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Πεπίλητη 
Με ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο δηεξεπλήζεθε θαηά πόζνλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο ζηα επίπεδα 

ειέγρνπ θαη ειηγκώλ επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά πγηείο νδεγνύο έλαληη νδεγώλ κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ (PD) ίδηαο 

ειηθίαο ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο αλαγξαθόκελνπ ζε πηλαθίδα ζήκαλζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κηα νκάδα 

νδεγώλ κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ θαη κηα νκάδα νδεγώλ ρσξίο δηάγλσζε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, ειηθίαο 

κεηαμύ 50 θαη 70 εηώλ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη νδεγνί ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ πην πηζαλό λα έρνπλ 

θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηνπο νδεγνύο κε PD ζε δνθηκαζία αλάθιεζεο πιεξνθνξηώλ (κελύκαηνο) από πηλαθίδα 

ζήκαλζεο, αιιά ε ηάζε απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, αλεμάξηεηα από ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

αλήθαλ, νη επηδόζεηο ησλ νδεγώλ δηέθεξαλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη ελζαξξπληηθά ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο γηα 

ηνλ εληνπηζκό δηαθνξώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαηξηθέο παζήζεηο.  
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Abstract 
With the use of a driving simulator we explored whether varying levels of operational and tactical driving task 

demand would differentially affect healthy drivers versus age matched drivers with Parkinson’s disease (PD) in 

their message recall. Two groups of drivers aged between 50 and 70 years participated in the comprising a group 

of drivers diagnosed with Parkinson’s disease and a control group of drivers with no pathological conditions. 

Results suggest that drivers of the control group were more likely to perform better than PD drivers in a sign 

recall task, but this trend was not statistically significant; also, subjects’ performance differed according to 

varying levels of task demand. Although the conclusions drawn from this study are preliminary, the evidence 

presented here is encouraging with regard to the use of a driving simulator to identify performance differences 

related to medical conditions.  
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1.Δηζαγωγή  
 

Η ηθαλόηεηα νδήγεζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ εμαζζέλεζε δηαθόξσλ θηλεηηθώλ, 

νπηηθώλ, αληηιεπηηθώλ θαη γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαλνληθή γήξαλζε 

ή πξνθαινύληαη από λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο όπσο ην εγθεθαιηθό επεηζόδην, ε λόζνο ηνπ 

Πάξθηλζνλ, ε λόζνο ηνπ Alzheimer, θαη ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, νη νπνίεο είλαη 

πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο κεηαμύ ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ (Akinwuntan, 2012). Δίλαη 

επξέσο απνδεθηό όηη ε ειηθία θαη ε ηαηξηθή δηάγλσζε δελ έρνπλ επαξθή αμηνπηζηία γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδεγώλ θαη ησλ αηπρεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο ν θύξην δήηεκα  είλαη νη κεησκέλεο νπηηθέο, 

αληηιεπηηθέο-γλσζηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη όρη ε ρξνλνινγηθή ειηθία ή νη 

δηαγλσζκέλεο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθαιέζεη κηα ιεηηνπξγηθή απώιεηα 

(Staplin et al., 2003, Uc θαη Rizzo, 2011). Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο ζεσξνύληαη έλα πνιιά 

ππνζρόκελν εξγαιείν γηα ηελ αμηόπηζηε θαη αζθαιή αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο γηα ηελ 

νδήγεζεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ Δπξώπε, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κε απώιεηα ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε ιόγσ ησλ ζσκαηηθώλ ή 

λεπξνινγηθώλ παζήζεσλ  (Singh et al., 2011, Ηakamies θαη Peters, 2000).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε επίδνζε ζηνλ πξνζνκνησηή ζπλδέεηαη κε ηελ απόδνζε ζε 

δνθηκαζίεο νδήγεζεο επί ηεο νδνύ (Ball θαη Ackerman, 2011). Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο 

έρνπλ επηηξέςεη κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ιαζώλ ζηελ νδήγεζε θαη ησλ ζρέζεώλ  ηνπο 

κε ην είδνο θαη ηνλ βαζκό ηεο ιεηηνπξγηθήο εμαζζέλεζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο εξεπλεηέο λα 

δηαθξίλνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ ρσξίο λεπξνινγηθέο παζήζεηο θαη ησλ 

αηόκσλ κε λεπξνεθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λόζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ 

θαη ηεο λόζνπ ηνπ Alzheimer (UC θαη Rizzo, 2011). Οη θύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ηεο επίδνζεο ζηελ νδήγεζε θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ νδεγώλ κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ είλαη νη 

δηαηαξαρέο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ νπηηθή αληίιεςε. ε κηα έξεπλα δηεξεύλεζεο 

ηεο εγθπξόηεηαο (Devos et al., 2013; Devos et al., 2007) κηαο ζεηξάο λεπξνςπρνινγηθώλ 

δνθηκαζηώλ ζηελ πξόβιεςε ηεο (απόθαζεο) ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο (fitness to 

drive) ζε νδεγνύο κε PD, κε ηελ έληαμε ηεο νδήγεζεο πξνζνκνίσζεο ζηηο δνθηκαζίεο 

γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ απμάλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ θιηληθνύ κνληέινπ. Σν απνηέιεζκα απηό 

ππνδειώλεη ζύλδεζε κεηαμύ επηδόζεσλ νδήγεζεο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο θαη επηδόζεσλ 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (δνθηκαζία επί ηεο νδνύ) γηα ηνπο αζζελείο κε PD. ε κηα άιιε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθπξόηεηαο ελόο πξνζνκνησηή-Η/Τ ζηελ αμηνιόγεζε νδήγεζεο ( Lee et al., 

2007), παξαηεξήζεθε όηη νδεγνί κε PD είραλ ηελ ηάζε λα νδεγνύλ πην αξγά θαηά ηελ 

αληίδξαζή ηνπο ζε θηλδύλνπο θαη είραλ πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρύηεηαο θαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ ηηκνληνύ, ζηελ  νκαιή πέδεζε, ζηελ ηαπηόρξνλε επηηέιεζε δύν ελεξγεηώλ, θαζώο 

θαη ζηελ θξίζε ηνπο θαη ζηε ιήςε γξήγνξσλ απνθάζεσλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε κείσζε ζηηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο, ζηελ νπηηθν-ρσξηθή επεμεξγαζία, ζηε 

κλήκε εξγαζίαο θαη ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ (planning). Οη 

ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα από ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο όηη νη πξνζνκνησηέο 

νδήγεζεο κπνξεί λα παξέρνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο 

ζε νδεγνύο κε PD.  

Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δειαδή θηλνύκελε 

έλαληη ζηαζεξήο βάζεο, δηαδξαζηηθόηεηα, αλάιπζε θαη νπηηθό πεδίν, θαζώο θαη ζηελ 

εγθπξόηεηά ηνπο έλαληη ηεο πξαγκαηηθήο επί ηεο νδνύ νδήγεζεο (UC θαη Rizzo, 2008). 

Γηαθνξεηηθνί πξνζνκνησηέο ζέηνπλ δηαθνξεηηθνύο ηερλνινγηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηνπο 

εξεπλεηέο, θαζηζηώληαο αδύλαηε ηελ αθξηβή ¨αλαπαξάζηαζε¨ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο  (Rizzo, 

2011, Vardaki et al., 2013). 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε 

νη νπνίεο κπνξεί λα κειεηεζνύλ απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηώληαο πξνζνκνησηέο παξά ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνύο. Η κλήκε εξγαζίαο είλαη κηα γλσζηηθή ηθαλόηεηα θαίξηαο 
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ζεκαζίαο γηα ηελ νδήγεζε. Δπηηξέπεη ζηνλ νδεγό λα ζπκάηαη θαη λα εθαξκόδεη όηαλ 

απαηηείηαη, νδεγίεο πινήγεζεο θαη θαλόλεο θπθινθνξίαο, ελώ ηαπηόρξνλα αληαπνθξίλεηαη  

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ζηελ πξόβιεςε θαη ζηελ πξόιεςε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ (Staplin, 2012, Staplin et al., 2003). Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο αλαζηνιήο (ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ), 

ηεο θξίζεο, ηεο ελαιιαγήο εξγαζηώλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ελεξγεηώλ,  

αιιειεπηδξνύλ κε ηε κλήκε εξγαζίαο, θαη κε ηελ πξνζνρή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο εξγαζίαο (Rizzo, 2011). Η ηθαλόηεηα ηνπ 

νδεγνύ λα ζπκάηαη ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο από ηε ζήκαλζε θαη ηα άιια κέζα 

ειέγρνπ θπθινθνξίαο είλαη 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. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε (ζρεηηδόκελε κε ηελ ειηθία) εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο είλαη έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο πξόγλσζεο ησλ αηπρεκάησλ κε ππαηηηόηεηα (Ball et 

al., 2006, Staplin et al., 2003).  

ηελ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλάηαη εάλ νη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο (ζηα 

επίπεδα ηνπ ειέγρνπ θαη ειηγκώλ θαηά Michon), κπνξεί λα επεξεάζνπλ δηαθνξεηηθά νδεγνύο 

κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ έλαληη κηαο νκάδαο (ειέγρνπ) ρσξίο δηαγλσζκέλεο παζνινγηθέο 

παζήζεηο ζηελ ηθαλόηεηα αλάθιεζεο κελύκαηνο ζε πηλαθίδα ζήκαλζεο. 

 

 

2. Μέζοδος Έρεσλας  
 

2.1 Οη ζσκκεηέτοληες  

Η παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξώλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο 

ρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ), κε ρξήζε 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο  FOERST -FPF. Ο πξνζνκνησηήο νδήγεζεο απνηειείηαη από 3 

νζόλεο LCD,  40'' ε θάζε κία, κε θάζηζκα θαη ρεηξηζηήξηα, θαη βάζε ζηήξημεο.  Η αλάιπζε 

νζόλεο γηα ηηο νζόλεο LCD ήηαλ full HD (1920x1080pixels).  Η παξνύζα έξεπλα ήηαλ κέξνο 

ελόο κεγαιύηεξνπ πεηξάκαηνο πξνζνκνησηή νδήγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Yannis et al. 

(2013), από ην νπνίν αληιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Όινη νη νδεγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα είραλ άδεηα νδήγεζεο ζε ηζρύ, θαη έπξεπε λα πιεξνύλ νξηζκέλα θξηηήξηα: λα έρνπλ 

εκπεηξία νδήγεζεο πεξηζζόηεξα από 3 ρξόληα, λα έρνπλ νδεγήζεη πάλσ από 2.500 ρηιηόκεηξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, λα έρνπλ νδεγήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη  λα έρνπλ δηαλύζεη ηνπιάρηζηνλ 10 km / εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο, λα έρνπλ ζηελ θιηληθή εθηίκεζε ηεο άλνηαο CDR score <2, λα κελ έρνπλ 

ηζηνξηθό ςύρσζεο, λα κελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή θηλεηηθή δηαηαξαρή πνπ ηνπο 

εκπνδίδεη ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο νδήγεζεο,  λα κελ ππνθέξνπλ από δάιε ή λαπηία θαηά ηελ 

νδήγεζε, είηε σο νδεγόο είηε σο επηβάηεο, λα κελ ππάξρεη εγθπκνζύλε, λα κελ είλαη 

αιθννιηθνί ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εμάξηεζε από νπζίεο, λα κελ έρνπλ νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή δηαηαξαρή ηεο όξαζεο πνπ ηνπο απνηξέπεη από ηελ αζθαιή νδήγεζε,  θαη λα κελ 

έρνπλ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ηελ παξνύζα έξεπλα πήξαλ κέξνο δύν νκάδεο ησλ νδεγώλ, κηα νκάδα νδεγώλ κε ηε λόζν 

ηνπ Πάξθηλζνλ (PD) θαη κηα νκάδα ειέγρνπ (C). ηελ νκάδα PD πεξηιακβάλνληαλ 10 άηνκα 

κε κέζε ειηθία 62.2 έηε (sd = 8.4), όινη άλδξεο. Η νκάδα ειέγρνπ (κάξηπξεο) απνηειείην από 

10 άηνκα, 7 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ηαηξηθώο θαη βξέζεθαλ ρσξίο 

θακία παζνινγηθή θαηάζηαζε, κε κέζε ειηθία 57,6 έηε (sd = 5.1). ηνλ Πίλαθα 1, 

παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζε ειηθία, εκπεηξία νδήγεζεο, 

δξαζηεξηόηεηα (exposure) νδήγεζεο (αξηζκόο εκεξώλ θαη ρηιηνκέηξσλ αλά εβδνκάδα), έηε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζύλνιν ησλ αηπρεκάησλ θαη αηπρεκάησλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, 

θαη ην CDR score. Η δηαθνξά ζηελ ειηθία κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.05 (p = 0.247). Οη δύν νκάδεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθέο 
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από ηελ άπνςε ηνπ θύινπ, ηεο εκπεηξίαο νδήγεζεο, ηεο ζπρλόηεηαο ηεο νδήγεζεο (αξηζκόο 

ησλ εκεξώλ πνπ νδεγνύλ ηελ εβδνκάδα), ησλ εηώλ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αηπρεκάησλ εληόο ησλ ηειεπηαίσλ δύν εηώλ πνπ είραλ δειώζεη (Πίλαθαο 1). ηαηηζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ βξέζεθαλ ζηνλ αξηζκό ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλύνληαη 

αλά εβδνκάδα (p = 0.035) θαη ζηνλ δεισκέλν αξηζκό ησλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ ζπλνιηθά (p 

= 0.029) (Πίλαθαο 1). Οη νδεγνί κε PD είραλ ήπηα έσο κέηξηα βαξύηεηα ηεο λόζνπ, όπσο 

ππνδεηθλύεηαη από ηνπο δείθηεο αμηνιόγεζεο ηεο βαξύηεηαο ηε; λόζνπ (UPDRS score, Hoehn 

& Yahr stage) (Πίλαθαο 1). Όια ηα άηνκα πξηλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πείξακα 

πξνζνκνίσζεο ηεο νδήγεζεο, ππνβιήζεθαλ ζε κηα ζεηξά από λεπξνςπρνινγηθά ηεζη ζην 

Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν ΑΣΣΙΚΟΝ. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη 

ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζηελ απόδνζή ηνπο ζε κηα ζεηξά λεπξνςπρνινγηθώλ 

δνθηκαζηώλ. 
 

 

Πίλαθας1: Σύγθξηζε ησλ αζζελώλ κε PD θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (ρσξίο λεπξνινγηθέο παζήζεηο) ζε 

δηάθνξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία κε ηε ρξήζε ηνπ Wilcoxon Rank Sum Test 

 
 Οκάδα PD Οκάδα Διέγρνπ P-values 

Ηιηθία, έηε, mean±SD(median) 62.2±8.4(66) 57.6±5.1(58) 0.247 

Φύιν, n, M/F 10, 10/0 10, 7/3 0.280 

Δκπεηξία νδήγεζεο,  y, mean±SD (median) 37.3±6.8 (37) 33.9±4.3 (35) 0.218 

Ηκέξεο νδήγεζεο/εβδνκάδα, median (range) 4(2-7) 5 (2-7) 0.143 

Γηαλπόκελα ρηιηόκεηα/εβδνκάδαb, median 

(range) 

3 (1-3) 3(2-5) 0.035a 

Αηπρήκαηα ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα, median 

(range) 

0 (0-0) 0 (0-.0) 1.000 

Αηπρήκαηα (ζπλνιηθά),median (range) 1 (0-4) 2 (1-8) 0.029a 

Δθπαίδεπζε, , έηε, median (range) 13.7±3.1(14) 14.1±3.5(16) 0.684 

CDRc 0.06±0.17(0-0.5) 0 1.000 

Γείθηεοηεο λόζνπ (PD)(n=10)    

UPDRSd 12.9±9.2(3-29)                

H&Ye 1.90±0.57(1-3)   

Dopa equivalent dosage (mg/day) 575±313(150-1150)   
aηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν 0.05 

b 1=1-20km; 2=21-50km; 3=50-100km; 4=100-150 and 5=>150 
cClinical Dementia Rating 
dUnified Parkinson’s disease Rating Scale – motor scores 
eHoehn&Yahr stage 
 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ βξέζεθαλ ζηηο εμήο δνθηκαζίεο:  Frontal 

Assessment Battery (FAB) (αμηνιόγεζεο επηηειηθώλ-εθηειεζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ), Hopkins 

Verbal Learning Test-Immediate Recall Total Score (HVLT-Total) αμηνιόγεζεο άκεζεο 

αλάθιεζεο ιεθηηθνύ πιηθνύ, Spatial Addition Test αμηνιόγεζεο ελεξγνύ κλήκεο (κλήκεο 

εξγαζίαο), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) αμηνιόγεζεο ηαρύηεηαο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηώλ, Useful Field of View Subtest 3 (UFV3) αμηνιόγεζεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο. Η 

ζπλδπαζκέλε επίδνζε ζηηο δνθηκαζίεο απηέο δείρλεη όηη ε νκάδα κε ηνπο νδεγνύο κε ηε λόζν 

ηνπ Πάξθηλζνλ ζε ζρέζε κε ηνπο νδεγνύο ηεο νκάδαο ειέγρνπ έρεη δπζθνιίεο ζε δνθηκαζίεο 

κλήκεο γεγνλόησλ, θαζώο θαη ζε ιεηηνπξγίεο πξνζνρήο, επηηειηθέο-εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ζηελ κλήκε εξγαζίαο (ελεξγνύ κλήκεο).  
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Πίλαθας 2: Σύγθξηζε ησλ αζζελώλ κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζε έλα επξύ θάζκα 

λεπξνςπρνινγηθώλ δνθηκώλ κε ηε ρξήζε ηνπ Wilcoxon Rank Sum Test 

 
 Οκάδα PD  Οκάδα Διέγρνπ P-values 

MMSE 4 28.4±1.88                   29.40±.84                           .163 

Frontal assessment battery(FAB)      12.89±3.30                   17.00±.30                         <.001a 

ImmediateRecall_HopkinsTotal   19.22±2.82                   23.60±4.90 .037a 

HopkinsDelayedRecall 5.56±2.56  6.90±3.14 .549 

LNSb   8.00±3.87                               10.10±1.56                           .211 

Spatial Addition Test 7.22±3.07                                14.40±4.12                          .001a 

SDMTc  31.33±10.20                            47.20±9.08                            .001a 

TMT-Ad  54.78±34.23                            38.60±10.47 .191 

TMT-Be 164.67±99.67                          95.70±32.14                         .141 

UFV1f 354375±169646                      263700±164370                    .209 

UFV2g 1946250±1653138 643700±529057                    .099 

UFV3h  3167125±1249620                  3073700±4927899                .023a 

Driving Scenes Test                                        40.50±12.58                            45.70±6.13                            .154 
aηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν 0.05 
bLetter Number Sequencing 

cSymbol Digit Modalities Test 
dTrail Making Test Part A 
eTrail Making Test Part B 
fUseful Field of View Subtest 1 
gUseful Field of View Subtest 2 
hUseful Field of View Subtest 3 

 

 

2.2. Γηαδηθαζία  

Οη νδεγνί κε PD πήξαλ κέξνο ζην πείξακα ζε πεξηόδνπο πνπ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ήηαλ ππό 

βέιηηζην έιεγρν. Οη εξεπλεηέο ηνπ πεηξάκαηνο ζηνλ πξνζoκνησηή δελ γλώξηδαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ λεπξνςπρνινγηθώλ δνθηκαζηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ έλαλ βαζκό 

εμνηθείσζεο κε ηνλ πξνζνκνησηή κεηά από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνεγνύκελν πείξακα πνπ 

δηήξθεζε πεξίπνπ 45 ιεπηά, κεηά ην νπνίν είραλ έλα δηάιεηκκα αλάπαπζεο ηνπιάρηζηνλ 15 

ιεπηά πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνύζα έξεπλα. Η πξνεγνύκελε εκπεηξία επέηξεςε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αζθήζνπλ όιεο ηηο νδεγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη επίζεο ήηαλ 

νπζηαζηηθά κηα εμέηαζε  ηνπ ζπλδξόκνπ πξνζαξκνγήο ζηνλ πξνζνκνησηή (SAS). Καλέλαο 

νδεγόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ εκθάληζε ην ζύλδξνκν.  

Σν πείξακα νινθιεξώζεθε ζε κηα κόλν πεηξακαηηθή ζπλεδξία θαη πεξηειάκβαλε ηξεηο 

ζπλζήθεο-δνθηκαζίεο, TC1 θαη TC2 θαη TC3, δηάξθεηαο πεξίπνπ δύν ιεπηώλ ε θάζε κία. ην 

πείξακα κεηξήζεθε ε επίδξαζε ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ ζε πηλαθίδα ζήκαλζεο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ απαίηεζεο νδήγεζεο πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμύ ηεο παξνπζίαζεο 

κελύκαηνο θαη ηεο αλάθιεζεο πιεξνθνξηώλ από ηνπο νδεγνύο κε PD θαη ηνπο νδεγνύο ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ (C). Σν ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ 

κελύκαηνο αζθαιείαο ήηαλ πεξίπνπ ηζνδύλακν ζηηο ηξεηο ζπλζήθεο (100sec). Σα κελύκαηα  – 

έλα γηα θάζε δνθηκαζία εκθαλίδνληαη ζηνπο νδεγνύο, πξηλ αξρίζνπλ ηελ νδήγεζε ζε θάζε κία 

από ηηο ηξεηο ζπλζήθεο. ζηελ νζόλε ηνπ πξνζνκνησηή ζε απεηθόληζε πηλαθίδαο ζήκαλζεο. Σα 

κελύκαηα ζε όιεο ηηο δνθηκαζίεο εκθαλίδνληαλ γηα έλα ζηαζεξό ρξνληθό δηάζηεκα (~ 8 sec), 

ην νπνίν ήηαλ ζηαζεξό γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Campbell et al., 2012).  

Πξηλ από θάζε κία από ηηο ηξεηο δνθηκαζίεο ζηνλ πξνζνκνησηή, ζε θάζε νδεγό δίλνληαλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο: λα αληαπνθξηζεί ζηηο πιεξνθνξίεο ειέγρνπ θπθινθνξίαο θαη πάληα 

λα δηαηεξεί αζθαιείο απνζηάζεηο από ηα άιια νρήκαηα όπσο αθξηβώο ζα έθαλε ζε ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθήο νδήγεζεο. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο νη νδεγνί ζα έπξεπε λα δηαηεξνύλ κηα 

ζηαζεξή ηαρύηεηα θνληά ζην κέγηζην όξην ηαρύηεηαο, εθηόο θαη αλ αληηκεηώπηδαλ νδηθέο 

ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ ζα έπξεπε λα κεηώζνπλ ηελ ηαρύηεηα γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

αηπρήκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε  ζα έπξεπε λα νδεγήζνπλ κε "ηε κέγηζηε αζθαιή 

ηαρύηεηα γηα ηηο ζπλζήθεο". ηνπο νδεγνύο ν πεηξακαηηζηήο έδηλε επίζεο ηελ εμήο νδεγία: 

"Δάλ ζην πξνπνξεπόκελν όρεκα ελεξγνπνηεζνύλ ηα θώηα πέδεζεο κεηά από αιιαγή ισξίδαο 

θπθινθνξίαο, ζα πξέπεη λα ην αθνινπζήζεηε θαη λα αιιάμεηε ισξίδα θαη εζείο. Δάλ ην όρεκα 
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αιιάμεη ισξίδα ρσξίο ελεξγνπνίεζε ησλ θώησλ πέδεζεο λα παξακείλεηε ζηε δηθή ζαο 

ισξίδα." Η ηειεπηαία εληνιή ήηαλ: "Θα ζαο δείμσ κηα πηλαθίδα κε έλα κήλπκα. Παξαθαιώ 

δηαβάζηε ην δπλαηά. Θα ζαο δεηήζσ λα ην ζπκεζείηε, ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο."  

Σν θάζε κήλπκα είρε ηξεηο κνλάδεο πιεξνθνξηώλ κε πξνεηδνπνίεζε γηα: (i) ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο/θαηάζηαζε πνπ ζα ζπλαληνύζαλ νη νδεγνί ζηελ πνξεία ηεο πξνζνκνησκέλεο 

νδήγεζεο, (ii) ηελ απόζηαζε από ηηο ζπλζήθεο, θαη, (iii) ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη από 

ηνλ νδεγό ώζηε λα αληαπνθξηζεί κε αζθάιεηα ζε απηέο (Campbell et al., 2012). Σα ηξία 

κελύκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ αθνξνύζαλ ύπαξμε ζήξαγγαο κεηά από πέληε ρικ. θαη 

ππόδεημε γηα κείσζε ηεο ηαρύηεηαο (ζηε δνθηκαζία TC1), παξνπζία παγεηνύ ζε 4ρικ θαη 

ππόδεημε γηα ρξήζε αιπζίδσλ (ζηε δνθηκαζία TC2), θαη πξνεηδνπνίεζε γηα πξνζέγγηζε ζε 

ζύλνξα κεηά από 6 ρικ. κε ππόδεημε ζηνλ νδεγό λα ζηακαηήζεη γηα έιεγρν (ζηε δνθηκαζία 

TC3). Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην ρήκα 1. 

  

 

 

 
 
Στήκα 1: Παξάδεηγκα κελύκαηνο ζε πηλαθίδα  πξνεηδνπνίεζεο κε ηξείο κνλάδεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά 

κε: (1)ζπλζήθεο παγεηνύ, (2) απόζηαζε (4km), θαη (3) απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (ρξήζε αιπζίδσλ)  

 

 

Όια ηα ζελάξηα νδήγεζεο πεξηειάκβαλαλ νδήγεζε θαηά κήθνο επζύγξακκσλ ηκεκάησλ θαη 

αλνηθηέο θακπύιεο ζε απηνθηλεηόδξνκν. Σα ζελάξηα δελ πεξηειάκβαλαλ θιεηζηέο θακπύιεο ή 

ζπρλέο ζηάζεηο (Trick 2011 et al.), ώζηε λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα ηνπ ζπλδξόκνπ 

πξνζαξκνγήο πξνζνκνησηή. ε όιεο ηηο ζπλζήθεο, ην ζελάξην νδήγεζεο μεθηλνύζε κε κηθξέο 

απαηηήζεηο ηηκόλεπζεο θαη κε δύν πξνπνξεπόκελα νρήκαηα ζε αζθαιή απόζηαζε κπξνζηά 

από ηνλ νδεγό. Απηέο νη ζπλζήθεο νδήγεζεο κηθξώλ απαηηήζεσλ παξέκεηλαλ ζε όιε ηε 

δνθηκαζία TC1. ηηο ζπλζήθεο TC2 θαη TC3, σζηόζν, κεηά από αξρηθή πεξίνδν νδήγεζεο 

ρακειώλ απαηηήζεσλ, επηβάιινληαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο νδήγεζεο. ηελ TC2, ν νδεγόο 

δηέζρηδε κηα δώλε έξγσλ κε ζηαδηαθά κεηνύκελν πιάηνο θπθινθνξίαο. ηελ TC3 νη 

απαηηήζεηο ζηε κλήκεο εξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθέο θαζώο πξνζηίζεηαη κηα επηπιένλ 

απαίηεζε. Η ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθώλ ήηαλ ηπραία. Οη ζπλζήθεο δνθηκήο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

Η δνθηκαζία TC1-Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 1, ραξαθηεξίδεηαη από απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

νρήκαηνο. Η δνθηκαζία TC2-Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 2, ραξαθηεξίδεηαη από πςειόηεξν επίπεδν 

απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ δνθηκαζία TC1, θαζώο ν νδεγόο πξαγκαηνπνηεί ειηγκνύο 

δηαζρίδνληαο έλα νδηθό ηκήκα εξγαζηώλ νδεγώληαο κεηαμύ εκπνδίσλ πνπ ζηελεύεη 

πξννδεπηηθά (1:20) ζε ηειηθό πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο 3m (ρήκα 2). ηε δνθηκαζία 
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TC3-Δπίπεδν Απαηηήζεσλ 3, νη απαηηήζεηο αξρηθά είλαη ίδηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδξνκήο 

TC2, αιιά εδώ ν νδεγόο κεηά ηα ηκήκα ησλ νδηθώλ εξγαζηώλ, ζα πξέπεη επηπιένλ λα 

απνθαζίζεη ηελ αιιαγή ισξίδαο αληαπνθξηλόκελνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν  εξέζηζκα  

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (αιιαγή ισξίδαο ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θώησλ πέδεζεο). Σν επίπεδν απαηηήζεσλ ήηαλ πςειόηεξν ζε ζρέζε κε ηε 

δηαδξνκή TC2, θαζώο πξνζηίζεηαη ζηε δνθηκαζία έλα έξγν κε απαηηήζεηο γλσζηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ θαζώο ν νδεγόο θαιείηαη λα πάξεη απόθαζε θαη λα εθηειέζεη κηα αιιαγή 

ισξίδαο (επίπεδν ειηγκώλ ή ηαθηηθήο θαηά Michon). ηε δηαδξνκή πςειώλ απαηηήζεσλ 

(TC3), νη απαηηήζεηο γηα ηε κλήκε εξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

δηαδξνκέο.  

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο θάζε δηαδξνκήο, δεηήζεθε από ηνπο νδεγνύο λα ζπκεζνύλ  ην 

κήλπκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε πηλαθίδα. Ο πεηξακαηηζηήο, ζηε ζπλέρεηα, 

βαζκνινγνύζε ζηελ θιίκαθα από 0 έσο 3, πνπ δείρλεη θακία, 1, 2 ή 3 κνλάδεο πιεξνθνξηώλ 

πνπ αλαθιήζεθαλ.  

 

 

 

 
 
Στήκα 2: Σπλζήθεο δνθηκαζίαοTC2 (α:αξηζηεξά) κε ηε δώλε έξγσλ ζε απόζηαζε; (β: δεμηά) ηα εκπόδηα 

πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο 

 

 

 

3. Αποηειέζκαηα  
 

Γηα ηελ παξνύζα δηεξεύλεζε, αλαιύζεθαλ ηα δεδνκέλα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζηε 

δηαδξνκή TC3 είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιιαγή ισξίδαο αληαπνθξηλόκελνη ζηηο νδεγίεο. 

Γηα λα επηβεβαησζεί όηη νη απαηηήζεηο ηεο νδήγεζεο πνίθηιαλ ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο όπσο 

θάλεθε από ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο θαηά ηε δηέιεπζε από ηε δώλε ησλ έξγσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ακθίδξνκε κηθηή αλάιπζε δηαζπνξάο (two-way mixed ANOVA) γηα ηελ 

δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζε  ζηελ ηαρύηεηα ησλ νδεγώλ ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ νη νδεγνί 

(νκάδα νδεγώλ κε PD θαη νκάδα νδεγώλ ρσξίο λεπξνινγηθέο παζήζεηο, αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή δύν επηπέδσλ), θαη ηνπ επηπέδνπ απαηηήζεσλ ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο (TC1, TC2, 

TC3), (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηξηώλ επηπέδσλ) πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμύ ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ κελύκαηνο θαη ηεο αλάθιεζήο ηνπ, θαζώο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ζπλδπαζκνύ απαηηήζεσλ-ζπκκεηνρή ζε νκάδα (αιιειεπίδξαζεο απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ).  

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηαρπηήησλ γηα 

ηα επίπεδα θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. ηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη όηη, θαηά κέζν όξν, ζην 

επίπεδν απαηηήζεσλ 1 ε κέζε ηαρύηεηα ήηαλ πςειόηεξε από ηε κέζε ηαρύηεηα ζε επίπεδα 

απαηηήζεσλ 2 θαη 3. Δπηπιένλ, ε κέζε ηαρύηεηα ηεο νκάδαο PD ήηαλ ρακειόηεξε από ηελ 

κέζε ηαρύηεηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζε όια ηα επίπεδα ηεο απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ νδήγεζεο.  
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Πίλαθας 3: Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ηαρύηεηαο 

 

 
Οκάδα Μέζε ηηκή Σππηθή 

απόθιηζε 

N 

Σαρύηεηα-επίπεδν απαηηήζεσλ 1 

Διέγρνπ 68.10 11.27 10 

PD 51.80 14.31 10 

ύλνιν 59.95 15.07 20 

Σαρύηεηα-επίπεδν απαηηήζεσλ 2
a
 

Διέγρνπ 39.09 10.87 10 

PD 30.54 8.72 10 

ύλνιν 34.81 10.55 20 

Σαρύηεηα-επίπεδν απαηηήζεσλ 3
a
 

Διέγρνπ 39.31 8.82 10 

PD 30.97 9.56 10 

ύλνιν 35.14 9.92 20 
a
Μέζε ηαρύηεηα θαηά κήθνο ηεο δώλεο εξγαζηώλ 

 

Η αλάιπζε δηαζπνξάο δείρλεη όηη ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ νη 

νδεγνί ζηελ ηαρύηεηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F (1. 18) = 9.07, p = 0.008), θαζώο επίζεο 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (F (1.32, 36 ) = 57.22, p <0.001). Δπνκέλσο, αλεμαξηήησο ηεο νκάδαο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ, νη νδεγνί ειαηηώλνπλ ηαρύηεηα νδεγώληαο ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο, 

εύξεκα πνπ ππνδειώλεη όηη ην επίπεδν απαηηήζεσλ κεηαβάιιεηαη κε ηελ επηβνιή 

δηαθνξεηηθώλ έξγσλ νδήγεζεο ζηα επίπεδα ειέγρνπ θαη ειηγκώλ (ηαθηηθό επίπεδν) θαηά 

Michon. Ο έιεγρνο Bonferroni έδεημε όηη ε κέζε ηαρύηεηα ζην επίπεδν απαηηήζεσλ 1 ήηαλ 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή από όηη ηελ ηαρύηεηα ζην επίπεδν 2 θαη ζην επίπεδν 3 (p <0.001). Η 

ηαρύηεηα ζην επίπεδν 3 (πςειώλ απαηηήζεσλ), δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή από ηελ 

ηαρύηεηα ζην επίπεδν 2 (p> 0.05). 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο (ρήκα 3) απεηθνλίδεη ηηο δηαθνξέο απηέο, θαζώο 

θαη ηε θύζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Η αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο 

νκάδαο (κε βάζε ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε) θαη ηνπ επηπέδνπ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ νδήγεζεο 

δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (F (1.32, 36) = 1.42, p> 0,05). 

 
Στήκα 3: Μέζε ηαρύηεηα γηα θάζε νκάδα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα απαηηήζεσλ. 

 

Οξίζηεθε κηα γεληθεπκέλε εθηηκεηηθή εμίζσζε (GEE) γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (between-group variable) θαη ηεο επίδνζεο ζηελ 

αλάθιεζε κελύκαηνο, κε πξνζαξκνγή γηα ηηο πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ 

ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηηο ηξεηο ζπλζήθεο νδήγεζεο-δνθηκαζίεο 

(within-group variable). Η γεληθεπκέλε εθηηκεηηθή εμίζσζε (GEE) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
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εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ελόο γεληθεπκέλνπ γξακκηθνύ κνληέινπ ζπληειεζηώλ 

παιηλδξόκεζεο. Σν GEE κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπζηάδεο ή δηαρξνληθά δεδνκέλα θαη 

έρεη ηελ ηδηόηεηα λα παξέρεη ζπλεπείο εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ παιηλδξόκεζεο θαη 

ακεξόιεπην ζπκπέξαζκα, αθόκε θαη όηαλ ε δνκή ζύλδεζεο κέζα ζε κηα ζπζηάδα δελ είλαη 

επαξθώο θαζνξηζκέλε (κε γλσζηή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δνθηκαζίεο). Οη ζπληειεζηέο παιηλδξόκεζεο πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηώλ θαηά κέζν όξν ζε έλαλ πιεζπζκό. Με ηελ εθαξκνγή αζξνηζηηθήο ινγηζηηθήο  

ζπλάξηεζεο (cumulative logit link function) πξνέθπςε όηη νη νδεγνί ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 

πην πηζαλό λα έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηνπο νδεγνύο κε PD ζην έξγν αλάθιεζεο 

πιεξνθνξηώλ (κελύκαηνο). Απηή ε ηάζε όκσο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Β (SE) =. 53 

(.68), Exp (Β) = 1.70, CI = 0.45, 6.41, p> 0.05) (Πίλαθαο 4). Δπίζεο, ε  αλάιπζε έδεημε όηη, 

αλεμάξηεηα από ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, νη νδεγνί είραλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηελ 

αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ αζθαιείαο ζηε δνθηκαζία TC1 έλαληη ηεο δνθηκαζίαο TC3 (Β 

(SE) =. 72 (.48), Exp (Β) = 2.05, CI = 0.79, 5.29, p> 0.05) (Πίλαθαο 4), αλ θαη απηή ε 

δηαθνξά δελ ήηαλ ζεκαληηθή. Η επίδνζε ζηελ αλάθιεζε ηνπ κελύκαηνο ήηαλ πην πηζαλό λα 

είλαη πςειόηεξε ζηε δνθηκαζία TC2 από ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία TC3 (πςειόηεξν 

επηπέδνπ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ νδήγεζεο) θαη ε δηαθνξά απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(Β (SE) =. 89 (.42), Exp (Β) = 2.44, CI = 1.07, 5.60, p <0.05). Αλ θαη ειηθία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ νκάδαο θαη επηπέδνπ απαηηήζεσλ ειήθζεζαλ ππόςε ζηε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ κνληέινπ, δελ δηαηεξήζεθαλ ζηνλ ηειηθό ππνινγηζκό ηνπ, 

δεδνκέλνπ όηη ε επίδξαζή ηνπο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε εύινγν επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο. 
 

 
Πίλαθας 4: Πνιπσλπκηθή παιηλδξόκεζε γηα ηελ πξόβιεςε ηεο αλάθιεζεο κελύκαηνο 

Παξάκεηξνο  

B 

 

Std. Error 

 

Exp(B) 

 

95% CI for Exp(B) 

 

Hypothesis Test 

 Lower Upper Wald 

Chi-

Square 

df Sig. 

Καηώθιην 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 απαηηήζεσλ 1 0.72 0.48 2.05 0.79 5.29 2.19 1.00 0.14 

TC2-Δπίπεδν απαηηήζεσλ 2  0.89 0.42 2.44 1.07 5.60 4.46 1.00 0.03 

TC3-Δπίπεδν απαηηήζεσλ 3 0 
       

 

 

 
 

4. Σσκπεράζκαηα θαη ζσδήηεζε 
 

Οη ζηόρνη ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί  εάλ δηαθνξεηηθά επίπεδα απαηηήζεσλ 

νδήγεζεο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ αλάθιεζε κελύκαηνο από  πηλαθίδα ζήκαλζεο, γηα 

νδεγνύο κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ έλαληη κηαο νκάδαο (ειέγρνπ) ρσξίο δηαγλσζκέλεο 

παζνινγηθέο παζήζεηο ίδηαο ειηθίαο. Με ηε ρξήζε ελόο πξνζνκνησηή νδήγεζεο, δηεμήρζε έλα 

πείξακα νδήγεζεο ζε κία ζπλεδξία. Καη νη δύν νκάδεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε κειέηε ήηαλ  

νδεγνί ειηθίαο κεηαμύ 50 θαη 70 εηώλ. Οη δύν νκάδεο δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε δεκνγξαθηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε, 

όπσο ε ειηθία, ε εκπεηξία θαη ε δξαζηεξηόηεηα νδήγεζεο, ηα έηε εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ν 

αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα. Η εθαξκνγή ησλ λεπξνςπρνινγηθώλ 

δνθηκαζηώλ (ηεζη) έδεημε όηη νη νδεγνί κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ (PD) είραλ δπζθνιίεο ζηελ 



6ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

αλάθιεζε ιεθηηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη ζε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζε ιεηηνπξγίεο πξνζνρήο 

θαη ζηε κλήκε εξγαζίαο.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ πξνζνκνησηή, νη νδεγνί 

κε PD ήηαλ πην πηζαλό λα έρνπλ κεησκέλε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο ζε ζρέζε κε 

νδεγνύο ρσξίο παζήζεηο (νκάδα ειέγρνπ) κε παξόκνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο 

ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη γεληθά ε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο ήηαλ πην πηζαλό λα κεηώλεηαη κε ηελ 

αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νδήγεζεο. Απηή ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή όηαλ ην 

έξγν νδήγεζεο είλαη απμεκέλσλ απαηηήζεσλ, ζπλδέεηαη δειαδή κε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο  

πςειόηεξνπ επηπέδνπ (ιήςε απόθαζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε αιιαγήο ισξίδαο).  

Απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ ζε νδεγνύο κε ηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ έρνπλ δείμεη ζύλδεζε 

ηεο λόζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ κε πξνβιήκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ρακειόηεξνπ 

επηπέδνπ όπσο ε λνεηηθή επειημία, ε αλαζηνιή ησλ απηόκαησλ αληηδξάζεσλ θαη ν ρεηξηζκόο 

/ έιεγρνο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ιεθηηθώλ θαη νπηηθν-ρσξηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε κειέηεο λεπξνςπρνινγηθώλ αιιαγώλ ζε δηάζηεκα δύν εηώλ ζε 

αζζελείο κε ηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ,  ε εμέιημε ηεο λόζνπ επηθέξεη εμαζζέλεζε θπξίσο ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Ranchet et al., 2011). Οη Ranchet et al., (2011) πξαγκαηνπνίεζαλ 

έξεπλα κηθξνύ δείγκαηνο ζηελ νπνία νδεγνί κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ, ήπηαο έσο κέηξηαο 

ζνβαξόηεηαο, θαη κηα νκάδα ειέγρνπ κε νδεγνύο ίδηαο ειηθίαο, ζπκκεηείραλ ζε αμηνιόγεζε  

κλήκεο εξγαζίαο θαη λνεηηθήο επειημίαο κέζσ λεπξνςπρνινγηθώλ δνθηκαζηώλ (ηεζη) θαη 

δνθηκαζηώλ ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. Οη δνθηκαζίεο επαλαιήθζεθαλ κεηά από έλα 

δηάζηεκα 2 εηώλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ ζηε λεπξνςπρνινγηθή δνθηκαζία κλήκεο εξγαζίαο ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εύξεκα ππνδειώλεη εμαζζέλεζε κε ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. Δπίζεο, δελ 

ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ δνθηκαζία κλήκεο εξγαζίαο ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζε θακία 

από ηηο νκάδεο.  ε άιιε έξεπλα κε κεγαιύηεξν δείγκα νδεγώλ κε ηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ 

θαη νκάδα ειέρνπ, νη Rancet et al. (2010) έδεημαλ ειιείκκαηα ζηελ κλήκε εξγαζίαο ζε 

λεπξνςπρνινγηθή δνθηκαζία θαη ζε δνθηκαζία ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο κε ηνπο νδεγνύο κε 

PD  λα αλαθαινύλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν αξηζκό νδηθώλ ζεκάησλ. ηελ παξνύζα έξεπλα ε 

απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο κεηαμύ ησλ δύν 

νκάδσλ νδεγώλ (PD θαη ειέγρνπ) κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κηθξό δείγκα. Πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ζε κεγαιύηεξν δείγκα κπνξεί λα καο επηηξέςεη λα παξαηεξήζνπκε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο επίδνζεο ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο (από νδηθή ζήκαλζε) πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη εθηόο ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο, ε έξεπλα έρεη θαη άιινπο 

πεξηνξηζκνύο. Σα απνηειέζκαηα δελ αλαιύζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά ησλ δνθηκαζηώλ. 

Δπηπιένλ, δελ δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ε εκπεηξία 

νδήγεζεο θαη ην επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ νδεγώλ (νπηηθή νμύηεηα, 

επαηζζεζία αληίζεζεο, νπηηθή πξνζνρή, αληηιεπηηθέο θαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη ε 

θηλεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα) ζηελ επίδνζε ζηελ αλάθιεζε κελύκαηνο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη, 

θαηά ηε ρξήζε πξνζνκνησηή γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ νδήγεζεο ζε ελήιηθεο 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο, νη επηδόζεηο ηνπο είλαη πην πηζαλό (ζε ζρέζε κε λεόηεξνπο νδεγνύο) λα 

επεξεάδνληαη από ην ζύλδξνκν πξνζαξκνγήο ζηνλ πξνζνκνησηή, αθόκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ 

εκθαλή ζπκπηώκαηα (Brooks et al., 2010). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ιόγσ ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεξηνξηζκώλ είλαη 

πξνθαηαξθηηθά.  Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο απηνύο όκσο, ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη εδώ 

είλαη ελζαξξπληηθά ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλή ρξήζε ελόο (ζηαζεξήο βάζεο) πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο γηα λα εληνπηζηνύλ δηαθνξέο επίδνζεο πνπ κπνξεί λα δηαθξίλνπλ κε αμηνπηζηία 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο άηνκα κε ηαηξηθέο παζήζεηο -πνπ ζπρλά πξνθαινύλ απώιεηα ησλ 

ιεηηνπξγηώλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε- από πγηείο νδεγνύο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 

νκάδαο. ε επόκελε έξεπλα ζα ήηαλ ζεκαληηθό λα εμεηαζζεί εάλ ε δνθηκαζία κλήκεο 

εξγαζίαο ζηνλ πξνζνκνησηή κπνξεί λα δηαθξίλεη κεηαμύ νδεγώλ κε παζήζεηο όπσο ε λόζνο 
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ηνπ Πάξθηλζνλ, ή κεηαμύ νδεγώλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο (ρσξίο παζήζεηο), απηνύο πνπ 

νδεγνύλ κε αζθάιεηα από ηνπο νδεγνύο πνπ δελ έρνπλ αζθαιείο επηδόζεηο ζε πξαγκαηηθό 

πεξηβάιινλ νδήγεζεο.  Με ηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο, ε πξνζνκνίσζε νδήγεζεο 

ζε ζπλδπαζκό κε δνθηκαζίεο θπζηθώλ-ζσκαηηθώλ, νπηηθώλ θαη γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξόβιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, κπνξεί λα είλαη κέξνο ελόο 

πνιπεπίπεδνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο.  

Δπηπιένλ, ελ όςεη ηεο  εηζαγσγήο ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, νη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

σο πιαηθόξκα έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο, γηα λα νξηνζεηεζνύλ νη ζπλζήθεο θάησ από ηηο 

νπνίεο νη νδεγνί (πγηείο ή κε εμαζζελεκέλεο ιεηηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο) ζα κπνξνύλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηόο ηνπο. 

 

Εςσαπιζηίερ 
 

Η παξνύζα εξγαζία βαζίδεηαη ζε δύν εξεπλεηηθά έξγα πνπ πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), θαη ζπγθεθξηκέλα ην ρξεκαηνδνηνύκελν 

πξόγξακκα Έξεπλαο ΘΑΛΗ: «Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλσληθνύ Σακείνπ», θαη ΑΡΙΣΕΙΑ (Γηθαηνύρνο ηεο Γξάζεο: Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο), ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Σακείν, ΔΚΣ) θαη Δζληθνύο Πόξνπο. 
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