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• Η ρευματοειδισ αρκρίτιδα (ΡΑ) επθρεάηει το 0.5% - 1% των ενθλίκων 
παγκοςμίωσ, είναι περιςςότερο διαδεδομζνθ ςτισ γυναίκεσ παρά 
ςτουσ άνδρεσ, και ςτουσ θλικιωμζνουσ.1 

• Ο επιπολαςμόσ τθσ νόςου αυξάνεται με τθν θλικία, προςεγγίηοντασ 
το 5% ςε γυναίκεσ θλικίασ άνω των 55 ετϊν. 

• Σόςο θ επίπτωςθ όςο και ο επιπολαςμόσ τθσ ρευματοειδοφσ 
αρκρίτιδασ είναι δφο ζωσ τρεισ φορζσ μεγαλφτερα ςτισ γυναίκεσ 
παρά ςτουσ άνδρεσ. 

• Αν και θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα μπορεί να παρουςιαςτεί ςε 
οποιαδιποτε θλικία, οι αςκενείσ πιο ςυχνά πλιττονται ςτθν τρίτθ 
ζωσ ζκτθ δεκαετία. 

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

ΡΕΤΜΑΣΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ - Επιδθμιολογία

Πακοφυςιολογία ΡΑ

• Η Ρευματοειδισ Αρκρίτιδα (ΡΑ) είναι μία αυτοάνοςθ
ςυςτθματικι νόςοσ που χαρακτθρίηεται από χρόνια 
φλεγμονι του αρκρικοφ υμζνα και εκδθλϊνεται ωσ 
ςυμμετρικι αρκρίτιδα με ι χωρίσ εξωαρκρικζσ και 
ςυςτθματικζσ εκδθλϊςεισ.

• Σο κφριο όργανο ςτόχοσ τθσ νόςου είναι ο αρκρικόσ 
υμζνασ, ο οποίοσ φλεγμαίνει, διαβρϊνει τον 
αρκρικό χόνδρο, το υποχόνδριο οςτό και τελικά 
καταςτρζφει τθν άρκρωςθ.

Αλβανοφ Ε, Πικάηθσ Δ. Η  φαρμακολογία τθσ ριτουξιμάμπθσ ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα. Ρευματολογικά νζα. Σεφχοσ 1, Ιανουάριοσ 2011, ςελ. 21. 
Σςιρογιάννθ Α. και Μανουςάκθσ Μ. Πακογζνεια ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ. το Μουτςόπουλοσ Χ., Ντοφνθσ Ε., Ρευματοειδζσ πόδι, Παριςιάνου, Ακινα, 2006.

Ανοςοπακογζνεια ΡΑ

• Η αιτιολογία τθσ ΡΑ είναι αδιευκρίνιςτθ και πολυπαραγοντικι. 

• Ζχουν ενοχοποιθκεί γενετικοί, ορμονικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντεσ. Η αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων αυτϊν 
κακορίηει αν ζνα άτομο κα νοςιςει ι όχι.

• το ζναυςμα ζναρξθσ και διαιϊνιςθσ τθσ φλεγμονισ 
ςυμμετζχουν «άγνωςτα» μζχρι ςτιγμισ αντιγόνα.

• Πικανολογοφνται ωσ υπεφκυνοι εκκινθτζσ τθσ ανοςιακισ
απάντθςθσ ρετροϊοί, υπεραντιγόνα, το μυκόπλαςμα ι
αυτοαντιγόνα. 3-6

3. Αλβανοφ Ε, Πικάηθσ Δ. Η  φαρμακολογία τθσ ριτουξιμάμπθσ ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα. Ρευματολογικά νζα. Σεφχοσ 1, 
Ιανουάριοσ 2011, ςελ. 21. 

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 ερεκιςμό, τα ενεργοποιθμζνα T-λεμφοκφτταρα 
μεταναςτεφουν από τθν περιφζρεια, μζςω του ενδοκθλιακοφ τοιχϊματοσ 
των αγγείων ςτον αρκρικό υμζνα και ενεργοποιοφν μια ςειρά κυττάρων.

• Ανάμεςα ς’ αυτά, τα Β-λεμφοκφτταρα παράγουν τα αυτοαντιςϊματα που 
απαντοφν ςτθ νόςο, όπωσ οι ρευματοειδείσ παράγοντεσ (RF) και τα 
αντιςϊματα ζναντι των κυκλικϊν κιτρουλινικϊν πεπτιδίων (αντι-CCP). 

• Ο ρόλοσ των παραπάνω αυτοαντιςωμάτων ςτθν πακογζνεια τθσ ΡΑ είναι 
γνωςτόσ. Τπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ ότι μπορεί να ανιχνεφονται χρόνια πριν 
τθν ζναρξθ κλινικϊν εκδθλϊςεων. 7,8

• Σα ενεργοποιθμζνα T-λεμφοκφτταρα με τθν παραγωγι κυτταροκινϊν
ενεργοποιοφν επίςθσ τα μονοκυττάρα/μακροφάγα και τουσ ινοβλάςτεσ του 
αρκρικοφ υμζνα πριν τθν εκδιλωςθ τθσ μακροςκοπικισ φλεγμονισ. 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.

Σα κυριότερα μονοπάτια καταςτροφισ ιςτοφ ςτθ ρευματικι άρκρωςθ

Σα ενεργοποιθμζνα μακροφάγα απελευκερϊνουν προφλεγμονϊδεισ μεςολαβθτζσ φλεγμονισ 
ςτον αρκρικό υμζνα (IL-1,IL-6) και τον παράγοντα νζκρωςθσ όγκων (TNF-α).
Αυτζσ οι κυτταροκίνεσ διεγείρουν τον πολλαπλαςιαςμό των ενδοκθλιακϊν κυττάρων, 
προκαλοφν τθν ζκφραςθ προςκολλθτικϊν μορίων ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα και αυξάνουν τθ 
διαενδοκθλιακι μετανάςτευςθ των λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων. 

Ενεργοποιοφν επίςθσ τουσ οςτεoκλάςτεσ, που αρχίηουν να καταςτρζφουν τον 
οςτίτθ ιςτό.10 

Οι ινοβλάςτεσ εκκρίνουν μεταλλοπρωτεϊνάςεσ οι οποίεσ αποδομοφν το χόνδρο. 

Η νεοαγγειογζνεςθ που λαμβάνει χϊρα, τροφοδοτεί επαρκϊσ τθ φλεγμαίνουςα
άρκρωςθ και ςυμβάλλει ςτο ςχθματιςμό του «πάννου» (pannus), ο οποίοσ 
διαδραματίηει καταςτροφικό ρόλο. 

Σα κυριότερα μονοπάτια καταςτροφισ ιςτοφ ςτθ ρευματικι άρκρωςθ

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 Χαρακτθριςτικά

• ιςτορικό χρονικισ ζναρξθσ 
• οξεία ι ςταδιακι; 
• εντόπιςθ, πρότυπο αρκριτικισ 

προςβολισ 
• τφποσ και τθ ςοβαρότθτα του 

πόνου 
• ακτινογραφίεσ
• τροποποιθτικοί παράγοντεσ 
• ςυνοδά ςυμπτϊματα 

κόπωςθσ, 
• άλλα ςυςτθματικά 

ςυμπτϊματα 
• πρωινι δυςκαμψία 
• λειτουργικότθτα 

Κλινικι εξζταςθ 
περιλαμβάνει: 

• Λειτουργικι αξιολόγθςθ (μεταφορζσ, ανάλυςθ τθσ βάδιςθσ, 
δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ)

• Εφροσ τθσ κίνθςθσ των αρκρϊςεων (ROM) (για όλεσ τισ 
αρκρϊςεισ)

• Ζλεγχοσ μυϊκισ ιςχφοσ (χειροκίνθτα ι με ιςοκινθτικό 
εξοπλιςμό)

• Αξιολόγθςθ ςτάςθσ ςϊματοσ
• Αξιολόγθςθ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ
• Κλίμακεσ αξιολόγθςθσ όπωσ Arthritis Impact Measurement 

Scale I & II, Health Assessment Questionnaire, και
Functional Independence Measure (FIM) δφνανται να 
χρθςιμοποιθκοφν για λειτουργικι αξιολόγθςθ

Kavuncu V and Evcik D. Physiotherapy in Rheumatoid Arthritis. MedGenMed. 2004; 6(2): 3. 

ΡΑ– Προςβολι Αρκρϊςεων 

• Φλεγμονϊδθσ νόςοσ των 
αρκρϊςεων

• υμμετρικι, προςβάλλει 
ςυνθκζςτερα  τουσ καρποφσ, τα 
δάχτυλα και τα πόδια

• οβαρι νόςοσ ςχετίηεται με τισ 
μεγαλφτερεσ αρκρϊςεισ  με 
αρκρικό υμζνα π.χ. ϊμουσ, τουσ 
αγκϊνεσ, τα γόνατα 

• Η ταυτόχρονθ παρουςία 
ευαιςκθςίασ και οιδιματοσ 
αρκρϊςεωσ ζχει υψθλι κετικι 
ςυςχζτιςθ με φλεγμονι των 
αρκρϊςεων 

• Επίμονθ ανεξζλεγκτθ φλεγμονι 
οδθγεί ςε καταςτροφι των ιςτϊν 
μαλακϊν 

Κλινικά χαρακτθριςτικά και ςυςτθματικι νόςοσ

• Ζξω-αρκρικι ςυμπτωματολογία - επθρεάηει 
πολλά ςυςτιματα.

• Κόπωςθ και απϊλεια βάρουσ  μπορεί να 
ςυμβοφν νωρίσ ςτθν αςκζνεια και θ εκδιλωςι 
τουσ να είναι ζντονθ. 

• Η φλεγμονι μπορεί να επεκτακεί πζρα από τισ 
αρκρϊςεισ με ςυμμετοχι και άλλων οργάνων.

• υςτθματικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΡΑ ςυνδζονται 
ςυνικωσ με κακι πρόγνωςθ.
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αγγειίτιδεσ οηίδια

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

Επιπλοκζσ ςκλθροφ 
- κερατοειδοφσ 

Καρδιολογικζσ

Αιματολογικζσ

Πνευμονολογικζσ

Νευρολογικζσ

Μυοςκελετικζσ

Αμυλοείδωςθ

Πρόλθψθ & Θεραπεία Ρ.Α.
Άζκεζε

• Ενδςνάμωζε, εύποςρ 
κίνεζερ, αεποβικέρ

Φάπμακα
• Με ζηεποειδή 

ανηιθλεγμονώδε θάπμακα 
(ΜΣΑΦ): 
 salicylates (aspirin)
 ibuprofen (Advil/Motrin)
 naproxen sodium (Aleve)
 acetaminophen (Tylenol)

• COX-2 inhibitors  
(Vioxx and Celebrex)

• Σςνδςαζμόρ Enbrel & 
Rheumatrex

Νέερ Θεπαπείερ
• Ενέζιμα παςζίπονα
• Τοπικά ΜΣΑΦ
• Γλςκοδαμίνε
• Vitamin D
• Omega-3 λιπαπά 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.]

• Αξιολογικθκε  βιβλιογραφία 3 δεκαετιϊν ςχετικά με 
το βελονιςμό για τθ κεραπεία τθσ ρευματοειδοφσ 
αρκρίτιδασ ςε κινεηικοφσ και δυτικοφσ πλθκυςμοφσ. 

• Παρά τα κάποια κετικά αποτελζςματα ςτισ μελζτεσ 
παραμζνουν αντικρουόμενα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
αποτελεςματικότθτα του βελονιςμοφ ςτθ 
ρευματοειδι αρκρίτιδα.

• βελτιϊνει το εφροσ 
κίνθςθσ

• ενιςχφονται με 
ιπιο τρόπο οι μυσ

• ανακοφφιςθ 
μυϊκοφ ςπαςμοφ, 

• διατιρθςθ ι  
βελτίωςθ τθσ 
λειτουργικισ 
κινθτικότθτασ, 

• απαλφνει τον πόνο 
και κατά

• ςυνζπεια βοθκά 
τουσ αςκενείσ να 
αιςκάνονται καλά 
(Jagger 1984;
Machtey 1982; 
Sukenik 1994a).
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• Θερμοκεραπεία είναι ζνα 
κοινά χρθςιμοποιοφμενο  
μζςο ςτθ κεραπεία τθσ ΡΑ. 

• Η κερμοκεραπεία ωσ μζςο 
εφαρμογισ περιλαμβάνει 
επιφανειακι τοποκζτθςθ 
κερμότθτασ (κομπρζςεσ) 
ςε διαφορετικζσ 
κερμοκραςίεσ, 
κρυοκεραπεία 
(παγοκφςτεσ), λουτρά 
παραφίνθσ και φαραδικά
λουτρά. 

• Φαίνεται ότι τα υποτροπικά κλίματα προκαλοφν λιγότερο πόνο 
και δυςκαμψία, και λιγότερο φόβο τθσ αφξθςθσ του πόνου κατά 
τθ διάρκεια άςκθςθσ.
Επιπλζον, θ κερμότθτα κεωρείται ότι αυξάνει τθν ελαςτικότθτα των τενόντων, των μυϊν και άλλων μαλακϊν 
ιςτϊν. 

• Μια άλλθ πτυχι αφορά τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία Α, θ οποία, 
υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ζχει μια ανοςοκαταςταλτικι
δράςθ.

Η υδροκεραπεία (βφκιςθ ολόκλθρου του ςώματοσ ι μζρθ αυτοφ ςτο ιαματικό νερό που προζρχεται 
είτε από πθγζσ νεροφ (μεταλλικό νερό) ι άλλεσ πθγζσ. 
Το ιαματικό νερό (μεταξφ 30 ° C και 40 ° C) μπορεί να αυξιςει τθν ζκκριςθ τθσ κορτιηόλθσ, 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνθσ (ACTH), αυξθτικι ορμόνθσ και προλακτίνθσ και, ςυνεπώσ, 
μειώνονται τα επίπεδα των φλεγμονωδών ουςιών όπωσ οι προςταγλανδίνεσ και λευκοτριενίων.
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• θ κεραπεία με λζιηερ 
χαμθλοφ επιπζδου ςε 
άτομα με ρευματοειδι 
αρκρίτιδα μειϊνει τον πόνο 
και τθν πρωινι δυςκαμψία 
ζωσ και τζςςερισ 
εβδομάδεσ. 

• δεν ζχει μακροχρόνια 
αποτελζςματα.

• οι περιςςότερεσ από τισ 
μελζτεσ που δοκιμάηεται θ 
κεραπεία με λζιηερ είναι 
ςτα χζρια, ζτςι δεν είναι 
ςαφζσ εάν θ κεραπεία κα 
μποροφςε να επθρεάςει 
κετικά άλλεσ αρκρϊςεισ 
του ςϊματοσ.

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.

• 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) βοθκοφν ςτθ μείωςθ του πόνου των 
χεριϊν ςε άτομα με ΡΑ
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Δεν υπάρχουν 
αποδείξεισ να 
ςτθρίξουν τθ 
χριςθ electrical 
stimulation ςτθν 
αντιμετϊπιςθ 
τθσ ΡΑ

Τπάρχουν αποδείξεισ πωσ 
θ εργοκεραπεία ζχει 
κετικι επίδραςθ ςτισ 
λειτουργικζσ ικανότθτεσ 
αςκενϊν με ΡΑ.

Οι  νάρκθκεσ 
καρποφ και τα ειδικά 
υποδιματα είναι 
χριςιμα ςτθ ΡΑ.

Βάςει των αποδείξεων,

• αεροβικζσ αςκιςεισ 
αντοχισ (δυναμικά 
προγράμματα άςκθςθσ 
εντόσ και εκτόσ νεροφ) ςε 
ςυνδυαςμό με μυϊκι 
ενδυνάμωςθ, ςυνιςτϊνται 
ςτθ ςυνικθ πρακτικι ςε 
αςκενείσ με ΡΑ

• θ επίδραςι τουσ είναι 
κετικι μετά τθν 
παρζμβαςθ, αλλά όχι 
μετά  τθν από μία περίοδο 
παρακολοφκθςθσ (follow 
up)

•θ βζλτιςτθ διάρκεια τθσ 
παρζμβαςθσ, του τρόπου 
και τθσ διάρκειασ τθσ  κα 
πρζπει να διερευνθκεί 
περαιτζρω
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Η κεραπευτικι άςκθςθ κα πρζπει: 
• να ζχει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ αφενόσ των τοπικϊν 

ςυμπτωμάτων και ςτθ ςυνζχεια τθσ γενικισ υγείασ
• να ςζβεται τα όρια του πόνου
• να είναι μζροσ μιασ κεραπείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

φαρμακευτικισ κεραπείασ και άλλων τεχνικϊν 
αποκατάςταςθσ,

• να πραγματοποιείται από εξειδικευμζνο φυςικοκεραπευτι 
υπό τισ οδθγίεσ μασ,

• να  χαρακτθρίηεται από διαφορετικότθτα ανάλογα με 
διάφορεσ φάςεισ τθσ νόςου και των προςδοκιϊν των 
αςκενϊν

Διατάςεισ

Push-ups ςτον τοίχο Ενδυνάμωςθ γλουτιαίων με λάςτιχα



12/03/2011

11

Αποφυγι άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ

• Τψθλισ ζνταςθσ 
αςκιςεισ, όπωσ 
τρζξιμο,  ι τζνισ ςε 
ςκλθρό τερζν,  κζτουν 
τισ αρκρϊςεισ ςε 
επιπλζον πίεςθ .

• Άρςθ μεγάλου βάρουσ 
μπορεί επίςθσ να μθν 
είναι θ καλφτερθ μορφι 
άςκθςθσ για άτομα με 
ρευματοειδι 
αρκρίτιδα. 

Περιςςότερθ ξεκοφραςθ όταν θ ΡΑ 
είναι ενεργι και περιςςότερθ 
άςκθςθ, όταν δεν είναι ενεργι

• Η κόπωςθ είναι ςυνικθσ ςτθ ΡΑ, γεγονόσ που κακιςτά 
δφςκολο ςτον πάςχοντα να αιςκάνεται ενεργθτικόσ, 

• Ιςορροπία ξεκοφραςθσ – άςκθςθσ είναι απαραίτθτθ

• Κατά τθ διάρκεια κρίςθσ ΡΑ ςφντομεσ περίοδοι 
ανάπαυςθσ είναι ςθμαντικζσ για τθ μείωςθ ενεργοφ 
φλεγμονισ των αρκρϊςεων και του πόνου και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ κόπωςθσ. 

• Αυτό δεν ςθμαίνει κατάκλιςθ, εκτόσ αν κρίνει ζτςι ο 
κεράπων.

• Η αδράνεια αποδυναμϊνει τουσ μυσ και μπορεί να 
αυξιςει τον πόνο των αρκρϊςεων.

• μόνο μία μελζτθ πλθρεί τα 
κριτιρια ζνταξθσ ςτθν 
αναςκόπθςθ αυτι,

• υπάρχουν πολφ 
περιοριςμζνα ςτοιχεία για 
τθν επίδραςθ τθσ 
υποςτθρικτικισ 
τεχνολογίασ ςε ενιλικεσ με 
ΡΑ και, ςυνεπϊσ, 

• επείγουςα ανάγκθ για 
υψθλισ ποιότθτασ  ζρευνεσ 
που να διερευνιςουν τθν 
αποτελεςματικότθτα των 
ςυνικων 
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 εκπαίδευςθ των αςκενϊν παρουςιάηει ςφντομθσ διάρκειασ οφζλθ ςε ενιλικεσ 
με ΡΑ (1ο follow up vs. τελικό 3-14 μινεσ)

Χειρουργικι Αποκατάςταςθ

• φςταςθ για χειρουργικι επζμβαςθ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κινθτικότθτασ τθσ άρκρωςθσ ι 
επιςκευι φκαρμζνων αρκρϊςεων. 

• Οι τφποι των χειρουργικϊν επεμβάςεων ποικίλλουν 
από τθν αρκροςκόπθςθ  ωσ τθ μερικι και πλιρθ 
αντικατάςταςθ τθσ άρκρωςθσ. 

• Όταν θ φλεγμονι των αρκρϊςεων είναι μειωμζνθ, 
κακοδθγοφμενα προγράμματα άςκθςθσ είναι αναγκαία για 
να διατθρθκεί θ ευελιξία των αρκρϊςεων και θ ενίςχυςθ 
των μυϊν που περιβάλλουν τισ αρκρϊςεισ.

• Αςκιςεισ εφρουσ τθσ κίνθςθσ κα πρζπει να γίνονται τακτικά 
για να διατθριςουν τθν κινθτικότθτα των αρκρϊςεων.

• Η κολφμβθςθ είναι ιδιαίτερα χριςιμθ διότι επιτρζπει τθν 
άςκθςθ με ελάχιςτθ πίεςθ ςτισ αρκρϊςεισ.

• Οι νάρκθκεσ για παράδειγμα ςτον καρπό και τα δάκτυλα 
μπορεί να βοθκιςουν ςτθν μείωςθ τθσ φλεγμονισ και τθ 
διατιρθςθ τθσ ςε καλι κατάςταςθ.

• Βοθκιματα όπωσ τα μπαςτοφνια, ειδικά κακίςματα 
τουαλζτασ, και ςυςκευζσ πρόςλθψθσ μπορεί να βοθκιςουν 
ςτθ κακθμερινι ηωι.

• Η εφαρμογι κερμότθτασ και ψυχροφ μποροφν να 
ανακουφίςουν τα ςυμπτϊματα πριν και μετά τθν άςκθςθ.


