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ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

 Όλοι οι μέθοδοι θεραπείας έχουν Όλοι οι μέθοδοι θεραπείας έχουν 

σαν στόχο την βελτίωση του τρόπου σαν στόχο την βελτίωση του τρόπου 

ζωής και την επιβράδυνση της ζωής και την επιβράδυνση της 

εξέλιξης της νόσου. εξέλιξης της νόσου. 



ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

 Και εδώ είναι που η άσκηση μας Και εδώ είναι που η άσκηση μας 
βοηθά !! βοηθά !! 

 Μελέτες και έρευνες πολλών χρόνων Μελέτες και έρευνες πολλών χρόνων 
έδειξαν ότι η άσκηση επιφέρει μεγάλα έδειξαν ότι η άσκηση επιφέρει μεγάλα 
οφέλη  στους ασθενείς .οφέλη  στους ασθενείς .

 Είναι ασφαλής για Είναι ασφαλής για κάθε στάδιο και κάθε στάδιο και 
μορφή της νόσου μορφή της νόσου 

Metsios GS et al. Expert Rev Clin Immunol. 2015; 11:1121-30



ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

Verhoeven F et al. Joint Bone Spine 2016;83(3):265-70. 



ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΗΣΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΗΣ

  
 Αερόβια προγράμματα άσκησης Αερόβια προγράμματα άσκησης 

   σε ξηράσε ξηρά
 σε νερόσε νερό

 Προγράμματα ενδυνάμωσηςΠρογράμματα ενδυνάμωσης

 Διατατικές ασκήσεις – ασκήσεις Διατατικές ασκήσεις – ασκήσεις 
ευλυγισίας  ευλυγισίας  



ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ 

 Οι διατατικές και οι ασκήσεις Οι διατατικές και οι ασκήσεις 
ευλυγισίας μέχρι το σημείο που ευλυγισίας μέχρι το σημείο που 
εκδηλώνονται τα συμπτώματα μπορεί εκδηλώνονται τα συμπτώματα μπορεί 
να συμβάλλουν στην αύξηση του να συμβάλλουν στην αύξηση του 
εύρους της κίνησης των αρθρώσεων.  εύρους της κίνησης των αρθρώσεων.  

 Προλαμβάνουν την σκληρότητα και Προλαμβάνουν την σκληρότητα και 
τις παραμορφώσειςτις παραμορφώσεις

 Ενδείκνυνται κυρίως στη Ενδείκνυνται κυρίως στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδαρευματοειδή αρθρίτιδα



ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΗΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΗ

 Βελτίωση αερόβιας ικανότητας Βελτίωση αερόβιας ικανότητας 
 Μειώνεται ο καρδιαγγειακός Μειώνεται ο καρδιαγγειακός 

κίνδυνος κίνδυνος 
 Μειώνεται η αίσθηση της κόπωσης Μειώνεται η αίσθηση της κόπωσης 
 Βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του Βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του 

σωματικού βάρους σωματικού βάρους 

  ( κυρίως μείωση λιπώδους ιστού )( κυρίως μείωση λιπώδους ιστού )



 Θα πρέπει να αποφεύγονται ασκήσεις Θα πρέπει να αποφεύγονται ασκήσεις 
με υψηλής έντασης  κρούσεις, όπως με υψηλής έντασης  κρούσεις, όπως 
πχ τρέξιμο ή άλματα .πχ τρέξιμο ή άλματα .

 Καλύτερες ασκήσεις είναι το στατικό Καλύτερες ασκήσεις είναι το στατικό 
ποδήλατο , το χαλαρό τρέξιμο , ποδήλατο , το χαλαρό τρέξιμο , 
περπάτημα και άσκηση στο νερό περπάτημα και άσκηση στο νερό 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Το πρόγραμμα άσκησης δε θα πρέπει στις Το πρόγραμμα άσκησης δε θα πρέπει στις 
πρώτες προπονητικές μονάδες να ξεπερνά πρώτες προπονητικές μονάδες να ξεπερνά 
τα 10 τα 10 min min (στόχος: 30(στόχος: 30 min min). Η συχνότητα ). Η συχνότητα 
της άσκησης πρέπει να είναι τουλάχιστον της άσκησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2-3 φορές την εβδομάδα (ιδανική 3-5 2-3 φορές την εβδομάδα (ιδανική 3-5 
ημέρες/ εβδομάδα). Η ένταση της ημέρες/ εβδομάδα). Η ένταση της 
αερόβιας άσκησης πρέπει να είναι στο αερόβιας άσκησης πρέπει να είναι στο 
50% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας 50% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας 
(ως 70-75% Μ.Κ.Σ)(ως 70-75% Μ.Κ.Σ)  ανάλογα με το ανάλογα με το 
επίπεδο της νόσου.επίπεδο της νόσου.  



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΕΡΟΒΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΕΡΟΒΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

 Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης γίνονται Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης γίνονται 
κυρίως με το βάρος του σώματος ή κυρίως με το βάρος του σώματος ή 
με μικρή αντίσταση με μικρή αντίσταση 

  ( κυρίως με λάστιχα για αποφυγή ( κυρίως με λάστιχα για αποφυγή 
τραυματισμών)τραυματισμών)



ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 Αύξηση της μυϊκής δύναμηςΑύξηση της μυϊκής δύναμης
 Αύξηση οστικής πυκνότητας Αύξηση οστικής πυκνότητας 
 Βελτίωση της αρθρικής λειτουργείαςΒελτίωση της αρθρικής λειτουργείας
 Καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου Καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου 
 Βελτίωση της ισορροπίας Βελτίωση της ισορροπίας 
 Προστασία της άρθρωσης   Προστασία της άρθρωσης   



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ



ΤΡΟΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Bennell KL et al. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2014;28(1):93-117



ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
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