
Penyebabnya adalah kebiasan posisi duduk

yang salah, struktur tulang belakang yang

abnormal, kaki tidak sama panjang, dan

kelumpuhan otot.

GANGGUAN/KELAINAN PADA
SISTEM GERAK MANUSIA 

GANGGUAN & KELAINAN TULANG

SKOLIOSIS

Kondisi tulang bagian punggung

membengkok ke kiri atau ke kanan.

LORDOSIS

Kondisi tulang belakang bagian punggung

membengkok ke depan

Keadaan ini dapat disebabkan oleh  penyakit

tuberkulosis (TBC) pada tulang dan

osteomalasia, yaitu tulang tidak keras  karena

kurang kalsium pada saat pembentukan tulang



OSTEOPOROSIS

KIFOSIS

Kondisi tulang bagian punggung membengkok

ke belakang.

FRAKTURA

Retak atau patah tulang.

Dapat terjadi karena benturan atau tekanan

yang terlalu keras. Patah tulang juga dapat

terjadi karena kecelakaan.

Hal ini terjadi apabila kita terlalu sering duduk

dikursi dengan meja yang terlalu rendah.
Kifosis umumya juga terjadi pada orang lanjut usia

yang mengalami osteoporosis. Kifosis juga dapat

disebabkan oleh TBC tulang dan osteomalasia.

Kondisi saat tulang menjadi rapuh karena

berkurangnya jumlah kalsium dan mineral

dalam tulang.

Biasanya terjadi pada orang lanjut usia.



ARTRITIS

RAKITIS

Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan

vitamin D dan kalsium sehingga

pembentukan tulang tidak sempurna
Gejala penyakit ini adalah kaki bengkok

berbentuk O atau X

Merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. 

Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau

membawa beban terlalu berat, ataupun infeksi

mikroorganisme.

https://www.sehatq.com/penyakit/rakitis

GANGGUAN & KELAINAN PERSENDIAN

DISLOKASI

Bergesernya sendi dari kedudukan semula

karena jaringan ligamennya sobek.

Dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika

melakukan olahraga berat



ANKILOSIS

TERKILIR

Tertariknya ligamen ke posisi yang tidak

sesuai, tetapi sendi tidak bergeser

Persedian seolah-olah menyatu sehingga

tidak dapat digerakkan.

ATROPI

Kondisi otot mereduksi atau

mengecil sehingga tidak kuat untuk

melakukan gerakan.

GANGGUAN & KELAINAN OTOT

otot normal otot atropi

https://id.sawakinome.com/

HIPERTROPI

Kondisi otot membesar.

https://www.mediamengajar.com/



TETANUS

KRAM

Kejang otot yang disebakan oleh cuaca

dingin atau aktivitas otot terlalu berat

Persedian seolah-olah menyatu sehingga

tidak dapat digerakkan.

MIESTENIA GRAVIS

Keadaan otot melemah secara

bertahap sehingga menyebabkan

kelumpuhan.
https://www.kompasiana.com/
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