
 

PROTEZ CERRAHİSİ  

Osteoartrit/ Artroz, halk arasında yaygın bilinen adıyla eklem kireçlenmesi, eklem yüzeylerinin çeşitli 

sebeplere bağlı olarak harabiyeti sonucu ağrı, deformite ve fonksiyon kaybı seyreden kronik bir eklem 

hastalığıdır. 40 yaşın üzerinde en sık görülen eklem rahatsızlığı olan osteoartrit kişinin hareket 

özgürlüğünü kısıtlayan rahatsızlıkların başında gelir. Hastalık şiddetini eklemde oluşturduğu 

harabiyete ve kıkırdak yüzeylerdeki aşınmayla doğru orantılı olarak gösterir. 

Erken evrelerde ağrı sadece zorlayıcı fiziksel aktivitelerde oluşurken, ilerleyen evrelerde gece istirahat 

ağrısı, günlük hareketleri yapmada güçlük, hareket kısıtlılığı, eklemlerde şekil bozuklukları ile 

seyredebilir. 

Tedavi hastalığın erken evrelerinde ilaç ve fizik tedavi uygulamalarıyla yapılabilir fakat hastalığın geç 

evrelerinde bu tedaviler yetersiz kalacaktır. Cerrahi tedavi diğer tüm tedavi seçeneklerini yetersiz 

kalması sonucu son çare olarak gündeme gelir. 

Eklem protezi uygulanması cerrahi tedavi seçeneklerinin en sonuncusu olarak yer alır. Protez 

cerrahisi, eklem hareket kısıtlılığı ve eklem ağrısı şikayetlerini giderilmesinde uygun hasta grubunda 

en etkili çözüm methodudur. 

Protez genel anlamıyla vücudun eksik veya yetersiz olan organ veya uzvunun fonksiyonunu taklit 

eden cihaza verilen addır. Eklem protez cerrahisi artık yeterli iş göremeyen eklemin cerrahi bir işlemle 

çıkartılıp yerine yapay bir eklemin yerleştirilmesi işlemidir. 

Günümüzde birçok eklemin cerrahi olarak değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bunlar başlıca kalça ve 

diz eklemi olmak üzere, omuz, dirsek, ayak bileği, omurga diski ve  parmak eklemleridir. 

Hareket özgürlük demektir ve özgürlüğün kısıtlandığı bu gibi durumlarda ortopedik tedavi seçenekleri 

hastanın özgürlüğünü geri kazanmasını mümkün kılmaktadır. 

Her cerrahi işlemde olduğu gibi protez cerrahsinin de kendine has riskleri mevcuttur. Bu riskleri en aza 

indirmek ve hasta memnuniyetini en çok arttırmak için şu üç sartın bir arada olması önemlidir: 

Doğru hasta, doğru teknik koşullar ve doğru cerrah! 

 

 

 

 

 



Bölümümüzde uygulanmış protez cerrahisi örnekleri  

Her iki dizine total diz protezi uygulanmış hastamızın ameliyat öncesi ve sonrası klinik ve radyolojik 

görüntüleri  

                                    

          

 

Sağ kalçasındaki osteoartri(kireçlenme) nedeniyle total kalça protezi uygulanmış hastamızın ameliyat 

öncesi ve sonrası radyolojik görüntüleri 

                  



 

Ayak bileği protezi uygulanmış hastamızın radyolojik görüntüleri 

        

 

Dizine unkondiler(yarım) diz protezi uygulanmış hastamızın radyolojik görüntüleri 

                    

 

 



 

Omuz protezi uygulanmış hastamızın radyolojik görüntüsü 

 


