
20- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 33, Τεύχος 1 - 2020

Περίληψη
Σκοπός: σκοπός της έρευνας ήταν να καθορίσει την σχέση ανάμε-
σα στην εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης βασισμέ-
νου στην Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση και τα αποτελέ-
σματά του στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.

Μεθοδολογία: πληθυσμός της έρευνας ήταν 54 (Ν=54) ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι ασθενείς 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μία που ακολούθησε ένα κλασσικό 
πρωτόκολλο αποκατάστασης (Ν=27) και μία που συμπληρωματι-
κά ακολούθησε κι ένα πρωτόκολλο PNF (Ν=27). Μετρήθηκαν οι 
βασικοί παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα ζωής με το ερ-
γαλείο EUROQUOL 5-D και η λειτουργικότητα του γόνατος με το 
εργαλείο KOOS.

Στατιστική ανάλυση: τα δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση 
του στατιστικού κριτηρίου t test paired ή independent samples 
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όπου υπήρξε κανονικότητα και με την χρήση Mann-Whitney U test 
ή Wilcoxon όπου δεν υπήρξε. Οι συσχετίσεις καθορίστηκαν με τον 
συντελεστή Pearson’s r.

Αποτελέσματα: Εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανά-
μεσα στα επίπεδα λειτουργικότητας του γόνατος και τις παρα-
μέτρους ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα με την κινητικότητα (r 
-,467 p,000), τα επίπεδα αυτοεξυπηρέτησης ( r-,398  p,003), τις 
δυσκολίες της καθημερινότητας (r -,410 p,002), τα επίπεδα του 
πόνου ( r-,470 p,000) και τα επίπεδα άγχους (r -,439 p,001). Τα 
effect sizes έδειξαν καλύτερη προσαρμογή της πειραματικής ομά-
δας στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα αποκατάστασης βασισμένο στην 
PNF οδήγησε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση των παραμέτρων 
της ποιότητας ζωής.

Efficacy in Implementing of the 
Proprioceptional Neuromuscular Facilitation 
(PNF) in quality of parameters identification 

in patients with Total Knee Replacement

Fetlis A., Iacovidis P., Apostolou Th., Kallistratos E., 
Kofotolis N., Kellis E.

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to determine effects of 
a PNF based program on patients after total knee replacement 
(TKR)

Methods: Fifty four (N=54) patients with TKR divided in two 
groups. One group (N=27) followed a golden standard protocol 
for rehabilitation and the other (N=27) a PNF based one. Basic 
parameters of life quality were measured using EUROQUOL 5-D 
and the KOOS score.

Analysis: Data were analyzed using either T-test paired or inde-
pendent samples or Mann-Whitney U test and Wilcoxon respec-
tively. Correlations were made by Pearson’s r.

Results: Significant differences found between the levels of knee 
functionality and parameters of life quality. Mobility (r -,467 p 
,000), self-service (r -,398 p,000), pain levels (r-,470 p,000) and 
stress levels (r -,470 p,000) were determined. Effect sizes pre-
sented better adaptation for the PNF group.

Conclusion: A PNF based rehabilitation program has led to sta-
tistically significant improvement of life quality.

Όροι ευρετηρίου:

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ιδιοδεκτικότητα

PNF

Key words:

otal knee replacement

proprioceptive

PNF



22- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 33, Τεύχος 1 - 2020

Εισαγωγή

Φθορές της άρθρωσής του γόνατος

Οι αρθρώσεις του κάτω άκρου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές για τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Τα 
φορτία που αναπτύσσονται στις αρθρώσεις αυτές 
είναι πολύ μεγάλα, αφενός λόγω του υπερκείμενου 
όγκου και αφετέρου αυτής καθαυτής της κλειστής κι-
νητικής αλυσίδας. Μπορούν δε να πολλαπλασιαστούν 
ανάλογα με την κινητική κατάσταση του ατόμου. 

Η ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων και 
των αρθρικών επιφανειών του γόνατος είναι ση-
μαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του. 
Ακόμα όμως και μικρές φορτίσεις, καθώς οι φθο-
ρές που προκαλούν αθροίζονται προοδευτικά, 
μπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιώσεις των αρθρι-
κών επιφανειών. Επιπλέον, εξωγενείς παθολογικοί 
παράγοντες μπορούν να επιφέρουν καταστροφές 
των αρθρικών συστατικών, με αποτέλεσμα άλγος 
και δυσλειτουργία της άρθρωσης.

Ο ρόλος της θεραπευτικής άσκησης στη συνολική 
αντιμετώπιση της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος, 
αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο αναφοράς, στα πλαίσια 
της αποκατάστασης του ασθενούς. Μέσα από τη βι-
βλιογραφική ανασκόπηση, τονίζεται η θετική επίδρα-
ση της άσκησης στη μυική ισχύ, τη λειτουργικότητα 
και τον πόνο στην άρθρωση (Evcik et all 2002), ( 
Penninx et all 2001 ), ( Bischoff et all 2003 ), ( Talbot 
et all 2003 ), ( Miyaguchi et all 2003), (Thomas et all 
2003), ( Bellometti et all 2002 ), ( Topp et all 2002 ). 

Η ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση χρησι-
μοποιεί τους αισθητηριακούς υποδοχείς του σώμα-
τος που μεταφέρουν πληροφορίες για την κίνηση 
και την θέση (ιδιοδεκτικότητα), προκειμένου μέσα 
από τον συντονισμό των μυϊκών και νευρικών μη-
χανισμών (νευρομυϊκή) να καταστήσει πιο εύκολη 
την πραγμάτωση λειτουργιών σε έναν ασθενή, να 
διευκολύνει δηλαδή την κίνησή του (διευκόλυνση). 
Η PNF ξεφεύγοντας από την ανατομική αντίληψη 
της κίνησης χρησιμοποιεί τις λειτουργικές διαγώνι-
ες κινήσεις, με έμφαση στο στροφικό στοιχείο για 
να επιτύχει στόχους αποκατάστασης.

Ανασκόπηση
Τα ερευνητικά δεδομένα καταγράφουν μια 

ηλικιακή αύξηση του πληθυσμού (γήρανση). Μια 
μελέτη του 2005, καταλήγει σε πρόβλεψη ότι το 

ποσοστό του πληθυσμού που είναι πάνω από 65 
ετών, αναμένεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2025 
(Diracoglu και συν 2005). Επιπλέον, η οστεοαρθρί-
τιδα καταγράφεται ως η πιο συχνή μυοσκελετική 
πάθηση, ενώ το γόνατο καταγράφεται ως η συχνό-
τερη προσβεβλημένη άρθρωση, με την ανικανότη-
τα που επιβάλει η οστεοαρθρίτιδα γόνατος να είναι 
μεγάλο εμπόδιο στην καθημερινή λειτουργικότητα 
και να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών (Diracoglu και συν, 2005).

Η ιδιοδεκτικότητα είναι παράγοντας φυσιολο-
γικής λειτουργίας, καθώς είναι προαπαιτούμενο 
τόσο για την ισορροπία, όσο και για τον σωστό 
νευρομυϊκό συντονισμό. Στο γόνατο η ιδιοδεκτι-
κότητα φαίνεται να μειώνεται καθώς αυξάνει η 
ηλικία, αλλά και με την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. 
(Pai και συν 1997). Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή 
η πτώση της ιδιοδεκτικότητας είναι παράγοντας 
πρόκλησης της εκφύλισης της άρθρωσης επει-
δή προκαλεί παθολογικό νευρομυϊκό έλεγχο και 
επηρεάζει την φυσιολογική διαχείριση των φορ-
τίων, ή είναι αποτέλεσμα της καταστροφής των 
ιδιοδεκτικών υποδοχέων, λόγω των αλλαγών που 
προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα. (Skinner et al, 1994). 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μυϊκή δυσλειτουργία σχε-
τίζεται με την έκπτωση των ιδιοδεκτικών υποδο-
χέων (Messier και συν 2002). Το άλγος είναι ένας 
παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα 
την μυϊκή λειτουργία και την δραστηριότητα των 
υποδοχέων (Hassan και συν 2002).

Υπάρχου μελέτες που αναφέρουν την αποκατά-
σταση της αρθρικής αισθητικότητας και της ισορ-
ροπίας ως σημαντικούς προβλέψιμους παράγοντες 
για την επιτυχία του προγράμματος (Simmons et 
al, 1996). Και στο κομμάτι της αισθητικότητας κα-
ταγράφονται αντιφατικά αποτελέσματα. Υπάρχουν 
μελέτες που αναφέρουν ότι δεν παρατήρησαν 
αύξηση της ιδιοδεκτικότητας μετά την επέμβαση 
(Skinner et al, 1984). Η ιδιοδεκτικότητα είναι κο-
ρυφαίος παράγοντας της επιτυχίας των προγραμ-
μάτων αποκατάστασης. Ο σκοπός που εξυπηρετεί, 
να πληροφορεί τον εγκέφαλο για την θέση, την 
φορά και την ταχύτητα της κίνησης είναι στοιχείο 
απαραίτητο για τον ορθό συντονισμό. 

Μεθοδολογία
Δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλα-
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στική γόνατος με διενέργεια της ίδιας τεχνικής. Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναμες και πα-
ρομοίων χαρακτηριστικών (match up) ομάδες, με 
πληθυσμό 27 ατόμων (Ν=27). Η αρχική μέτρηση 
έγινε πριν την επέμβαση, ακολούθησε πρόγραμμα 
οκτώ εβδομάδων και επαναμέτρηση στο τέλος του, 
ενώ έγινε και αναμνηστική μέτρηση τρεις μήνες 
μετά και για τις δύο ομάδες. 

Η μία ομάδα (Ν=27) υποβλήθηκε σε κλασσικό 
πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, όπως προβλέ-
πεται από τα διεθνή golden standards.

Η δεύτερη ομάδα (Ν=27) υποβλήθηκε επιπλέον 
και σε πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης βασισμέ-
νο στις αρχές και την προσέγγιση της PNF.

Για την μέτρηση της λειτουργικότητας χρησιμο-
ποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο KOOS 
(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), 
ενώ για την μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας 
ζωής το διεθνές παραδεκτό εργαλείο μέτρησης 
EUROQUOL (EQ-5D).

Αποτελέσματα
Αναφορικά προς την λειτουργικότητα, η πειρα-

ματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική δια-
φορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, τόσο στην 
ενδιάμεση (p ,001) όσο και κατά την τελική μέτρη-
ση (p ,000) (γράφημα 1).

Γράφημα 1. Ιστόγραμμα σύγκρισης του επιπέδου λειτουργι-
κότητας των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Το επίπεδο λειτουργικότητας επηρεάζεται κατά 
17,7% από το επίπεδο άγχους (p ,003), δημιουρ-
γώντας μια απευθείας σχέση ανάμεσα στο ποσοτι-
κό και το ποιοτικό.

Τα κρίσιμα μεγέθη που εμφάνισαν οι δύο ομά-
δες ήταν ,63 και ,47 για πειραματική και ελέγχου 

αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα της PNF 
επέδρασε εντονότερα από ότι το πρόγραμμα κλασ-
σικής κινησιοθεραπείας. 

Όσον αφορά στο εκλυόμενο άλγος, ακόμη και 
εκεί οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από παραπλήσια επί-
πεδα. Η πειραματική ομάδα εμφάνισε στατιστικώς 
σημαντική μείωση του άλγους (p ,001) σε σχέση 
με την ομάδα ελέγχου και διατήρησε την μείωση 
αυτήν και στην ενδιάμεση μέτρηση (p ,001) (γρά-
φημα 2).

Γράφημα 2. Ιστόγραμμα σύγκρισης του πόνου των δύο ομά-
δων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Η μείωση αυτή στην έκλυση του άλγους δια-
τηρήθηκε τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και 
στην αναμνηστική μέτρηση. Το επίπεδο του άλ-
γους όπως φάνηκε, ήταν υπεύθυνο για το 20,6 
% του επιπέδου λειτουργικότητας (p ,003) συνε-
πώς υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στις δυο με-
ταβλητές (-,470 p ,000). Τα κρίσιμα μεγέθη μετά 
την αποτίμησή τους επί των δύο ομάδων ήταν ,63 
και ,47 για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, γε-
γονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το 
πρόγραμμα της PNF. 

Σε σχέση προς τις δυσκολίες της καθημερινότη-
τας οι δύο ομάδες εμφάνισαν στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά υπέρ της πειραματικής (p ,011) στην 
τελική μέτρηση (γράφημα 3). Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά 
τους βρέθηκαν υπεύθυνες για το 15,2% της λει-
τουργικότητας. Τα κρίσιμα μεγέθη όπως μετρώνται 
επί των δύο ομάδων ήταν ,65 και ,42 για την πει-
ραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου αντίστοι-
χα, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση 
του προγράμματος της PNF.
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Γράφημα 3. Ιστόγραμμα δυσκολιών των δύο ομάδων.

Ως προς το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, οι δύο 
ομάδες εμφάνισαν στην τρίτη μέτρηση στατιστικά 
σημαντική διαφορά για την πειραματική ( p ,002) 
(γράφημα 4). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους βρέθηκαν 
υπεύθυνες για το 14,2% της λειτουργικότητας. Τα 
κρίσιμα μεγέθη των δύο ομάδων ήταν ,63 και ,46 
για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, γεγονός 
που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το πρό-
γραμμα της PNF.

Γράφημα 4. Ιστόγραμμα σύγκρισης της ικανότητας αυτοεξυ-
πηρέτησης των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Γράφημα 5. Ιστόγραμμα σύγκρισης των επιπέδων άγχους 
των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Ως προς τα επίπεδα άγχους και εκεί η πειρα-
ματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική δι-
αφορά (p ,003) (γράφημα 5). Τα επίπεδα άγχους 
βρέθηκαν υπεύθυνα για το 17,7 % της λειτουργι-
κότητας. Τα κρίσιμα μεγέθη των δύο ομάδων ήταν 
,61 και ,44 για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, 
γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το 
πρόγραμμα της PNF.

Με βάση τα ευρήματα της παλινδρόμησης και 
τις συσχετίσεις, το μοντέλο που σχηματίστηκε είναι 
το εξής:

k = (20,3 κινητικότητα)+(14,2 
αυτοεξυπηρέτηση)+(15,2 δυσκολίες)+(20,6 
πόνος)+(17,7 άγχος) (p,003).

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι συσχετίσεις 
ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή «λειτουργι-
κότητα» και τις ανεξάρτητες «κινητικότητα», «επί-
πεδο αυτοεξυπηρέτησης», «δραστηριότητες», «άλ-
γος» και «άγχος», έγινε ανάλυση συσχετίσεων με 
τον συντελεστή Pearson’s r (πίνακας 1). Η ανάλυση 
έδειξε μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στην λειτουργι-
κότητα και το βαθμό κινητικότητας (r ,467 p ,000), 
το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης (r ,398 p ,003), τον 
βαθμό δυσκολίας στην καθημερινότητα (r ,410 p 
,002), τα επίπεδα του πόνου (r ,470 p ,002), και το 
άγχος (r ,439 p ,001). Η κινητικότητα συσχετίστηκε 
ισχυρά με τα επίπεδα αυτοεξυπηρέτησης (r,568 p 
,000), τις δυσκολίες στην καθημερινότητα (r ,773 
p ,000), ενώ έδειξε μεγάλη συσχέτιση με τα επίπε-
δα εκλυόμενου άλγους (r, 404 p,002) και μικρή με 
το άγχος (r,054 p,265). Η αυτοεξυπηρέτηση έδει-
ξε ισχυρή συσχέτιση με τις δραστηριότητες (r,566 
p,000) μεγάλη με τον πόνο (r ,397 p003) και μικρή 
με το άγχος (r,039 p ,777). Ο πόνος έδειξε μέτρια 
συσχέτιση με το άγχος (r ,357 ,008).

Συζήτηση 
Η ιδιοδεκτική αισθητικότητα της άρθρωσης 

μειώνεται στα αρθριτικά γόνατα, αλλά ερευνητές 
όπως οι Barret και συν και οι Warren και συν ισχυρί-
ζονται ότι η αίσθηση της θέσης της άρθρωσης βελ-
τιώνεται σε σχέση με το αντίθετο άκρο. Οι Atfield 
και συν μέτρησαν την ιδιοδεκτικότητα και ανέφε-
ραν σημαντικές αλλαγές (p,01) έξι μήνες μετεγχει-
ρητικά, γεγονός που συμφωνεί και με τα δικά μας 
ευρήματα. Ο μηχανισμός αποκατάστασης της αρ-
θρικής αισθητικότητας μετά από ολική αρθροπλα-
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στική γόνατος πιθανότατα εμπλέκει την εξάλειψη 
διάφορων ενοχοποιητικών παραγόντων σε υπέρ-
γηρους και oστεοαρθριτικούς ασθενείς (Barrack 
και συν 1983, Skinner και συν 1991, Kleinbartκαι 
συν1992, Kokmen και συν 1978, Alexiades και συν 
1989, Kaplan και συν 1985). Αυτοί οι ασθενείς μει-
ώνουν την ιδιοδεκτική αισθητικότητα της άρθρω-
σης που σχετίζεται με την απώλεια μηχανοϋποδο-
χέων, υποδοχέων άλγους, φλεγμονής, μείωσης του 
μεσαρθρίου διαστήματος καθώς και των επιπέδων 
κινητικότητας (Barrack και συν 1983, Kaplan και 
συν 1985, Sharma και συν 1997,Skinner και συν 
1984, Hall και συν 1995, Lephart και συν 1996, 
Petrella και συν 1997, Safran και συν 1996). Πά-
ντως μετά από ολική αρθροπλαστική, το αρθρικό 
διάστημα και η τάση των μαλακών μορίων απο-
καταστάθηκαν, ο πόνος και η χρόνια φλεγμονή 
μειώθηκαν και οι δραστηριότητες της καθημερι-
νής ζωής αυξήθηκαν. Αυτές οι αλλαγές μπορούν 
να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της αντίδρασης 
των μηχανοϋποδοχέων, τόσο στον αρθρικό θύλακο 
όσο και στο μυοτενόντιο σύμπλεγμα αυξάνοντας 
την αντίληψη της θέσης της άρθρωσης και της κί-

νησης (O’ Reilly CS ,1999). Αυτό φάνηκε και στη 
δική μας μελέτη μέσα από την αύξηση στις παρα-
μέτρους που σηματοδοτούν τόσο την βελτίωση της 
συνολικής λειτουργικότητας του γόνατος, αλλά και 
την συνακόλουθη βελτίωση των παραμέτρων της 
ποιότητας ζωής που αυτή επέφερε.

Η αίσθηση της αρθρικής θέσης και κίνησης παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας. 
Η μειωμένη αρθρική αισθητικότητα αναγνωρίζεται 
ως παράγοντας επιδείνωσης στα ελλείμματα ισορ-
ροπίας τόσο σε ηλικιωμένους, όσο και σε ασθενείς 
με οστεοαρθρίτιδα γόνατος και επιφέρουν έκπτω-
ση της ισορροπίας μεγαλύτερη από την αναμενόμε-
νη από την ηλικία (Petrella και συν 1997, Overstall 
και συν 1977, Wegener και συν 1997, Lord και συν 
1991). Αυτά τα ελλείμματα ισορροπίας σχετίζονται 
με την έκπτωση της λειτουργικότητας της άρθρω-
σης και συνήθως αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, 
συνιστώντας τεράστια επιβουλή για την υγεία συ-
νολικά (Overstall και συν 1977, Wegener και συν 
1997). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεικνύ-
ουν ότι η PNF βελτιώνει την ικανότητα ισορροπίας 

 
koos 
score 
τελικό

euroquol 
κινητικότητα 

τελική

euroquol 
αυτοεξυπηρέτηση 

τελική

euroquol 
καθημερινές 

δραστηριότητες 
τελική

euroquol 
πόνος 
τελική

euroquol 
άγχος 
τελική

koos score
τελικό

Pearson Correlation 1,00 -,467** -,398** -,410** -,470** -,439**

Sig. (2-tailed)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

euroquol 
κινητικότητα 
τελική

Pearson Correlation -,467** 1,00 ,568** ,773** ,404** 0,15

Sig. (2-tailed) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,27

euroquol 
αυτοεξυπηρέτηση 
τελική

Pearson Correlation -,398** ,568** 1,00 ,566** ,397** -0,04

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,78

euroquol 
καθημερινές 
δραστηριότητες 
τελική

Pearson Correlation -,410** ,773** ,566** 1,00 ,353** 0,10

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00  0,01 0,47

euroquol πόνος 
τελική

Pearson Correlation -,470** ,404** ,397** ,353** 1,00 ,357**

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,01  0,01

euroquol άγχος 
τελική

Pearson Correlation -,439** 0,15 -0,04 0,10 ,357** 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,27 0,78 0,47 0,01  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 1. Συσχετίσεις ανάμεσα στη λειτουργικότητα του γόνατος και τις παραμέτρους ποιότητας ζωής των ασθενών.
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