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 EKLEM PROTEZ CERRAHİSİ
o Total Diz Protezi

Total diz protezi ciddi olarak kırkırdakları bozulmuş olan dizlerde uygulanan bir
cerrahi tedavi yöntemi olup, diğer bütün tedavi seçeneklerinden sonra
düşünülmektedir. Bu uygulamada diz ekleminde bozulmuş olan eklem yüzleri
çıkartılarak eklem yüzeyleri metal alaşım ve polietilen (plastik türevi) protezlerle
kaplanmaktadır. Böylece ağrı geçmekte ve hareket kısıtlılığı azalmaktadır. İstisna
hastalar dışında genelde 55 yaş üzeri hastalarda uygulanmaktadır.
Romatolojik hastalıklar, geçirilmiş eklem içi kırıklar, travmalar sonrası diz protezi
uygulanmakta ise de, en sık neden osteoartrittir. Kıkırdaktaki harabiyet sonucu
ciddi diz ağrısı, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkmaktadır.

Total diz protezi uygulamasında bozulan kıkırdak yüzey çıkartılmakta ve metal
alaşım – polietilen protez ile yeni eklem yüzeyleri oluşturulmaktadır. Böylece
hastanın ağrısı geçmekte ve hareket yeteneği artmaktadır. Total diz protezi
cerrahisi ciddi bir girişim olup ameliyat sonrası 3-5 gün hastanede kalmayı
gerektirmektedir. Ameliyat sonrası erken dönemde rehabilitasyona başlanır ve
hastalar yürüteç veya koltuk değneği ile yürütülürler. Genelde 4-6 hafta yürüteç
desteğine ihtiyaç duyulur. Normal günlük hayat dönüş 2-3 ay süre almaktadır.

o Total Kalça Protezi
Total kalça protezi kalça eklemi kıkırdak harabiyetinde uygulanan cerrahi bir
girişimdir. Bozulan kıkırdak ve düzensiz olan yuva ve baş çıkartılarak yerine
metal alaşım – polietilen, metal veya seramik protezler kemiğe tespit edilir.
Böylece hastalardaki kalça ağrısı geçer ve hareket açıklığı artarak yaşam
aktivitelerinde düzelme görülür.
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o Total Omuz Protezi
Total omuz protezi omuz eklem kıkırdak harabiyetinde uygulanan bir girişimdir.
Aşırı yüklenme, romatizmal hastalıklar, instabilite ve geçirilmiş kırık sekelleri
nedenler arasında sayılabilir. Hastalarda omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı
görülmektedir. Ayrıca hareketler sırasında omuzda takılma olması ve ses
gelmesi de olabilmektedir. Ağrı zaman içerisinde artmakta ve geceleri de ağrılı
durumlar söz konusu olabilmektedir.
Tedavi tamamen hastanın şikayetlerine ve özelliklerine göre planlanmaktadır.
Başlangıçta ağrı kesici ilaçlar, egzersiz ve fizik tedavi yararlı olabilmektedir.
İlerlemiş olgularda, ağrı da çok şiddetli ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır.
Cerrahide bozulmuş olan eklem çıkartılmakta ve yapay eklem (protez)
konmaktadır. Böylece hastaların ağrıları geçmekte, hem de fonksiyonları
artmaktadır.

Son yıllarda rotator manşetin tamir edilemeyecek kadar geniş yırtıkları ile beraber
eklem kıkırdağının bozulduğu durumlarda ers Protez (Reverse protez)
uygulamaları yapılmaktadır. Daha çok ileri yaşlar için uygulanan bu yöntemde
hastaların omuz fonksiyonlarında önemli artışlar görülmektedir.
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