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Nyeri Lutut dan Pencegahannya 

Nyeri pada lutut dan persendian kebanyakan 
dialami oleh orang lanjut usia dan menjadi 
penyebab utama disabilitas pada orang tua. 
Osteoartritis merupakan istilah yang sering kita 
dengar apabila berbicara mengenai gangguan 
pada sendi dan tulang. 

Sendi dan tulang merupakan organ yang 
berfungsi untuk dapat menimbulkan suatu 
pergerakan. Persendian merupakan area 
diantara dua tulang yang berhubungan, yang 
berfungsi sebagai penghubung antar tulang, 
menyokong berat tubuh dan melakukan 
pergerakan.  Persendian terbentuk dari jaringan 
ikat dan tulang rawan, dan berisi cairan sinovial 
(cairan sendi) yang berfungsi sebagai pelumas. 

Seiring dengan bertambahnya usia dan aktifitas 
yang dilakukan, dapat membuat persendian 
menipis sehingga terasa nyeri dan membatasi 
pergerakan. Apabila penipisan ini terjadi maka 
peradangan pada sendi dapat terjadi dan 
menyebabkan persendian menjadi lemah dan 
rusak. 

Anatomi Lutut

Bagian sendi yang sering mengalami hal ini 

adalah sendi lutut, pinggul dan punggung, 
karena fungsinya yang menahan berat badan 
terbesar. 

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh 
British Journal of Medicine, 25%  orang yang 
berusia 55 tahun menderita nyeri lutut yang 
persisten yang harus mendapat penanganan 
dokter. 

Secara anatomi, sendi lutut merupakan sendi 
yang menjadi tumpuan berat badan terbesar. 
Sendi lutut dibentuk oleh 3 tulang kaki. Diantara 
tulang-tulang tersebut terdapat bantalan sendi 
yang berisi cairan sinovial. 

Cairan sinovial ini berkurang seiring dengan 
bertambahnya usia dan banyaknya aktifitas 
fisik. Siklus hormonal pada wanita juga sangat 
mempengaruhi sendi lutut.

Gangguan pada Sendi Lutut dan 
Penanganannya

Penanganan nyeri lutut akibat gangguan sendi 
dan tulang saat ini sudah sangat modern. 
Dahulu penanganannya adalah dengan tindakan 
operasi lutut (knee-replacement therapy). 
Operasi tersebut merupakan operasi besar 
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Sumber Gambar: http://doktersehat.com/nyeri-lutut-karena-osteoartritis-rheumatoid-arthritis-kristal-arthritis/
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dengan operasi terbuka (dengan sayatan lebar), 
namun seiring dengan perkembangan teknologi 
kedokteran penanganan gangguan sendi 
pada lutut kini dengan alat dan tindakan yang 
dinamakan dengan arthroscopy. Pada tindakan 
ini hanya dibutuhkan sayatan yang sangat 
minimalis pada sekitar lutut, kemudian dengan 
bantuan kamera kecil yang masuk ke bagian 
lutut, maka dapat terlihat bagian-bagian mana 
saja yang membutuhkan perbaikan. Pada lutut 
yang mengalami robekan otot/ligamen maka 
dapat langsung dilakukan perbaikan/penjahitan 
otot/ligamen. 

Namun kecanggihan teknologi ini juga diikuti 
dengan biaya yang sangat tinggi. Untuk sebuah 
tindakan arthroscopy pada satu lutut biaya 
yang dikeluarkan sekitar 80- 150 juta rupiah. 
Sehingga apabila tindakan ini dilakukan pada 
kedua lutut, maka biaya yang harus dikeluarkan 
bisa berkisar 160 hingga300 juta rupiah. 

Tindakan arthroscopy ini memiliki efek samping 
yang sangat minimal, dan kesembuhan pasca 
operasi pun cepat. 

Pencegahan dan Perawatan sendi Lutut

Sumber Gambar: http://meramuda.com/jaga-berat-badan-ideal-saat-lebaran-

dengan-lakukan-hal-ini/

1. Menjaga berat badan yang ideal

Perhitungan berat badan yang ideal adalah 
berdasarkan tinggi badan dan berat badan. 
Untuk setiap panjangnya tulang-tulang kita 
sudah dapat terukur berapa besar beban 
yang dapat diberikan kepada tulang dan 
sendi tersebut. Maka apabila berat badan kita 
melebihi berat badan ideal, sudah pasti beban 
yang diberikan kepada tulang dan sendi pun 
menjadi berlebihan. Sehingga mempercepat 
terjadinya penipisan sendi dan pergesekan 
antara tulang. 

Sumber Gambar: http://obatherbaldiabetes.co/seputar-gula-darah/tips-

mengontrol-kadar-gula-darah-dengan-olah-raga-diabetes/

2. Banyak bergerak, namun tidak berlebihan 

Olah raga yang paling baik untuk kesehatan 
sendi dan tulang adalah berenang, dimana pada 
berenang beban dari badan kita tidak melawan 
gravitasi, sehingga tidak ada penekanan 

Berdasarkan penelitian 
yang diterbitkan oleh British 

Journal of Medicine, 25%  
orang yang berusia 55 

tahun menderita nyeri lutut 
yang persisten yang harus 

mendapat penanganan 
dokter. 
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berlebihan pada sendi seperti halnya pada olah 
raga lari, ataupun olah raga permainan. 

Sumber Gambar: https://www.flickr.com/photos/dump9x/4145464595

3. Mengkonsumsi makanan yang baik untuk 
persendian

Terdapat banyak makanan yang baik untuk 
sendi maupun yang kurang baik. Beberapa 
makanan yang disarankan untuk kesehatan 
sendi adalah makanan kaya kalsium dan vitamin 
D, makanan yang dapat mencegah terjadinya 
inflamasi seperti kunyit, kacang walnut. 

Namun juga beberapa makanan harus dihindari 
untuk mencegah radang sendi, seperti makanan 
yang mengandung banyak lemak, garam gula 
yang berlebihan. 

Sumber Gambar: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/09/27/
natural-posture-principles.aspx

4. Duduk, bekerja dan mengangkat beban 
dengan postur yang baik

Posisi ergonomis pada saat bekerja dan duduk 
sangat mempengaruhi kesehatan tulang dan 
sendi. Kini sudah banyak kursi, meja bahkan 
keyboard komputer yang didesain sesuai dengan 
ergonomis. Karena pada posisi tubuh yang tidak 
baik, maka ada beberapa sendi yang menjadi 
tumpuan utama, dimana mungkin seharusnya 
untuk tumpuan utama tidak diperuntukan sendi 
tersebut. 

Dengan biaya kesehatan untuk perbaikan sendi 
yang sangat besar dan sendi lutut merupakan 
sendi utama untuk berjalan dan bergerak, maka 
sebaiknya dilakukan penjagaan kesehatan sendi 
sejak dini.●



Tren Makanan Sehat 
Granola & Muesli
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Saat ini masyarakat mulai ramai dengan tren 
makan makanan sehat. Salah satunya adalah 
Granola. Granola merupakan makanan yang 
terdiri dari oat, kacang – kacangan, buah 
kering, dan beberapa tambahan lainnya seperti 
madu atau dark chocolate. Karena kandungan 
utamanya adalah oat dan kacang – kacangan, 
maka jenis makanan yang satu ini kaya akan 
serat dan mempunyai manfaat yang baik untuk 
tubuh, seperti melancarkan pencernaan, 
mencegah sembelit, mengontrol kadar gula 
darah, dan membantu turunkan kolesterol. Tak 
hanya itu, granola ternyata juga mengandung 
vitamin dan mineral, seperti vitamin E, tiamin, 
asam folat, magnesium, fosfor, seng, tembaga, 
mangan dan selenium.

Karena banyaknya manfaat, tak heran 
menjadikan granola dilirik sebagai jenis bahan 
baru yang banyak diolah oleh banyak kafe 
kekinian. Ada banyak cara untuk menikmati 
granola seperti dengan menambahkan aneka 
pemanis seperti sirup, madu, susu kental manis, 
hingga gula. Uniknya lagi Anda juga dapat 
menambahkan irisan buah favorit seperti kiwi, 
strawberi, jeruk, cherry, buah naga, dan melon.

Walaupun lezat dan diklaim menyehatkan, 
namun Anda tetap harus memperhatikan 
pemilihan dan penyajian granola, sebab kini 
banyak produk granola yang diberi zat pewarna 
dan tambahan gula secara berlebihan, atau 
bahan tambahan lainnya yang mengandung 
banyak kalori. Tentu saja hal ini akan membuat  
kandungan granola tidak lagi sehat.

Selain granola, muesli juga makanan sehat 
serupa. Hanya saja muesli menggunakan bahan 

Sumber Gambar: https://cookieandkate.com/2016/triple-coconut-granola-recipe/

mentah dan tidak dipanggang seperti granola. 
Muesli pertama kali diperkenalkan oleh dr. 
Maximilian Bircher-Benner pada tahun 1900-
an sebagai salah satu menu pokok yang harus 
dikonsumi oleh para pasiennya di salah satu 
rumah sakit di Swiss. Semenjak itu sereal yang 
terbuat dari berbagai macam kombinasi ini 
menjadi populer dan diangap sebagai salah satu 
menu sarapan terbaik di dunia. Kandungan serat 
dalam semangkuk muesli sangat tinggi, namun 
rendah kadar gula. Makanan dengan kandungan 
kadar gula yang rendah akan memperlambat 
proses pencernaan dan membuat kita merasa 
kenyang lebih lama. Silakan mencoba granola 
atau muesli.●

Karena banyaknya manfaat, 
tak heran menjadikan 

granola dilirik sebagai jenis 
bahan baru yang banyak 
diolah oleh banyak kafe 

kekinian. 



Mengendalikan Hasrat 
Belanja Berlebihan 

Sumber Gambar: http://mediaindonesia.com/news/read/49772/pasar-tanah-
abang-mulai-tertib/2016-06-09

Belum lama setelah kita tahu bahwa salah 
satu ritel di Indonesia dinyatakan bangkrut 
dan harus menutup semua gerainya, kini 
muncul lagi pemberitaan mengenai tutupnya 
dua department store di Jakarta. Hal tersebut 
merupakan keputusan sulit yang harus diambil 
oleh pihak manajemen. 

Namun, ada sisi lain yang menarik dari tutupnya 
dua toko di kawasan Manggarai dan Blok M itu. 
Setelah kabar penutupan toko mulai muncul 
di pemberitaan dan menjadi perbincangan di 
media sosial, toko yang tadinya sangat sepi 
menjadi penuh sesak. Banyak pengunjung 
yang sengaja datang untuk membeli banyak 
pakaian meskipun bila kembali diteliti harga 
yang dinyatakan diskon tidaklah murah. Tidak 
tanggung – tanggung, semua pengunjung rela 
antre sangat panjang untuk membayar di kasir 
bahkan tidak sedikit yang secara emosional 
memilih baju dan sepatu dan membiarkannya 
berserakan dimana – mana.

Fenomena ini sebenarnya merupakan 
permainan emosi yang mengakibatkan 
keinginan untuk membeli tidak lagi berdasar 

pada kebutuhan dan nalar. Namun, pengaruh 
kata “diskon” dan sugesti bahwa toko akan 
segera ditutup membuat banyak orang menjadi 
lupa akan pengeluaran.

Ada beberapa tips kecil yang bisa dilakukan 
untuk mengendalikan hasrat belanja berlebihan 
saat diskon .

Pertama, biasakan untuk membuat budget 
bulanan untuk belanja. Batasi budget agar 
tidak berbelanja secara berlebihan

Kedua, manfaatkan gadget untuk melihat 
harga yang pantas untuk suatu barang. Bila 
fakta membuktikan bahwa diskon yang ada 
tidaklah lebih murah, sebaiknya berpikir 
dua kali untuk membeli.

Ketiga, bila sudah ada budget yang 
ditentukan tiap bulannya, sebaiknya hindari 
penggunaan kartu kredit. Terkadang 
penggunaan kartu kredit dilakukan diluar 
kontrol dan barulah menyadari saat tagihan 
membengkak.

Selanjutnya, jangan biarkan belanja saat 
keadaan lapar. Saat dalam keadaan kenyang 
dan tenang, kita akan lebih berpikir jernih 
dalam menentukan sesuatu dan mampu 
untuk mengerem pengeluaran.

Terakhir, pastikan kualitas barang yang 
dibeli. Kebanyakan barang diskon bukan 
lagi barang berkualitas prima. Sebaiknya 
jangan terlalu kalap sehingga lupa untuk 
cek barang lebih teliti.
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Merangkul Musim Hujan
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Musim hujan tampaknya telah tiba, hujan yang 
turun beberapa kali dalam bulan ini memang 
menjadi salah satu pertanda agar kita mulai 
bersiap menyambut musim yang biasanya 
hadir di akhir tahun ini. Dibalik semua berkah 
yang dihadirkan musim hujan, perubahan 
cuaca dari musim kemarau ke hujan seringkali 
menimbulkan banyak penyakit, seperti flu, diare, 
dan tiga yang paling berbahaya, yaitu demam 
berdarah, tifus, serta malaria.

Namun, tidak perlu takut dan mengumpat 
saat musim hujan tiba. Agar Anda siap dalam 
menghadapi musim hujan tahun ini, kami punya 
beberapa tips sederhana yang dapat Anda 
lakukan selama musim hujan kali ini: 

Sumber Gambar: http://health.liputan6.com/read/3050174/5-tanda-anda-

kurang-minum-air-putih

1. Banyak konsumsi air

Air dapat menjadi detox alami untuk tubuh 
khususnya untuk mengeluarkan racun-racun 
yang mengendap  di usus yang diakibatkan 
oleh makanan yang kurang bersih. Air hangat 
juga dapat membantu menghangatkan 
tubuh Anda di cuaca yang dingin.

Sumber Gambar: https://halallifestyle.id/health/ini-waktu-yang-tepat-konsumsi-

vitamin

2. Konsumsi vitamin secara rutin

Vitamin C dapat membantu mengatasi 
flu, serta memperkuat tubuh agar tidak 
mudah terkena penyakit. Vitamin juga dapat 
memperkuat sistem kekebalan tubuh agar 
Anda tidak mudah terserang penyakit.

Sumber Gambar: https://blog.bukalapak.com/2016/02/tips-menjaga-kesehatan-di-musim-hujan/
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Sumber Gambar: http://blog.primera52.co.id/gorengan-paling-terkenal-
indonesia/

3. Hindari jajan di sembarang tempat

Memperhatikan makanan yang Anda 
konsumsi merupakan salah satu pencegahan 
paling ampuh selama musim hujan. Hindari 
dulu jajan di sembarang tempat, untuk 
menghindari bakteri-bakteri jahat masuk ke 
dalam tubuh Anda. 

Sumber Gambar: http://www.enciety.co/sadar-wisata-surabaya-bersih-bersih-
taman-bungkul/

4. Bersihkan lingkungan sekitar

Lingkungan yang kotor adalah tempat 
terbaik untuk menjadi sarang penyakit 
dan kuman. Bersihkan saluran air disekitar 
rumah Anda agar jauh dari penyakit, kuman, 
dan nyamuk penyebab demam berdarah 
dan malaria. Kuburlah sampah agar tidak 
mengundang kuman, tutuplah genangan 
air agar tidak mengundang nyamuk, dan 

potonglah ranting dan dahan pohon yang 
terlalu rimbun.

Selain melakukan hal-hal sederhana di atas, 
ada baiknya Anda memliki proteksi lebih untuk 
melindungi diri Anda dari risiko-risiko yang dapat 
terjadi akibat musim hujan. Mengasuransikan 
diri Anda untuk beberapa penyakit yang rentan 
timbul saat musim hujan adalah tindakan 
bijaksana. Asuransi Siaga Tropis dari Chubb 
Life dapat memberikan santunan harian bagi 
Anda yang terjangkit penyakit Tipus, Demam 
Berdarah, dan Malaria. 

Temukan produk Asuransi Siaga Tropis dari 
Chubb Life di www.forlife.id. Anda juga dapat 
menemukan produk-produk kesehatan lainnya 
yang dapat mempermudah Anda untuk 
menjalani gaya hidup sehat. Nikmati juga spesial 
diskon 10% untuk produk apapun pada transaksi 
pertama Anda. 

Menjaga semua hal-hal kecil agar tetap aman 
akan membantu Anda menikmati musim hujan 
dalam kondisi kesehatan yang tetap prima 
bersama keluarga Anda. Jadi, jangan menyerah 
untuk hidup lebih sehat ya!●
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Iced Thai 
Mango

Mangga merupakan buah yang 
kaya akan vitamin C. Namun, 
katahuilah bahwa mangga memiliki 
banyak kandungan diantaranya 
antioksidan seperti astragalin, asam 
gallic, quercetin, methylgallat dan 
isoquercitrin yang dapat membantu 
menghambat tumbuhnya segala 
jenis kanker pada tubuh. Fakta unik 
lainnya mengenai buah mangga 
adalah membakar lemak pada tubuh. 
Buah yang kaya serat ini, membantu 
melancarkan pencernaan Anda. 
Serta membantu menjaga sistem 
pencernaan, dan terpenuhinya 
vitamin.

Nah saat ini banyak dijumpai penjual 
minuman mangga dengan ukuran 
besar yang dicampur dengan susu. 
Minuman yang dikabarkan berasal 
dari Thailand ini bisa dicoba sendiri 
dengan resep mudah berikut ini.

BAHAN CARA MEMBUAT:

1.

2.

3.

4.

5.

1 buah mangga 
1/2 bungkus yogurt rasa mangga   
   atau tawar 
1 sachet susu kental manis 
200 ml air es 
15 gr whipping cream bubuk 
40 gr susu uht fullcream dingin 

Potong dadu buah mangga, sisihkan sebagian 
untuk topingnya.
Blender sebagian buah mangga, 1/2 sachet 
susu kental manis, yogurt mangga, dan air es.
Kocok whipping cream dengan susu uht 
dingin, tambahkan 1/2 sachet skm, kocok 
sampai kaku.
Tuang jus mangga yang telah diblender sampai 
setengah gelas, tuangkan whip cream, lalu 
tuang lagi sisa jus mangga. Berikan toping 
Mangga yang dipotong kotak-kotak. Siap 
disajikan.

Sumber Gambar: https://img-global.cpcdn.com/003_reci-
pes/720846f9dfd56ed3/260x366cq50/photo.jpg
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NEW ON FORLIFE!

Musim hujan 
telah tiba

Temukan produk Asuransi Siaga Tropis 
dari Chubb Life di WWW. FORLIFE.ID

10% OFF 
ON YOUR FIRST PURCHASE FLFIRST10

ENTER CODE AT CHECKOUT

https://goo.gl/DB68Vs
https://goo.gl/abVmMr
https://goo.gl/g3HjEM
https://goo.gl/yNnxmG
https://goo.gl/knJwv6
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