AMELÝYAT SONRASI YAÞAM
Hastalar ameliyattan sonraki ortalama 1 ay
içerisinde sosyal yaþantýlarýna döne bilirler. Eklemi
aþýrý zorlayýcý hareketler, dizi yere koymak alaturka
tuvalete oturmak gibi hareketlerde kaçýnýlmasý
protez ömrünü uzatan koruyucu hareketlerdendir.
Bunlarýn haricinde hastalar tüm günlük
yaþantýlarýný normal þekilde sürdürebilir hale
döneceklerdir.
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arayarak canlý operatörlerden
istedikleri hastane ve hekimden
randevu alacaklarý bir uygulamadýr.

Diz protezi ameliyatý sonrasýnda hastaya yoðun
bir egzersiz programý önerilir. Bu sayede bacak
kaslarýný aktif ve güçlü olmasý saðlanýr.
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GONARTROZ ve DÝZ PROTEZÝ
Diz kireçlenmesi ve diz protezi hakkýnda detaylý bilgi...
Gonartroz (diz kireçlenmesi) diz eklem kýkýrdak ve
kemik yapýsýnýn aþýnmasýna baðlý olarak dizde aðrý ve
hareket kýsýtlýlýðýnýn geliþmesi ile karakterize ileri yaþ
hastalýðýdýr. Diz protez ameliyatý ise kireçlenme sonucu
oluþan aðrý ve hareket kýsýtlýlýðý ortadan kaldýrýlmasý ve
hastanýn kalitesinin arttýrýlmasý amacý ile yapýlan diz
eklem yapýlarýnýn metal protezler ile deðiþtirilmesi
ameliyatýdýr.

Diz protezi ameliyatlarý 2 kýsým altýnda
incelenebilir.
1-Unikondiler (kýsmý) diz protezi diz ekleminin sadece
aþýnan bölümü deðiþtirilir.
2-Total (tam) diz protezi; diz ekleminin tamamý
deðiþtirilir.
AMELÝYAT ÖNCESÝ HAZIRLIK
Ameliyat kararý vermek için öncelikle hastanýn
þikayetleri ön plana çýkmalýdýr. Diðer tedavilere raðmen
(ilaç tedavisi, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar vb)
aðrý ve yürüme güçlüðü devam eden, yaþam kalitesi
gün geçtikçe azalan hasta cerrahi yönden
deðerlendirilir.

Özellikle merdiven inip çýkmakta, oturup kalkmakta
ileri derecede zorlandýðýný ifade eden hasta;
muayenesinde dizlerde deformite (eðrilik), bacaklarda
dizilim bozukluðu, özellikle diz iç kýsmýnda tarif edilen
aðrý ve hareket kýsýtlýlýðý görülür
Ayakta basarken çekilen ön-arka ve yan grafilerle 60
yaþ üzeri diz sorunlu hastalarda altýn standarttýr.
Grafilerde görülen özellikle dizin iç kýsýmdaki daralma
yada eklemin tamamen kapanmasý halinde hasta
protez için adaydýr.
Protez kararý verilen hastada bölgesel muayene
dýþýnda sistemik muayene ve hastanýn saðlýk öz
geçmiþte önem kazanmaktadýr. Ameliyat hazýrlýklarý
esnasýnda hasta anestezi dr tarafýndan deðerlendirilip
ameliyatta kullanýlacak anestezinin tipi belirlenir,
hastanýn genel saðlýk durumu deðerlendirilir.
Özellikle kalp hastalýðý, þeker hastalýðý, böbrek
yetmezliði ve benzeri durumlarda diz protez ameliyatýna
karar verilmeden önce ilgili branþ hekimleri ile
görüþülüp hastanýn diz protez ameliyatýna uygunluðu
tar týþýlýr. Ayrýca diþ enfeksiyonlarý, idrar yolu
enfeksiyonlarý, týrnak enfeksiyonlarý, ayak mantar
enfeksiyonlarýnda cerrahi öncesinde deðerlendirilmelidir.
Hasta eðer kullanýyor ise aspirin, coumadin benzeri
kan sulandýrýcý ilaçlarý mutlaka doktoruna bildirilmeli,
ameliyatta 7-10 önce bu ilaçlar kesilip gerekirse yerine
kan sulandýrýcý cilt altý uygulanan iðne tarzý ilaçlara
döndürülmelidir.
AMELÝYAT
Ameliyat süresi tek diz için genellikle 1-2 saat
arasýndadýr ve hasta ortalama 3-5 gün arasý hastanede
kalýr. Eðer hastanýn her iki dizin dede kireçlenmesi var
ise hastanýn istediði ve týbbi durumuna göre gerekirse

ayný seansta her iki diz ameliyatý birlikte yapýla bilir.
Ameliyatlý dizin ön tarafýnda 10-15 cm uzunluðunda bir
kesi yoluyla gerçekleþtirilir. Uyluk kemiði (femur) ve
kaval kemiðinin (tibia) aþýnmýþ olan kýkýrdak kýsýmlarý
çýkarýldýktan sonra metal yapýdaki protez, kemik
çimentosu denilen yapýþtýrýcý bir malzeme ile çýkarýlan
kemik kýsýmlarýnýn içine yerleþtirilmektedir. Ýki metal
parçanýn arasýnda polietilen yapýda “insert” denilen bir
ara parça konulmaktadýr. Ameliyat bitiminde cerrahi
alandaki diren denilen plastik bir boru kullanýlýr.
Hastalar virgül ameliyat esnasýnda kaybedilen kaný
yerine koymak için hastanýn genel durumu, kan tablosu
ve ameliyatýn gidiþatý ve gerekli olursa kan naklide
yapýlmaktadýr. Bunun haricinde yine ameliyat
esnasýnda ya da ameliyat sonrasýnda kullanýlan
“ototrasfüzyon” denilen kan kurtarýcý sistemler ile
hastanýn ameliyatta kaybedilen kendi kaný özel bir
iþlemle hastaya tekrar verilebilir. Bu sayede hastanýn
kan nakli ihtiyacý azalmaktadýr.
Dikiþler ameliyattan sonraki 12-14 inci günler
arasýnda alýnýr. Bu süre için 2-3 günde bir yapýlan cilt
pansumanlarý yeterli olacaktýr.
Hasta rehabilitasyonu ameliyatýn hemen ardýndan
baþlar. Ameliyat esnasýnda tercih edilen anestezinin
tipine göre (spinal-belden ya da genel anestezi) hasta
kendine geldiði andan itibaren bacak kas egzersizleri
baþlanýr. Ameliyattan sonraki gün hasta oturabilir,
kendini iyi hissederse ayaða kaldýrýlabilir. Ýkinci gün
walker bir yürüteç) desteði ile yürümeye baþlar. 3-4
üncü günler civarý merdiven inip çýkabilir hale gelir. Bu
süre içinde belli bir program dahilinde guadrcaps kas
egzersizleri ve diz açýklýðýný artýrýcý egzersizler hasta
tarafýndan aktif olarak yada cihaz destekli (CPM cihazý)
pasif olarak yaptýrýlýr.
Hastalar ortalama 3 hafta civarý desteksiz yürür hale
gelebilir.

