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Δηζαγσγή: 

oΝόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ θαη νδήγεζε

oΈξεπλα κε πξνζνκνησηέο

oΜλήκε εξγαζίαο

oθνπόο ηεο έξεπλαο

Μέζνδνο έξεπλαο

oπκκεηέρνληεο

oρεδηαζκόο ηνπ πεηξάκαηνο

Αλάιπζε δεδνκέλσλ

πκπεξάζκαηα

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο

Μειινληηθή έξεπλα
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Δομή ηηρ παποςζίαζηρ



 Η ηθαλόηεηα νδήγεζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ εμαζζέλεζε δηαθόξσλ

θηλεηηθώλ, νπηηθώλ, αληηιεπηηθώλ θαη γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ιόγσ θαλνληθήο

γήξαλζεο, ή λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ (λόζνο ηνπ Parkinson, λόζνο

Alzheimer) πνπ είλαη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο κεηαμύ ησλ ειηθησκέλσλ

αηόκσλ.

 Η ειηθία θαη ε ηαηξηθή δηάγλσζε δελ έρνπλ επαξθή αμηνπηζηία γηα ηελ

πξόβιεςε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδεγώλ θαη ησλ αηπρεκάησλ ηνπο.

 Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ζε αζζελείο

κε PD ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε γλσζηηθά ειιείκκαηα.

Οδήγηζη και νόζος ηοσ Πάρκινζον
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• Καηαλόεζε ησλ ιαζώλ ζηελ νδήγεζε θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε ην είδνο θαη

ηνλ βαζκό ηεο ιεηηνπξγηθήο εμαζζέλεζεο, θαη δηάθξηζε ησλ αηόκσλ κε

λεπξνεθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο (Parkinson’s/Alzheimer disease) από ηα

άηνκα ρσξίο λεπξνινγηθέο παζήζεηο.

• Η ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νδήγεζεο κπνξεί λα “απνδνκεζεί” ζε

κεκνλσκέλεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή

νδήγεζε.
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Έπεςνα με πποζομοιυηέρ



Ο νδεγόο ζπκάηαη θαη εθαξκόδεη νδεγίεο πινήγεζεο θαη θαλόλεο θπθινθνξίαο, 

ελώ ηαπηόρξνλα αληαπνθξίλεηαη  ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη 

ζηελ πξόβιεςε θαη ζηελ πξόιεςε ησλ ζπγθξνύζεσλ.

Δίλαη  ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηεο ζύγρπζεο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αηύρεκα.

Οη νδεγνί κε πξνβιήκαηα κλήκεο εξγαζίαο είλαη  πηζαλό λα ραζνύλ, ή λα κελ 

αληαπνθξηζνύλ ζσζηά ζε αζπλήζεηο ή απξόζκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ 

θπθινθνξία. 

Η εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο είλαη έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο πξόγλσζεο 

ησλ αηπρεκάησλ κε ππαηηηόηεηα.

4

Μνήμη επγαζίαρ (Working memory)



 Η λόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ ζπλδέεηαη κε πξνβιήκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο

ιεηηνπξγίεο

• η λήτη αποθάζευν

• η αναζηολή (έλεγσορ ηυν παποπμήζευν)

• η  κπίζη 

• ο ππογπαμμαηιζμόρ ηυν ενεπγειών 

• η εναλλαγή μεηαξύ αςηομαηοποιημένυν και  ελεγσόμενυν ενεπγειών οδήγηζηρ

 Δθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο αιιειεπηδξνύλ κε ηε κλήκε εξγαζίαο θαη κε ηελ

πξνζνρή, πνπ θαηεπζύλεηαη κε βάζε ηα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο εξγαζίαο.

 Η ζρέζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ηεο νδήγεζεο ζε αζζελείο κε λόζν ηνπ

Πάξθηλζνλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθώο.
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Μνήμη επγαζίαρ (Working memory) και νόζορ ηος Πάπκινζον (PD) 



Σκοπόρ

Να δηεξεπλεζεί εάλ νη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο επεξεάδνπλ

δηαθνξεηηθά νδεγνύο κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ έλαληη κηαο νκάδαο νδεγώλ ρσξίο

δηαγλσζκέλεο λεπξνινγηθέο παζήζεηο ίδηαο ειηθίαο ζηελ ηθαλόηεηα αλάθιεζεο κελύκαηνο

ζε πηλαθίδα ζήκαλζεο
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Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος 

ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ



 “DriverBrain” - ΑΡΙΣΔΙΑ

Δπηδόζεηο νδεγώλ κε εγθεθαιηθέο παζήζεηο ζε κε

αλακελόκελα ζπκβάληα

 “Distract” - ΘΑΛΗ

Γηεξεύλεζε αηηίσλ θαη επηπηώζεσλ ηεο απόζπαζεο

πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή

νδήγεζεο

 Γηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα 

• ΔΜΠ, Σνκέαο Μεηαθνξώλ θαη πγθνηλσληαθήο 

Τπνδνκήο, 

• ΔΚΠΑ, Σκήκα Νεπξνινγίαο, Ψπρηαηξηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο &Σκήκα Ψπρνινγίαο 7

“Distract”/ “DriverBrain” 



 άδεηα νδήγεζεο ζε ηζρύ θαη εκπεηξία νδήγεζεο > 3 ρξόληα,

 νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο: 2.500 ρηιηόκεηξα, ηνπιάρηζηνλ

κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ηνπιάρηζηνλ 10 km / εβδνκάδα

 θιηληθή εθηίκεζε ηεο άλνηαο CDR score <2,

Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ:

Ψύρσζε, ζεκαληηθή θηλεηηθή δηαηαξαρή, δάιε ή λαπηία θαηά ηελ νδήγεζε,

εγθπκνζύλε, αιθννιηζκόο, εμάξηεζε από νπζίεο, ζεκαληηθή δηαηαξαρή ηεο

όξαζεο, νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο εθηόο ησλ

παζήζεσλ πνπ δηεξεπλώληαη: λόζνο Alzheimer, Parkinson’s, Ήπηα Ννεηηθή

Γηαηαξαρή (MCI).

Κπιηήπια πος ππέπει να πληπούνηαι για ηη ζςμμεηοσή ζηην 

έπεςνα “Distract”/ “DriverBrain” 
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• FOERST Driving Simulator FPF (¼ cab)
 3 νζόλεο LCD screens (40’’, 1920x1080pixels)

 Οπηηθό πεδίν170 βαζκώλ

• Συμμετέχοντες
 Οκάδα PD ήπηαο έσο κέηξηαο ζνβαξόηεηαο: 10 νδεγνί, 62.2(±8.4), άλδξεο

 Οκάδα ειέγρνπ: 10 νδεγνί, 57.6( ± 5.1), 7 άλδξεο

 Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά:

ειηθία, εκπεηξία, ζπρλόηεηα νδήγεζεο, αξηζκόο αηπρεκάησλ ηα ηειεπηαία

δύν ρξόληα
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Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος 

ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ



ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

Frontal Assessment Battery ▪ επηηειηθέο-εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Hopkins Verbal Learning Test ▪ άκεζε αλάθιεζε ιεθηηθνύ πιηθνύ

Spatial Addition Test ▪ ελεξγόο κλήκε (κλήκε εξγαζίαο), 

Symbol Digit Modalities Test ▪ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ

Useful Field of View Subtest 3 ▪ επηιεθηηθή πξνζνρή

Η νκάδα PD έρεη δπζθνιίεο ζε: κλήκε γεγνλόησλ, πξνζνρή, εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη κλήκε εξγαζίαο.
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Νεςποτςσολογικέρ δοκιμαζίερ 
Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ



Μέηπηζη ηηρ επίδπαζηρ ζηην ανάκληζη μηνύμαηορ ζε

πινακίδα ζήμανζηρ ηυν διαθοπεηικών απαιηήζευν

οδήγηζηρ πος μεζολαβούν μεηαξύ ηηρ παποςζίαζηρ και

ηηρ ανάκληζήρ ηος από ηοςρ οδηγούρ με PD και ηοςρ

οδηγούρ ηηρ ομάδαρ ελέγσος.

Σσεδιαζμόρ ηος πειπάμαηορ
Τομέαρ Μεηαθοπών και Σςγκοινυνιακήρ Υποδομήρ ΕΜΠ
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 3 δνθηκαζίεο, ~2min /δνθηκαζία

 1 κήλπκα αλά δνθηκαζία 3 μηνύμαηα

 Σν ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηελ 

αλάθιεζε ηνπ κελύκαηνο 100sec

 Σα κελύκαηα εκθαλίδνληαλ πξηλ από θάζε δνθηκαζία γηα έλα 

ζηαζεξό ρξνληθό δηάζηεκα: ~ 8 sec

Σσεδιαζμόρ ηος πειπάμαηορ
Τομέαρ Μεηαθοπών και Σςγκοινυνιακήρ Υποδομήρ ΕΜΠ
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Μήνςμα: 3 κέξε

 ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο

 απόζηαζε

 ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη

• αλάθιεζε ηνπ κελύκαηνο ζην ηέινο θάζε 

δνθηκαζίαο

• βαζκνινγία 0 έσο 3

Σσεδιαζμόρ ηος πειπάμαηορ 
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 Οδήγεζε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο, αζθαιείο απνζηάζεηο

από ηα άιια νρήκαηα.

 ηαζεξή ηαρύηεηα ζην κέγηζην όξην ηαρύηεηαο.

 Αλ αληηκεηώπηδαλ ζπλζήθεο όπνπ ζα έπξεπε λα κεηώζνπλ ηελ ηαρύηεηα γηα

λα απνθεπρζνύλ νη θίλδπλνη, νδήγεζε κε «ηε κέγηζηε αζθαιή ηαρύηεηα γηα

ηηο ζπλζήθεο".

 Πξαγκαηνπνίεζε αιιαγήο ισξίδαο εάν ζην πξνπνξεπόκελν όρεκα

ελεξγνπνηεζνύλ ηα θώηα πέδεζεο κεηά από αιιαγή ισξίδαο θπθινθνξίαο.

 Αλάγλσζε πηλαθίδαο (κελύκαηνο).

Σσεδιαζμόρ ηος πειπάμαηορ 

Οδηγίερ ζηος ζςμμεηέσονηερ 
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Γνθηκαζία TC1- Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 1

• ραξαθηεξίδεηαη από απαηηήζεηο γηα ηνλ έλεγσο ηος 

οσήμαηορ, ν νδεγόο αθνινπζεί ηα άιια νρήκαηα

Γνθηκαζία TC2- Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 2

• ν νδεγόο πξαγκαηνπνηεί ελιγμούρ μεηαξύ εμποδίυν 

Γνθηκαζία TC3- Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 3

• ν νδεγόο ππέπει να αποθαζίζει για ηην αλλαγή 

λυπίδαρ αληαπνθξηλόκελνο ζε έλα ζςγκεκπιμένο  

επέθιζμα: ελεξγνπνίεζε ησλ θώησλ πέδεζεο ηνπ 

πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο

Σσεδιαζμόρ ηος πειπάμαηορ

Δοκιμαζίερ 
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• μέζη ηατύηηηα ζηις ηρεις δοκιμαζίες

 Δπαιήζεπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ νδήγεζεο ζηηο 3

δνθηκαζίεο.

• ανάκληζη μηνύμαηος (recall scores)

 Δθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ζηελ αλάθιεζε ηνπ κελύκαηνο ηηρ ζςμμεηοσήρ ζε

ομάδα (νκάδα PD/ νκάδα ειέγρνπ) θαη ηνπ επιπέδος απαιηήζευν ηος έπγος

οδήγηζηρ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ κελύκαηνο θαη

ηεο αλάθιεζήο ηνπ.

Σσέζη μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και νόζος ηος Πάπκινζον

Ανάλςζη δεδομένυν
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Αμθίδρομη μικηή ανάλσζη διαζποράς- Μέζη ηατύηηηα 
(two-way mixed ANOVA)
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Απαηηήζεηο έξγνπ νδήγεζεο

Οκάδα ειέγρνπ PD

• oη νδεγνί κε PD έρνπλ ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο νδεγνύο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ (F (1. 18) = 9.07, p = 0.008)

• νη δηαθνξέο ζηελ ηαρύηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (F (1.32, 36 ) = 57.22, p <0.001)

ηο επίπεδο απαιηήζευν μεηαβάλλεηαι

• ε κέζε ηαρύηεηα ζην επίπεδν απαηηήζεσλ 1 ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή από όηη ηελ 

ηαρύηεηα ζην επίπεδα 2 θαη ζην επίπεδν 3 (p <0.001)



Πολσφνσμική παλινδρόμηζη –πρόβλευη ανάκληζης μηνύμαηος

Παπάμεηπορ

(Parameter)
B Std. Error

95% CI for Exp(B) Hypothesis Test

Exp(B) Lower Upper

Wald Chi-

Square df Sig.

Καηώθιην
(Threshold)

Αλάθιεζε(score) =0 -1.93 0.94 0.14 0.02 0.91 4.26 1.00 0.04

Αλάθιεζε(score)≤1 -1.00 0.70 0.37 0.09 1.45 2.04 1.00 0.15
Αλάθιεζε(score)≤2 0.31 0.57 1.36 0.44 4.18 0.29 1.00 0.59

Οκάδα ειέγρνπ 0.53 0.68 1.70 0.45 6.41 0.61 1.00 0.43

Οκάδα PD 0

TC1-Δπίπεδν απαηηήζεσλ1 0.72 0.48 2.05 0.79 5.29 2.19 1.00 0.14
TC2-Δπίπεδν απαηηήζεσλ2 0.89 0.42 2.44 1.07 5.60 4.46 1.00 0.03

TC3-Δπίπεδν απαηηήζεσλ3 0

Γεληθεπκέλε εθηηκεηηθή εμίζσζε (Generalized Estimating Equations)

• νη νδεγνί ρσξίο λεπξνινγηθέο παζήζεηο ήηαλ πην πηζαλό λα έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηνπο 

νδεγνύο κε PD (κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε)

• νη επηδόζεηο ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο ήηαλ πην πηζαλό λα είλαη πςειόηεξε ζηε δνθηκαζίαTC1 

ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία TC3 (κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε)

• ε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε ηνπ κελύκαηνο ήηαλ πην πηζαλό λα είλαη πςειόηεξε ζηε δνθηκαζία 

TC2 ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζίαTC3 (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε)
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• Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο ήηαλ

πην πηζαλό λα κεησζεί κε ηελ αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ νδήγεζεο.

• Η δηαθνξά απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, όηαλ ε κεηαβνιή ησλ

απαηηήζεσλ ζπλδέζεθε κε γλσζηηθό έξγν (απόθαζε, πξαγκαηνπνίεζε

ειηγκνύ αιιαγήο ισξίδσλ).

• Οη ειηθησκέλνη νδεγνί κπνξεί λα έρνπλ πξόβιεκα όηαλ παξνπζηάδνληαη

νέερ πληποθοπίερ (VMS, in-car visual display) πνπ ζα πξέπεη λα

ζπγθξαηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηά από θάπνην ρξνληθό

δηάζηεκα νδήγεζεο, όζν νη απαηηήζεηο νδήγεζεο απμάλνληαη (πνιύπινθε

ράξαμε, ζπρλέο απνθάζεηο, πξνζαξκνγή ζε λέεο ζπλζήθεο).

Σσέζη μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και νόζος ηος Πάπκινζον

Σςμπεπάζμαηα
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• Οη νδεγνί κε PD ήηαλ πην πηζαλό λα έρνπλ κεησκέλε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε

κελύκαηνο ζε ζρέζε κε νδεγνύο ρσξίο παζήζεηο κε παξόκνηα δεκνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά.

• Η απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κηθξό

δείγκα.

• Γελ δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ε εκπεηξία 

νδήγεζεο θαη ην επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ νδεγώλ  ζηελ 

επίδνζε ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο. 

• ύλδξνκν πξνζαξκνγήο ζηνλ πξνζνκνησηή ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο.
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• Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ θαη ησλ  

κεηαβαιιόκελσλ απαηηήζεσλ ησλ νδηθώλ ζπλζεθώλ, θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο ζηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

• Θα ήηαλ ζεκαληηθό λα εμεηαζζεί εάλ ε δνθηκαζία κλήκεο 

εξγαζίαο κπνξεί λα δηαθξίλεη απηνύο πνπ νδεγνύλ κε αζθάιεηα 

από ηνπο νδεγνύο πνπ δελ έρνπλ αζθαιείο επηδόζεηο ζε 

πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 

• Η πξνζνκνίσζε νδήγεζεο ζε ζπλδπαζκό κε δνθηκαζίεο 

θπζηθώλ-ζσκαηηθώλ, νπηηθώλ θαη γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ, 

κπνξεί λα είλαη κέξνο ελόο πνιπεπίπεδνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. 
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Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και 

ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

νθία Βαξδάθε, Γηώξγνο Γηαλλήο, Κώζηαο Αλησλίνπ, Γεκνζζέλεο Παύινπ

Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν

Ίσλ Μπεξάηεο, Νηθόιανο Αλδξνλάο, σθξάηεο Παπαγεσξγίνπ

Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

Σνκέαο Μεηαθνξώλ & πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο


