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Nόσος Πάρκινσον και Οδήγηση 

 Ερευνητικά στοιχεία από οδήγηση σε 
δρόμο και από οδήγηση σε 
προσομοιωτή υποστηρίζουν την 
ύπαρξη αυξημένου αριθμού οδηγικών 
λαθών και μειωμένη οδηγική 
επάρκεια σε οδηγούς με ΝΠ 

 Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων 
σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία 

 Νευροψυχολογικές δοκιμασίες που 
αξιολογούν την οπτικοχωρική και 
επιτελική λειτουργία εμφανίζουν 
ικανοποιητική προβλεπτική αξία για 
την οδηγική ικανότητα σε οδηγούς με 
ΝΠ 

   

 Η UPDRS motor στην φάση «ΟΝ» δεν 
έχει σταθερή συσχέτιση , βάσει 
βιβλιογραφίας, με την οδηγική 
επίδοση ασθενών με ΝΠ 
 

Στόχος μελέτης:  Η διερεύνηση της 
χρησιμότητας διάφορων σύντομων 
κινητικών δοκιμασιών στην πρόβλεψη 
της οδηγικής συμπεριφοράς ασθενών  
με ΝΠ 

 



Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες: 
 12 ασθενείς με ΝΠ  

 (Ηλικία: M.Ο=63.75 ±10.50) 

 12 φυσιολογικά άτομα  
(Ηλικία: M.Ο=63.50 ±10.43) 

 Όλοι οι ασθενείς με ΝΠ ήταν σε 
φάση ON. 

 

 
 

Κινητικές δοκιμασίες: 

1) UPDRS-Motor 
2) Δοκιμασία βάδισης στα 6 μέτρα 

(Rapid paced walk)  
3) Δοκιμασία βάδισης σε ευθεία 

γραμμή (Tandem Walking-TW) 
4) TW με ταυτόχρονη αντίστροφη 

αρίθμηση - TWRC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δείκτες οδηγικής συμπεριφοράς 
(Προσομοιωτής οδήγησης):  
Μέση ταχύτητα του οχήματος , Διακύμανση της 
ταχύτητας, Διακύμανση της απόστασης από 
προπορευόμενο όχημα, Διακύμανση θέσης 
τιμονιού, Αιφνίδια πέδηση, Παραβίαση του 
ορίου ταχύτητας  

Κριτήρια ένταξης στην μελέτη: 

1. Έγκυρο δίπλωμα οδήγησης  

2.  Ενεργοί οδηγοί 

3. CDR ≤ 0.5  

4. Κλίμακα Hoehn & Yahr ≤ 3 



Αποτελέσματα  
Συσχετίσεις ανάμεσα σε Κινητικές Δοκιμασίες και Οδήγηση 

RAPID PACED WALK 
  Control group/Ασθενείς με ΝΠ: 
 Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις 
 
TANDEM WALKING   
Control group 
 Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις 
Ασθενείς με ΝΠ:  
Μέση Ταχύτητα* (r=-.72, p=.008),  
Διακύμανση Ταχύτητας* (r=-.72, p=.008),  
Διακύμανση Απόστασης* (r=.59, p=.045),  
Διακύμανση Θέσης Τιμονιού* (r=-.60, 

p=.041),  
Αιφνίδια Πεδήση* (r=-.61, p=.037),  
Παράβαση Ορίου Ταχύτητας* (r=-.64, 

p=.025).  
 

 

 

TANDEM WALKING WITH RNC 
Control group:  
 Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις  
 
Ασθενείς με ΝΠ:  
Διακύμανση Ταχύτητας (r=-.60, p=.039) 

  Αιφνίδια Πεδήση(r=-.57, p=.050) 

 
UPDRS-ΙΙΙ (motor) 
Ασθενείς με ΝΠ:  
 Διακύμανση Ταχύτητας (r=-.65, p=.023) 
 Διακύμανση Θέσης Τιμονιού(r=-.73, p=.008) 

 
Η στατιστική σημαντικότητα διατηρήθηκε έπειτα από 
τον έλεγχο των ομάδων ως προς το γενικό νοητικό 
επίπεδο (ΜΜΣΕ) 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται ότι η δοκιμασία του Τandem Walking (TW) 
αποτελεί χρήσιμο δείκτη για την πρόβλεψη της οδηγικής ικανότητας σε ασθενείς 
με ΝΠ 

 Όσον αφορά την ομάδα ελέγχου, η δοκιμασία  TW δεν φάνηκε να έχει την ίδια 
προβλεπτική αξία 

 Η δοκιμασία TW σε σχέση με την εκτίμηση της κινητικότητας βάσει UPDRS-motor  
έχει καλύτερη προβλεπτική αξία για την οδηγική συμπεριφορά ασθενών με ΝΠ 

 Βάσει βιβλιογραφίας  πρόκειται για την πρώτη μελέτη στην οποία χρησιμοποείται 
η δοκιμασία “Tandem Walking” για το σκοπό αυτό.  
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