
Các loại cong vẹo cột sống 
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Lưng kyphosis – Gù lưng trên

Gù lưng hay kyphosis là một chứng rối loạn cột sống khiến lưng trên cong

quá mức (tạo thành chữ C ), khiến người bệnh có vẻ khom lưng, vai và cổ

xoay về trước. Khiến cho bạn bị đau mỏi vai gáy, đau lưng, giảm chiều cao.

 Nguyên nhân:

– Loãng xương hiện tượng này phổ biến nhất ở người lớn

tuổi, đặc biệt là phụ nữ và ở những người dùng

corticosteroid liều cao trong thời gian dài.

– Thoái hóa đĩa đệm, là khi lớp đệm giữa các đốt xương

sống mềm và hình tròn bị khô, co lại do tuổi.

– Dị tật bẩm sinh.
– Do ung thư và điều trị ung thư ở cột sống có thể làm

suy yếu đốt sống và làm cho nó dễ gãy do đè nén, cũng

có thể gây ra bởi hóa trị và xạ trị.

– Sai lệch tư thế phổ biến nhất mà bạn thường gặp như:

học sinh ,sinh viên, dân văn phòng và các game thủ…

ngồi học, ngồi làm việc sai tư thế.
- Khi ngồi lâu vai và ngực đổ về trước khiến chúng bị co

lại và lưng bị giãn ra lân dần khiến mất chức năng của nó.
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Lưng scoliosis – Vẹo cột sống

Vẹo cột sống (Scoliosis) là tình trạng cong của cột sống sang phía bên của

trục cơ thể và vẹo của các thân đốt sống theo trục của mặt phẳng ngang,

khác với tình trạng gù (Kyphosis) hoặc ưỡn (Lordosis) là biến dạng của cột

sống theo trục trước sau.

 Nguyên nhân:

• Nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng cong vẹo cột sống là nguyên nhân 

tự phát ở tuổi vị thành niên (chiếm đến 85%). Chủ yếu do phải mang cặp 

sách nặng làm vai bị lệch, bàn ghế ngồi học không đạt tiêu chuẩn tạo ra 

tư thế học tập sai. 

• Di truyền: Một số bệnh nhi bị cong vẹo, lệch cột sống từ lúc bẩm sinh.

• Các yếu tố tác động khi người mẹ mang thai hoặc sự phát triển của thai 

nhi diễn ra quá nhanh, không thích ứng kịp với cơ thể của mẹ cũng là 

nguyên nhân khiến cột sống của trẻ bị chèn ép, cong vẹo.

• Các bệnh lý cơ, thần kinh, suy dinh dưỡng khiến cột sống phát triển bất 

thường.

• Bàn chân bẹt

• Nhiều trường hợp trẻ em bị chứng vẹo cột sống do người lớn cho trẻ tập 

đứng, tập đi quá sớm.
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Lưng flat back – Lưng phẳng

Hội chứng lưng phẳng là một tình trạng được

sử dụng để mô tả khi cột sống mất đường

cong tự nhiên của lưng dưới, gây mất cân

bằng cơ khiến bạn nghiêng về phía trước và

hóp xương chậu vào. Những người có lưng

phẳng có thể gặp khó khăn khi đứng thẳng

trong thời gian dài.

 Nguyên nhân:

• Thoái hóa cột sống

• Thoát vị đĩa đệm

• Viêm cột sống dính khớp

• Cong vẹo cột sống

• Gãy xương



5

Forward head – Tư thế đầu về phía trước

Khi vai và lưng trên ngả về phía trước sẽ khiến đầu có xu thế
chúc xuống và hướng về phía trước làm mất đường cong tự

nhiên của cổ. Điều này khiến phần lớn trọng lượng của đầu

được hỗ trợ ban đầu bởi cột sống chuyển sang cơ cổ và vai

khi bạn giữ đầu ở tư thế bất chấp trọng lực. Bạn càng

nghiêng về phía trước, đầu của bạn dường như càng nặng.

 Nguyên nhân:

Thường xuyên cúi đầu nhìn xuống các thiết bị điện tử

như máy tính hoặc điện thoại thông minh, một tình

trạng thường được gọi là “cổ kỹ thuật”.



Lưng lordosis – Võng lưng

Ưỡn cột sống (lordosis) hay còn gọi là võng lưng, là một trong các loại rối 

loạn cong cột sống, xảy ra khi các đốt sống lưng dưới (thắt lưng) cong quá 

mức ra phía trước, từ đó kéo theo những dấu hiệu đặc trưng như:

• Phần lưng ưỡn cong ra đằng trước rõ rệt so với mông.

• Xương chậu nghiêng về phía trước tạo nên tư thế võng lưng ngựa.

• Thường xuyên đau lưng, đặc biệt là phần lưng dưới.

• Gặp khó khăn khi di chuyển.

 Nguyên nhân:

• Thường gặp ở người thừa cân (béo phì) và bị mất cân bằng trọng 

lượng giữa phần cơ bụng và phần cơ lưng. 

• Ưỡn cột sống do bẩm sinh hay do chấn thương. Một tai nạn hay 

chấn thương làm gãy phần nối các đốt sống, gây đau đớn và cong 

vẹo vùng cột sống lưng dưới. 

• Ưỡn cột sống hậu phẫu cắt cung sau cột sống cổ. 

• Rối loạn thần kinh – cơ do nhiều nguyên nhân liên. 

• quan đến dây thần kinh – cơ hoặc cơ bắp khác nhau gây nên. 
Lưng bình thường Lưng lordosis

https://hellobacsi.com/benh-co-xuong-khop/van-de-xuong-khac/roi-loan-cong-cot-song/


Lưng swayback – Võng lưng ngựa

Lưng swayback là dạng nặng hơn của lưng lordosis,

khi cột sống cong quá sâu ra phía trước. Nó thường

xảy ra ở cột sống thắt lưng (dưới), nhưng nó cũng có

thể phát triển ở cột sống phía trên cổ.

 Nguyên nhân:

• Do mất trương lực cơ ở cả lưng và cơ bụng, cộng với sự 

suy yếu và giãn của dây chằng. 

• Mang vác quá mức hoặc chấn thương các cơ và dây chằng 

do làm việc hoặc tải quá nhiều, hoặc do làm việc quá sớm 

khi khung xương chưa đủ trưởng thành vững trãi. 

• Những người có phần lưng quá dài dễ bị tình trạng này hơn 

người bình thường



Cần chú ý 

Khí Tâm Yoga Trị Liệu đặc biệt chú trọng tới hình dáng cơ

thể, hình dáng cột sống trước khi lên bài để khắc phục dáng

vóc, tái tạo thói quen và phòng tránh bệnh nan y về sau.
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