
Gambar atas: gambaran skematis halux valgus. Tampak 

jempol yang membengkok mendorong jari lain. Gambar 

bawah: apabila dibiarkan tidak ditangani, dapat 

menyebabkan luka pada pangkal sendi jempol kaki.

Kelainan ini ditandai dengan jempol kaki 
yang bengkok ke arah luar. Pada tahap awal 
mungkin tidak disertai rasa nyeri, hanya 
menimbulkan perubahan bentuk saja. Justru 
saat awal inilah periode paling baik untuk 
penanganan penyakit ini, karena bila semakin 
bengkok dapat menyebabkan jempol kaki 
mendorong jari kedua bahkan sampai 
tumpang tindih. Kunjungi Klinik Orthopaedi
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Orthopaedi adalah cabang ilmu kedokteran 
yang menangani gangguan alat anggota gerak 
(tangan, kaki dan tulang belakang) yang 
berkaitan dengan tulang, sendi, otot, tendon dan 
saraf yang terdapat di dalamnya.

Kelainan orthopaedi degeneratif  disebabkan 
proses penuaan, namun ada beberapa kasus 
dimana penggunaan suatu anggota tubuh 
melebihi kewajaran, ataupun karena penyakit 
lainnya sehingga suatu anggota tubuh menua 
lebih cepat dari umur pasien.

Seringkali juga disebut pengeroposan sendi, 
penyakit OA dapat menyerang semua sendi 
pada tubuh, namun yang paling sering terkena 
adalah sendi lutut.

Salah satu tanda osteoartritis pada lutut adalah kondisi 

lutut yang membengkok ke dalam (lutut kanan, gambar 

kanan). Pada rontgen ditemui penyempitan celah sendi.

Awalnya pasien akan merasakan nyeri yang 
terutama timbul saat sedang beraktifitas, namun 
lama kelamaan dapat timbul perubahan bentuk, 
dimana lutut menjadi bengkok.

Kelainan ini dapat terjadi mulai usia 40an Terjadi 
peradangan pada otot telapak kaki yang 
menyebabkan nyeri yang timbul terutama di 
pagi hari setelah bangun tidur yang perlahan 
berkurang setelah pasien mulai aktifitas. Namun 
nyeri dapat timbul lagi jika kaki lama tidak 
digerakkan (misalnya setelah duduk lama).

Diperlukan pemeriksaan rontgen untuk lebih 
mengetahui penyakit ini.

Tulang 

Tumit

Lokasi terjadinya 

plantar flascitis. 

Kelainan ini 

disebabkan 

peradangan pada 

selaput 

pembungkus otot 

telapak kaki.

Pada tulang belakang terdapat struktur 
mirip pipa yang berisi sumsum tulang 
belakang, yaitu saraf besar yang 
menghubungkan otak (sebagai pusat saraf) 
dan tangan-kaki (yang digerakkan oleh saraf 
tersebut.

Karena proses 
penuaan, pipa 

tersebut dapat 
menyempit, 

menyebabkan 
jepitan saraf di 

dalamnya. Hal ini 
dapat menimbulkan 

nyeri, baik nyeri yang 
terlokalisir di bagian 

punggung saja, 
ataupun nyeri yang 

merambat sampai ke 
bawah.

Langkah pertama penanganan hal ini adalah 
dengan pemeriksaan fisik, memastikan 
jepitan saraf tidak menyebabkan gangguan 
pada fungsi tangan dan kaki. Selanjutnya 
diperlukan pemeriksaan rontgen.
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Gambar atas: ganglion pada pergelangan 

tangan yang semakin tampak jika tangan 

ditekuk. Gambar bawah: ganglion sebenarnya 

adalah kista yang berisi cairan.

Ganglion atau di Indonesia sering 
disebut uci-uci adalah tumor jinak yang 

dapat timbul di tangan.

Umumnya pasien mengeluhkan 
benjolan pada daerah pergelangan 

tangan yang bila tidak ditangani dapat 
menyebabkan nyeri dan mengganggu 

aktifitas.



Orthopaedi adalah cabang ilmu 
kedokteran yang menangani 
gangguan alat anggota gerak 

(tangan, kaki dan tulang belakang) 
yang berkaitan dengan tulang, 

sendi, otot, tendon dan saraf yang 
terdapat di dalamnya.

Permasalahan orthopaedi pada 
tangan, siku dan bahu dapat 

disebabkan karena kecelakaan, 
proses penuaan, aktifitas berlebih 

ataupun tumor.

 

Trigger finger adalah kelainan pada 
jari dimana urat tendon yang 

menggerakkan jari terjepit oleh 
selimutnya sendiri. Kelainan ini dapat 

terjadi pada semua usia.

Kelainan ini ditandai dengan kesulitan 
menekuk atau meluruskan jari dengan 
disertai sensasi mengganjal pada sendi.

Pada trigger finger urat tendon penggerak jari membengkak 

dan terjepit oleh selimutnya sendiri. Jari yang terkena akan 

tampak menekuk dan sulit untuk diluruskan.

 

Secara anatomis, pada pergelangan tangan 
manusia terdapat “terowongan” yang 

dilalui oleh banyak urat tendon dan saraf. 
Pada CTS isi dari terowongan ini 

membengkak, atau karena kasus tertentu 
terowongan ini menjadi mengecil (seperti 

pada kasus patah tulang, penderita 
reumatik, ataupun pada ibu hamil).

Penyakit ini ditandai dengan sensasi 
kesemutan (terasa mar-mar) pada tangan, 

terutama jari jempol, telunjuk dan jari 
tengah. Bila tidak ditangani dengan baik 

dapat terjadi pelemahan kekuatan tangan 
dan ukuran tangan menjadi mengecil.

Pada pergelangan tangan terdapat struktur mirip terowongan 

yang dilalui oleh saraf medianus. Pada kondisi tertentu saraf itu 

terjepit, menyebabkan rasa nyeri / kesemutan / lemah

pada tangan.

 

Otot yang menggerakkan jempol 
tangan ketika melewati pergelengan 
tangan melewati sebuah struktur 
mirip selimut. Pada DeQuervain 
syndrome selimut ini menyempit 
akibatnya apabila timbul nyeri saat 
pasien menggerakkan jempol tangan.

Nyeri biasanya terasa di daerah 
pergelangan tangan, namun biasa juga 
menjalar sampai ke atas (arah siku) 
atau ke bawah (arah ibu jari).

DeQuervain syndrome terjadi karena terjepit urat tendon 

penggerak jempol. Nyeri akan bertambah hebat bila pasien 

mengepal dengan jempol digenggam.
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Bayi dengan kondisi seperti ini sebaiknya 
dilakukan pemeriksaan oleh dokter 
or thopaed i  untuk meny ingk i rkan 
kemungkinan DDH.

Salah satu tanda kondisi DDH adalah terbatasnya 

gerakan sendi panggul (pada gambar ini sendi panggul 
0kanan hanya bisa dibuka 40 , sedangkan panggul kiri 

0bisa dibuka sampai 80 ).

Telapak kaki datar ditandai dengan tidak 
adanya lengkung pada kaki sisi dalam. 
Ketiadaan lengkung ini dapat menyebabkan 
nyeri pada kaki dan gangguan ketika 
beraktifitas berat (seperti lari atau 
meloncat).

 

Pada penderita flatfoot (gambar bawah) telapak kaki akan 

menjadi datar dan tidak memiliki lengkungan seperti umumnya 

telapak kaki normal.
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Orthopaedi adalah cabang ilmu 
kedokteran yang menangani gangguan alat 

anggota gerak (tangan, kaki dan tulang 
belakang) yang berkaitan dengan tulang, 

sendi, otot, tendon dan saraf yang terdapat di 
dalamnya.

Permasalahan orthopaedi pada anak-anak 
umumnya disebabkan karena kelainan 

bawaan lahir ataupun kelainan pertumbuhan 
seorang anak.

Khaki pengkor adalah suatu kelainan dimana 
kaki membengkok ke dalam dan memuntir. 
Secara medis kondisi ini dinamakan CTEV 
(congenital talipes equino varus). 

 

Kaki kanan pasien ini berbentuk normal sedangkan 

kaki kiri bengkok kedalam, ini merupakan gambaran 

kelainan kaki pengkor.

Kondisi ini dapat disebabkan faktor genetika, 
posisi bayi dalam janin yang tidak baik dan 
berbagai kondisi lainnya.

Penanganan kaki pengkor mencakup 
pengegipan berkala sampai dengan kaki 
menjadi lurus kemudian dilanjutkan dengan 
pemasangan sepatu.

Perkembangan kaki pasien selama menjalani pengegipan berkala

 

Blount disease adalah suatu kelainan 
pertumbuhan lutut dimana lutut menjadi 
bengkok ke dalam. Kelainan ini dapat ditemui 
mulai anak belajar jalan dan bila tidak ditangani 
dapat bertambah parah sesuai dengan umur 
anak.

Anak penderita Blount 

disease akan 

menunjukkan 

karakteristik lutut 

yang menekuk ke 

dalam. Umumnya 

penderita memliki 

berat badan berlebih 

(obesitas)

Langkah awal penanganan penyakit ini 
adalah memastikan bahwa bengkok 
terjadi karena Blount disease, bukan 
karena penyakit lain, dibutuhkan 
pemeriksaan rontgen untuk memastikan 
hal ini.

DDH merupakan suatu kelainan 
perkembangan dari sendi panggul. 
Umumnya kelainan ini sulit dideteksi 
secara pasti. Beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan timbulnya DDH adalah 
ukuran cairan plasenta yang kurang, bayi 
ukuran besar, bayi lahir sungsang, serta 
peggunaan bedong bayi yang terlalu 
kencang. 
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GANGGUAN 
ORTHOPAEDI PADA 

TANGAN

Permasalahan orthopaedi pada tangan, 
siku dan bahu mencakup permasalahan 

yang disebabkan karena kecelakaan, 
aktifitas yang berlebihan, proses penuaan, 

tumor dan berbagai penyebab lainnya. 
Umumnya pasien mengeluhkan 

terganggunya aktifitas sehari-hari mereka 
karena tidak bisa menggunakan tangan 

sebagaimana mestinya.
Contoh gangguan pada tangan seperti 
gangguan menekuk/meluruskan jari 

(trigger finger), sindroma DeQuervain, 
sindroma Carpal Tunnel, ganglion (uci-uci), 

maupun kecelakaan yang menyebabkan 
cederanya tangan.

Ada yang Ingin 
Anda Tanyakan...??



Orthopaedi adalah cabang ilmu 
kedokteran yang menangani gangguan alat 

anggota gerak (tangan, kaki dan tulang 
belakang) yang berkaitan dengan tulang, 

sendi, otot, tendon dan saraf yang terdapat 
di dalamnya.

tangan

siku

bahu

leher

tulangbe
lakang

pinggul

lutut

kaki

Bagian tubuh manusia yang dapat ditangani oleh dokter 

orthopaedi

Umumnya masyarakat mengenal dokter 
orthopaedi sebagai dokter yang menangani 

patah tulang, baik dengan metode 
pengegipan, operasi maupun metode lain. 
Namun ada beberapa jenis gangguan pada 
tangan, kaki dan tulang belakang yang juga 

dapat ditangani oleh seorang dokter 
orthopaedi.

Permasalahan orthopaedi pada anak-anak 
umumnya disebabkan karena kelainan bawaan 
lahir ataupun kelainan pertumbuhan seorang 
anak

Beberapa contoh gangguan ini seperti kaki 
pengkor (clubfoot), lutut bengkok (genu varus / 
genu valgus), tulang belakang bengkok (scoliosis, 
kifosis), telapak kaki datar (flatfoot), dan berbagai 
kelainan lainnya.

Khaki kanan pasien ini berbentuk normal sedangkan kaki kiri 

bengkok kedalam, ini merupakan gambaran kelainan kaki pengkor.

Yang harus dipahami dalam menghadapi 
kelainan orthopaedi pada anak-anak adalah 
kelainan ini tidak melulu harus ditangani dengan 
operasi, banyak kelainan yang dapat ditangani 
dengan pengegipan ataupun dengan merubah 
kebiasaan sang anak.

GANGGUAN ORTHOPAEDI 
PADA ANAK_ANAK

GANGGUAN ORTHOPAEDI 
KARENA PROSES PENUAAN

(DEGENERATIF)

Gangguan ini disebabkan proses 
pertambahan usia pasien, namun ada 
beberapa kasus dimana penggunaan suatu 
anggota tubuh melebihi kewajaran, ataupun 
karena penyakit lainnya sehingga suatu 
anggota tubuh menua lebih cepat dari umur 
pasien.

Beberapa contoh kelainan degeneratif pada 
orthopaedi adalah osteoarthritis lutut, 
osteoartritis pinggul, lumbal stenosis, plantar 
fascitis, dan berbagai kelainan lainnya.

Karena proses pertambahan usia pada 
seseorang tidak dapat dihindari maka hampir 
semua manula mengalami kelainan degeneratif, 
yang terpenting adalah pasien dapat menjalani 
kehidupan dengan nyaman tanpa nyeri.
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