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Spondylosis lumbalis adalah pdf

Spondilosis sebenarnya adalah proses degeneratif. Menurut Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dengan Subspesasi Tulang Belakang dari Primaya Hospital Makassar, dr. Jainal Arifin, Sp.OT-K (Tulang Belakang), M.Kes tidak diketahui metodenya dapat mencegah proses patologis degeneratif. Namun, beberapa tindakan
mungkin berguna untuk mencegah nyeri leher dan punggung yang disebabkan oleh spondilosis. Selain itu, pengobatan spondilosis juga dapat dilakukan. Beberapa pencegahan spondilosis untuk mengurangi gejala yang timbul adalah: Duduk dan berdiri dengan benar. Belajarlah untuk mengangkat dengan benar. Berolahragalah secara
teratur. (Latihan aerobik sangat baik.) Menambah dan mempertahankan berat badan yang sehat. Makan sehat (diet seimbang, rendah lemak, kaya akan buah-buahan dan sayuran). Berhenti. Hindari penggunaan alkohol yang berlebihan. Dapatkan banyak istirahat. Pengobatan Spondilosis Menurut Dokter Primaya HospitalSthe
kebenarannya adalah tidak ada pengobatan untuk mengembalikan tubuh dari spondilosis yang telah muncul, karena merupakan proses degeneratif. dr. Jainal Arifin, Sp.OT-K (Tulang Belakang), M.Kes sedyuredic and Traumatology Specialist with Spinal Subspecialization dari Primaya Hospital Makassar mengatakan, pengobatan untuk
spondilosis menyasar nyeri punggung dan nyeri leher yang dapat disebabkan oleh spondilosis. Oleh karena itu, pengobatan spondilosis mirip dengan pengobatan nyeri punggung dan nyeri leher. Perawatan yang tersedia termasuk dalam beberapa kategori: obat-obatan, perawatan diri, olahraga dan terapi fisik, terapi tambahan
(chiropractics dan akupunktur), prosedur invasif minimal seperti suntikan, dan operasi, katanya. Baca Juga: Penyakit yang Bisa Timbul Akibat Virus CoronaTiada obat yang terbukti untuk membalikkan proses degeneratif spondilosis. Perawatan nyeri dari spondilosis biasanya termasuk obat anti-inflamasi, analgesik (penghilang rasa sakit),
dan relaksasi otot. Obat anti-inflamasi nonsteroid, atau NSAID, dapat sangat efektif dalam menghilangkan nyeri punggung dan leher karena spondilosis. Beberapa obat ini, seperti ibuprofen tersedia tanpa resep. Analgesik (penghilang rasa sakit), seperti acetaminophen dan tramadol, digunakan untuk mengobati rasa sakit. Jika rasa
sakitnya sangat parah, kadang-kadang obat narkotika diresepkan selama beberapa hari pertama. Pengobatan Spondilosis oleh SurgerySpondilosis adalah kondisi kronis, sementara operasi untuk pasien dengan nyeri punggung bawah kronis masih kontroversial. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan peningkatan dengan keluhan
rasa sakit, sebagian besar penelitian tidak. Sementara perawatan non-bedah seperti terapi fisik dan manajemen nyeri menunjukkan lebih banyak hasil. Spesialis ortopedi menjelaskan. Beberapa pasien juga terus mengalami sakit punggung kronis setelah operasi. Namun, operasi kadang-kadang diperlukan ketika spondilosis atau
stenosis tulang belakang menyebabkan masalah saraf yang parah kerusakan, kerusakan saraf progresif, atau kesulitan berjalan. Pembeda jarang diperlukan pada pasien dengan nyeri punggung akut, kecuali ada masalah neurologis progresif. Ini karena sebagian besar pasien membaik perlahan setelah perawatan dengan obat-obatan
dan terapi fisik. Sebagian besar pasien membaik dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah sakit punggung pertama kali muncul. Baca Juga: Informasi Tentang ASI Eksklusif Untuk BayiDispishment kadang-kadang dilakukan untuk sciatica akut (jika masalah saraf seperti kelemahan dan mati rasa lebih parah dan memburuk
daripada membaik) dan sindrom equina cauda. Sindrom cauda equina adalah sindrom di mana saraf di bagian bawah sumsum tulang belakang dikompresi oleh cakram intervertebral atau massa yang menyebabkan masalah neurologis. Operasi Dekompresi Tulang Bedah Dekompresi Tulang Belakang melibatkan berbagai prosedur
bedah yang dapat meredakan tekanan pada saraf di belakang karena stenosis tulang belakang, hernia cakram intervertebral, atau stenosis foraminal (penyempitan jalur saraf). Teknik umum untuk dekompresi termasuk: Laminectomy adalah prosedur untuk menghilangkan kelengkungan tulang kanal tulang belakang (lamina) kemudian
meningkatkan ukuran saluran tulang belakang dan mengurangi tekanan pada sumsum tulang belakang. Diskektomi adalah prosedur untuk menghapus sebagian cakram intervertebral yang menekan akar saraf atau saluran tulang belakang. Foraminotomy atau foramineectomy adalah prosedur untuk memperluas lubang akar saraf untuk
keluar dari saluran tulang belakang. Selama foramineectomy, umumnya lebih banyak jaringan dihilangkan daripada selama foraminotomi. Pengangkatan osteofil adalah prosedur untuk menghilangkan taji tulang dari area yang menyebabkan saraf menjadi terjepit. Corpectomy adalah prosedur untuk menghilangkan tubuh dan cakram
tulang belakang. Menggabungkan vertebra kadang-kadang dikombinasikan dengan satu atau lebih prosedur ini untuk menstabilkan tulang belakang. Baca Juga: Gejala Spondilosis dan Faktor Risiko Pengobatan Spondilosis dengan Obat InjeksiAda beberapa prosedur yang dapat mengobati nyeri akut, terutama nyeri radicular yang
menjalar ke anggota tubuh. Minimal Invasif Prosedur dan Suntikan seperti Steroid (Cortisone) dapat disuntikkan ke ruang epidural (ruang di sekitar sumsum tulang belakang). Prosedur ini juga dikenal sebagai suntikan epidural. Steroid juga dapat disuntikkan ke dalam sendi segi yang menghubungkan vertebra jaringan lunak, atau
langsung ke ruang cakram intervertebral. Prosedur lain untuk nyeri punggung dan leher termasuk suntikan intradiskal (suntikan kortison langsung ke cakram intervertebral), suntikan steroid, anestesi, atau keduanya, suntikan sendi segi steroid, suntikan steroid ke dalam sendi sacroiliaca, suntikan steroid ke otot piriformis untuk sindrom
piriformis, dan denervasi radiofrekuensi (nyeri saraf Pembicara: dr. Jainal Arifin, SpOT-K (Tulang Belakang) M.Kes Ortopedi dan Traumatologi Spesialis Subspesialisasi Rumah Sakit SpinePrimaya MakassarIlustrasi gambar oleh freepik Artikel terkait: Bagikan ke : Spondylosis adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan
proses penuaan (degenerasi) tulang belakang. Tulang belakangmu juga disebut vertebra. Dalam sistem kerangka dan anatomi tulang manusia, di setiap pasang vertebra ada tiga sendi, yaitu cakram intervertebral yang terletak di bagian depan tulang belakang. Dua sendi lainnya adalah sendi aspek yang terletak di bagian belakang
vertebra. Sendi ini terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk melindungi tulang. Kemudian, ada juga ligamen di sekitar vertebra yang membantu mendukung sendi dan tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang, cakram, tulang rawan, dan ligamen akan berkurang. Taji tulang (pertumbuhan tulang abnormal) dapat terbentuk, cakram
akan mengering dan retak, tulang rawan menjadi aus, dan ligamen dapat menebal. Semua perubahan pada tulang dan bagian sekitarnya adalah apa yang Anda kenal sebagai spondylosis. Spondylosis dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya: Penyakit spondylosis Lumbar (lumbar)Degenerasi Spondylosis yang menyerang cakram
tulang belakang bagian bawah. Degenerasi spondylosis serviks yang menyerang cakram tulang belakang di leher. Cakram memiliki kekurangan air sehingga menyusut dan osteoartritis akan terbentuk, ditandai dengan adanya taji tulang. Penyakit spondylosis toraksSpondylosis degeneratif yang menyerang sendi di tulang belakang di
sekitar dada, seperti cakram intervertebral dan sendi segi (sendi zygapophyseal). Seberapa umum penyakit ini? Spondylosis adalah gangguan tulang belakang umum yang dapat mempengaruhi siapa saja. Namun, kondisi penurunan tulang belakang ini lebih sering terjadi pada orang tua, tepatnya orang di atas usia 60 tahun. Pada tahap
awal, kelainan tulang belakang umumnya tidak menimbulkan gejala. Gejala biasanya muncul ketika kondisinya semakin parah. Setiap jenis spondylosis sangat mungkin menunjukkan gejala yang berbeda. Lebih jelasnya, berbagai tanda dan gejala yang umumnya terjadi pada orang yang terkena spondylosis adalah: Pada orang dengan
spondylosis serviks, gejalanya adalah nyeri dan kekakuan leher. Selain itu, gejala lain termasuk masalah di usus dan kandung kemih. Bagi orang yang terkena spondylosis toraks, biasanya akan merasakan kekakuan dan rasa sakit di punggung tengah, karena masalahnya adalah tulang belakang di sekitar dada. Penderita spondylosis
Lumbar biasanya mengalami rasa sakit dan kekakuan di punggung bagian bawah. Penurunan kondisi tulang ini dapat menyebabkan stenosis tulang belakang, yang merupakan kondisi penyempitan saluran di tulang belakang. Akibatnya, sumsum tulang belakang dan atau akar saraf tulang belakang dapat tertekan. Gejala lain yang
mungkin timbulDilansir dari Rumah Sakit Tulang Belakang, jika kondisi ini terjadi, biasanya dengan spondylosis juga akan mengalami gejala seperti: Kesemutan dan mati rasa pada lengan, anggota badan, dan area kaki lainnya. Otot-otot di sekitar lengan, bahu, kaki, dan kaki Anda akan melemah sehingga sulit bagi Anda untuk
melakukan aktivitas normal. Kesulitan mengoordinasikan tubuh, seperti kesulitan menyesuaikan gerakan tangan dan mata atau kesulitan berjalan. Kapan harus ke dokter? Jika Anda mengalami salah satu gejala yang disebutkan di atas dan tidak pulih setelah dirawat dengan perawatan di rumah, segera temui dokter. Semakin cepat
ditangani, semakin baik. Penyebab utama spondylosis adalah keausan dan pemutih tulang, pengeringan keluar dari cakram, dan penebalan ligamen di sekitar tulang belakang. Harap dicatat bahwa tulang belakang memberikan struktur dan mendukung tubuh. Selain itu, tulang ini juga melindungi hampir semua cabang utama saraf yang
lari dari otak. Tulang belakang membantu memberikan struktur tubuh dan mempertahankan sebagian besar beratnya. Ini juga membawa dan melindungi hampir semua cabang utama saraf yang mengalir dari otak. Seiring bertambahnya usia, beratnya aktivitas tertentu, atau masalah kesehatan tertentu dapat menyebabkan cakram
menjadi kering, tipis dan kehilangan kemampuannya. Sendi aspek di antara tulang belakang juga dapat aus menyebabkan fungsinya kurang optimal. Tulang rawan juga menjadi terkikis sehingga mengakibatkan pertumbuhan taji tulang. Semua hal ini akhirnya dapat menyebabkan spondylosis. Setiap orang berisiko untuk kelainan tulang
yang berbeda. Berikut ini adalah berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko spondylosis:Kelebihan berat badan atau obesitas. Memiliki gaya hidup malas untuk bergerak dan kurang seperti olahraga. Mewarisi genetika tertentu membuat risiko kelainan tulang lebih besar. Mengalami cedera tulang belakang atau menjalani operasi
tulang belakang. Memiliki kebiasaan merokok. Memiliki pekerjaan yang membutuhkan gerakan berulang atau beban tahan yang melibatkan tulang belakang. Menderita radang sendi psoriasis atau masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Semakin tua. Gangguan tulang belakang ini dapat menyebabkan
komplikasi. Komplikasi spondylosis berikut adalah:Kondisi penyempitan saluran saraf di tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan di kaki. Perubahan cakram atau tulang di belakang yang menyebabkan saraf menjadi terjepit, mengakibatkan rasa sakit, mati rasa, dan hipersensitivitas di belakang.
Serviks spondilotic myelopathy Tulang belakang dikompresi atau dicubit menyebabkan rasa sakit dan mati rasa di kaki. Ada kaitan antara kelainan tulang belakang dan skoliosis ini, yaitu melengkungkan tulang belakang ke samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau C.Informasi yang diberikan bukanlah pengganti saran
medis. SELALU berkonsultasi dengan dokter Anda. Selain pemeriksaan fisik, dokter dapat melakukan tes untuk membantu diagnosis spondylosis. Ini termasuk sinar-X dan MRI atau tes darah untuk menghilangkan penyakit lain. X-rayProsedur adalah salah satu cara terbaik untuk mengkonfirmasi diagnosis spondylosis karena dapat
melihat kerusakan pada tulang, taji tulang dan tulang rawan atau cakram yang terkikis. Namun, sinar-X tidak dapat menunjukkan kerusakan awal pada tulang rawan. Magnetic resonance imaging (MRI)Untuk menunjukkan kemungkinan kerusakan pada cakram atau penyempitan area di mana sumsum tulang belakang berakhir.
ElektromeografiDoes untuk mengukur aktivitas listrik dalam saraf, ketika mengirim pesan ke otot untuk berkontraksi atau beristirahat. Studi konduksi sarafProsedur dilakukan dengan pemasangan elektroda ke kulit di atas saraf. Guncangan kecil akan dikirim dan melewati saraf tersebut. Kemudian, dokter akan mengukur kekuatan dan
kecepatan sinyal saraf. Tes darahdo untuk menghilangkan penyakit lain. Apa perawatan untuk spondylosis? Setelah tes kesehatan dan diagnosis diberlakukan, dokter akan menentukan perawatan spondylosis yang tepat untuk Anda. Berikut adalah pengobatan lumbar spondylosis, toraks, atau cervicalis adalah: Minum obat yang
diresepkan oleh sakit doctorA yang merupakan gejala umum dari gangguan tulang belakang ini, biasanya dapat dibebastugaskan dengan minum obat-obatan berikut: NSAID: Untuk menghilangkan rasa sakit dan peradangan tulang belakang. Misalnya ibuprofen. Kortikosteroid: Dapat meredakan rasa sakit di punggung yang lebih parah
dan tidak efektif diobati dengan NSAID. Misalnya prednisone, biasanya diberikan dalam bentuk pil jangka pendek atau disuntikkan jika lebih parah. Relaksan otot: Dapat membantu meredakan kejang di otot leher atau otot di sekitar punggung bagian bawah. Obat yang biasa digunakan adalah cyclobenzaprine. Obat anti-kejang: Berguna
untuk mengurangi rasa sakit pada saraf yang rusak. Jenis obat yang biasanya diresepkan adalah gabapentin (Neurontin, Horizant) dan pregabalin (Lyrica). Antidepresan: Obat antidepresan tertentu dapat membantu menghilangkan rasa sakit di leher atau punggung bawah. Beberapa obat di atas yang bisa Anda dapatkan baik tanpa atau
dengan resep dari dokter. Jika obat yang Anda gunakan tidak cukup ampuh, konsultasikan dengan dokter lebih lanjut untuk mempertimbangkan peningkatan dosis atau penggantian jenis obat ini. Setelah terapiIn selain minum obat, pengobatan lumbar spondylosis, cervicalis, atau toraks juga dapat dilakukan dengan mengikuti terapi.
Tujuannya adalah untuk membantu meregangkan dan memperkuat otot-otot di leher, bahu, dan tulang belakang. Contoh peregangan aman yang dilakukan oleh pasien spondylosis di bawah pengawasan terapis adalah: Rotasi Tulang Belakang Lumbar: Posisikan tubuh yang tergeletak di punggungnya dengan lutut bengkok dan telapak



kaki menyentuh tanah. Kemudian, letakkan kedua tangan di samping tubuh. Dorong kedua lutut ke sisi kiri dan kanan dengan posisi tubuh bagian atas tetap lurus. Lakukan gerakan ini Berulang. Lutut ke Dada: Posisikan tubuh Anda untuk tidur di punggung Anda dan perlahan angkat satu kaki ke dada dengan lutut membungkuk. Tahan
posisi ini selama 30 detik, lalu, letakkan kaki kembali ke lantai dan lurus ke depan. Ulangi latihan ini dengan lutut kaki lainnya. Menjalani operasiJika perawatan di atas tidak menunjukkan hasil yang efektif dalam mengobati spondylosis, dokter dapat merekomendasikan operasi. Terutama jika sudah ada tekanan besar pada sumsum
tulang belakang atau akar saraf tulang belakang. Jenis operasi yang biasanya dilakukan sebagai pengobatan untuk spondylosis adalah: Dissektomi untuk menghilangkan hernia cakram, yaitu cakram tulang rawan dari tulang belakang yang menonjol keluar dan menjepit saraf. Laminektomi untuk menghilangkan taji tulang atau
menghilangkan bagian tulang belakang yang disebut lamina. Laminoplasty untuk membuka ruang jaringan saraf dengan mengubah posisi lamina. Fusi tulang belakang menyatukan segmen tulang belakang menggunakan tulang yang ditransplantasikan dengan atau tanpa instrumen, seperti batang dan sekrup. Selain perawatan dokter,
ada beberapa obat rumahan yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengurangi gejala spondylosis, yaitu: Lakukan latihan fisik yang direkomendasikan oleh dokter secara teratur. Tempelkan air panas atau kompres es di punggung Anda yang terasa sakit. Hindari menempelkan kompres selama lebih dari 15 menit untuk mencegah
masalah pada kulit. Sesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi tubuh. Hindari pekerjaan yang membuat Anda harus mengangkat benda berat di punggung Anda. Bukan cara yang sepenuhnya dapat mencegah spondylosis karena umumnya kerusakan ini normal berkaitan dengan penuaan yang menyebabkan keausan pada sendi dan
tulang belakang. Namun, ketika Anda memiliki pekerjaan yang mengharuskan melihat ke atas, ke bawah, atau posisi tubuh membuat postur tubuh tidak biasa, cobalah untuk lebih sering beristirahat. Lakukan peregangan dan penguatan gerakan yang dapat menjaga tulang belakang tetap sehat. Hello Health Group dan Hello Sehat tidak
memberikan saran medis, diagnosis, atau pengobatan. Silakan periksa halaman kebijakan editorial kami untuk detail lebih lanjut. Apakah artikel ini membantu Anda? SourceSpondylosis - Rumah sakit tulang belakang di Institut neurologis New York. Rumah Sakit Tulang Belakang di The Neurological Institute of New York. [Diakses pada 1
Oktober 2020]Lumbar spondylosis. Universitas Michigan | Obat Michigan. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Lumbar spondylosis - Latihan yang direkomendasikan - RehabExercise.org. (n.d.). RehabExercise.org. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Pencegahan spondylosis serviks. (n.d.). Klinik Cleveland. [Diakses pada 1 Oktober
2020]Spondylosis serviks - dan penyebabnya. (2020, 12 Juni). Klinik Mayo. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Penyakit cakram degeneratif (Spondylosis). (n.d.). Pengobatan Nyeri Tulang Belakang &amp; Punggung | Yayasan Tulang Belakang. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Operasi tulang belakang invasif minimal - Bagaimana cara
kerjanya? (n.d.). Asosiasi Ahli Bedah Neurologi Amerika. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Spondylosis serviks (Arthritis leher) - OrthoInfo - AAOS. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Thoracic spondylosis N030. (2017, 26 September). Klitoris. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Stenosis tulang belakang. (2020, 9 Maret). Institut Nasional Arthritis
dan Penyakit Muskuloskeletal dan Kulit. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Davies, B., Mowforth, O., Smith, E., &amp; Kotter, M. (2018). Mielopati serviks degeneratif. BMJ, k186. doi: 10.1136/bmj.k186 [Diakses pada 1 Oktober 2020]Wei, X., Wang, S., Li, J., Gao, J., Yu, J., Feng, M., &amp; Zhu, L. (2015). Obat Pelengkap dan Alternatif
untuk Manajemen Radiculopati Serviks: Ikhtisar Tinjauan Sistematis. Obat pelengkap dan alternatif berbasis bukti : eCAM, 2015, 793649. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Shedid, D., &amp; Benzel, E. (2007). ANATOMI SPONDYLOSIS SERVIKS. Bedah saraf, 60 (suppl_1), S1-7-S1-13. doi: 10.1227/01.neu.0000215430.86569.c4 [Diakses
pada 1 Oktober 2020]Binder A. I. (2007). Spondylosis serviks dan nyeri leher. BMJ (Penelitian klinis), 334 (7592), 527–531. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Chang, H., Lynm, C., &amp; Glass, R. (2010). Osteoartritis dari Tulang Belakang Lumbar. JAMA, 304(1), 114. doi: 10.1001/jama.304.1.114 [Diakses pada 1 Oktober 2020]Gellhorn,
A.C., Katz, J. N., &amp; Suri, P. (2013). Osteoartritis tulang belakang: sendi aspek. Ulasan alam. Rematik, 9(4), 216–224. [Diakses pada 1 Oktober 2020]Kifosis lagi kelainan tulang belakang tulang belakang belakang ke belakang atas mangkuk berlebihan. Informasi Lebih banyak tentang kifosis. Kop dengan: dr. Tania Savitri - Dokter
UmumDitulis oleh: Aprinda Puji Kesehatan Muskuloskeletal 26 Oktober 2020 . Waktu baca 13 menit menit menit
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