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Περίληψη
Στόχοι: Να διερευνηθεί η αξιοπιστία έμπειρων φυσιοθεραπευτών 

στην κατάταξη ασθενών στα μηχανικά σύνδρομα McKenzie, με 
βάση φόρμες αξιολόγησης περιφερειακών αρθρώσεων.

Σχεδιασμός: Πιλοτική μελέτη αξιοπιστίας μεταξύ των εξεταστών 
χρησιμοποιώντας φόρμες αξιολόγησης ασθενών.

Τοποθεσία: Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία, Αγγλία.
Μέθοδος: Τρεις θεραπευτές, οι οποίοι είχαν την ελάχιστη κλινική 

επάρκεια στη Μέθοδο McKenzie και είχαν παρακολουθήσει ένα 
επιπλέον σεμινάριο στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία των 
Άκρων, εξέτασαν ανεξάρτητα 11 συμπληρωμένες φόρμες αξιολό-
γησης στις οποίες το συμπέρασμα της κατάταξης είχε παραληφθεί. 
Οι φόρμες αυτές είχαν συμπληρωθεί από ένα τέταρτο θεραπευτή, 
ο οποίος ήταν μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής του Διεθνούς 
Ινστιτούτου McKenzie και του οποίου το συμπέρασμα κατάταξης 
αντιπροσώπευε το “gold standard”, με βάση το οποίο κρινόταν 
το συμπέρασμα των άλλων τριών θεραπευτών. 

Εκβάσεις: Η αξιοπιστία εκφράστηκε ως ποσοστό συμφωνίας 
και αξία Kappa.

Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία στην κατάταξη σε σύνδρομα ήταν 
«καλή» με 82% συμφωνία, αξία Kappa 0.7. Έναντι του “gold 
standard” ο θεραπευτής με την περισσότερη εκπαίδευση ήταν 
πιο αξιόπιστος.

Συμπέρασμα: Σε αυτήν την πιλοτική μελέτη, η αξιοπιστία της 
κατάταξης ασθενών με προβλήματα των άκρων στα μηχανικά 
σύνδρομα McKenzie ήταν καλή και είναι αιτία για περαιτέρω 
διερεύνηση σε μεγαλύτερους πληθυσμούς θεραπευτών και σε 
πραγματικούς ασθενείς παρά στις φόρμες αξιολόγησής τους. 

Εισαγωγή
Ο McKenzie περιέγραψε, πρώτος, ένα σύστημα Μηχανικής 

Διάγνωσης και Θεραπείας (ΜΔΘ) το οποίο περιλάμβανε την 
κατάταξη και αντιμετώπιση του οσφυϊκού πόνου (McKenzie 
1981). Το σύστημα βασίζεται σε μη ειδική κατάταξη σε μηχανικά 
σύνδρομα, τα οποία προκύπτουν από μια αξιολόγηση η οποία 
χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ενώ τα συμπτώματα 
του ασθενούς καταγράφονται και η οποία στη συνέχεια κατευ-
θύνει τη θεραπεία. 

Στο πρώτο του βιβλίο ο McKenzie είχε δηλώσει ότι αυτές 
οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο για ο-
ποιοδήποτε μυοσκελετικό πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένων 
και των προβλημάτων των άκρων και αργότερα περιγράφηκε 
και η εφαρμογή του συστήματος στα προβλήματα των άκρων 
(McKenzie και May 2000).

Τα μηχανικά σύνδρομα είναι μη ειδικά και δεν έχουν στόχο να 
αναγνωρίσουν ειδικές παθολογίες για τα μυοσκελετικά συμπτώ-
ματα. Στις παθήσεις των άκρων τα σύνδρομα είναι τα εξής:
•  Διαταραχή: αναγνωρίζεται από την κατάργηση ή μείωση των 

συμπτωμάτων και την αύξηση του περιορισμένου εύρους 
κίνησης, ως ανταπόκριση σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

•  Αρθρική δυσλειτουργία: χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενο 
πόνο, ο οποίος αναπαράγεται με συνέπεια σε μια περιορισμένη 
τελική τροχιά, χωρίς γρήγορες αλλαγές των συμπτωμάτων ή 
του εύρους κίνησης.

•  Συσταλτή δυσλειτουργία: χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενο 
πόνο, ο οποίος παράγεται με συνέπεια κατά την φόρτιση της 
μυοτενόντιας μονάδας, για παράδειγμα με μία ισομετρική 
σύσπαση με αντίσταση.

•  Σύνδρομο στάσεως: ο πόνος παράγεται μόνο με παρατεταμέ-
να φορτία, τα οποία όταν αποφεύγονται, η υπόλοιπη φυσική 
εξέταση είναι φυσιολογική.
Κάθε σύνδρομο απαιτεί και διαφορετική θεραπευτική προσέγ-

γιση. Αν οι ασθενείς δε μπορούν να καταταχθούν σε ένα από τα 
μηχανικά σύνδρομα, κατατάσονται ως μη-μηχανικό πρόβλημα 
ή «άλλο», το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες όπως ο τραυμα-
τισμός, μετεγχειρητική κατάσταση ή κατάσταση χρόνιου πόνου 
(McKenzie και May 2000, 2003).

Μία τέτοια κατάταξη, η οποία δε βασίζεται στην ειδική παθολογία, 
έρχεται σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας 
για τα μυοσκελετικά προβλήματα των άκρων η οποία βασίζεται 

στο ιατρικό μοντέλο «διέγνωσε-και-θεράπευσε» (Cyriax 1981, 
Corrigan και Maitland 1983, Keason και Atkins 1998). Σε αυτό 
το πρότυπο όμως (του ιατρικού μοντέλου της ειδικής ιστικής 
διάγνωσης) υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Από τις εκατοντάδες 
δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για να τεθούν οι ειδικές διαγνώ-
σεις, μόνο μερικές είναι τεκμηριωμένες επιστημονικά ως ικανές 
να αναγνωρίσουν την ειδική πάθηση την οποία υποστηρίζεται 
ότι αναγνωρίζουν, ή στις περιπτώσει όπου έχει γίνει προσπάθεια 
τεκμηρίωσης υπάρχουν προβλήματα διαγνωστικής ακρίβειας. Για 
παράδειγμα, οι διαγνωστικές δοκιμασίες για την υπακρωμιακή 
πρόσκρουση έχουν επιδείξει λογική ευαισθησία ή ειδικότητα 

αλλά φτωχή ειδικότητα και ευαισθησία, αντίστοιχα (Calis et al 
2000). Κατά τον ίδιο τρόπο, μία ανασκόπηση για βλάβες των 
μηνίσκων ή των συνδέσμων του γόνατος, βρήκε γενικά μέτρια 
επίπεδα ευαισθησίας και ειδικότητας για τις δοκιμασίες του πρό-
σθιου και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και των μηνίσκων και 
καμία αναφορά για τους έσω και έξω πλάγιους συνδέσμους 
(Solomon et al 2001). 

Επιπλέον, η αξιοπιστία πολλών δοκιμασιών είναι φτωχή εώς 
μέτρια, στην καλύτερη περίπτωση (Cooperman et al 1989, 
Fitzgerald και McClure 1995, McClure et al 1989, Cushnagan 
et al 1990, Hayes et al 1994, Jones et al 1992, Liesdek et al 
1997, de Winter et al 1999), πράγμα που σημαίνει ότι χρησι-
μοποιώντας την ίδια δοκιμασία οι διάφοροι κλινικοί καταλήγουν 
σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το γεγονός αυτό δε δημιουργεί 
μια ισχυρή βάση στην οποία μπορούν να στηριχτούν οι στρατη-
γικές αντιμετώπισης. Επιπροσθέτως, οι Jones και Rivett (2004) 
πρότειναν ότι μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται 
στην αναγνώριση κάποιας ανατομικής δομής, από μόνη της δεν 
παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση του προ-
βλήματος ούτε δικαιολογεί την πορεία της θεραπείας. Επίσης 
πρότειναν ότι ο κλινικός συλλογισμός, ο οποίος κατευθύνεται 
προς την αναγνώριση ανατομικών δομών, δεν προάγει ευέλικτες 
θεραπευτικές στρατηγικές. 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν λίγα πράγματα για 
την εφαρμογή των αρχών ΜΔΘ στις μυοσκελετικές παθήσεις 
των άκρων και έχουν δημοσιευθεί δύο κλινικά περιστατικά, 
μίας διαταραχής της άρθρωσης του ώμου και μίας συσταλτής 
δυσλειτουργίας της άρθρωσης του ώμου (Aina και May 2005, 
Littlewood και May 2007). Ανάμεσα στους εκπαιδευμένους στη 
Μέθοδο McKenzie θεραπευτές, το σύστημα κατάταξης έχει επι-
δείξει λογική κλινική χρησιμότητα με το 69% από 242 ασθενείς 
με προβλήματα των άκρων, να κατατάσσονται σε ένα από τα 
μηχανικά σύνδρομα (May 2006). 

Ένα σημείο-κλειδί, οποιουδήποτε συστήματος κατάταξης είναι 
η αξιοπιστία - μπορούν οι διάφοροι κλινικοί να καταλήξουν στο 
ίδιο συμπέρασμα για ένα ασθενή που έχουν μπροστά τους; 

Ένα λογικό επίπεδο αξιοπιστίας έχει επιδειχθεί για τους ασθενείς 
με οσφυαλγία και αυχεναλγία από θεραπευτές, οι οποίοι είναι 
εκπαιδευμένοι στην κατά McKenzie προσέγγιση (Kilpikoski et al 
2002, Razmjou et al 2000, Clare et al 2004, 2005). Μελέτες 
αξιοπιστίας έχουν διεξαχθεί είτε χρησιμοποιώντας πραγματι-
κούς ασθενείς, με τον ένα κλινικό να παρατηρεί και τον άλλο 
να αξιολογεί (Razmjou et al 2000, Clare et al 2005) είτε με 
δύο διαδοχικές αξιολογήσεις (Kilpikoski et al 2002), είτε με τη 

χρήση στοιχείων των ασθενών από φόρμες αξιολόγησης (Clare 
et al 2004) είτε με τη χρήση βιντεοσκοπημένων αξιολογήσεων 
(Dionne et al 2006). 

Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη μελέτη, η οποία να αξιολογεί 
την αξιοπιστία του συστήματος κατάταξης της ΜΔΘ, όπως αυτό 
εφαρμόζεται στις μυοσκελετικές παθήσεις των άκρων. Για αυτό 
το λόγο, ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την 
αξιοπιστία μεταξύ των εξεταστών - έμπειρων κλινικών στην ΜΔΘ 
στην κατάταξη ασθενών, με βάση τις πληροφορίες από τις φόρμες 
αξιολόγησης περιφερειακών αρθρώσεων.
Μέθοδοι

Οι εξεταστές ήταν τρεις φυσιοθεραπευτές με υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση στη Μέθοδο McKenzie. Όλοι τους είχαν περάσει τις 
εξετάσεις ελάχιστης κλινικής επάρκειας (1997) και είχαν παρακολου-
θήσει το σεμινάριο ΜΔΘ και των άκρων (2001). Ο ένας από αυτούς 
είχε επιτυχώς ολοκληρώσει το Δίπλωμα στη ΜΔΘ, το οποίο είναι το 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος 
του Ινστιτούτου McKenzie. Οι θεραπευτές εργάζονταν μαζί αρκετά 
χρόνια και από κοινού αξιολογούσαν ασθενείς και συζητούσαν 
για τα ευρήματα και τους ορισμούς που θα χρησιμοποιούσαν σε 
αυτή τη μελέτη. Ήταν όλοι τους εξοικειωμένοι με τους ορισμούς 
και τους λειτουργικούς ορισμούς που παρέχει η ΜΔΘ για την 
μηχανική κατάταξη (McKenzie και May 2003).

Χρησιμοποιήθηκαν 11 φόρμες αξιολόγησης ασθενών με προ-
βλήματα των άκρων. Αυτές οι φόρμες ήταν πραγματικά αρχεία 
με πληροφορίες για τους ασθενείς, αλλά με το συμπέρασμα να 
έχει παραληφθεί. Οι φόρμες είχαν καταγραφεί από ένα Μέλος 
της Ανώτερης Βαθμίδας του εκπαιδευτικού προγράμματος του 
Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie (Senior Faculty Member of the 
McKenzie Institute), ο οποίος είχε κατατάξει αυτούς του ασθενείς 
παρέχοντας έτσι ένα ‘gold standard’ διαγνωστικής κατάταξης 
έναντι του οποίου θα κρίνονταν οι κατατάξεις των υπολοίπων 
τριών θεραπευτών. Οι τρεις θεραπευτές ανέλυσαν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο τις 11 φόρμες αξιολόγησης και μετά κατέταξαν 
τον κάθε ασθενή σε ένα από τα μηχανικά σύνδρομα (McKenzie 
και May 2000). Οι φόρμες αξιολόγησης συμπληρώθηκαν σε 
ξεχωριστά δωμάτια και δεν επιτράπηκε καμία συζήτηση για τα 
στοιχεία των ασθενών. Οι θεραπευτές συμπλήρωσαν, επίσης, 
μια «φόρμα λήψης κλινικής απόφασης» η οποία περιέγραφε με 
λεπτομέρεια τους λόγους της συγκεκριμένης κατάταξης και της 
ανάλυσης της κάθε φόρμας. Ο στόχος αυτών των πληροφοριών 
ήταν να παρέχουν κατανόηση για τη λογική των αποφάσεων που 
έλαβε ο κάθε θεραπευτής. 

Μεταξύ των τριών θεραπευτών, υπολογίστηκε ο συντελεστής 
Kappa και το ποσοστό συμφωνίας. Ο συντελεστής Kappa υπο-
λογίστηκε επίσης, για κάθε θεραπευτή σε σύγκριση με το “gold 
standard” του Μέλους της Ανώτερης Βαθμίδας του εκπαιδευτικού 
προγράμματος Διεθνούς του Ινστιτούτου McKenzie. Ο συντελε-
στής Kappa ερμηνεύει τη συμφωνία και περιλαμβάνει την κατά 
τύχη συμφωνία, με Kappa 0.00 να σημαίνει όχι καλύτερα από 
την κατά τύχη συμφωνία και Kappa 1.00 να σημαίνει απόλυτη 
συμφωνία. Η ερμηνεία της αξίας Kappa έγινε σύμφωνα με τον 
Altman (1991): <0.20 φτωχή, 0.21-0.40 ελάχιστη, 0.41-0.60 
μέτρια, 0.61-0.80 καλή, 0.81-1.00 πολύ καλή. Οι πληροφορίες 
αναλύθηκαν με MKAPPASC.SPS macro in SPSS version 13.0 για 
Windows. Η ερμηνεία των πληροφοριών για τη διαδικασία της 
λήψης απόφασης, έγινε με επαναλαμβανόμενη ανάλυση του 
περιεχομένου των θεμάτων μεταξύ των θεραπευτών (Green και 
Thorogood 2004). Η αυστηρή ανάλυση των πληροφοριών έγινε 
από ένα δεύτερο αναλυτή ο οποίος αναγνώρισε «τυφλά» τα 
θέματα της προηγούμενης ανάλυσης. Τα στοιχεία παρουσιάζονται 
ως θέματα με παραδείγματα.

Αποτελέσματα
Η συμφωνία μεταξύ των τριών θεραπευτών ήταν 82% με αξία 

Kappa 0.70. Η συμφωνία μεταξύ των τριών θεραπευτών και 
του “gold standard” ήταν 91% Kappa 0.86, 73% Kappa 0.55, 
73% Kappa 0.57. Η διαδικασία του κλινικού συλλογισμού 
περιλάμβανε τα παρακάτω:
• Θεωρητική γνώση:

Η αξιοπιστία του συστήματος κατάταξης Μckenzie 
χρησιμοποιώντας φόρμες αξιολόγησης 

περιφερειακών αρθρώσεωνΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

McKENZIE

KEllY ΕE1, MAY S2, ROSS J3

1BSc, 2MA FCSP, Dip. MDT, MSc, 3MCSP, BSC

Το σύστημα Mckenzie βασίζεται σε μη ει
δική κατάταξη σε μηχανικά σύνδρομα, τα 
οποία προκύπτουν από μια αξιολόγηση η 
οποία χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις, ενώ τα συμπτώματα του ασθενούς 
καταγράφονται και η οποία στη συνέχεια 
κατευθύνει τη θεραπεία
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-  Τα χρονικά πλαίσια απέκλειαν τη δυσλειτουργία, αλλά θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν φλεγμονώδη αντίδραση.

-  Ο πόνος κατά την ανάπαυση μπορεί να υποδηλώνει δι-
αταραχή, φλεγμονή, κατάσταση χρόνιου πόνου, σοβαρή 
παθολογία.

• Αναγνώριση προτύπου:
-  Υπήρξε αύξηση του εύρους κίνησης, άρα διαταραχή.
-  Πρότυπο πόνου στο τέλος της τροχιάς, όχι χειρότερα με 

τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όχι προτίμηση κινητικής 
κατεύθυνσης, άρα αρθρική δυσλειτουργία.

-  Προτίμηση κινητικής κατεύθυνσης για την έκταση, άρα δι-
αταραχή.

•  Χρήση του συστήματος κατάταξης: Οι θεραπευτές συμφώνη-
σαν ότι ένα επιγονατιδομηριαίο πρόβλημα ήταν απίθανο να 
καταταχθεί στο σύστημα McKenzie και θα έπρεπε να καταταχθεί 
ως «άλλο».

•  Περιορισμοί στη φόρμα αξιολόγησης: Τα χρονικά πλαίσια δεν 
υποδεικνύουν συσταλτή δυσλειτουργία, παρόλο που με τις 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις φαίνεται εμπλοκή της μυοτενόντιας 
μονάδας. Απαιτείται περαιτέρω εξέταση.

Συζήτηση
Σε αυτή τη μελέτη αξιοπιστίας, τρεις θεραπευτές εκπαιδευμένοι 

στη Μέθοδο McKenzie, κατέταξαν 11 ασθενείς σύμφωνα με τα 
στοιχεία από τις φόρμες αξιολόγησής τους και είχαν ένα «καλό» 
επίπεδο συμφωνίας (Altman 1991), με Kappa 0.70. Μεταξύ 
των τριών θεραπευτών, εκείνος με την υψηλότερη εκπαίδευση, 
ο οποίος ήταν Διπλωματούχος στη ΜΔΘ, είχε «πολύ καλή» 
αξιοπιστία με Kappa 0.86 σε σύγκριση με το “gold standard” 
και σε σύγκριση με τους θεραπευτές με την ελάχιστη κλινική 
επάρκεια, οι οποίοι είχαν «μέτρια» επίπεδα συμφωνίας και 
Κappa 0.55 και 0.57.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή είναι η πρώτη μελέτη αξι-
οπιστίας του συστήματος McKenzie για την εξέταση και κατάταξη 
των προβλημάτων των άκρων. Στο παρελθόν έχουν διεξαχθεί 
μελέτες αξιοπιστίας σε ασθενείς με οσφυαλγία και αυχεναλγία 
(Kilby et al 1990, Riddle και Rothstein 1993, Kilpikoski et al 2002, 
Razmjou et al 2000, Clare et al 2004, 2005). Οι μελέτες αυτές 
βρήκαν, γενικά, «καλά» και «πολύ καλά» επίπεδα συμφωνίας, 
εκτός των περιπτώσεων όπου οι θεραπευτές είχαν ελάχιστη ή 
καθόλου εκπαίδευση στη Μέθοδο McKenzie (Kilby et al 1990, 
Riddle και Rothstein 1993) και όπου οι τιμές Kappa έδειξαν 
«ελάχιστη» συμφωνία. Στο παρελθόν, μόνο άλλη μία μελέτη 
έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία από 25 αυχενικές και 25 οσφυϊκές 
φόρμες αξιολόγησης για να εξετάσει την αξιοπιστία του συστήματος 
κατάταξης McKenzie (Clare et al 2004). Στη μελέτη αυτή οι τιμές 
Kappa ήταν 0.56 και 0.68 για τα σύνδρομα και τις υποομάδες. 
Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει ότι το σύστημα κατάταξης έχει 
παρόμοια επίπεδα αξιοπιστίας όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με 
προβλήματα των άκρων και ακόμη καλύτερα όταν εφαρμόζεται 

από θεραπευτές με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτή η τελευταία 
παρατήρηση, ότι δηλαδή οι καλύτερα εκπαιδευμένοι θεραπευτές 
θα έχουν καλύτερα επίπεδα αξιοπιστίας, δεν έχει εξεταστεί επίσημα, 
αλλά συμπεραίνεται συγκρίνοντας τα στοιχεία από την Kilpikoski 
et al (2002), Razmjou et al (2000) και Clare et al (2004, 2005) 
με εκείνα των Riddle και Rothstein (1993). 

Ο κλινικός συλλογισμός, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη λήψη 
των αποφάσεων των θεραπευτών, περιλάμβανε θεωρητική γνώση, 
αναγνώριση προτύπων και κατανόηση της παρουσίας ή όχι των 
ορισμών κατάταξης. Επίσης περιλάμβανε την αναγνώριση των 
δυσκολιών και περιορισμών στη λήψη απόφασης κατάταξης με 
βάση κλινικά περιστατικά, τα οποία ήταν καταγεγραμμένα μόνο 
στη φόρμα (και δεν ήταν πραγματικοί ασθενείς μπροστά τους). 
Οι διαδικασίες κλινικού συλλογισμού έχουν μελετηθεί ευρέως 
(Jones και Rivett 2004), αλλά η διαδικασία για το πώς οι θερα-
πευτές λαμβάνουν τις αποφάσεις κατάταξης των ασθενών δεν 
έχει μελετηθεί στο παρελθόν.

Η έλλειψη αλληλεπίδρασης με τον ασθενή, η οποία είναι δεδο-
μένη όταν χρησιμοποιούνται μόνο φόρμες αξιολόγησης κλινικών 
περιστατικών και όχι οι ίδιοι οι ασθενείς, μπορεί να μείωσε το 
επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των θεραπευτών, οι οποίοι δεν είχαν 
το πλήθος των πληροφοριών το οποίο η διαπροσωπική αλληλε-
πίδραση παρέχει. Ωστόσο, τα περιστατικά ήταν πραγματικά. Εκτός 
από αυτόν τον περιορισμό, της αλληλεπίδρασης με τον ασθενή, 
η παρούσα μελέτη έχει και άλλους εμφανείς περιορισμούς. 

Ο αριθμός των θεραπευτών και των περιστατικών (φόρμες 
αξιολόγησης) ήταν μικρός. Οι λειτουργικοί ορισμοί δεν ήταν προ-
καθορισμένοι για τη μελέτη, ήταν όμως διαθέσιμοι (McKenzie και 
May 2000, 2003) και γνωστοί στους συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, 
αυτά τα αποτελέσματα δε μπορούν να γενικευθούν σε άλλους 
θεραπευτές, οι οποίοι δεν έχουν το επίπεδο εκπαίδευσης των 
συγκεκριμένων κλινικών.  Αυτή η πιλοτική μελέτη υποδεικνύει 
ότι η κατά McKenzie διαδικάσια εξέτασης και κατάταξης των 
παθήσεων των άκρων έχει καλή αξιοπιστία, όταν χρησιμοποιείται 
από εκπαιδευμένους θεραπευτές και για αυτό το λόγο πληρεί 
ένα από τα στοιχεία της κλινικής χρησιμότητας, το οποίο είναι 
αναγκαίο σε οποιοδήποτε σύστημα κατάταξης. Περαιτέρω έρευνα 
χρειάζεται για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος και 
προτείνεται εφόσον μια μελέτη χρησιμοποιήσει ξανά στοιχεία 
από φόρμες αξιολόγησης, οι θεραπευτές που θα συμμετάσχουν 
να είναι περισσότεροι. Η εναλλακτική πρόταση είναι μια μελέτη 
αξιοπιστίας με πραγματικούς ασθενείς και οι οποίοι θα έχουν 
χωριστεί σε κατηγορίες, όπως π.χ. παθήσεις της άρθρωσης του 
ώμου ή του γόνατος.

Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη, με τρεις εκπαιδευμένους στη 
Μέθοδο McKenzie θεραπευτές, έδειξε καλά επίπεδα αξιοπιστίας 
(Κappa 0.7), όταν αυτοί κατέταξαν 11 ασθενείς με βάση τα στοιχεία 
τους από τις περιφερειακές φόρμες αξιολόγησης.
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