
Ortopedik Hastalıklar



BOYUN FITIKLARI VE SERVİKAL RADİKULOPATİ

Bir yeriniz ağrıdığı zaman ağrının kaynağını bulmak çok zor değildir.Ancak eğer boyun bölgesinde ki 

vertebralarınızda(omurlarınızda) bir sorun varsa bu çok şaşırtıcı bir şekilde omzunuza ,kolunuza,dirseğinize yada elinizde 

şikayetlere yol açabilir.Bunun sebebi boyundan kök alan bir sinirinizin tüm kol boyunca ilerleyerek elde sonlanıyor 

olmasıdır.İşte boyun kaynaklı bir problemden dolayı boyun dışında başka bir bölümde oluşan tüm ağrılara servikal

radikulopati diyoruz.

Sinir köklerine bası yapabilecek olan birçok sebeb vardır:

•Boyun fıtığı: Burada diskler arasında bulunan jöle kıvamında ki materyalin(nucleus ki göreve yük dağılımını 

sağlamaktır)diskin dış yüzeyindeki tabakadan(annulus) dışarı doğru kaçışı mevcuttur.Dışarı kaçan bu jöle buradan geçmekte 

olan sinir uçlarına baskı yaparak şikayetlere neden olur.

•Spinal stenoz: Bazen omurlar arasındaki mesafe daralarak aralarından geçen sinirlerin sıkışmasına neden olur.

•Dejeneratif disk hastalığı: Yaşlanma ile beraber vücudun su içeriğinde ki azalma ve buna bağlı olarak gelişen kimyasal 

değişiklikler omurların yapısında bozulma ile karşımıza çıkabilir. Bu bozulma sinirlerin üzerinde baskı oluşmasına neden olur.



KAMBURLUK (KİFOZ) ; Kifozis veya kamburluk denince 

sırttaki eğimin aşırı derecede olması anlaşılır.

Kifoz genellikle buluğ çağında gelişir. Ağrı nadirdir. Bu durumda karın 

sırt ve bacak adelelerinin geliştirilmesi tablonun ilerlemesine engel 

olur, sınırlı da olsa düzelme sağlar.

Bir diğer tip yaşlılıkta ortaya çıkan osteoporoza bağlı kamburluktur. 

Osteoporozda kemikler zayıflar ve incelir. Her omurun diğeri üzerine 

baskısı sonucu ağırlığın fazla bindiği omur gövdesinin ön kısım 

yüksekliği azalır ve kamburluk oluşur.

Yukarıda anlatılan fonksiyonel (veya gelişimsel) kamburluklara göre 

daha ciddi kamburluklar doğumsal veya hastalıklara bağlı gelişebilir.

SKOLYOZ ; Omurganın yanlara doğru "S" veya "C" 

biçiminde kıvrılmasıdır. Bunun sonucunda omurga döner 

ve bir omuz ve bir kalça diğerinden yüksek görünür



BEL FITIGI ve SİYATİK

Bel fıtığı bel ağrılarının en sık nedenlerinden 

biridir. Halk arasında bel kayması, disk 

kayması, omurilik sıkışması gibi isimlerlede

duyabilirsiniz.

Diskler iki omur gövdesinin arasında kauçuk 

yumuşaklığında destek dokulardır. Omurganın 

eğilme hareketleri disklerden olduğu gibi, her 

disk bir amortisör gibi gelen darbeleri emer. 

Disk omurilik ve sinir köklerinin hemen önünde 

yerleşmiştir. Bu yerleşim disk hastalıklarındaki 

belirtilerin ana nedenidir.

Aslında disk kauçuk kıvamında bir halka ve 

içinde jöle kıvamında çekirdekten oluşur. Bel 

fıtığı halkanın kırılarak içindeki jöle kıvamındaki 

maddenin omuriliğe ve/veya sinir köklerine 

baskı yapmasıdır.



• KALÇA OSTEOARTRİTİ (KİREÇLENMESİ)
Kalça eklemi ağırlığınızı taşıdığı için aşınma ve 
bozulmaya en sık uğrayan eklemlerdendir. Bu 
durum tıpta osteoartrit, günlük kullanımda 
kireçlenme olarak adlandırılır ve kalçanın en sık 
rastlanılan hastalığıdır. Tüm eklemlerde olduğu 
gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası 
kıkırdakla kaplıdır. Bu kıkırdak yapı bu iki kemiğin 
birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile 
kaymasını sağlar.

• Bu kıkırdağın bozulması, aşınması ve yer yer 
kaybolmasına osteoartrit veya kireçlenme denir. 
Anlaşılacağı üzere dışarıdan bir kireç toplanması 
söz konusu değildirAilelerde bir yatkınlık 
görülebilir. Fakat gelişimi ileri yaşlarda şişman, 
kaza sonucu kıkırdağı yaralanmış kişilerde daha 
sıklıkla görülür.



Dizde Kireçlenme (Osteoartrit -Artrit)
Kireçlenme veya artrit diz eklem kıkırdağının parlak ve pürüzsüz yapısının 
bozulması ve eklemin fonksiyonlarının bozulmasıdır. Kireçlenmelerde kıkırdakla 
beraber menisküslerde yırtıklar, kemik çıkıntıların oluşumu da genellikle birlikte 
olur. Kireçlenen dizde ağrı başlar. Zaman içinde eklem hareketleri kısıtlanır ve 
kireçlenme ilerledikçe bacaklar eğrilmeye başlar.



Tenisçi-golfçü dirseği

• Tenisçi dirseği dirsek dış kısmındaki çıkıntı çevresinin ağrılı bir 
hastalığıdır. Tenis oynayanlarda sık görüldüğü için bu isim 
verilmiştir. Gulfcu dirseği aynı problemin dirseğin iç kısmında 
olanıdır. Aslında sporcu olmayan kişilerde de bu hastalıklar 
oldukça sık görülür. 

• Her iki rahatsızlıkla tekrarlayıcı kol hareketlerin sonucudur. 
Önkol adelelerinin aşırı kullanılması sonucu adelelerin dirsek içi 
ve dışındaki çıkıntılara yapışma yerlerindeki tendonlarında
küçük yırtıkla meydana gelir. Eğer zorlanma devam ederse 
yırtık tam iyileşmeden ödemli bir hal alır. 

Karpal tünel sendromu
Bu hastalığın bulguları;elde uyuşma ve elektriklenme(özellikle gece artış gösteren),elin 
çevirerek birşeyi açması halinde yada kaldırma hareketleri esnasında his bozukluğu 
oluşması,bazen omuza kadar uzanan ağrı olarak özetlenebilir.
Bu şikayetler median sinirin elbileğinden ele geçiş yaptığı bölgede mevcut olan tünel 
içerisinde sıkışması sonrasında oluşur.Elin parmaklarına hareket veren tendonların bir 
bölümü bu tünel içerisinde seyreder.



Donmuş omuz Donmuş omuz hastalığının nedeni bilinmemektedir. Bir enflamasyon sonucu 

omuz kapsülünde kalınlaşma ve büzülme oluşur. Bu durumda omuz başının eklemdeki hareketi 

kısıtlanır. Donmuş omuz aynı zamanda omuz ekleminin bir kırık veya ameliyat gibi nedenlerle uzun 

süre tesbit edilmesi sonucunda da gelişebilir. Bu nedenle modern omuz tedavilerinde omuza 

uygulanan tesbit süreleri çok kısaltılmış ve tam sabit tesbitler terk edilmeye başlanmıştır.

Donmuş omuz genellikle tek omuzda olur. 



HALLUKS VALGUS

(Ayak başparmağında çıkıntı)

Ayak başparmağınızın başladığı yerde (tarak kemiği ile 

parmağın başlağı eklemde) şişlik, çıkıntı varsa halluks

valgus'unuz var demektir. 

Topuk Dikeni ;  Plantar zarın uzun süre devam 

enflamasyon topuğa bağlandığı yerde, bir topuk dikeni 

(kalsiyum tortusu) şekillenir. 


