

phần giúp chắc khỏe xương và thúc đẩy quá trình làm làn
những tổn thương ảnh hưởng từ các gai xương. Bạn nên ăn
nhiều các loại hải sản, tôm, cua, cá,... sữa, trứng gà, phomai,...
Thực phẩm giàu Vitamin C ở các loại trái cây, rau củ tươi
sống. Vitamin C được xem là một loại kháng sinh tự nhiên rất
tốt cho cơ thể giúp kháng viêm, sát khuẩn hiệu quả. Ngoài ra
Vitamin C là thành phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa
Collagen giúp tái tạo lại những liên kết để tăng cường chắc
khỏe xương.
Bổ sung Vitamin D: Trứng, nấm, các loại ngũ cốc, hạt được
xem là giàu Vitamin D nhất. Vitamin D là chỉ số vô cùng quan
trọng để thực hiện được quá trình chuyển hóa Canxi trong cơ
thể đi nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe.
Thực phẩm giàu Omega-3: Thành phần Omega-3 khi đi vào
cơ thể sẽ có tác dụng giảm đau, sưng viêm ở những vùng
tổn thương. Đồng thời đây cũng là chất giúp tái tạo sụn
khớp, tăng sản sinh dịch khớp. Những thực phẩm chứa nhiều
Omega-3 phải kể đến như: Cá hồi, cá ngừ, hạt óc chó, quả
hạnh nhân,...

Chế độ ăn uống đặc biệt quan trọng với những người bị bệnh

Những thực phẩm người bị gai đốt sống nên kiêng mỗi ngày:
Thịt đỏ và nội tạng động vật: Thực phẩm đứng đầu danh
sách không được sử dụng chính là các loại thịt đỏ như thịt
trâu, bò, chó và các loại nội tạng động vật. Đây chính là thủ
phạm gây nên các gai xương và gai tăng kích thước của
chúng chèn ép lên hệ thống rễ thần kinh của cột sống.
Các loại đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ đóng hộp: Những
thực phẩm này thường chứa rất nhiều Cholesterol gây áp lực
rất lớn cho hệ tiêu hóa, đồng thời còn ảnh hưởng đến cấu
trúc của hệ xương. Người bình thường cũng nên hạn chế sử
dụng chứ không riêng gì những người bị gai đốt sống.
Đồ uống có gas, chất kích thích, chứa cồn: Những loại đồ
uống đều là nguyên nhân cũng là yếu tố để hình thành và
gia tăng kích thước của gai xương. Vì thế người bệnh hạn
chế không nên sử dụng.
Đồ ăn quá mặn hay quá ngọt: Những thực phẩm quá mặn
hay quá ngọt sẽ tình trạng viêm nhiễm và đau đớn ở các gai
cột sống ngày càng nặng nề hơn. Đồng thời còn tăng áp lực

chuyển hóa trong cơ thể. Do đó khi bị bệnh bạn nên hạn chế
sử dụng những thực phẩm chứa nhiều tính vị mặn, ngọt này.

Lưu ý để phòng tránh bệnh gai cột
sống hiện nay trong cuộc sống
Gai cột sống là bệnh lý nguy hiểm và ảnh hưởng rất nhiều đến
sức khỏe con người, mặc dù ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi
nhưng khả năng phát hiện ở giai đoạn này là rất thấp. Vì thế
mỗi chúng ta nên có những biện pháp để phòng tránh bệnh
tốt hơn trong cuộc sống. Cụ thể như sau:
Xây dựng những thói quen tốt hằng ngày như ngồi đúng tư
thế, không ngồi, nằm quá lâu một tư thế.
Xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh khoa học, tăng
cường bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C, D, E và
Canxi tốt cho hệ xương chắc khỏe. Đồng thời hạn chế những
thực phẩm không tốt cho sức khỏe, chất kích thích, đồ uống
có gas, đồ ăn nhanh,...
Có một lối sống ăn ngủ nghỉ điều độ, tránh áp lực quá lớn từ
công việc, cuộc sống, công việc lên tinh thần. căng thẳng,
stress trong thời gian dài cũng là nguyên nhân gây bệnh
đáng chú ý.
Thường xuyên vận động thể dục thể thao tăng cường sức
khỏe, chọn những bài tập phù hợp thể trạng của mình.

Những người làm văn phòng hạn chế ngồi quá lâu, vận động
nhẹ nhàng sau 2 - 3 giờ, không nằm gục trên bàn, không
ngồi nghiêng, vẹo,...
Trên đây là toàn bộ thông tin về gai cột sống từ nguyên nhân,
triệu chứng, cách điều trị phù hợp nhất với từng thể trạng, Hy
vọng qua đây đã phần nào giúp bạn hiểu hơn vấn đề cũng như
biết cách để chăm sóc sức khỏe của chính mình và những
người thân xung quanh.

BÌNH LUẬN (82)
TRẢ LỜI

Trần Duật Quân
Cho tôi hỏi chi phí điều trị thoát vị đĩa đệm ở đây là bao nhiêu? Một liệu
trình thuốc cốt vương thần hiệu thang khoảng nhiêu tiền? Có đắt ko?
TRẢ LỜI

Hoàng Anh
Bài thuốc gia giảm theo cơ địa là như thế nào nhỉ? Mình thấy liệu trình điều
trị còn chia ra các giai đoạn, làm sao để biết được mình phải dùng thuốc
thế nào?
TRẢ LỜI

Hòa Đinh
Như thế mới cần đến chẩn đoán bằng Tây y đấy bạn. Mỗi người sẽ có
tình trạng bệnh khác nhau. Qua chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ mới biết
được bạn đang ở cấp độ nào. Có người phải điều trị cả 3 giai đoạn chữa
triệu chứng, chữa căn nguyên, bồi bổ cơ thể. Có người thì chỉ cần trị căn
nguyên và bồi bổ cơ thể thôi. Điều trị ra sao còn phụ thuộc vào kết quả
thăm khám của bạn nữa. Bạn tìm hiểu thêm tại đây này
https://benhvienxuongkhop102.org/
TRẢ LỜI

Sơn Ca
Thằng em trai mình mới hơn 10 tuổi nhưng bị viêm khớp cổ tay. Dùng
thuốc này có được không nhỉ?
TRẢ LỜI

Nam Phạm
Được bạn nhé, em họ mình còn bị viêm khớp từ hồi 5-6 tuổi, không biết
do bẩm sinh hay thế nào mà vẫn dùng được. Nó dùng bài thuốc Cốt
Vương thần hiệu thang từ thời điểm còn là Trung tâm Đông y Việt Nam
cơ. Hồi ấy nó còn nhỏ nên không muốn cho dùng Tây y nhiều nên quyết
định điều trị bằng thuốc Đông y. Bài thuốc của trung tâm toàn dùng nam
dược đạt chuẩn thôi, nên yên tâm. Hôm đi khám, mình với mẹ nó còn
được xem giấy kiểm nghiệm chất lượng thảo dược cơ. Mà bây giờ lên
bệnh viện rồi, nghe nói còn đang xây dựng hẳn vườn dược liệu riêng,

TRẢ LỜI

minh minh phạm
triệu chứng như bạn vừa kể thì có thể bạn bị viêm khớp sau sinh rồi đó nên
đi khám đi nhé đừng để lâu bệnh nặng thì khổ
TRẢ LỜI

gia linh
vâng e thấy bên này có bài thuốc cốt vương thần hiệu thang cò dùng
cho mẹ sau sinh dc ko ạ? liệu có ảnh hưởng đến con ko ạ
TRẢ LỜI

minh minh pham
Thuốc này toàn thuốc thảo dược nha bạn mẹ bầu mẹ sau sinh dùng
thoải mái. Mà thuốc này sử dụng toàn dược liệu sạch, được kiểm
nghiệm tại Học viện Quân y rồi nên cứ yên tâm mà chọn
https://centerforhealthreporting.org/benh-vien-xuong-khop-quandan-102-32899.html
TRẢ LỜI

thị dương
nhiều người chữa bệnh ở đây review lại nè bạn
https://centerforhealthreporting.org/chua-xuong-khop-tai-benh-vienxuong-khop-quan-dan-102-co-tot-khong-33003.html
TRẢ LỜI

gia linh
Mọi người ơi em vừa sinh bé thứ hai được 3 tháng nay xong. Trộm vía là
phần sức khỏe sinh sản thì ko sao nhưng ko hiểu sao từ lúc cuối thai kỳ đến
bây giờ em đau nhức người ngợm kinh khủng, chân tay còn hay bị run run,
cảm giác yếu chân đứng ko vững luôn. Nhiều đêm em đau mà mỏi đên
mất ngủ luôn. Cho em hỏi triệu chứng này có phải bệnh xương khớp ko ạ?
Và nếu phải thì bệnh viện 102 có khám điều trị ko ạ?
TRẢ LỜI

/watch?v=RxKM5kmWWmg
Gia đình quyết định đưa ông đi chữa thử. Đến bệnh viện cũng được chụp
chiếu đủ cả. Nhưng chữa thì vẫn dùng thuốc Tây. Bác sĩ Đăng khám cho
ông mình, có kê cho thuốc uống với dặn ông mình hàng tuần đến viện vật
lý trị liệu. Từ đấy đến nay điều trị được khoảng hơn 1 tháng. Ông mình đỡ
nhiều rồi, không đau hai đầu gối nữa. Cuối tuần trước còn tự bắt xe đến
bệnh viện làm vật lý trị liệu được, mình không phải đi cùng.
TRẢ LỜI

Nam Sơn
Tôi hỏi trước bệnh viện này có phải trung tâm thừa kế và ứng dụng đông y
việt nam không. Trước con gái dẫn đến điều trị bác sĩ Lê Phương, uống của
bác 4 tháng thuốc mà khớp đỡ đau hẳn, tôi đi lại nhanh nhẹn từ đó đến
nay mà gần như không có dấu hiệu của tuổi tác gì. Nhưng gần đây tôi giới
thiệu cho bạn đến khám thì người ta lại bảo không có trung tâm này nữa,
thấy bệnh viện này cũng có bác sĩ Lê Phương thì không rõ là thế nào?
TRẢ LỜI

Thanh Thu
Trung tâm Thừa kế chính là CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102
đấy bác. Còn Bệnh viện Xương khớp Quân dân 102 thì trực thuộc trong
CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102. Htrc e mới đưa bạn sang
khám thì vẫn bác sĩ Phương khám.
TRẢ LỜI

Nguyễn Quý
Tôi bị thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng L5, các khới ngón tay ngón chân
cũng hay bị tê bì, sưng nên khó vận động. Dùng cốt vương thần hiệu thang

bắt đầu thấy có hiệu quả đây. Thuốc này có phải thuốc tây đâu mà
nhanh dc bác. Với lại chắc bác cũng thuộc ng cơ địa yếu như e nên chắc
phải bồi bổ trước rồi. Sang tận tháng thuốc thứ 2 e mới thấy bắt đầu
giảm đau. Nhưng mà được cái là từ đó trở đi thuốc nó ngấm tốt hay sao
mà uống hết tháng 2 là cũng hết đau hẳn luôn.
TRẢ LỜI

Bích Nguyệt
Mẹ em năm này hơ 50 rồi, ngày xưa làm phụ hồ nên giờ xương khớp kém
lắm ạ. Đi khám ở viện người ta hay cho giảm đau với mấy thứ thuốc khác
nhưng mà em thấy mẹ em dùng mấy thứ thuốc ấy hay đau bụng. có hôm
ăn gì vào là con nôn hết ra ấy. Em bảo mẹ đi khám mà mẹ em sợ đi bệnh
viện tốn tiền chả bh chịu đi. Em sợ thuốc tác dụng phụ gì rồi bệnh chưa
khỏi mà bệnh khác lại tới ấy ạ :(((. Không biết dùng qua cốt vương này có
ăn thua gì không? Mà phương pháp đông y biện chứng ở đây nghe cũng
hay nhưng mới có thì không biết hiệu quả thật không?
TRẢ LỜI

Đình Kiên Nguyễn
Thuốc cốt vương thần hiệu thang này chữa tốt bạn ơi, Thuốc đông y là
điều trị từ gốc, từ căn nguyên, thinh thì tả, mà hư thì bổ, lại còn năng cao
sức đề kháng của cơ thể tránh ngoại nhan xâm nhập. Bà mình dùng bài
thuốc xương khớp bệnh viện quân dân này đỡ hẳn bệnh, khí sắc lại trông

mấy năm rồi giờ chuyển sang thoái hóa, khổ quá, đau nhức khắp các
khớp ngón tay, cổ tay. Cầm nắm khó lắm. Đợt này đang tính chuyển
sang chữa bằng đông y vì tây y không ăn thua. Chị cũng đang cân nhắc
Bệnh viện Quân Dân. Đọc nhiều chỗ mọi người review về thuốc khá tốt,
như bài này https://www.vpeg.vn/chia-se-thuc-te-cua-cac-benh-nhanxuong-khop/
TRẢ LỜI

Quỳnh Anh
Tôi vừa tìm đọc được bài này, thấy có vẻ đáng tin mọi người ạ.
https://benhvienquandan102.org/benh-nhan-xuong-khop-trai-nghiemdich-vu-kham-tai-quan-dan-102-2572.html. Trên cả tạp chí đông y cũng có
đưa tin về trường hợp chị này chữa thấy giảm viêm đa khớp. Mình định
đưa mẹ đến đây không biết có ai chữa thực tế chưa.
TRẢ LỜI

Trần văn bách
Thuốc ở đây hơi đắng nhưng cũng được coi là dễ uống hơn khối chỗ, được
cái hiệu quả tốt

Quang Anh
Chắc là khỏi đấy chú ạ. Thấy phương pháp Đông y biện chứng có vẻ tốt.
Trên VTV2 cũng đưa tin thì chắc là hiệu quả thật.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5W0BtGD9W0&feature=youtu.be
TRẢ LỜI

Vũ Kiên
A đến khám thử xem sao chứ e cũng bị thoái hóa đốt sống cổ 3 năm mà
uống 1 tháng thuốc đã thấy đỡ nhiều lắm. Cũng hy vọng dùng hết 2
tháng thuốc là khỏi bệnh.
TRẢ LỜI

Hoàng Ngọc Thùy
Các bác ơi mẹ e mấy nay bị kêu nhức khớp ngón tay ngón chân lắm. Tra

khong-33003.html mình đã đưa mẹ của mình tới khám. Thật là quyết định
sáng suốt, đội ngũ nhân viên từ lễ tân, bác sĩ tới ngay cả cô lao công, ai
cũng nhiệt tình, niềm nở, chu đáo và hơn tất cả là phác đồ điều trị hiệu
quả. Mẹ mình dùng hơn 2 tháng thuốc Cốt vương thần hiệu thang là bệnh
thoái hóa đốt sống cổ khỏi dứt điểm luôn. Thần kỳ thế chứ lại!
TRẢ LỜI

Lê Toàn
Bố tôi dạo nay hay đau nhức xương khớp, thay đổi thời tiết là tái phát, tôi
muốn đưa bố đến bệnh viện khám xem xem có phải là viêm khớp k thì có
nhất thiết phải lấy thuốc trong bệnh viện không hay là có thể nhờ bác sĩ kê

Mổ phồng đĩa đệm mà không kiêng vận động nặng, ăn uống chế độ,
luyện tập các kiểu thì nhanh tái lắm vì cột sống bị thoái hóa trc đó rồi.
Nếu mẹ b còn đau thì nên đưa bà đến khám xem sao. Dù sao bên bv
quân dân 102 cũng có khám tây y, chụp chiếu các thứ nên cũng dễ xác
định. BS xem kết quả mới biết có chữa được không, chữa như thế nào
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