
01/10/2014 

1 

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
                     Δρ. Ιωάννης Ελ. Διονυσιώτης 

                           Φυσίατρος- Ιατρός Αποκατάστασης 

                                    Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

                    Διευθυντής Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής & 

                         Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμύνταιου 

 

                                       Αμύνταιο, Φλώρινα 

                                   Δυτική Μακεδονία 
    

 

• Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) επηρεάζει το 0.5% - 1% των ενηλίκων 
παγκοσμίως, είναι περισσότερο διαδεδομένη στις γυναίκες παρά 
στους άνδρες, και στους ηλικιωμένους.1  

 

• Ο επιπολασμός της νόσου αυξάνεται με την ηλικία, προσεγγίζοντας 
το 5% σε γυναίκες ηλικίας άνω των 55 ετών.  

 
• Τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερα στις γυναίκες 
παρά στους άνδρες.  

 
• Αν και η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί σε 

οποιαδήποτε ηλικία, οι ασθενείς πιο συχνά πλήττονται στην τρίτη 
έως έκτη δεκαετία.  
 

1.Kvien TK. Epidemiology and burden of illness of rheumatoid arthritis. Pharmacoeconomics 2004;22 Suppl 2:1-12. 

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - Επιδημιολογία 
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Παθοφυσιολογία ΡΑ 

• Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μία αυτοάνοση 
συστηματική νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια 
φλεγμονή του αρθρικού υμένα και εκδηλώνεται ως 
συμμετρική αρθρίτιδα με ή χωρίς εξωαρθρικές και 
συστηματικές εκδηλώσεις. 

• Είναι διαταραχή, αποτέλεσμα πολυπαραγοντικής 
αλληλεπίδρασης γενετικής, περιβαλλοντικής και 
ορμονικής.  

• Το κύριο όργανο στόχος της νόσου είναι ο αρθρικός 
υμένας, ο οποίος φλεγμαίνει, διαβρώνει τον αρθρικό 
χόνδρο, το υποχόνδριο οστό και τελικά καταστρέφει την 
άρθρωση. 

       Τσιρογιάννη Α. και Μανουσάκης Μ. Παθογένεια ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Στο 
Μουτσόπουλος Χ., Ντούνης Ε., Ρευματοειδές πόδι, Παρισιάνου, Αθήνα, 2006. 

Ανοσοπαθογένεια ΡΑ 

• Η αιτιολογία της ΡΑ είναι αδιευκρίνιστη και πολυπαραγοντική.  

• Έχουν ενοχοποιηθεί γενετικοί, ορμονικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. Η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών 
καθορίζει αν ένα άτομο θα νοσήσει ή όχι. 

• Στο έναυσμα έναρξης και διαιώνισης της φλεγμονής 
συμμετέχουν «άγνωστα» μέχρι στιγμής αντιγόνα. 

• Πιθανολογούνται ως υπεύθυνοι εκκινητές της ανοσιακής 
απάντησης ρετροϊοί, υπεραντιγόνα, το μυκόπλασμα ή 
αυτοαντιγόνα. 4-6 

4. Nakagawa K, Brusic V, McColl G, Harrison LC. Direct evidence for the expression of multiple endogenous retroviruses in the 
synovial compartment in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1997; 40:627-637. 

5. Celis L, Vandevyver C, Geusens P, Dequeker J, Raus J, Zhang J. Clonal expansion of mycobacterial heat-shock protein reactive 
Tlymphocytesin the synovial fluid and blood of rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheum 1997; 40:5 10-519. 

6. Schaeverbeke T, Bebear CM, Clerc M, Lequen L, Bebear C, Dehais J. What is the role of mycloplasmas in human inflammatory 
rheumatic disorders? Rev Rhum Engl Ed 1999; 66(suppl 1):23S-7S. 
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• Μετά τον αντιγονικό ερεθισμό, τα ενεργοποιημένα T-λεμφοκύτταρα 
μεταναστεύουν από την περιφέρεια, μέσω του ενδοθηλιακού τοιχώματος 
των αγγείων στον αρθρικό υμένα και ενεργοποιούν μια σειρά κυττάρων. 

• Ανάμεσα σ’ αυτά, τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν τα αυτοαντισώματα που 
απαντούν στη νόσο, όπως οι ρευματοειδείς παράγοντες (RF) και τα 
αντισώματα έναντι των κυκλικών κιτρουλινικών πεπτιδίων (αντι-CCP).  

• Ο ρόλος των παραπάνω αυτοαντισωμάτων στην παθογένεια της ΡΑ είναι 
γνωστός. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να ανιχνεύονται χρόνια πριν 
την έναρξη κλινικών εκδηλώσεων. 7,8  

• Τα ενεργοποιημένα T-λεμφοκύτταρα με την παραγωγή κυτταροκινών 
ενεργοποιούν επίσης τα μονοκυττάρα/μακροφάγα και τους ινοβλάστες του 
αρθρικού υμένα πριν την εκδήλωση της μακροσκοπικής φλεγμονής. 9  

7. Edwards JC et al “Do self-perpetuating B lymphocytes drive human autoimmune diseases?” Immunol 1999; 
188-196. 

8. Nielen M et al “Specific autoantibbodies precede the symptoms of RA” A&R 2004; 50(2):380-386. 

9. Harris ED Jr. Mechanisms of disease: Rheumatoid arthritis-pathophysiology and implication for therapy. 
NEJM 1999; 322:1277-1289. 
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Τα κυριότερα μονοπάτια καταστροφής ιστού στη ρευματική άρθρωση 

• Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα απελευθερώνουν 
προφλεγμονώδεις μεσολαβητές φλεγμονής στον 
αρθρικό υμένα (IL-1,IL-6) και τον παράγοντα νέκρωσης 
όγκων (TNF-α). 

• Αυτές οι κυτταροκίνες διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό 
των ενδοθηλιακών κυττάρων, προκαλούν την έκφραση 
προσκολλητικών μορίων στα ενδοθηλιακά κύτταρα και 
αυξάνουν τη διαενδοθηλιακή μετανάστευση των 
λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων.  

• Ενεργοποιούν επίσης τους οστεoκλάστες, που αρχίζουν 
να καταστρέφουν τον οστίτη ιστό.10  

• Οι ινοβλάστες εκκρίνουν μεταλλοπρωτεϊνάσες οι οποίες 
αποδομούν το χόνδρο.  

• Η νεοαγγειογένεση που λαμβάνει χώρα, τροφοδοτεί 
επαρκώς τη φλεγμαίνουσα άρθρωση και συμβάλλει στο 
σχηματισμό του «πάννου» (pannus), ο οποίος 
διαδραματίζει καταστροφικό ρόλο. 

 10. Utsinger PD, Zvaifler NJ, Ehrlic GE. Rheumatoid arthritis, etiology, diagnosis and treatment. Edited by 
Philadelphia, JB Lippincott Co 1985; 1-934. 
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1987 ARA Criteria 

Morning stiffness Morning stiffness lasting at least an 
hour before maximal improvement 

Arthritis of 3 or more joint areas 
 
 

 

At least 3 (out of a possible 14) areas 
simultaneously displaying soft tissue 
swelling or fluid as observed by  a 
physician 

Arthritis of hand joints One swollen area in a wrist, MCP, PIP 

Symmetric arthritis Simultaneous involvemant of same joint 
areas both sides of the body 

Rheumatoid nodules Subcutanoeus nodules over bony 
prominences, observed by a physician 

Serum Rheumatoid factor Abnormal amounts of serum RF  

Radiographic changes Erosions, unequivocal peri-
articularosteoporosis 

 
 

ACR Clinical Classification Criteria for Rheumatoid Arthritis 

Arnett FC, et al.: Arthritis Rheum 31:315, 1988.  
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Ιστορικό – Κλινικά Χαρακτηριστικά 

• ιστορικό χρονικής έναρξης  
• οξεία ή σταδιακή;  
• εντόπιση, πρότυπο αρθριτικής 

προσβολής  
• τύπος και τη σοβαρότητα του 

πόνου  
• ακτινογραφίες 
• τροποποιητικοί παράγοντες  
• συνοδά συμπτώματα 

κόπωσης,  
• άλλα συστηματικά 

συμπτώματα  
• πρωινή δυσκαμψία  
• λειτουργικότητα  

 

Κλινική εξέταση  
περιλαμβάνει:  

 
• Λειτουργική αξιολόγηση (μεταφορές, ανάλυση της βάδισης, 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής) 
• Εύρος της κίνησης των αρθρώσεων (ROM) (για όλες τις 

αρθρώσεις) 
• Έλεγχος μυϊκής ισχύος (χειροκίνητη ή με ισοκινητικό 

εξοπλισμό) 
• Αξιολόγηση στάσης σώματος 
• Αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας. 
• Κλίμακες αξιολόγησης όπως Arthritis Impact Measurement 

Scale I & II, Health Assessment Questionnaire, και 
Functional Independence Measure (FIM) δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για λειτουργική αξιολόγηση. 
 

Kavuncu V and Evcik D. Physiotherapy in Rheumatoid Arthritis. MedGenMed. 2004; 6(2): 3.  
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Ρευματοειδής Αρθρίτις – Προσβολή Αρθρώσεων  

• Φλεγμονώδης νόσος των 
αρθρώσεων.  

• Συμμετρική, προσβάλλει 
συνηθέστερα  τους καρπούς, τα 
δάχτυλα και τα πόδια 

• Σοβαρή νόσος σχετίζεται με τις 
μεγαλύτερες αρθρώσεις  με 
αρθρικό υμένα π.χ. ώμους, τους 
αγκώνες, τα γόνατα  

• Η ταυτόχρονη παρουσία 
ευαισθησίας και οιδήματος 
αρθρώσεως έχει υψηλή θετική 
συσχέτιση με φλεγμονή των 
αρθρώσεων  

• Επίμονη ανεξέλεγκτη φλεγμονή 
οδηγεί σε καταστροφή των ιστών 
μαλακών  
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Κλινικά χαρακτηριστικά και συστηματική νόσος 

• Έξω-αρθρική 
συμπτωματολογία -  
επηρεάζει πολλά 
συστήματα. 

• Κόπωση και απώλεια 
βάρους  μπορεί να 
συμβούν νωρίς στην 
ασθένεια και η 
εκδήλωσή τους να είναι 
έντονη.  

• Η φλεγμονή μπορεί να 
επεκταθεί πέρα από τις 
αρθρώσεις με 
συμμετοχή και άλλων 
οργάνων. 

• Συστηματικές 
εκδηλώσεις της ΡΑ 
συνδέονται συνήθως με 
κακή πρόγνωση. 
 

αγγειίτιδες 

 
 

οζίδια 
 

Reprinted from the Clinical Slide Collection on the Rheumatic 
Diseases, copyright 1991, 1995, 1997. Used by permission of 
the American College of Rheumatology. 

Επιπλοκές σκληρού - 
κερατοειδούς  

Καρδιολογικές 

Αιματολογικές 

 

Πνευμονολογικές 

Νευρολογικές 

Μυο-σκελετικές 

Αμυλοείδωση 
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Οστεοπενία και σοβαρές διαβρωτικές βλάβες στους καρπούς, ΜΚΦ και εγγύς ΦΦ αμφοτερόπλευρα (Α).  

Τα οστά του καρπού έχουν απορροφηθεί αμφοτερόπλευρα, ιδιαίτερα στο δεξιό καρπό και στο άπω 
τμήμα της ωλένης που έχει «πελεκημένη» εμφάνιση (Β).  

Σοβαρές απορροφητικές βλάβες με «πελεκημένη» εμφάνιση των μετακαρπίων και υπερξαρθρήματα των 
ΜΚΦ αρθρώσεων (Γ). 
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Πρόληψη & Θεραπεία Ρ.Α. 
Άσκηση 

• Ενδυνάμωση, εύρους 
κίνησης, αεροβικές 

Φάρμακα 
• Μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ΜΣΑΦ):  
 salicylates (aspirin) 
 ibuprofen (Advil/Motrin) 
 naproxen sodium (Aleve) 
 acetaminophen (Tylenol) 

• COX-2 inhibitors                      
(Vioxx and Celebrex) 

• Συνδυασμός Enbrel  & 
Rheumatrex  

Νέες Θεραπείες 
• Ενέσιμα παυσίπονα 
• Τοπικά ΜΣΑΦ 
• Γλυκοζαμίνη 
• Vitamin D 
• Omega-3 λιπαρά οξέα 
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       Christie A, Jamtvedt G, Dahm KT, et al. Effectiveness of nonpharmacological and nonsurgical interventions for 

rheumatoid arthritis: an overview of systematic reviews. Phys Ther. 2007;87:1697–1715.] 

• Αξιολογήθηκε  βιβλιογραφία 3 δεκαετιών σχετικά με 
το βελονισμό για τη θεραπεία της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας σε κινεζικούς και δυτικούς πληθυσμούς.  

• Παρά τα κάποια θετικά αποτελέσματα στις μελέτες 
παραμένουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
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• βελτιώνει το εύρος 
κίνησης 

• ενισχύονται με ήπιο 
τρόπο οι μυς 

• ανακούφιση μυϊκού 
σπασμού,  

• διατήρηση ή  
βελτίωση της 
λειτουργικής 
κινητικότητας,  

• απαλύνει τον πόνο 
και κατά 

• συνέπεια βοηθά 
τους ασθενείς να 
αισθάνονται καλά  

     (Jagger 1984; 
Machtey 1982; 
Sukenik 1994a). 
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•  Θερμοθεραπεία είναι ένα 
κοινά χρησιμοποιούμενο  
μέσο στη θεραπεία της 
ΡΑ.  

• Η θερμοθεραπεία ως 
μέσο εφαρμογής 
περιλαμβάνει 
επιφανειακή τοποθέτηση 
θερμότητας (κομπρέσες) 
σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες, 
κρυοθεραπεία 
(παγοκύστες), λουτρά 
παραφίνης και φαραδικά 
λουτρά.  



01/10/2014 

14 

• Φαίνεται ότι τα υποτροπικά κλίματα προκαλούν λιγότερο πόνο 
και δυσκαμψία, και λιγότερο φόβο της αύξησης του πόνου κατά 
τη διάρκεια άσκησης. 
Επιπλέον, η θερμότητα θεωρείται ότι αυξάνει την ελαστικότητα των τενόντων, των μυών και άλλων μαλακών 
ιστών.  

• Μια άλλη πτυχή αφορά την υπεριώδη ακτινοβολία Α, η οποία, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχει μια ανοσοκατασταλτική 
δράση.  

Η υδροθεραπεία (βύθιση ολόκληρου του σώματος ή μέρη αυτού στο ιαματικό νερό που προέρχεται 
είτε από πηγές νερού (μεταλλικό νερό) ή άλλες πηγές.  
Το ιαματικό νερό (μεταξύ 30 ° C και 40 ° C) μπορεί να αυξήσει την έκκριση της κορτιζόλης, 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνης (ACTH), αυξητική ορμόνης και προλακτίνης και, συνεπώς, 
μειώνονται τα επίπεδα των φλεγμονωδών ουσιών όπως οι προσταγλανδίνες και λευκοτριενίων.  
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• η θεραπεία με λέιζερ 
χαμηλού επιπέδου σε 
άτομα με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα μειώνει τον πόνο 
και την πρωινή δυσκαμψία 
έως και τέσσερις 
εβδομάδες.  

• δεν έχει μακροχρόνια 
αποτελέσματα. 

• οι περισσότερες από τις 
μελέτες που δοκιμάζεται η 
θεραπεία με λέιζερ είναι 
στα χέρια, έτσι δεν είναι 
σαφές εάν η θεραπεία θα 
μπορούσε να επηρεάσει 
θετικά άλλες αρθρώσεις 
του σώματος. 

Ottawa Panel Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Electrotherapy and 
Thermotherapy Interventions in the Management of Rheumatoid Arthritis in Adults. Phys 
Ther. 2004;84:1016 –1043. 
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• Abelson K, Langley GB, Sheppeard 
H, Vlieg M, Wigley RD. 
Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation in Rheumatoid 
Arthritis. New Zealand Medical 
Journal 1983;96:156–8.  

• Langley GB, Sheppeard H, 
Johnson M, Wigley RD. The 
Analgesic Effects of 
Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation and Placebo in 
Chronic Pain Patients. 
Rheumatology International 
1984;4: 119–23.  

• Manheimer C, Lund S, Carlsson 
CA. The Effect of Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation (TNS) 
on Joint Pain in Patients with RA. 
Scandinavian Journal of 
Rheumatology 1978;7:13–16.  

Transelectrical nerve stimulation (TENS) βοηθούν στη μείωση του πόνου των 
χεριών σε άτομα με ΡΑ 
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Δεν υπάρχουν 
αποδείξεις να 
στηρίξουν τη 
χρήση electrical 
stimulation στην 
αντιμετώπιση 
της ΡΑ 

Υπάρχουν αποδείξεις πως 
η εργοθεραπεία έχει 
θετική επίδραση στις 
λειτουργικές ικανότητες 
ασθενών με ΡΑ. 
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Οι  νάρθηκες 
καρπού και τα 
ειδικά υποδήματα 
είναι χρήσιμα στη 
ΡΑ. 

Βάσει των αποδείξεων, 

 

•  αεροβικές ασκήσεις 
αντοχής (δυναμικά 
προγράμματα άσκησης 
εντός και εκτός νερού) σε 
συνδυασμό με μυϊκή 
ενδυνάμωση, συνιστώνται 
στη συνήθη πρακτική σε 
ασθενείς με ΡΑ 

• η επίδρασή τους είναι 
θετική μετά την 
παρέμβαση, αλλά όχι 
μετά  την από μία περίοδο 
παρακολούθησης (follow 
up) 

•η βέλτιστη διάρκεια της 
παρέμβασης, του τρόπου 
και της διάρκειας της 
παρέμβασης θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω 
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Η θεραπευτική άσκηση θα πρέπει:  
• να έχει ως στόχο τη βελτίωση αφενός των τοπικών 

συμπτωμάτων και στη συνέχεια της γενικής υγείας 
• να σέβεται τα όρια του πόνου 
• να είναι μέρος μιας θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης 

φαρμακευτικής θεραπείας και άλλων τεχνικών 
αποκατάστασης, 

• να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή 
υπό τις οδηγίες μας, 

• να  χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ανάλογα με 
διάφορες φάσεις της νόσου και των προσδοκιών των 
ασθενών 

κάμψη της κεφαλής στο πλάι 

   στροφές της κεφαλής στα πλάγια 

  ήπιες στροφές του κορμού στο 

πάτωμα, ιδανική και για  διάταση του 
ισχίου 
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Ισομετρικές εκτάσεις ώμων 

Ισομετρικές Πιέσεις Στήθους 

Push-ups στον τοίχο  
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Εκτάσεις Στήθους  

Αποφυγή άσκησης υψηλής έντασης 
 

• Υψηλής έντασης 
ασκήσεις, όπως 
τρέξιμο,  ή τένις σε 
σκληρό τερέν,  θέτουν 
τις αρθρώσεις σε 
επιπλέον πίεση . 

• Άρση μεγάλου βάρους 
μπορεί επίσης να μην 
είναι η καλύτερη μορφή 
άσκησης για άτομα με 
ρευματοειδή 
αρθρίτιδα.  
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Περισσότερη ξεκούραση όταν η ΡΑ 
είναι ενεργή και περισσότερη 
άσκηση, όταν δεν είναι ενεργή 

• Η κόπωση είναι συνήθης στη ΡΑ, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο στον πάσχοντα να αισθάνεται ενεργητικός,  

• Ισορροπία ξεκούρασης – άσκησης είναι απαραίτητη 

• Κατά τη διάρκεια κρίσης ΡΑ σύντομες περίοδοι 
ανάπαυσης είναι σημαντικές για τη μείωση ενεργού 
φλεγμονής των αρθρώσεων και του πόνου και την 
καταπολέμηση της κόπωσης.  

• Αυτό δεν σημαίνει κατάκλιση, εκτός αν κρίνει έτσι ο 
θεράπων. 

• Η αδράνεια αποδυναμώνει τους μυς και μπορεί να 
αυξήσει τον πόνο των αρθρώσεων. 

 

• μόνο μία μελέτη πληρεί τα 
κριτήρια ένταξης στην 
ανασκόπηση αυτή, 

• υπάρχουν πολύ 
περιορισμένα στοιχεία για 
την επίδραση της 
υποστηρικτικής 
τεχνολογίας σε ενήλικες με 
ΡΑ και, συνεπώς,  

• επείγουσα ανάγκη για 
υψηλής ποιότητας  έρευνες 
που να διερευνήσουν την 
αποτελεσματικότητα των 
συνήθων  
παρεμβάσεων. 

Tuntland H, Kjeken I, Nordheim L, Falzon L, Jamtvedt G, Hagen K. The Cochrane review of 
assistive technology for rheumatoid arthritis. Eur J Phys Rehabil Med. 2010 Jun;46(2):261-8. 
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Η εκπαίδευση των ασθενών παρουσιάζει σύντομης διάρκειας οφέλη σε ενήλικες 
με ΡΑ (1ο follow up vs. τελικό 3-14 μήνες) 

Χειρουργική Αποκατάσταση 

• Σύσταση για χειρουργική 
επέμβαση για την 
αποκατάσταση της 
κινητικότητας της 
άρθρωσης ή επισκευή 
φθαρμένων αρθρώσεων.  

• Οι τύποι των 
χειρουργικών 
επεμβάσεων ποικίλλουν 
από την αρθροσκόπηση  
ως τη μερική και πλήρη 
αντικατάσταση της 
άρθρωσης.  
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• Όταν η φλεγμονή των αρθρώσεων είναι μειωμένη, καθοδηγούμενα 
προγράμματα άσκησης είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η ευελιξία των 
αρθρώσεων και η ενίσχυση των μυών που περιβάλλουν τις αρθρώσεις. 

• Ασκήσεις εύρους της κίνησης θα πρέπει να γίνονται τακτικά για να 
διατηρήσουν την κινητικότητα των αρθρώσεων. 

• Η κολύμβηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διότι επιτρέπει την άσκηση με 
ελάχιστη πίεση στις αρθρώσεις. 

• Οι νάρθηκες για παράδειγμα στον καρπό και τα δάκτυλα μπορεί να 
βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονής και τη διατήρηση της σε καλή 
κατάσταση. 

• Βοηθήματα όπως τα μπαστούνια, ειδικά καθίσματα τουαλέτας, και 
συσκευές πρόσληψης μπορεί να βοηθήσουν στη καθημερινή ζωή. 

• Η εφαρμογή θερμότητας και ψυχρού μπορούν να ανακουφίσουν τα 
συμπτώματα πριν και μετά την άσκηση. 
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