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Το σύστημα McKenzie, Μηχανικής 
Διάγνωσης και Θεραπείας (ΜΔΘ), 
περιγράφτηκε πρώτη φορά το 1981 

σχετικά με την κατάταξη και αντιμετώπι-
ση του οσφυϊκού πόνου1. Το σύστημα 
χρησιμοποιεί κατατάξεις σε μη-ειδικά 
μηχανικά σύνδρομα, τα οποία προκύ-
πτουν από μια αξιολόγηση που χρησιμο-
ποιεί επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα ελέγχονται τα συμπτώματα. 
Τα ευρήματα του ιστορικού και της φυ-
σικής εξέτασης καταγράφονται σε μια 
τυποποιημένη κατά McKenzie φόρμα 
αξιολόγησης, η οποία δημιουργήθηκε 
για αυτό το σκοπό και η οποία κατά 
την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί 
μεταβολές. Κάθε σύνδρομο απαιτεί δι-
αφορετική προσέγγιση στην αντιμετώ-
πισή του. Ένας αριθμός συστηματικών 
ανασκοπήσεων, που σχετίζονται με τη 
ΜΔΘ για την οσφυαλγία, παρέχουν κα-
τάλληλες επιστημονικές αποδείξεις που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 
της ΜΔΘ στην οσφυαλγία, από την οξεία 
μέχρι και τη χρόνια φάση2-7, την προ-
γνωστική εγκυρότητα της επικέντρωσης 
που είναι κύριο χαρακτηριστικό του συ-
στήματος8 και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία 
της ΜΔΘ αξιολόγησης σε σύγκριση με 
άλλες μεθόδους9.

Η εφαρμογή του συστήματος στις πε-
ριφερικές αρθρώσεις, σε αντίθεση με τα 
μυοσκελετικά σπονδυλικά συμπτώματα, 
δημοσιεύτηκε πιο πρόσφατα10. Μια φόρμα 
αξιολόγησης McKenzie δημιουργήθηκε και 
για την αξιολόγηση των προβλημάτων των 
περιφερικών αρθρώσεων, η οποία είναι 
κοινή για όλες τις περιφερικές παθήσεις.

Τα μηχανικά σύνδρομα είναι μη-ειδικά και 
δεν έχουν σκοπό να αποδώσουν ειδικές 
παθολογικές «ετικέτες» στα συμπτώματα 
του μυοσκελετικού συστήματος10,11. Στις 
παθήσεις των περιφερικών αρθρώσεων, 
τα σύνδρομα είναι:
•  Διαταραχή, η οποία αναγνωρίζεται με την 

κατάργηση ή μείωση των συμπτωμάτων 
και/ή αύξηση του περιορισμένου εύρους 
κίνησης ως αντίδραση σε επαναλαμβανό-
μενες κινήσεις.

•  Αρθρική δυσλειτουργία, η οποία ανα-
γνωρίζεται από διακοπτόμενο πόνο που 
παράγεται με συνέπεια στην τελική τροχιά 
κίνησης η οποία παρουσιάζει περιορισμό, 
χωρίς γρήγορες αλλαγές στα συμπτώματα 
ή το εύρος κίνησης.

•  Συσταλτή δυσλειτουργία, η οποία ανα-
γνωρίζεται από διακοπτόμενο πόνο που 
παράγεται με συνέπεια κατά τη φόρτιση 
της μυοτενόντιας μονάδας, όπως π.χ. με 
μία ισομετρική σύσπαση με αντίσταση.

•  Σύνδρομο στάσεως, το οποίο παράγεται 
μόνο με παρατεταμένη φόρτιση, η οποία 
όταν αποφευχθεί, τα υπόλοιπα στοιχεία της 
φυσικής εξέτασης είναι φυσιολογικά.

•  «Άλλο»: αναφέρεται στην αποτυχία κα-
τάταξης σε ένα από τα παραπάνω μη-
χανικά σύνδρομα και θεωρείται ως μη 

μηχανική κατάσταση, όπως πρόσφατος 
τραυματισμός, μετεγχειρητική κατάσταση, 
ή κατάσταση χρόνιου πόνου.
Παρόλο που υπάρχει σημαντικός όγκος 

επιστημονικής βιβλιογραφίας που παρέχει 
πληροφορίες για τη χρήση του συστήμα-
τος McKenzie στην κατάταξη και αντιμε-
τώπιση σπονδυλικών, κυρίως οσφυϊκών, 
παθήσεων2-9, υπάρχει περιορισμένος ό-
γκος επιστημονικής βιβλιογραφίας για τη 
χρήση του με μυοσκελετικά προβλήματα 
των περιφερικών αρθρώσεων. Δύο μελέτες 
περιστατικών έχουν δημοσιευθεί, μια για 
σύνδρομο διαταραχής του ώμου και μια 
για σύνδρομο συσταλτής δυσλειτουργίας 
του ώμου12,13. Σε έναν έλεγχο θεραπευτών 
εκπαιδευμένων στη μέθοδο McKenzie, το 
σύστημα κατάταξης έχει επιδείξει λογική 
κλινική χρησιμότητα με το 69% από 242 
ασθενείς με προβλήματα των αρθρώσεων, 
να κατατάσσονται στα μηχανικά σύνδρομα14. 
Μια πιλοτική μελέτη, με μικρό αριθμό, ε-
ξέτασε την αξιοπιστία, χρησιμοποιώντας 11 
φόρμες ασθενών και 3 θεραπευτές, όπως 
και προτείνεται και στην παρούσα μελέτη15. 
Η αξιοπιστία για την κατάταξη σε σύνδρομα 
ήταν λογικά καλή (ποσοστό συμφωνίας 
82%, αξία k 0,7).

Η αξιοπιστία εξετάζει το κατά πόσο διά-
φοροι κλινικοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέ-
ρασμα για την κατάσταση ενός ασθενούς. 
Αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό για 
οποιοδήποτε σύστημα κατάταξης και στην 
πραγματικότητα για οποιαδήποτε διαδικασία 
εξέτασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη 
αποφάσεων στην αντιμετώπιση ασθενών. 
Η αξιοπιστία του συστήματος McKenzie 
έχει διερευνηθεί σε ασθενείς με οσφυαλ-
γία και αυχεναλγία και έχουν καταδειχθεί 
λογικά επίπεδα αξιοπιστίας, ανάμεσα σε 
αυτούς που έχουν εμπειρία στη χρήση του 
συστήματος16-20. Αυτές οι έρευνες έχουν 
διεξαχθεί είτε χρησιμοποιώντας 50 και 45 
πραγματικούς ασθενείς, με τον έναν κλινικό 
να εξετάζει και τον άλλο να παρατηρεί18,19, 
ή δύο διαδοχικές εξετάσεις 39 ασθενών16, 
ή 50 κλινικούς να αξιολογούν 50 φόρμες 
αξιολόγησης17, ή 54 κλινικούς να αξιολογούν 

20 βιντεοσκοπημένες εξετάσεις ασθενών20. 
Οι διάφοροι σχεδιασμοί μελέτης έχουν και 
σχετική ισχύ. Η χρήση πραγματικών ασθε-
νών επιτρέπει ευκολότερα την ερμηνεία της 
κλινικής αλληλεπίδρασης από ότι όταν χρη-
σιμοποιούνται φόρμες αξιολόγησης, αλλά 
αυτή η τελευταία μέθοδος εξέτασης αξιοπι-

στίας επιτρέπει την ευκολότερη συμμετοχή 
περισσότερων κλινικών και σε παγκόσμια 
κλίμακα. Ο στόχος της παρούσας μελέτης 
ήταν να διερευνήσει τη μεταξύ των εξεταστών 
αξιοπιστία, έμπειρων στη ΜΔΘ κλινικών, στην 
κατάταξη ασθενών, με βάση πληροφορίες 
από κατά McKenzie φόρμες αξιολόγησης 

Το σύστημα κατάταξης Mckenzie στις περιφερικές αρθρώσεις
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Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία
 των 96 κλινικών που συμμετείχαν*

Μεταβλητή Κατανομή 

Φύλο 60 άνδρες 36 γυναίκες

Ηλικία, μέσος όρος (εύρος) 45,4 (31-61)

Έτη από την αποφοίτηση ως θεραπευτές,
μέσος όρος (εύρος)

17,4 (2-44)

Έτη από τη λήψη του Διπλώματος στη ΜΔΘ,
μέσος όρος (εύρος)

8,2 (1-21)  

Χώρα διαμονής των συμμετεχόντων Ηνωμένο Βασίλειο (9), Δανία (8), 
ΗΠΑ (31), Σουηδία (3), Βραζιλία, 
Αυστραλία (4), Γερμανία (4), Νέα 
Ζηλανδία (8), Ιαπωνία (2), Ελλάδα 
(3), Πολωνία (2), Γαλλία, Καναδάς 
(4), Ολλανδία (3), Βέλγιο, Φιλανδία, 
Τσεχία, Ιταλία (4), Ελβετία (2), 
Σουδάν, Αυστρία, Σλοβενία

Ασθενείς με προβλήματα περιφερικών 
αρθρώσεων ως ποσοστό του συνόλου των 
ασθενών

<25% 
25%-50% 
50%-75%

41 
42 
11

Χρήση της ΜΔΘ σε ασθενείς με προβλήματα 
αρθρώσεων

Κάθε φορά
Τις περισσότερες φορές 
Κάποιες φορές

59 
32 
4

Χώρος εργασίας Ιδιωτικά 
Νοσοκομείο 
Γενική κλινική 
Ειδική κλινική 
Κέντρο αποκατάστασης 
Άλλος 

64 
24 
5 
6 
8 
7

Παραπομπές από Ίδιους ασθενείς 
Γενικούς ιατρούς 
Ορθοπεδικούς 
Ρευματολόγους 
Άλλους

47
63 
49 
15 
12

*Απολεσθείσες πληροφορίες=1

Στόχος: Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την αξιοπιστία έμπειρων φυσικοθεραπευτών στην κατάταξη των ασθενών, στα 
κατά McKenzie μηχανικά σύνδρομα, χρησιμοποιώντας φόρμες αξιολόγησης McKenzie περιφερικών αρθρώσεων.
Μέθοδοι: Φόρμες αξιολόγησης πραγματικών ασθενών (Αρ.=25) συλλέχθηκαν κατά την κλινική πρακτική. Όλες οι 
πληροφορίες που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα των ασθενών διαγράφηκαν έτσι ώστε οι φόρμες να είναι ανώνυμες. 
Επίσης, διαγράφηκε και η μηχανική κατάταξη που είχε δοθεί από τον θεράποντα φυσικοθεραπευτή. Οι φόρμες 
αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Οι φόρμες αξιολόγησης και ένα φύλο συμπλήρωσης της κατάταξης, μαζί με τα 
δημογραφικά στοιχεία, στάλθηκαν ηλεκτρονικά στους κατόχους Διπλώματος στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία του 
Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie, παγκοσμίως. Η αποστολή επαναλήφθηκε τρεις φορές για να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό 
απάντησης.
Αποτελέσματα: Από ένα δείγμα 126 θεραπευτών, οι 97 απάντησαν και παρείχαν πληροφορίες για την κατάταξη των 
ασθενών με βάση τις φόρμες αξιολόγησής τους. Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας ήταν 92% και η αξία k ήταν 0,83.
Συμπέρασμα: Η παρούσα ανάλυση αξιοπιστίας, με κατά McKenzie φόρμες αξιολόγησης περιφερικών αρθρώσεων, έδειξε 
καλά επίπεδα αξιοπιστίας μεταξύ των έμπειρων θεραπευτών που συμμετείχαν.

Mια μελέτη αξιοπιστίας xρησιμοποιώντας 
φόρμες αξιολόγησης Mckenzie και έμπειρους κλινικούς
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περιφερικών αρθρώσεων, χρησιμοποιώντας 
ένα μεγάλο αριθμό από τέτοιες φόρμες και 
ένα μεγάλο αριθμό θεραπευτών.

Μέθοδοι
Φόρμες αξιολόγησης ασθενών

Οι φόρμες αξιολόγησης (αρ.=25) συλλέ-
χθηκαν από διαδοχικούς ασθενείς, οι οποίοι 
παρουσιάστηκαν για φυσικοθεραπεία σε 
μια ιδιωτική κλινική. Οι ασθενείς έδωσαν 
τη συγκατάθεσή τους για την ερευνητική 
χρήση των πληροφοριών τους. Οι φόρμες 
αξιολόγησης των ασθενών αποθηκεύτηκαν 
ηλεκτρονικά έχοντας διαγραφεί η κατάταξή 
τους, σύμφωνα με τη ΜΔΘ, καθώς και όλα 
τα προσωπικά στοιχεία, εκτός της ηλικίας 
και του φύλου.

Θεραπευτές
Οι θεραπευτές που συμμετείχαν ήταν 

όλοι κάτοχοι του Διπλώματος στη ΜΔΘ 
του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie, το 
οποίο είναι ο ανώτατος εκπαιδευτικός τίτ-
λος του Ινστιτούτου. Αυτοί οι θεραπευτές 
είναι έμπειροι κλινικοί, εξοικειωμένοι στη 
ΜΔΘ και δραστηριοποιούνται σε πάνω 
από 20 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, με 
τους θεραπευτές, θα έπρεπε να υπάρχει 
δυνατότητα επαφής, μέσω e-mail, για να 
σώσουν τη συγκατάθεσή τους ως προς 
συμμετοχή στη μελέτη. Συνολικά, υπάρχουν 
303 κάτοχοι Διπλώματος στη ΜΔΘ και 
για τους 186 υπήρξε η δυνατότητα ανεύ-
ρεσης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. 
Ωστόσο, για 25 από αυτά τα e-mail υπήρξε 
αποτυχία λειτουργίας και έτσι λοιπόν το 
πιθανό μας δείγμα ήταν 126 θεραπευτές 
παγκοσμίως.

Διαδικασία 
Μετά από επαφή, στους θεραπευτές στάλ-

θηκαν 25 φόρμες αξιολόγησης και μια 
κόλλα χαρτί για τη λεπτομερή καταγραφή 
της κατάταξης κάθε φόρμας και τα προ-
σωπικά δημογραφικά τους στοιχεία (των 
θεραπευτών). Οι θεραπευτές μπορούσαν 
να επιλέξουν 1 ανάμεσα σε 6 κατατάξεις: 
διαταραχή, αρθρική και συσταλτή δυσλει-
τουργία, στάσεως, άλλο, και σπονδυλική. 
Η τελευταία κατάταξη (σπονδυλική) συ-
μπεριλήφθηκε διότι, μερικές φορές, οι 
ασθενείς παραπέμπονται για «ωμαλγία» 
η οποία στην πραγματικότητα είναι πόνος 
αναφερόμενος από τον αυχένα.

Ανάλυση δεδομένων 
Οι πληροφορίες εισήχθησαν στην εκδο-

χή 15 του SPSS (SPSS Inc, Chicago, III) το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση των 
δεδομένων. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ 
των θεραπευτών αναφέρθηκε ως ποσοστό 
και υπολογίστηκε ο συντελεστής k (το k 
του Fleiss για πολλαπλούς κριτές), o οποίος 
εκφράζει το ποσό με το οποίο η συμφωνία 
ξεπερνά αυτήν που αναμένεται να συμβεί 
τυχαία και χρησιμοποιείται για ονομαστικά 
δεδομένα21. Υπολογίστηκαν τα 95% διαστή-
ματα εμπιστοσύνης. 

Ο συντελεστής k έχει μέγιστη τιμή 1,00 για 
απόλυτη συμφωνία, ενώ μια τιμή 0,00 υπο-
δεικνύει συμφωνία όχι καλύτερη από αυτή 
που θα συνέβαινε τυχαία. Υπάρχει κάποια 
«διαμάχη» για το πώς θα πρέπει να ερμη-
νεύεται η αξία k και οι τιμές για κατάλληλη 
«αξιοπιστία» είναι αυθαίρετες και τυχαίες. 
Ωστόσο, υπό όρους κλινικής χρησιμότη-
τας, βοηθά το να οριστούν κάποια όρια για 
«αποδεκτή» αξιοπιστία, παρόλο που τέτοια 
όρια είναι απαραίτητα αυθαίρετα. 

Η ερμηνεία μας για την αξία k ήταν ως εξής: 
λιγότερο του 0,40=φτωχή, 0,41-0,60=μέτρια, 
0,61-0,80=καλή, 0,80-1,00=πολύ καλή22.

Αποτελέσματα
Οι φόρμες αξιολόγησης ήταν 8 διαταραχές, 

5 αρθρικές δυσλειτουργίες, 7 συσταλτές 
δυσλειτουργίες, κανένα σύνδρομο στάσε-
ως, 3 σπονδυλικά προβλήματα που είχαν 
παραπεμφθεί ως προβλήματα ώμου και 2 
άλλα ή μη μηχανικά σύνδρομα. Οι φόρμες 
αξιολόγησης αντιπροσώπευαν μια ποικιλία 
διαφόρων προβλημάτων των περιφερικών 
αρθρώσεων. Συνολικά, 97 θεραπευτές α-
πάντησαν, οι οποίοι ήταν γενικά έμπειροι, 
έχοντας πολλά χρόνια κλινικής πράξης, οι 
περισσότεροι εργάζονταν ιδιωτικά και ήταν 
από διάφορες χώρες. Χρησιμοποιούσαν 
τη ΜΔΘ προσέγγιση σε ασθενείς με προ-
βλήματα των περιφερικών αρθρώσεων «τις 
περισσότερες» ή «όλες τις φορές» (λεπτο-
μέρειες στον Πίνακα 1).

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει με αριθμούς, τις 
ατομικές αποφάσεις των θεραπευτών για τις 
διάφορες φόρμες αξιολόγησης. Συνολικά, 
το επίπεδο συμφωνίας ήταν 92% και η α-
ξία k 0,83 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 
0,68-0,98). Υπήρξε μικρή διαφορά στην 
αξιοπιστία μεταξύ του άνω (k=0,85) και 
κάτω άκρου (k=0,80).

Σχόλιο 
Εκτός από μια μικρή πιλοτική μελέτη15, 

η παρούσα εργασία, είναι η πρώτη που 
εξετάζει την αξιοπιστία στην ικανότητα των 
θεραπευτών να κατατάξουν ασθενείς με 
προβλήματα των περιφερικών αρθρώσε-
ων, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης 
McKenzie10, χρησιμοποιώντας φόρμες αξι-
ολόγησης McKenzie. Βρήκαμε ένα επίπεδο 
«πολύ καλής» αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα 
προκαθορισμένα μας επίπεδα αποδείξεων, 
μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού θεραπευτών 
και στο να κατατάξουν έναν μεγάλο αριθμό 
από φόρμες αξιολόγησης ασθενών. 

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν 
κάποιοι περιορισμοί. Σκοπίμως, χρησιμοποι-
ήσαμε έναν πληθυσμό έμπειρων θεραπευ-
τών για να διερευνήσουμε την ερώτηση της 
έρευνας. Προγενέστερες μελέτες, έδειξαν 
φτωχά επίπεδα αξιοπιστίας σε θεραπευτές 
με περιορισμένη εκπαίδευση στο σύστημα 
McKenzie23,24, ενώ μελέτες που χρησιμοποί-
ησαν πιο έμπειρους θεραπευτές ανέφεραν 
καλύτερες αξίες k16-19. Το γεγονός αυτό μας 
οδήγησε στο να χρησιμοποιήσουμε θε-
ραπευτές Διπλωματούχους στη Μηχανική 
Διάγνωση και Θεραπεία, που είναι το ανώτα-
το επίπεδο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
στη μέθοδο McKenzie. Υπάρχουν μόνο 303 
θεραπευτές στον κόσμο με αυτό το προσόν, 
γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στην εξω-
τερική εγκυρότητα των ευρημάτων μας. Η 
κλινική χρησιμότητα του συστήματος μπορεί 
να προκληθεί εφόσον μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο ένας τόσο μικρός αριθμός 
κλινικών. Ωστόσο, αυτό υποδεικνύει ότι 
υπάρχει πολύ καλή αξιοπιστία ανάμεσα σε 
κλινικούς που έχουν εμπειρία στην προσέγ-
γιση, όπως αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με 
προβλήματα των περιφερικών αρθρώσεων. 
Δεν υποδηλώνει ότι μόνο αυτοί (οι κλινικοί) 
που έχουν αυτό το προσόν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα αξιόπιστα, 
αλλά ότι η εμπειρία είναι απαραίτητη για 
μια λογική αξιοπιστία. Δε μας απάντησαν 
όλοι οι θεραπευτές. Ωστόσο, το ποσοστό 
απάντησης ήταν υψηλό και είναι άγνωστο 
το γιατί κάποιοι δε συμμετείχαν και εάν η 
συμμετοχή τους θα άλλαζε τις αξίες k. 

Μια προηγούμενη μελέτη που χρησιμο-
ποίησε κατά McKenzie φόρμες αξιολόγησης 
σπονδυλικής στήλης, ανέφερε τιμές k της 
τάξεως του 0,56 (διάστημα εμπιστοσύνης 
95%, 0,46-0,66) και 0,68 (διάστημα εμπι-
στοσύνης 95%, 0,67-0,69) για την κατάταξη 
σε σύνδρομα και υπο-σύνδρομα17. Αυτό 
ήταν ελαφρώς λιγότερο από την αξιοπιστία 
που βρέθηκε σε πραγματικές συνθήκες, 

ανάμεσα σε έμπειρους θεραπευτές, όπου 
οι τιμές k ήταν 0,7 (διάστημα εμπιστοσύνης 
95%, 0,5-0,96) και 0,96 (διάστημα εμπιστο-
σύνης 95%, 0,88-1,0)19, 0,6 και 0,7016, και 
0,84 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 0,35-
1,0) και 0,87 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 
0,7-1,0)18. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να 
υποδεικνύουν ότι οι μελέτες αξιοπιστίας με 
βάση φόρμες αξιολόγησης έχουν την τάση 
να παράγουν πιο αδύναμα επίπεδα αξιοπι-
στίας, γεγονός το οποίο έχει νόημα, καθώς 
οι μελέτες με βάση φόρμες αξιολόγησης 
μπορεί να «χάνουν» την πλήρη δυναμική 
μιας πραγματικής κλινικής εξέτασης, με τον 
ασθενή παρόντα. Ωστόσο, υπήρξε μια επι-
κάλυψη κάποιων διαστημάτων εμπιστοσύνης 
95%, το οποίο μπορεί να υποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά στην αξιοπιστία 
μεταξύ των δύο μεθόδων.

Οι φόρμες αξιολόγησης που χρησιμο-
ποιήσαμε συλλέχθηκαν από πραγματικούς 
ασθενείς και δεν εκπονήθηκαν με κανέναν 
τρόπο, αλλά αναπαρήγαγαν τις συντομεύσεις 
και την εμπειρία στην κλινική συλλογιστική 
του θεραπευτή, η οποία σε κάποιες περι-
πτώσεις ήταν μια περιορισμένης έκτασης 
φυσική εξέταση. Το γεγονός αυτό, είχε σαν 
αποτέλεσμα, οι πληροφορίες που εδόθησαν 
να είναι κάποιες φορές φειδωλές. Στην πραγ-
ματικότητα, κάποιοι από τους θεραπευτές 
που συμμετείχαν, παραπονέθηκαν για τις 
περιορισμένες πληροφορίες που ήταν δι-
αθέσιμες στις φόρμες αξιολόγησης. Επίσης, 
υπογράμμισαν, ως εμπόδιο στο συνήθη 
τρόπο κατάταξής τους, την έλλειψη επιπρό-
σθετων πληροφοριών, όπως οι υπερπιέσεις 
και η δια χειρών εξέταση. Παρά το γεγονός 
αυτό, το συνολικό επίπεδο αξιοπιστίας ήταν 
πολύ καλό. Μπορεί να υποδηλωθεί ότι η 
μελέτη απλά επέτρεψε στους συμμετέχοντες 
θεραπευτές να αναγνωρίσουν κάποια προκα-
θορισμένα κριτήρια, που έχουν σχέση με τις 
διάφορες υπο-κατατάξεις, παρά να αξιολο-
γήσει την αναπαραγωγή των ευρημάτων. Εάν 
αυτή ήταν η πραγματικότητα, τότε υπάρχει 
ξεκάθαρα ένα υψηλό επίπεδο συμφωνίας 
στην αναγνώριση αυτών των βασικών κρι-
τηρίων. Ωστόσο, εάν αυτό μεταφράζεται σε 
καλή αξιοπιστία, σε πραγματικές, κλινικές 
συνθήκες απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

Η προηγούμενη πιλοτική μελέτη βρήκε 
αξία k 0,7215. Τόσο εκείνη η μελέτη, και 
ακόμα περισσότερο η παρούσα, παρείχαν 
αξίες k οι οποίες συγκρίνονται καλά με άλ-
λα συστήματα κατάταξης των περιφερικών 
αρθρώσεων και μάλιστα, ακόμα καλύτερα 
από κάποια τα οποία είναι σαφώς αναγνω-
ρισμένα. Για παράδειγμα, στον ώμο, το σύ-
στημα Cyriax, παρήγαγε συνολικές τιμές k 
της τάξεως του 0,3125, 0,4526, 0,8627, ή ένα 
εύρος από 0,61 μέχρι 0,7528. Το σύστημα 
Southampton του άνω άκρου παρήγαγε μια 
μέση τιμή k της τάξεως του 0,6629 ή τιμές 
μεταξύ 0,66 και 1,0030. 

Σε μια προηγούμενη μελέτη, εκπαιδευτές 
της ΜΔΘ παρείχαν την κατάταξή τους για 
15 διαδοχικούς ασθενείς, κατά την απο-
δέσμευσή τους από τη θεραπεία14,31. Οι 
περισσότεροι ήταν ασθενείς με σπονδυλικά 
προβλήματα, αλλά οι 264 ήταν ασθενείς με 
προβλήματα περιφερικών αρθρώσεων και 
από αυτούς το 21% είχαν σύνδρομο διατα-
ραχής, το 21% αρθρικής δυσλειτουργίας, το 
26% συσταλτής δυσλειτουργίας και το 31% 
«άλλο»31. Τα ποσοστά αυτά είναι λογικά 
παρόμοια με τα ποσοστά των 25 ασθενών 
της παρούσας μελέτης: 32%, 20%, 28% και 
20% αντίστοιχα. Εκείνη η μελέτη, αλλά και 
η παρούσα, υποδηλώνουν ότι το σύστημα 
McKenzie, όπως εφαρμόζεται στις παθήσεις 
των περιφερικών αρθρώσεων, έχει αποδεκτή 
κλινική χρησιμότητα, με υψηλά επίπεδα 
επικράτησης των ΜΔΘ κατατάξεων στον 
πληθυσμό και αποδεκτή αξιοπιστία για την 
κλινική πράξη.

Πίνακας 2. Απαντήσεις των 97 θεραπευτών 
στις 25 φόρμες αξιολόγησης (σε αριθμούς)

Φόρμα Διαταραχή ΑΔ ΣΔ Στάσεως Άλλο Σπονδυλική

1  1    96

2 2  92  3  

3 96 1     

4 93    4  

5 4 1 76  16  

6 97      

7      96

8  94 2  1  

9 1 4 72  20  

10 9    88  

11 3 2 88  4  

12 71 9   17  

13 2  7  88  

14 76 5 2  14  

15 97      

16 97      

17 7 7 68  15  

18 1  93  3  

19  93   4  

20 4     93

21 1  85  11  

22 2 93 1  1  

23  96   1  

24 96 1     

25 3 91 3    

ΑΔ = αρθρική δυσλειτουργία, ΣΔ = συσταλτή δυσλειτουργία. 
Τα έντονα γράμματα υποδεικνύουν την αρχική κατάταξη της δεύτερης συγγραφέως (J. R.) 
κατά την κλινική εξέταση.
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Ωστόσο, περαιτέρω ερευνητικά θέματα 
πρέπει να προσεγγιστούν. Όσον αφορά την 
αξιοπιστία, θα ήταν ενδιαφέρον να καθορι-
στεί η σταθερότητα της κατάταξης μεταξύ των 
θεραπευτικών επισκέψεων, καταγράφοντας 
την κατάταξη σε υπο-ομάδες σε πολλαπλά 
χρονικά σημεία. Δεδομένου του ότι προη-
γούμενες έρευνες έχουν υποδείξει φτωχό-
τερη αξιοπιστία σε μελέτες βασισμένες σε 
φόρμες αξιολόγησης, θα ήταν ενδιαφέρον 
να εξεταστεί η αξιοπιστία κάτω από κλινι-
κές συνθήκες. Όπως ήδη σημειώθηκε, η 
παρούσα μελέτη μπορεί να υποστεί κριτική 
για φτωχή εξωτερική εγκυρότητα. Γι’ αυτό 
θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η αξιοπιστία 
των θεραπευτών που είναι εκπαιδευμένοι 
στη μέθοδο, αλλά που δεν είναι κάτοχοι 
Διπλώματος. Επιπλέον, ο στόχος κάθε συ-
στήματος κατάταξης είναι η καθοδήγηση των 
στρατηγικών αντιμετώπισης κατά το βέλτιστο 
τρόπο, αλλά αυτό χρήζει τυχαίων ελεγχό-
μενων δοκιμασιών για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης 
προσέγγισης. Για παράδειγμα, ασθενείς με 
ωμαλγία, οι οποίοι έχουν καταταχθεί σε μια 
από τις ΜΔΘ κατατάξεις, θα μπορούσαν να 
κατανεμηθούν τυχαία στο να λάβουν ΜΔΘ 
ή μια κλασική θεραπευτική προσέγγιση.

Συμπεράσματα
Εξετάσαμε την αξιοπιστία των θεραπευτών 

στην ερμηνεία της κατά McKenzie φόρμας 
αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας 25 τέτοιες 
φόρμες ασθενών και πάνω από 90 θερα-
πευτές. Συνολικά, η αξία k ήταν πολύ καλή, 
υποδεικνύοντας ότι αυτή η προσέγγιση 
μπορεί να έχει καλή κλινική χρησιμότητα.

Πρακτικές εφαρμογές
Η μέθοδος McKenzie, γνωστή για τη χρήση 

της σε ασθενείς με σπονδυλικές παθήσεις, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε α-
σθενείς με προβλήματα των περιφερικών 
αρθρώσεων. 

Η ανάλυση της αξιοπιστίας σε κατά 
McKenzie φόρμες αξιολόγησης των περι-
φερικών αρθρώσεων ήταν πολύ καλή, με 
ποσοστό συμφωνίας 92% και αξία k 0,83.
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