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Περίληψη 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του αμφοτερόπλευρου 

DBS στην ομιλία ασθενών με ιδιοπαθή Πάρκινσον που έχουν δεχθεί θεραπεία αμφοτερόπλευρου 

Πιο συγκεκριμένα, η επίδρασή του στην παραγωγή φωνηέντων και στον φωνηεντικό χώρο. 

Μέθοδος: Η μελέτη αυτή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης μιας γυναίκας 65 χρονών. Για τον 

σκοπό της μελέτης, συμμετείχε και μια ομάδα ελέγχου για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

νοσούντος με τον τυπικό πληθυσμό. Η ασθενής αξιολογήθηκε σε δυο φάσεις. Αρχικά με την 

διέγερση να είναι ανοιχτή και εν συνεχεία με την διέγερση να είναι κλειστή. Η αξιολόγηση της 

δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκε μισή ώρα αφού απενεργοποιήθηκε η διέγερση, προκειμένου να 

συγκριθεί ο φωνηεντικός χώρος και η διάρκεια των φωνηέντων. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η αμφοτερόπλευρη ηλεκτρική διέγερση του 

εγκεφάλου (STN DBS) βελτιώνει το εύρος της προσθιοπίσθιας  μετατόπισης της γλώσσας. 

Συμπεράσματα: Το αμφοτερόπλευρο STN DBS βελτιώνει την άρθρωση των αντικειμενικών 

μεταβολών της κίνησης της γλώσσας κατά την παραγωγή ομιλίας. 

 

 

  



Abstract 

 

Purpose: The purpose of our study was to investigate the effect of bilateral STN DBS on speech in 

patients with idiopathic Parkinson’s disease who have received bilateral STN DBS treatment. 

Specifically, this study aims to examine the effect of the STN DBS on the production of vowels as 

well as the vowel space. 

Method: This study is a case study of a 65-year-old woman. For this purpose, a control group has 

participated to compare the results of the patient with the standard population. The patient was 

evaluated in two phases: initially with the stimulation on and afterwards with the stimulation off. 

The tests of the second phase, with the stimulation off, took place after half an hour after the 

stimulation was switched off. These two stages were to compare the vowel space as well as the 

duration of the vowels. 

Results: The results suggest that bilateral electrical stimulation of the brain (STN DBS) improves 

the extent of the anterior and posterior movement of the tongue. 

Conclusions: The bilateral STN DBS improves the articulation in terms of objective changes in the 

tongue movement during speech production. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ποικίλες αναφορές έχουν γίνει σχετικά με τις διαταραχές κίνησης και αρκετοί ήταν οι ερευνητές 

που είχαν περιγράψει παραμέτρους κινητικών διαταραχών. Ο Parkinson όμως ήταν εκείνος που τα 

αναγνώρισε και τα κατηγοριοποίησε σε ένα ενιαίο σύνδρομο το 1817, όπου και δημοσίευσε την 

πολύ γνωστή αναφορά του: «Ένα δοκίμιο πάνω στην τρομώδη παράλυση» («An Essay on the 

όπου περιέγραψε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία σήμερα φέρουν το όνομά του. Ήταν μια α-

ναφορά 60 σελίδων η οποία αποτελείτο από 5 κεφάλαια στα οποία περιέγραφε αναλυτικά την δια-

ταραχή και είχε και προτάσεις για μελλοντική μελέτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι οι 

παρατηρήσεις και η αναφορά του βασίστηκαν στην παρακολούθηση και παρατήρηση 6 ηλικιωμέ-

νων ανδρών στους δρόμους του Λονδίνου  (Jankovic, 2008). 

Έτσι ο James Parkinson, θεώρησε ως βασικό κλινικό χαρακτηριστικό της νόσου τη μειωμένη μυϊκή 

ισχύ και δεν αναφέρθηκε στη δυσκαμψία, τη βραδύτητα των κινήσεων, τις ψυχικές διαταραχές, τη 

γνωστική έκπτωση, όπως και άλλα μη κινητικά συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν τη νόσο. 

Αρκετές δημοσιεύσεις (Elliotson 1827, 1830, 1833, Hall 1838, 1841, Thompson 1842, Paget 1855) 

ακολούθησαν ύστερα από αυτή του Parkinson. Εντούτοις ο όρος «τρομώδης παράλυση» χρησιμο-

ποιήθηκε λανθασμένα για διάφορες νευρολογικές διαταραχές, όπως παρατήρησε πολύ σωστά το 

1865 ο Sanders. Το 1879 έρχεται ο  Charcot  και μιλάει για διαχωρισμό πυραμιδικών και εξωπυρα-

μιδικών δυσλειτουργιών, διαχωρίζοντας τα 4 βασικά συμπτώματα της νόσου: α) τον τρόμο που πα-

ρουσιάζεται κατά την ηρεμία, β) τη δυσκαμψία με ή χωρίς συνοδεία τρόμου, γ) τη βραδυκινησία 

και δ) τις διαταραχές στάσης και βάδιση (Louis, 2008). 

Ο Charcot επίσης ήταν εκείνος που πρότεινε να δοθεί το όνομα του Parkinson στην τρομώδη παρά-

λυση (Goetz, 2008), όπως επίσης ήταν εκείνος που μαζί με τον Trousseau παρατήρησαν την εμφά-

νιση γνωστικών διαταραχών. Η θεραπεία της νόσου με τη levodopa ξεκίνησε το 1960. Φτάσαμε 

στη δεκαετία του 1970 για να ανακαλυφθούν οι υποδοχείς της ντοπαμίνης και από τότε μέχρι και 
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σήμερα έχει σημειωθεί πολύ σημαντική εξέλιξη (Jankovic  και συν., 1999, Weiner W.J και συν., 

Χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 χρόνια για να βρεθεί και να αναγνωρισθεί ο ρόλος των βασικών 

γαγγλίων και η συμβολή τους στην νόσο του Πάρκινσον. 

Σήμερα η νόσος του Πάρκινσον αφορά ένα κλινικό σύνδρομο που κύρια χαρακτηριστικά του είναι 

η δυσκαμψία, η βραδυκινησία, ο τρόμος που εμφανίζεται κατά την ηρεμία και οι διαταραχές της 

στάσης του σώματος, όπως η εγκατάσταση καμπτικού προτύπου, η έλλειψη των αντιδράσεων κα-

θώς και της ισορροπίας και η μείωση της στροφής του κορμού.   
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2 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Εκφυλιστικές ασθένειες 

Με τον όρο εκφυλισμό εννοούμε την κυτταρική αλλοίωση. Μιλώντας για εκφυλιστικές 

νευρολογικές διαταραχές αναφερόμαστε σε διαταραχές που προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό 

σύστημα, ή και τα περιφερικά νεύρα και οι οποίες διαταράσσουν προοδευτικά τις γνωσιακές 

διεργασίες ή τις κινητικές λειτουργίες. Τέτοιες ασθένειες, επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην 

ανεξαρτησία και στην ποιότητα ζωής του ατόμου, και πολύ συχνά καταρρακώνουν ψυχολογικά 

αλλά και συναισθηματικά τα μέλη της οικογένειας, όπως επίσης και τα άτομα που φροντίζουν τον 

ασθενή. Με την εξέλιξη της ιατρικής έρευνας πάνω στα εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα, 

δίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη ελπίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Η συνεχής 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών μεθόδων διάγνωσης και προληπτικού ελέγχου. Επιπλέον νέα φάρμακα και νέες 

τεχνικές που βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές αναμένεται να επηρεάσουν την εξέλιξη της νόσου σε 

μερικούς ασθενείς, καθιστώντας τις διαταραχές σε αντιμετωπίσιμες καταστάσεις ή ακόμα να 

εμποδίζουν την περαιτέρω εκφύλιση. 

Οι πιο συνήθεις νευρολογικές εκφυλιστικές ασθένειες είναι :  

1. Νόσος Alzheimer (Alzheimer's disease). 

2. Αγγειακή άνοια (Vascular dementia). Είναι γενικός όρος άνοιας και αφορά προβλήματα 

κυκλοφορίας του αίματος προς τον εγκέφαλο. 

3. Νόσος Πάρκινσον (Parkinson’s disease). 

4. Άνοια με σωμάτια του Lewy (Lewy bodies dementia), η προκαλείται από τον εκφυλισμό και 

την καταστροφή νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Το όνομα προέρχεται από την 

παρουσία ανώμαλων σφαιρικών σωματιδίων, που ονομάζονται  Lewy σώματα και 

αναπτύσσονται μέσα στα νευρικά κύτταρα.  
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5. Εκφύλιση Προσθίου Εγκεφαλικού Λοβού (Frontal lobe degeneration). Αφορά μια 

κατηγορία ανοιών στις οποίες παρατηρείται εκφυλισμός σε έναν ή και στους δυο 

μετωπιαίους ή πρόσθιους λοβούς του εγκεφάλου. 

6. Νόσος Huntington (Huntington's disease). 

7. Σύνδρομο Korsakoff (Korsakoff syndrome). Κύριο σύμπτωμα του συνδρόμου αυτού, είναι η 

απώλεια μνήμης (Mayer, 2003).   
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3 ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 

Ορισμός και αιτιολογία 

Σύμφωνα με τους Samii, Nutt και Ransom (2004), η νόσος του Πάρκινσον αφορά μια εκφυλιστική 

νόσο του εγκεφάλου, αργά εξελισσόμενη και προσβάλλει νευρικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται 

στις εγκεφαλικές περιοχές που καλούνται βασικά γάγγλια (Basal Ganglia) και μέλαινα ουσία 

. Εμφανίζεται συνήθως στη μέση ηλικία, με μέσο όρο έναρξης στα 55-60 έτη και δεν είναι ακόμα 

ξεκάθαρος ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν την νόσο και κάποιο άλλοι όχι (Geraint & 

Tα βασικά γάγγλια σχετίζονται με λειτουργίες όπως η κινητική μάθηση, ο συγχρονισμός των 

κινήσεων, ισορροπία, προσοχή και μνήμη (Alexander και συν., 1990, Schultz και συν., 1998). 

Αναφορικά με την παθολογία του Πάρκινσον, με πολύ απλά λόγια θα λέγαμε ότι αυτή αποδίδεται 

στην απώλεια ντοπαμινεργικών νευρώνων από τη μέλαινα ουσία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ανεπαρκούς ντοπαμίνης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ 

ακετυλοχολίνη, γεγονός που διαταράσσει την ομαλή, αποτελεσματική και συντονισμένη κίνηση, 

αφού αυτή επιτυγχάνεται με την ισορροπία αυτών των δυο νευροδιαβιβαστών (Dunnett, Bjorklund, 

Έτσι λοιπόν το μήνυμα δεν μεταφέρεται σωστά και εμφανίζονται προβλήματα στην κίνηση (Kalat, 

Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, υπάρχει κάποια απώλεια ντοπαμίνης, η οποία υπολογίζεται περίπου 

σε 5-8% ανά δεκαετία και θεωρείται φυσιολογική. Απαιτείται μία απώλεια της τάξης του 70-80% 

για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της νόσου.  Αυτή η διαδικασία της εκφύλισης των κυττάρων 

του εγκεφάλου, ονομάζεται εκφυλισμός. Θα περιμέναμε λοιπόν, ότι υποκαθιστώντας την ντοπαμίνη 

στον οργανισμό θα είχαμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, γεγονός που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρατηρούνται διαταραχές και σε άλλους νευροδιαβιβαστές, όπως 

επίσης εξηγεί και τον λόγο που εμφανίζονται και πολλά μη κινητικά συμπτώματα στην νόσο.  
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Γενικά θεωρείται ότι εμπλέκονται αρκετοί παράγοντες στην αιτιολογία της νόσου και η σύγχρονη 

έρευνα ενοχοποιεί μια σειρά παραγόντων, όπως γενετικοί, περιβαλλοντικοί, τραυματικοί και 

ενδογενείς παράγοντες: 

α) Γενετικοί παράγοντες. Κληρονομική προδιάθεση. Συγγενείς 1ου βαθμού ασθενών με νόσο του 

Πάρκινσον διατρέχουν 3 ως 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (Alves και συν., 

 

 β) Τραυματικοί παράγοντες. Η νόσος του Πάρκινσον μπορεί να προκαλείται από κάποιο είδος 

τραυματισμού. 

γ) Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε από τους Davis και συν. (1979), 

βρέθηκε μια περιβαλλοντική νευροτοξίνη (MPTP) η οποία φάνηκε να καταστρέφει εκλεκτικά τους 

ντοπαμινεργικούς νευρώνες της μέλαινας ουσίας  (Nagatsu, 1997). 

δ) Ενδογενείς παράγοντες. Η ανεβασμένη παραγωγή ελεύθερων ριζών, η οποία φαίνεται να ενερ-

γοποιείται από αυξημένα επίπεδα σιδήρου, σε έρευνα του Halliday (1990) παρουσιάστηκε να επι-

ταχύνει τον θάνατο των ντοπαμινεργικών νευρώνων. 

ε) Μεταβολή του ελέγχου πρωτεϊνικής σύνθεσης.   

ζ) Γαλακτοκομικά προϊόντα (εκτός γιαουρτιού και συμπυκνωμένου γάλακτος) έχουν ενοχοποιηθεί 

για την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης της νόσου στα άτομα που καταναλώνουν πάνω από 40 

ml/ημέρα (E. Olsson, L. Byberg, και συν, 2019). 

Επίσης μια ακόμα θεωρία, γνωστή ως θεωρία του Braak, υποστηρίζει ότι τα σημάδια της νόσου 

ξεκινάνε πρώτα στο εντερικό σύστημα, στο μυελό και ειδικότερα στον οσφρητικό βολβό, ο οποίος 

ελέγχει την αίσθηση της όσφρησης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η παθολογία προοδεύει σύμφωνα 

με ένα συγκεκριμένο πρότυπο μέσω του οσφρητικού βολβού και του πνευμονογαστρικού νεύρου 

αντίστοιχα, προς το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και εντός αυτού. Αποτέλεσμα αυτού, μπορεί 

να είναι η εμφάνιση προβλημάτων όσφρησης, διαταραχές στον ύπνο και δυσκοιλιότητα αρκετά 

χρόνια πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων (D. David, T. Lebouvier και συν., 2012).  



 - 9 - 

 

Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

3.2 Συχνότητα 

Μιλώντας για την νόσο του Πάρκινσον, μιλάμε για μια από τις πιο κοινές νευρολογικές 

εκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου η οποία είναι η δεύτερη συχνότερη μετά τη νόσο του 

Στις βιομηχανοποιημένες περιοχές έχει συχνότητα εμφάνισης, σύμφωνα με έρευνες του Lee & 

γύρω στο 0,3% του γενικού πληθυσμού. Το 1% ηλικίας πάνω από 60 χρονών θα εμφανίσει την 

νόσο καθώς το 3% ατόμων ηλικίας πάνω από 80. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 60 

ετών και σπανιότερα προσβάλλει άτομα νεαρής ηλικίας. Ωστόσο παρατηρούνται και διαφορές 

φύλου στην νόσο, καθώς αυτή προσβάλει συχνότερα τους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες σε 

ποσοστό 2:1. Η ηλικία έναρξης, είναι 2,1 χρόνια αργότερα στις γυναίκες συγκριτικά με τους 

άντρες. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικώς η νόσος εμφανίζεται στους άντρες στα 51,3 έτη και στις 

γυναίκες στα 53,4 έτη. Οι γυναίκες επίσης φαίνεται να εμφανίζουν ηπιότερο τύπο της νόσου, καθώς 

μελέτες υποδεικνύουν ότι τα οιστρογόνα μπορεί να παίζουν κάποιο προστατευτικό ρόλο στην 

εκφύλιση των ντοπαμινεργικών νευρώνων. Άλλη μια διαφορά υπάρχει στα μη κινητικά 

συμπτώματα. Στο γυναικείο πληθυσμό, πιο διαδεδομένα είναι το άγχος, η κατάθλιψη και η 

δυσκοιλιότητα ενώ στον αντρικό πληθυσμό παρουσιάζονται υπνηλία μέσα στην μέρα, σιελόρροια 

και σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Η μέση διάρκεια που ζει ένα άτομο με νόσο του Πάρκινσον από 

την διάγνωση μέχρι το θάνατο, είναι τα 15 χρόνια, ωστόσο υπάρχουν αρκετά άτομα που ζουν για 

αρκετές δεκαετίες με την διαταραχή (Lee & Gilbert, 2016). 
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3.3 Διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον 

3.3.1 Κλινική εικόνα 

Το 2005 ο Deters θέλοντας να περιγράψει την τραγικότητα της κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς 

με Πάρκινσον ύστερα από χρόνια, την παρομοίασε σαν μια ζωή εγκλωβισμένη μέσα σε ένα γυάλινο 

κουτί, όπου οι ασθενείς μπορούν να παρατηρήσουν τον κόσμο, δεν μπορούν όμως να τον 

προσεγγίσουν, να κάνουν αντιληπτά τα συναισθήματά τους μέσω των εκφράσεων του προσώπου 

και καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται, δυσκολεύονται και στη μεταφορά μηνυμάτων μέσω του 

λόγου. H διάγνωση της νόσου βασίζεται σε κλινικά κριτήρια και στην κλινική εικόνα τους 

ασθενούς. Υπάρχει μια ποικιλία συμπτωμάτων και διαγνωστικών τεστ που χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό για την διάγνωση της νόσου. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη διάγνωση και 

επιβεβαίωση της νόσου, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα βασικά 

συμπτώματα για ένα αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου ο νευρολόγος να δώσει την διάγνωση. 

Όταν όμως προκύπτουν ερωτηματικά, κάποιες μορφές απεικόνισης όπως το PET και το DAT 

SCAN μπορεί να βοηθήσουν την διάγνωση. Το DAT SCAN είναι εγκεκριμένο από τον αμερικάνικο 

οργανισμό υγείας (Food and Drug Administration) για την διαφοροποίηση του Πάρκινσον από τον 

ιδιοπαθή τρόμο, αλλά δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ του Πάρκινσον και άλλους 

δευτερογενείς παρκινσονισμούς (Jankovic, 2008). 

Ένας νευρολόγος θα κάνει την διάγνωση με ένα λεπτομερές ιστορικό ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν 

είναι υπεύθυνα φάρμακα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του 

Πάρκινσον, όπως για παράδειγμα τα αντικαταθλιπτικά. Επίσης αξιολογείται η ευκινησία των 

χεριών και τον ποδιών, ο μυϊκός τόνος, το βάδισμα και η ισορροπία  (Marttila, 1983). 

Έχουν αναπτυχθεί επίσης κάποιες κλίμακες  αξιολόγησης της πορείας της νόσου όπως η Κλίμακα 

Βαθμολόγησης της PD (UPDRS), η οποία εισήχθη το 1987. Χωρίζεται σε υποκλίμακες οι οποίες  

καλύπτουν την γνωστική ικανότητα, την συμπεριφορά και την διάθεση, την αυτοεξυπηρέτηση και 

τις καθημερινές δραστηριότητες, τα κινητικά συμπτώματα και τις επιπλοκές της θεραπείας. Επίσης 

μια άλλη κλίμακα που χρησιμοποιείται, δημιουργήθηκε από τους Hoehn και Yahr το 1967, ωστόσο 
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δεν καλύπτει τα μη-κινητικά χαρακτηριστικά της νόσου. Παρόλα αυτά, δεν είναι δόκιμο να μιλάμε 

για στάδια στη νόσο του Πάρκινσον, καθώς η διαταραχή είναι τόσο μοναδική όσο και οι άνθρωποι 

που την βιώνουν (Chaudhuri & Schapira, 2006, 235–245). 

3.4 Συμπτώματα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως στην ενότητα 2.1, η νόσος του Πάρκινσον συσχετίζεται 

με προβλήματα στην κίνηση, γνωστά ως «κινητικά προβλήματα». Παρακάτω θα γίνει μια πιο 

λεπτομερής ανάλυση των συμπτωμάτων αυτών. Τα τέσσερα πιο χαρακτηριστικά κινητικά 

συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον είναι ο τρόμος, η δυσκαμψία, η βραδυκινησία (βραδύτητα 

των κινήσεων) και η αστάθεια θέσης. Ωστόσο, η νόσος αυτή είναι απρόβλεπτη και διαφέρει 

σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Δεν είναι δόκιμη λοιπόν η πρόβλεψη των συμπτώματων που θα 

εκδηλωθούν πρώτα, πότε θα εμφανισθούν καθώς και την ταχύτητα εξέλιξής τους. (Lebrun, Devreux 

 

 

 

3.4.1 Βραδυκινησία 

Ο όρος βραδυκινησία αναφέρετε στην βραδύτητα των κινήσεων και είναι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα της νόσου, ωστόσο μπορεί να παρουσιαστεί και σε άλλες 

διαταραχές όπως η κατάθλιψη. Η βραδυκινησία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

διαταραχών των βασικών γαγγλίων και περιλαμβάνει δυσκολίες στον προγραμματισμό, στην 

εκκίνηση και την εκτέλεση της κίνησης και στην εκτέλεση διαδοχικών και ταυτόχρονων εργασιών. 

Ο ασθενής αντιμετωπίζει δυσκολία να ξεκινήσει και να εκτελέσει σωματικές ενέργειες. Ο ασθενής 

αδυνατεί να αρχίσει μια εκούσια κίνηση και όταν τα καταφέρει, αυτή η εκούσια κίνηση έχει την 

τάση να σταματάει ακουσίως, για τον λόγο αυτό αναφερόμαστε στην κατάσταση αυτή με τον όρο 

μειωμένη ικανότητα να ξεκινήσει, να εκτελέσει ομαλά και να ολοκληρώσει, αυτόματες και 



- 12 -  

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020              Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Νάτζι Νέντα Γιώτα 

εκούσιες κινήσεις (Jankovic, 2008, 368–376.). Βρίσκεται ακινητοποιημένος και έχει την αίσθηση 

ότι έχει “παγώσει” (freezing) και για να μπορέσει να ξεφύγει της κατάστασης αυτής, είναι 

αναγκασμένος την στιγμή του “παγώματος” να σκέπτεται την κίνηση που θέλει να κάνει ακόμη και 

τις πιο αυτόματες και απλές. Αυτή η εικόνα από μόνη της είναι μερικές φορές ικανή για να τεθεί η 

διάγνωση. Στα αποτελέσματα της βραδυκινησίας συναντάμε επίσης το καθηλωμένο και 

ανέκφραστο πρόσωπο, τη σιελόρροια, τη δυσαρθρία και τη δυσγραφία, δηλαδή σε όλες τις 

δραστηριότητες που απαιτούν κίνηση. (Berardelli, 2001, 2131–2146). 

 

3.4.2 Τρόμος 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο τρόμος. Υπάρχουν τρία είδη τρόμου: 

τρόμος ηρεμίας, τρόμος θέσεως και τρόμος σκοπού. Το μέρος του σώματος που έχει προσβληθεί, 

τρέμει, όταν δεν εκτελεί μια ενέργεια και συνήθως εμφανίζεται προοδευτικά όταν το μέλος 

βρίσκεται σε  πλήρη χαλάρωση και υποχωρεί στην αλλαγή θέσης ή κατά την εκούσια κίνηση, για 

αυτό και αποκαλείται τρόμος ηρεμίας. Ο τρόμος εντοπίζεται κυρίως στα χέρια, είναι αμφίπλευρος, 

ευρύς και βραδύς με συχνότητα μεταξύ 4 Hz και 6 Hz και σχεδόν πάντα είναι εμφανής στα άκρα 

των χεριών  (Jankovic, 2008, 368–376). Ο τρόμος αυτός μπορεί να επηρεάσει τα χείλη, το πηγούνι, 

τη γνάθο, παρόλα αυτά όταν δεν τρέμουν μόνο τα χέρια αλλά και τα πόδια, η φωνή, το 

κεφάλι/λαιμός, εκφράζεται και σαν τρόμος θέσεως.  Περίπου το 70% των ανθρώπων σε αρχικά 

στάδια της νόσου, βιώνουν ένα ελαφρύ τρέμουλο στο χέρι ή στο πόδι στην μια πλευρά του 

σώματος και λιγότερο συχνά στη γνάθο ή στο πρόσωπο. Τυπική εμφάνιση του τρόμου, είναι ο 

τρόμος σε ένα δάχτυλο με τις κινήσεις των δαχτύλων να είναι συγκεκριμένες, παρατηρούνται  

επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης και έκτασης, υπάρχει ελαφριά κάμψη, ενώ σε φορά 

προσαγωγής-απαγωγής, κινείται ο μέσος δάκτυλος. Συνήθως παρατηρείται όταν οι μύες βρίσκονται 

σε κατάσταση χαλάρωσης ή σε κατάσταση ηρεμίας χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο, καθώς 

μπορεί να συνυπάρχει τρόμος ηρεμίας με τρόμο θέσης. Μερικοί άνθρωποι με Πάρκινσον έχουν 

παρατηρήσει ότι μπορούν να σταματήσουν τον τρόμο στο χέρι κρατώντας το σε κίνηση ή έχοντας 
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το σε κάμψη. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόμο είναι το στρες και ο 

ενθουσιασμός. Ένας από τους τομείς που επηρεάζεται από τον τρόμο είναι η γραφή, η οποία 

γίνεται προοδευτικά με μικρότερα γράμματα (μικρογραφία). Ο τρόμος εξαπλώνεται συνήθως και 

στην άλλη πλευρά καθώς η νόσος εξελίσσεται αλλά τείνει να παραμένει περισσότερο εμφανής στην 

πλευρά που πρωτοεμφανίστηκε, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα άλλα κινητικά συμπτώματα.  

Επίσης, δεν θα εμφανίσουν τρόμο όλοι οι ασθενής με Πάρκινσον (Jankovic, 2008 ). 

 

3.4.3 Δυσκαμψία 

Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της νόσου είναι η δυσκαμψία. Το σύμπτωμα που χωρίς 

αμφιβολία οφείλεται στην δυσκαμψία, είναι η αίσθηση της ακαμψίας. Σαν κλινικό σημείο, ωστόσο, 

αυτός ο όρος αναφέρεται στο φαινόμενο της αυξημένης αντίστασης κατά το τέντωμα ενός μυ, 

οφείλεται δηλαδή στην αδυναμία που έχουν οι μυς να χαλαρώσουν όταν μία αντίθετη ομάδα μυών 

κινείται. Οι δύο κλινικές μορφές που παίρνει είναι : η δυσκαμψία τύπου « οδοντωτού τροχού » όταν 

δηλαδή ο ασθενής εκτελεί  μια κίνηση με τα άκρα,  δίνεται η εντύπωση ότι τα άκρα κινούνται 

σημείο προς σημείο, όπως πχ κινείται το ρομπότ ή την δυσκαμψία τύπου « μολυβδοσωλήνα » όταν 

η κίνηση γίνεται δύσκολα όπως η κάμψη ενός μολυβδοσωλήνα. Η δυσκαμψία εμφανίζεται 

ιδιαίτερα στους καρπούς και στον αγκώνα, δεν οφείλεται σε μυϊκή αδυναμία αλλά σε πρόβλημα 

ελέγχου λόγω αυξημένου μυϊκού τόνου και είναι πιο έντονη στους καμπτήρες μύες όπου εκεί 

παρατηρείται και  μεγαλύτερη αύξηση του τόνου. Προσβάλλει, συναγωνιστές και ανταγωνιστές μυς 

αλλά κυρίως τους αντιβαρικούς μυς του τράχηλου της κεφαλής, του κορμού και των άκρων. Η 

δυσκαμψία είναι υπεύθυνη για την ακαμψία των άκρων, του λαιμού και του κορμού. Η δυσκαμψία 

δεν είναι σταθερή αλλά ενισχύεται συχνά από μεσοδιαστήματα χαλάρωσης. Η συνηθισμένη κίνηση 

των άκρων είναι αυτή της έκτασης και της χαλάρωσης όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση κίνησης ή 

ηρεμίας αντίστοιχα. Στην δυσκαμψία του Πάρκινσον όπως είπαμε υπάρχει μυϊκή ένταση και οι 

μύες δεν χαλαρώνουν, προκαλώντας έτσι μειωμένο εύρος κίνησης. Ένα άτομο με δυσκαμψία και 
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βραδυκινησία φαίνεται να κινείται σαν ρομπότ καθώς τείνει να μην ταλαντεύει τα χέρια του κατά 

το περπάτημα. Η δυσκαμψία επίσης προκαλεί δυσάρεστο αίσθημα αλλά και πόνο (Berardelli, 
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3.4.4 Αστάθεια 

Η ορθοστατική αστάθεια, δηλαδή η τάση που έχει ο ασθενής να είναι ασταθής όταν βρίσκεται σε 

όρθια θέση λόγω της απώλειας των ορθοστατικών αντανακλαστικών είναι γενικά μια εκδήλωση 

που εμφανίζεται στα μετέπειτα στάδια της νόσου και συνήθως συμβαίνει μετά την εμφάνιση άλλων 

κλινικών χαρακτηριστικών. Είναι ένα από τα σημαντικότερα σημάδια της νόσου και ευθύνεται για 

ένα μεγάλο ποσοστό της κινητικής αναπηρίας κατά την πορεία της εξέλιξής της, αφού μαζί με 

το΄΄freezing’’ είναι η πιο κοινή αιτία πτώσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του 

κινδύνου για κατάγματα στο ισχίο (Jankovic, 2008). Η αστάθεια εξετάζεται από τους γιατρούς με 

ένα τεστ (pull test) όπου ο ασθενής γρήγορα τραβιέται από τον γιατρό προς τα πίσω από τους 

ώμους. Η πραγματοποίηση περισσότερων από δύο βημάτων ή η απουσία οποιασδήποτε απόκρισης 

υποδηλώνει ανωμαλία στην στάση και ισορροπία του σώματος. Ένα άτομο με αστάθεια έχει χάσει 

κάποια από τα αντανακλαστικά που απαιτούνται για να διατηρήσει την όρθια στάση του και τείνει 

να πέφτει προς τα πίσω όταν στέκεται όρθιος, όταν σηκώνεται από την καρέκλα ή όταν προσπαθεί 

να στρίψει. Το πρόβλημα της ισορροπίας γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο κατά την περιστροφή του 

κορμού ή με τις γρήγορες κινήσεις (Jankovic, 2008). 

3.4.5  Διαταραχές στάσης και βάδισης (Πάγωμα) 

To αποκαλούμενο πάγωμα (freezing) πρόκειται για μια μορφή ακινησίας και είναι ένα από τα 

συμπτώματα που δυσκολεύει περισσότερο τους ασθενείς. Παρόλο που το πάγωμα είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου αυτό δεν παρατηρείται σε όλους, συναντάται πιο συχνά στους 

άντρες και λιγότερο συχνά σε αυτούς που το κύριο σύμπτωμά τους είναι ο τρόμος (Macht M., 

αλλά μπορούν επίσης να εμπλακούν τα χέρια και τα βλέφαρα και συνήθως εκδηλώνεται ως ξαφνική 

και παροδική (συνήθως 10 δευτερόλεπτα) αδυναμία μετακίνησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

δισταγμό στην εκκίνηση της κίνησης (έναρξη δισταγμού) ή μια ξαφνική ανικανότητα να 

μετακινήσει τα πόδια κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων καταστάσεων (π.χ. στροφή ή περπάτημα 
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μέσω στενού περάσματός, διασχίζοντας πολυσύχναστους δρόμους, πλησιάζοντας κάποιο 

προορισμό). Οι ασθενείς συνήθως αναπτύσσουν τεχνικές για να ξεπεράσουν τη κατάσταση αυτή. 

Το πάγωμα συνδέεται με σημαντικές κοινωνικές και κλινικές συνέπειες για τους ασθενείς. 

Συγκεκριμένα, είναι η πιο κοινή αιτία πτώσεων  και τραυματισμών (Bloem, Hausdorff, Visser, & 

πολυθρόνα οπότε και πέφτει μονοκόμματα. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με 

την φαρμακευτική αγωγή, όπως επίσης, αν και γίνεται πιο σοβαρή στην κατάσταση off,  με τα 

φαινόμενα ‘’on – off’’, τα οποία αφορούν τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς στην 

απόκριση τους στην χρήση λεβοντόπας. Είναι μεταβολές μεταξύ περιόδων βελτιωμένης 

κινητικότητας που είναι γνωστές ως περίοδοι ‘’on’’  κατά τις οποίες ο ασθενής ανταποκρίνεται στη 

λεβοντόπα και σε περιόδους μειωμένης κινητικής λειτουργίας ή ‘’off’’ στις οποίες ο ασθενής δεν 

αποκρίνεται ανεπαρκώς στη λεβοντόπα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα φαινόμενο που παρατηρείται στους ασθενείς, όπου ξαφνικά ο 

ασθενής κάνει απρόσμενες και γρήγορες κινήσεις όπως να τρέξει ταχύτατα, αυτό παρουσιάζεται σε 

στρεσογόνες καταστάσεις, το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και στην ομιλία και 

αναφέρεται ως "παράδοξη κινητικότητα" (Bloem και συν., 2004;19:871–84.) 

3.4.6 Στάδια της νόσου όσον αφορά την κίνηση κατά Hoehn & Yahr 

- Στάδιο 0 – Στο στάδιο αυτό ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα εμφανές σύμπτωμα της νόσου του 

Πάρκινσον. 

- Στάδιο 1 – Η εμφάνιση των συμπτωμάτων παρατηρείται μόνο στη μια μεριά του σώματος. 

- Στάδιο 2 –Τα συμπτώματα εμφανίζονται και στις δυο πλευρές του σώματος χωρίς καμία 

διαταραχή στην ισορροπία και στη βάδιση. 

Στάδιο 3 – Παρουσιάζονται συμπτώματα ήπιας και μέτριας βαρύτητας και στις δυο πλευρές του 

σώματος. Εμφανίζεται κάποια διαταραχή στην ισορροπία και ελάχιστη δυσκολία στη βάδιση. 

Παρόλα αυτά ο ασθενής είναι πλήρως ανεξάρτητος. 
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- Στάδιο 4 – Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται σοβαρά συμπτώματα και στις δυο πλευρές του σώματος 

και υπάρχει μέτρια δυσκολία στη βάδιση. Ωστόσο ο ασθενής είναι ικανός να σταθεί και να βαδίσει 

χωρίς βοήθεια. 

- Στάδιο 5- Τα συμπτώματα σε αυτό το στάδιο εμφανίζονται και στις δύο πλευρές του σώματος και 

ο ασθενής είναι πλέον ανίκανος να βαδίσει, είναι καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα και μπορεί 

ε τη βοήθεια άλλων. (Hoehn, M. M., & Yahr, M. D., 1967,17(5), 427–427.).  

Μη κινητικά συμπτώματα  

Η νόσος του Πάρκινσον σχετίζεται επίσης, με συμπτώματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την 

κίνηση. Αυτά είναι γνωστά ως «μη κινητικά συμπτώματα». Τέτοια συμπτώματα είναι η κατάθλιψη, 

ψύχωση, διαταραχές ύπνου, άλγος, απάθεια κ.ά. Η κατάθλιψη εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 

30% των ασθενών και θεωρείται ότι έχει την μεγαλύτερη επίπτωση στην ποιότητα της ζωής των 

ασθενών (Chaudhuri & Schapira, 2006,235–245.). Εκτός από τα παραπάνω τυπικά χαρακτηριστικά 

της νόσου μπορεί να προκύψουν και άλλα όπως διαταραχή νοητικών λειτουργιών, επιβράδυνση της 

σκέψης, ψυχικές διαταραχές, μείωση της κοινωνικότητας, δυσκοιλιότητα, δυσκολία κατάποσης και 

αϋπνία. Σημαντικό όμως είναι να τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστούν όλα αυτά τα 

συμπτώματα καθώς αυτά ποικίλουν από την σοβαρότητα και το στάδιο εξέλιξης της νόσου. 

rkinson’s disease rests on the identification of the characteristics related to dopamine deficiency that 

iagnosis and almost inevitably emerge with disease progression. Indeed, non-motor symptoms 

dominate the clinical picture of advanced Parkinson’s disease and contribute to severe disability, 

 need the introduction of novel non-dopaminergic drugs. Inevitably, the development of treatments 

that can slow or prevent the progression of Parkinson’s disease and its multicentric 

235–245.). 

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα μη κινητικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν στην νόσο 

του Πάρκινσον :  

Νευροψυχιατρικά συμπτώματα 

κατάθλιψη, απάθεια, άγχος, ανηδονία, διαταραχή προσοχής, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, άνοια, 

εμμονική συμπεριφορά (συνήθως με τα φάρμακα), επαναληπτικές συμπεριφορές, σύγχυση, 

παραλήρημα ,  κρίσεις πανικού. 

Διαταραχές ύπνου 
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Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και περιοδικές κινήσεις των άκρων, διαταραχή συμπεριφοράς στον 

ύπνο REM και στον non – REM, υπερβολική υπνηλία κατά την διάρκεια της μέρας, έντονα και 

ζωντανά όνειρα, αυπνία, διαταραγμένη αναπνοή στον ύπνο. 

Συμπτώματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

Διαταραχές της ουροδόχου κύστης (Ακράτεια, Νυκτοουρία, Συχνότητα ), εφίδρωση, ορθοστατική 

υπόταση, πτώσεις που σχετίζονται με την ορθοστατική υπόταση, σεξουαλική δυσλειτουργία, 

υπερσεξουαλικότητα, στυτική ανικανότητα , ξηρά μάτια και ξηροστομία. 

Γαστρεντερικά συμπτώματα  

Σιελόρροια, αγευσία, δυσφαγία και πνιγμός, αναρροή, εμετός, ναυτία, δυσκοιλιότητα, μη 

ικανοποιητική εκκένωση, ακράτεια κοπράνων 

Αισθητηριακά συμπτώματα 

Πόνος, Παραισθησία, Οφθαλμική διαταραχή 

Άλλα συμπτώματα  

Κούραση, διπλωπία, θολή όραση, δερματικά, απώλεια βάρους, αύξηση βάρους (ενδεχομένως 

προκαλούμενη από φάρμακα) (Chaudhuri & Schapira, 2006). 

3.6 Διαταραχές επικοινωνίας στη νόσο του Πάρκινσον  

Ακόμα μια παράμετρος που μπορεί να επηρεαστεί στην νόσο του Πάρκινσον είναι η επικοινωνία. 

Με τον ίδιο τρόπο που το Πάρκινσον επηρεάζει την κίνηση του σώματος επηρεάζει και τους μύες 

του προσώπου, του στόματος, του λάρυγγα και του φάρυγγα που είναι απαραίτητοι για την 

παραγωγή ομιλίας, φωνής και κατάποσης. Για να παραχθεί η ομιλία είναι απαραίτητη η συστολή 

των μυών των χειλιών, της γνάθου, της γλώσσας, της μαλακής υπερώας, του λάρυγγα και του 

φάρυγγα όπου κάποιοι από αυτούς συμμετέχουν και στην αναπνοή. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η 

ενεργοποίηση κινητικών περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού και έπειτα των νευρικών οδών που 

περιλαμβάνουν τον άνω κινητικό νευρώνα και το κεντρικό κρανιακό και νωτιαίο νεύρο. Διαταραχή 

στην παραγωγή της ομιλίας μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε διαταραχή στο νευρικό σύστημα, η 

οποία με την σειρά της μπορεί να προκαλέσει  αποδιοργάνωση του κινητικού συστήματος (Skodda, 
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Επίσης μπορεί να επηρεαστεί η εκφραστικότητα του προσώπου δημιουργώντας ένα παγωμένο 

προσωπείο, σαν χρήση μάσκας, και έτσι καθίσταται  δύσκολη και η μεταφορά των συναισθημάτων 

που ακολουθούν τα λόγια. Οι πιο κοινές διαταραχές είναι η δυσαρθρία (διαταραχή της άρθρωσης 

του λόγου), υποφωνία (διαταραχή του τόνου και της έντασης της ομιλίας), ταχεία έκφραση 

(tachyphemia) καθώς και η παρορμητική επανάληψη λέξεων και φράσεων (Sapir, Ramig, & Fox, 

 

 

3.7 Πάρκινσον και ομιλία 

Οι ασθενείς με Πάρκινσον, καθώς εξελίσσεται η διαταραχή είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

δυσαρθρία, μια διαταραχή της ομιλίας, νευρολογικής προέλευσης και προσβάλει κυρίως πυρήνες 

και νευρικές οδούς που είναι υπεύθυνοι και για την ομιλία π.χ. το τρίδυμο, το προσωπικό, το 

γλωσσοφαρυγγικό και το υπογλώσσιο νεύρο Ο συγκεκριμένος τύπος της δυσαρθρίας που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς, είναι η υποκινητική δυσαρθρία και έχει ως χαρακτηριστικά της την 

ομιλία με γρήγορο ρυθμό, μπερδεμένο λόγο με μπερδεμένες συλλαβές και συχνά επαναλήψεις 

συλλαβών ή και λέξεων (Pinto και συν., 2005, 507–15.). Η διαταραχή εξελίσσεται σταδιακά 

επηρεάζοντας αρχικά μεμονωμένες λέξεις και ύστερα η δυσκολία γενικεύεται, μπορεί να 

καταστήσει τον ασθενή ακατάληπτο από τους οικείους του έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στην 

καθημερινή του ζωή  και υποβαθμίζοντας την ποιότητά της. Υπάρχει λοιπόν βλάβη στους 

φωνητικούς μύες, η οποία προκαλεί αδυναμία στην άρθρωση των λέξεων, οι λέξεις προφέρονται με 

ασάφεια, ενώ κάποιες συλλαβές μπορεί να παραλείπονται ή να διπλασιάζονται. Σύμφωνα με τους 

με Πάρκινσον. Προσβάλλει ένα ή και περισσότερα από τα υποσυστήματα της ομιλίας όπως η 

αναπνοή, φώνηση, προσωδία, άρθρωση και αντήχηση. Αρκετές φορές οι ίδιοι οι ασθενείς δεν 

μπορούν να αντιληφθούν την δυσκολία τους και την αλλαγή στην φωνή τους, πόσο χαμηλή σε 

ένταση είναι, φτάνουν λοιπόν να κατηγορούν τους συντρόφους τους για προβλήματα στην ακοή. Η 
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συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής της ομιλίας στον παρκινσονικό πληθυσμό είναι υψηλή. 

Πολλά από τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας που βρέθηκαν από έρευνες της Mayo Clinic 

σχετίζονται με το ύψος, την ένταση ή τις αλλαγές στην ποιότητα της φωνής που εμφανίζεται 

αδύναμη, βραχνή και μονότονη. Σε εξέταση για την λειτουργία των φωνητικών χορδών, φάνηκε ότι 

οι φωνητικές χορδές δεν υφίστανται πλήρη σύγκλειση παρόλο που οι απαγωγικές και 

προσαγωγικές κινήσεις των φωνητικών χορδών είναι συμμετρικές αμφοτερόπλευρα, γεγονός που 

ερμηνεύει την ποιότητα της αναπνευστικής φωνής. Αποτυχία συντονισμού της φωνής με άλλες 

παραμέτρους της ομιλίας μπορεί να είναι υπεύθυνη για κάποια άλλα από τα χαρακτηριστικά της 

παρκινσονικής ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων της δυσκολίας κατά την έναρξη της ομιλίας και του 

μη ομαλού ελέγχου της θεμελιώδους συχνότητας. Επιπλέον καθώς η διαταραχή εξελίσσεται μπορεί 

να παρατηρηθεί μη φυσιολογική ροή του αέρα καθώς η υπερωιοφαρυγγική βαλβίδα δεν κλείνει 

επαρκώς. Ωστόσο δυσλειτουργία στον υπερωιοφαρυγγικό μηχανισμό δεν αποτελεί βασική 

παράμετρο στην δυσαρθρία του Πάρκινσον. Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας στη νόσο του 

Πάρκινσον γίνονται εύκολα αντιληπτά. Περίπου το 75% των Παρκινσονικών παρουσιάζει 

μεταβολές στην ομιλία και τη φωνή σε κάποια φάση της νόσου. Αυτές οι μεταβολές συνήθως 

έρχονται βαθμιαία και ποικίλλουν από μέτριας βαρύτητας μέχρι πολύ σοβαρές. Τα συμπτώματα 

είναι τα ίδια που παρουσιάζονται στους μυς του σώματος, τρέμουλο, δυσκαμψία και βραδύτητα 

στην κίνηση, τα ίδια συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν και στους μυς που χρησιμοποιούνται 

για την ομιλία και την κατάποση (Canter, 2014). Αναφορικά με την φωνή των ασθενών, είναι αυτή 

που επηρεάζεται περισσότερο και χαρακτηρίζεται από μονότονη φωνή μειωμένης έντασης και 

ποιότητας (Tsuboi, Watanabe, Tanaka, & Ohdake, 2017). 

3.8 Ταχύτητα ομιλίας 

Οι διακυμάνσεις στην ταχύτητα της ομιλίας μεταξύ των ασθενών με παρκινσονισμό μπορεί 

διαφέρουν. Κάποιοι μπορεί να παρουσιάζουν ταχύτητα ομιλίας χαμηλότερη από φυσιολογική ενώ 

κάποιοι άλλοι μπορεί να παρουσιάζουν ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη. Σε έρευνες που έχουν γίνει 

βρέθηκε να υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στην ταχύτητα της ομιλίας που ισοδυναμεί με 70 έως 250 



 - 21 - 

 

Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

λέξεις το λεπτό. Διαταραγμένος ρυθμός ομιλίας,  γρήγοροι ρυθμοί και μικρά διαστήματα βιαστικής 

ομιλίας παρατηρήθηκαν στο 6-13% των ανθρώπων με Πάρκινσον, επίσης παλιλαλία ή δυσχέρειες 

όπως τραυλισμός έχουν παρατηρηθεί σε μερικούς ανθρώπους με Πάρκινσον  (Darley, Aronson, & 

Το τραύλισμα στην ομιλία που εμφανίζεται σε κάποιους ασθενείς μπορεί να οφείλεται σε ένα 

πρόβλημα στην έναρξη της ομιλίας παρόμοιο με το "πάγωμα" (freezing) στο περπάτημα. Το 

πρόβλημα αυτό ονομάζεται "πάγωμα της ομιλίας" ή "oral festination" (Moreau και συν., 2007. 

1503–1506.).  O υποκείμενος μηχανισμός για τις μεταβολές αυτές αποτελεί θέμα προς 

προβληματισμό. Σε έρευνα τους, οι Hunker και Abbs (1982) βρήκαν ότι μέρος της καθυστέρησης 

αυτής μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της «αναμονής» για να μπει ο ασθενής στην κατάλληλη φάση 

του κύκλου του τρόμου θέσης καθώς παρατήρησαν ότι υπάρχει μια σχέση φάσης μεταξύ της 

εκούσιας έναρξης της κίνησης και του κύκλου του τρόμου θέσης και ότι αυτή η σχέση ευθύνεται 

για τις καθυστερήσεις στην κίνηση. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι οι «ριπές ομιλίας», που παρουσιάζουν κάποιοι ασθενείς που 

πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον, η ομιλία  υπερβαίνει την ταχύτητα των 13 συλλαβών ανά 

λεπτό που σημαίνει ότι οι κινήσεις αυτές μπορεί να μη γίνονται υπό εκούσιο έλεγχο ( Hunker, J. 

A

b

και συν., 1982. 749-754. ) 

3.9 Πάρκινσον και άρθρωση 

Στη νόσο του Πάρκινσον μελετώντας  τα χαρακτηριστικά της δυσαρθρίας από αντιληπτικής 

άποψης παρατηρείται συχνά η μη ακριβής εκφορά των συμφώνων. Ήδη από το 1978 ο Logemann  

και συν. έχουν αναφερθεί σε προβλήματα άρθρωσης στο 45% από τους 200 ανθρώπους που δεν 

έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή και έπασχαν από την νόσο του Πάρκινσον. Αναφορικά με τα 

έκκροτα σύμφωνα ο λόγος που ανακύπτουν προβλήματα στην άρθρωση των ασθενών με  

Πάρκινσον οφείλεται στην ανεπαρκή αρθρωτική λειτουργία των δομών κατά την παραγωγή 

έκκροτων φθόγγων καθώς και στην αποτυχία να επιτευχθεί ο σωστός συντονισμός του λάρυγγα και 
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της στοματικής κοιλότητας (Canter, 1965). Ο Sapir και συν. (2001) ανακάλυψαν ανωμαλίες στην 

άρθρωση στο 50% από τους 42 ασθενείς με Πάρκινσον που έπαιρναν  φαρμακευτική αγωγή. 

Ακουστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής της άρθρωσης έχουν μελετηθεί και περιλαμβάνουν, 

προβλήματα στον συγχρονισμό της έναρξης της φώνησης και της παύσης. Άτακτες κινήσεις των 

αρθρωτών έχουν καταγραφεί σε ανθρώπους με Πάρκινσον μετά από αναλύσεις που έγιναν στην 

κίνηση της γνάθου (M.P. Caligiuri, 1987).  Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των ατόμων αποτελεί 

η τάση τα κλειστά σύμφωνα να γίνονται τριβόμενα εξαιτίας της εξασθένισης των μυϊκών τους 

δομών, οι οποίες ευθύνονται για την παραγωγή των κλειστών φθόγγων με τη δημιουργία εμποδίου 

στη στοματική κοιλότητα όπως επίσης η τάση τα σύμφωνα που απαιτούν μεγαλύτερη σύσφιξη 

χειλιών να τείνουν να εκφέρονται με ελάχιστη ακρίβεια. Σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς 

ομιλητές, οι ομιλητές που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον παρουσιάζουν μειωμένες 

αρθρωτικές κινήσεις λόγω της έλλειψης συντονισμού στις ομάδες των συναγωνιστών και 

αγωνιστών μυών (Logemann & Fiscer, 1981. 348-352). Κατά την εξέταση της άρθρωσης στα 

άτομα με Πάρκινσον αρκετοί ερευνητές ανέφεραν ότι τα κλειστά σύμφωνα (/p/ , /t/ , / b/ , /d/ , /g/) 

ήταν ανακριβή και προφέρονταν ως τριβόμενα. Οι Logemann και Fisher (1981) παρατήρησαν ότι 

τα ελλείματα στην άρθρωση μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της ανεπαρκούς ανύψωσης της γλώσσας 

με αποτέλεσμα ανεπαρκή συστολή για την παραγωγή κλειστών.  

Η παραγωγή φωνήεντων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την μειωμένη ικανότητα στον έλεγχο 

και την κινητικότητα των οργάνων της άρθρωσης, αφού οι ακουστικές τους ιδιότητες προέρχονται 

από το εκάστοτε σχήμα της στοματικής κοιλότητας το οποίο σχηματίζεται κάθε φορά από την θέση 

που παίρνει η γλώσσα και τα χείλη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, η στοματική κοιλότητα ανάλογα με το σχήμα που έχει λόγω της θέσης που έχει πάρει η 

γλώσσα, τα χείλη και η γνάθος λειτουργεί σαν φίλτρο το οποίο παράγει και διαφορετικές αρμονικές 

συχνότητες στις φωνητικές χορδές, ενισχύοντας κάποιες από αυτές και εξασθενώντας άλλες. Οι 

αρμονικές συχνότητες που διαμορφώνουν την ποιότητα του φωνήεντος είναι αυτές που ενισχύονται 

και ονομάζονται διαμορφωτές (formants), πιο σημαντικοί  στην διάκριση των φωνηέντων είναι ο 
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πρώτος και ο δεύτερος διαμορφωτής (f1 και f2) και λιγότερο ο τρίτος (f3). Ο f1 αντιστοιχεί στο 

ύψος της γλώσσας και ο f2 αντιστοιχεί στην προσθιότητα/οποσθιότητα της γλώσσας και 

επηρεάζεται από την στρογγυλοποίηση των χειλιών καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το μήκος 

της στοματικής οδού, με αντιστρόφως ανάλογη σχέση. 

Οι ομιλητές με Πάρκινσον έχει βρεθεί ότι έχουν μειωμένο χώρο f1-f2 στα φωνήεντα (φωνηεντικός 

χώρος) σε σχέση με φυσιολογικούς ομιλητές, χωρίς αυτή η διαφορά να είναι σημαντική (Sidtis, 

 

 

3.10   Στάδια της νόσου Πάρκινσον όσον αφορά στην ομιλία 

 

H σοβαρότητα της δυσαρθρίας στην νόσο του Πάρκινσον μπορεί να ποικίλει από ήπια έως πολύ 

σοβαρή. Ανάλογα με τη σοβαρότητα  έχουμε τα ακόλουθα στάδια (Ramig, 1992, σελ, 119). 

• Στάδιο 1ο Στο στάδιο αυτό η διαταραχή ομιλίας είναι μη ανιχνεύσιμη.  

• Στάδιο 2ο Στο στάδιο αυτό ο ασθενής εμφανίζει διαταραχή στην ομιλία όμως είναι ακόμα 

καταληπτή.  

Συνήθως  πρώτα παρατηρούνται αλλαγές στη φωνή. 

Τα φωνητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μειωμένη ένταση, αναπνευστική ή αδύναμη φωνή, 

μειωμένη μεταβλητότητα στο ύψος και ασταθή βραχνή ή τραχιά φωνή  

• Στάδιο 3ο Στο στάδιο αυτό ο ασθενής παρουσιάζει μειωμένη  καταληπτότητα στην  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που μας βοηθά να διακρίνουμε το ένα στάδιο από το προηγούμενο 

είναι η μείωση της καταληπτότητας της ομιλίας. Στο στάδιο αυτό η ομιλία  χαρακτηρίζεται, 

συνήθως, από ανακριβή άρθρωση καθώς το εύρος των στοματικών κινήσεων μπορεί να είναι 

περιορισμένο, οι ομιλητές αδυνατούν να επιτύχουν την άρθρωση που επιθυμούν και μερικοί μπορεί 

να διακόπτουν την ομιλία τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα φυσιολογικά ή μπορεί 

να διακόπτουν σε ασυνήθιστα σημεία μέσα σε μια εκφορά. Υπάρχουν επίσης σημαντικές αλλαγές 
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στην φωνή, οι συνομιλητές συχνά παραπονούνται ότι αναγκάζονται να ζητούν από τον ομιλητή που 

πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον να επαναλάβει ή να μιλήσει πιο δυνατά. Για τους ασθενείς 

αυτούς, η συνομιλία μπορεί να είναι δύσκολη. Πέραν των προαναφερθεισών αλλαγών στη φωνή, 

άλλοι ομιλητές μπορεί να αρχίζουν να χρησιμοποιούν στη ομιλία τους υπερβολικά υψηλές 

ταχύτητες ή ‘’ριπές’’ ταχείας εσπευσμένης ομιλίας. 

• Στάδιο 4ο Στο στάδιο αυτό η φυσική ομιλία είναι υποβοηθούμενη από τεχνικές επαυξητικής 

επικοινωνίας.  

Στο στάδιο αυτό η φυσική ομιλία δεν είναι πλέον ένα μέσο επικοινωνίας για τα άτομα που πάσχουν 

από τη νόσο του Πάρκινσον. Η ομιλία μπορεί να χειροτερεύει εμφανώς στις περιόδους off σε 

σύγκριση με τις περιόδους on, χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού είναι ότι τη στιγμή που θα 

ξεκινήσει η ομιλία, ο ομιλητής είναι πολύ πιθανό όπως συμβαίνει και με την κίνηση να παγώσει 

στη μέση της φράσης και να μην μπορεί πλέον να συνεχίσει. 

Η παράγωγη της ομιλίας μπορεί να είναι σπάνια ίσως και λόγω των σχετιζόμενων γνωστικών 

προβλημάτων (Sullivan, Brune & Beukelman, 1996). 
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4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 

Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν έχει βρεθεί μια  θεραπεία που να δρα αποτελεσματικά τόσο για την 

πρόληψη όσο και τον περιορισμό της εκφύλισης που προκαλείται στη νόσο του Πάρκινσον. Η 

φαρμακευτική αγωγή μπορεί να  μειώσει αισθητά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ωστόσο 

καθώς η νόσος εξελίσσεται, η φαρμακευτική αγωγή συνήθως αποτυγχάνει και μπορεί να 

παρουσιαστεί περιορισμός στην απόκριση, μειωμένη αποτελεσματικότητα ή εμφάνιση 

ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως δυσκινησιών ή/και υπερκινησίες, τότε η κατάσταση μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με το χειρουργείο. Αυτός που θα εξετάσουμε είναι ο εν τω βάθει ηλεκτρικός 

ερεθισμός (STN-DBS -deep brain stimulation). Η συγκεκριμένη τεχνική (Deep Brain Stimulation) 

παρέχει υψηλής συχνότητας ηλεκτρικά ερεθίσματα (high frequency stimulation) και πρόκειται για 

μια χειρουργική τεχνική η οποία εξελίσσεται αρκετά τα τελευταία χρόνια και βοηθάει στην 

θεραπεία των συμπτωμάτων τω κινητικών παθήσεων (ν. Πάρκινσον, δυστονίας, ιδιοπαθούς 

τρόμου). Η τεχνική (STN-DBS), αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πρώτη φορά  στη Γαλλία το 1987 

και θεωρήθηκε αφαιρετική χειρουργική επέμβαση καθώς οι γιατροί έκαιγαν και κατέστρεφαν 

μόνιμα κάποιες περιοχές του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας ανιχνευτές θερμότητας και στην 

περίπτωση του Πάρκινσον αυτό γινόταν σε περιοχές όπου υπήρχε περίπτωση να προκύψει τρόμος. 

Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης αυτές τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου  

οι γιατροί δεν τις  καταστρέφουν αλλά εμφυτεύουν λεπτά ηλεκτρόδια που αντλούν παλμούς 

σταθερής ηλεκτρικής ενέργειας (Korsakova, 2016). Το ηλεκτρικό ερέθισμα έχει συγκεκριμένη 

συχνότητα (90-180 Hz), ένταση (0,1-10 volts) και εύρος (60-450 msec) (Elder C, Vitek J., 2001). Η 

τεχνική αυτή είναι μια στερεοτακτική μέθοδος όπου χορηγείται τοπική αναισθησία για την 

εισαγωγή ενός ηλεκτροδίου σε κάποιον από τους πυρήνες του εγκεφάλου (θάλαμο,  ωχρά σφαίρα, 

ή υποθαλάμιο πυρήνα). Παρέχεται συνεχής διέγερση με ρεύμα το οποίο προέρχεται από ένα 

διεγέρτη (μπαταρία) ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Ο ασθενής 

κατά την διάρκεια της εμφύτευσης των ηλεκτροδίων είναι ξύπνιος, εκτελώντας οδηγίες που 
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δίνονται από τους γιατρούς προκειμένου να βρεθεί η αποτελεσματικότερη περιοχή για να γίνει η 

εμφύτευση των ηλεκτροδίων. Το ηλεκτρόδιο διαθέτει τέσσερεις πόλους, κάθε πόλος λειτουργεί σαν 

άνοδος ή κάθοδος επιτρέποντας την εκπομπή ή την λήψη του ηλεκτρικού ερεθίσματος. Ο 

θεράποντας ιατρός συμβάλει στην αλλαγή της πολικότητας του ηλεκτροδίου μέσω ενός 

υπολογιστή, και με αυτόν το τρόπο  επιφέρει αλλαγές  στα συμπτώματα του ασθενούς. Πριν την 

εμφύτευση των ηλεκτροδίων πραγματοποιείται μαγνητική τομογραφία προκειμένου να βρεθούν οι 

σωστές συντεταγμένες. Ύστερα,  με τη χρήση νευροπλοήγησης μέσω computer, καθώς και με 

διεγχειρητική καταγραφή με μικρό ηλεκτρόδια, τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια τα οποία μετρούν 

μόλις ένα χιλιοστό πάχους και η εμφύτευσή τους είναι μια επίπονη διαδικασία που ξεκινά με την 

διάνοιξη τομής στο κρανίο. Τοποθετούνται μέσα στον εγκέφαλο, με στόχο μια θέση που είναι 

συνήθως ο υποθαλάμιος πυρήνας. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόδια συνδέονται με καλώδια τα οποία 

είναι τυλιγμένα γύρω από το κρανίο, πίσω από το αυτί και καταλήγουν σε μια μικρή μπαταρία 

συνεχούς ροής η οποία έχει εμφυτευθεί στο στήθος. Η ρύθμιση της μπαταρίας, είναι μια διαδικασία 

που μπορεί να πάρει εβδομάδες ή μήνες προκειμένου να ρυθμιστεί και αυτό πραγματοποιείται λίγες 

εβδομάδες μετά την επέμβαση (Agnesi, Johnson, & Vitek, 2013). Σε κάποιες περιπτώσεις η 

συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με έως 60.000 διαφορετικούς τρόπους και απαιτείται χρόνος 

προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη επιλογή. Με πολύ απλά λόγια θα λέγαμε ότι η τεχνική αυτή δρα 

μέσω νευρωνικής καταστολής και αυτό έχει ως  συνέπεια την απορρύθμιση νευρωνικών 

κυκλωμάτων του εγκεφάλου που έχουν απορρυθμιστεί. Υπολογίζεται ότι οι ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί στην επέμβαση αυτή παγκοσμίως, ανέρχονται στους 40.000. Οι περισσότεροι 

απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνολικά, το STN-DBS μειώνει 50% έως 60% τα 

κινητικά συμπτώματα που εμφανίζονται  στη νόσο του Πάρκινσον φέρνοντας στους ασθενείς 

καλύτερo έλεγχο της κίνησης. Για τους ασθενείς, αυτό σημαίνει μια τρομερή βελτίωση τόσο στη 

μείωση της φαρμακευτική αγωγής, ειδικά για αυτούς που είχαν καταλήξει να παίρνουν αρκετά 

χάπια κατά την διάρκεια της μέρας,  όσο και στην ποιότητα της ζωής  τους. Παρόλα αυτά το STN-

DBS δεν είναι μια θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον (Bergman H, Wichmann T, Karmon B, 
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DeLong MR, 1994). Τέλος, αν και η χειρουργική επέμβαση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

κίνησης των ασθενών δεν κάνει τίποτα για τα μη κινητικά συμπτώματα της νόσου, όπως 

κατάθλιψη, άγχος, προβλήματα ισορροπίας, γνωστική εξασθένηση και απώλεια μνήμης (Sora Song, 

Η εν τω βάθει ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου ( DBS ) έχει την δυνατότητα να βελτιώνει 

δραστικά τα κινητικά συμπτώματα καθώς και την ποιότητα ζωής των ατόμων με Πάρκινσον. 

Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες αναφέρουν ένα μεγάλο ποσοστό εμφάνισης δυσαρθρίας (μειωμένη 

ακρίβεια ομιλίας) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με STN DBS σε σχέση με αυτούς που έλαβαν 

μόνο φαρμακευτική θεραπεία (Tripoliti και συν., 2010). Τραυλισμός (Pinto και συν., 2005), 

υπερβολικό κλείσιμο φωνητικών χορδών και υπερβολική αναπνευστικότητα (Tommasi και συν., 

συχνότητες ή αυξημένο πλάτος (Burghaus και συν., 2006) μείωσαν σημαντικά την καταληπτότητα 

της ομιλίας. Οι Tripoliti και συν. (2014) κατέδειξαν ότι οι παράγοντες πρόβλεψης για την αλλοίωση 

της καταληπτότητας της ομιλίας μετά το STN-DBS ήταν η χαμηλή ευκρίνεια της ομιλίας  προ 

εγχειρητικά, η φαρμακευτική αγωγή και η διάρκεια της νόσου. Έχουν παρουσιαστεί ξεχωριστοί 

φαινότυποι διαταραχών φωνής και ομιλίας σε ασθενείς με Πάρκινσον μετά από θεραπεία με DBS 

κατηγοριοποίησαν τους ασθενείς με Πάρκινσον οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με DBS  σε πέντε 

ομάδες σύμφωνα με τις διαταραχές ομιλίας και φωνής που παρουσιάζουν. 

Αυτοί είναι : 

1) τύπος με σχετικά καλή ομιλία και φωνητική λειτουργία, 

2) τραυλικός τύπος 

3) τύπος με αναπνευστική φωνή 

4) τύπος με ένταση στη φωνή 

5) τύπος με σπαστική δυσαρθρία 
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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση των φωνητικών χαρακτηριστικών 

ασθενών με Πάρκινσον ύστερα από θεραπεία με DBS, μέσω ακουστικής και λαρυγγοσκοπικής 

ανάλυσης,  σε σύγκρισή με  ομάδα που έλαβε μόνο φαρμακευτική αγωγή βρέθηκε ότι οι ασθενείς 

με DBS παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ατελούς γλωττιδικού κλεισίματος, 

αυξημένη δύναμη στην προσαγωγή των νόθων φωνητικών πτυχών, ασύμμετρη γλωττιδική κίνηση 

και προσθιοπίσθια υπερσυμπίεση σε σχέση με αυτούς που έλαβαν μόνο φαρμακευτική αγωγή 

και συν., 2008). 

Αυτό υποδηλώνει ότι το STN-DBS δυνητικά προκαλεί μια δυναμική αλλαγή στη λαρυγγική / 

φωνητική διαδικασία, διαφοροποιώντας ή αυξάνοντας έτσι το σύμπλεγμα των μορφών ομιλίας και 

διαταραχών φωνής  σε ασθενείς με Πάρκινσον (Skoda, 2014). Επιπλέον, η ομιλία ασθενών με 

Πάρκινσον θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει μια πολυδιάστατη βλάβη σε όλα τα υποσυστήματα 

της ομιλίας (αναπνοή, φώνηση, αντήχηση, άρθρωση και προσωδία ) καθώς και στον συντονισμό 

αυτών (Jacobson και συν., 1997) . Η παρούσα μελέτη, θα εστιάζει στις επιπτώσεις που επιφέρει η 

τεχνική αυτή στις ακουστικές πτυχές της άρθρωσης (φωνήεντα).  
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5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της αμφοτερόπλευρης εν τω 

βάθει ηλεκτρικής διέγερση του εγκεφάλου στην επικοινωνία ασθενών με την νόσο του Πάρκινσον. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκε πώς επιδρά η μέθοδος αυτή στην άρθρωση των φωνηέντων, στην 

διάρκεια τους και στον φωνηεντικό τους χώρο καθώς οι μετρήσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς 

δείκτες για την καταταληπτότητα της ομιλίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν, πως η 

ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου (θεραπεία αμφοτερόπλευρου STN DBS) επιδρά στη διάρκεια 

του φωνήεντος. 

Σκοπός της έρευνας είναι επίσης να διερευνηθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

διάρκεια των φωνηέντων (τονισμένων και άτονων) της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, μεταξύ 

των δύο συνθηκών μέτρησης, DBS-OFF και DBS-ON. Επιπλέον εξετάστηκε κατά πόσο η διέγερση 

επιδρά στο φωνηεντικό χώρο, αλλά και πώς διαφοροποιείται ο φωνηεντικός χώρος (τονισμένων και 

άτονων φωνηέντων) μεταξύ της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον και των τυπικών ομιλητών της 

ομάδας ελέγχου, στις δύο συνθήκες μέτρησης (DBS-OFF και DBS-ON). 
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6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

6.1 Συμμετέχοντες 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης μιας γυναίκας 65 χρονών η οποία πάσχει από 

ιδιοπαθή Πάρκινσον και είναι διαγνωσμένη τα τελευταία 12 χρόνια. Πρόκειται για μια γυναίκα 

Κυπριακής καταγωγής η οποία σπούδασε και ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 47 χρόνια. Ακολουθεί 

αντιπαρκινσονική φαρμακευτική αγωγή και έχει υποβληθεί σε αφοτερόπλευρο STN DBS στις 

21/09/2017, στην κλίμακα των Hoehn and Yahr βρίσκεται στο στάδιο 2 και δεν παρουσιάζει 

εμφανείς  αλλαγές στην φώνηση και στην άρθρωση. Τέθηκαν κριτήρια για τον αποκλεισμό 

γνωστικών και νευρολογικών διαταραχών καθώς και προβλημάτων ακοής όπως προέβλεπε το 

πρωτόκολλο που τέθηκε. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ακουολογικός έλεγχος, για την εξασφάλιση 

των κατώτερων αποδεκτών ορίων ακοής  (ελάχιστη ένταση 25 dB HL και τα όρια συχνότητας: 0,5, 

1, 2 και 4 kHz), όπου και βρέθηκε φυσιολογικός. 

Για τον σκοπό της μελέτης χρησιμοποιήθηκε και μια ομάδα ελέγχου προκειμένου να συγκριθούν τα 

αποτελέσματά με τον τυπικό πληθυσμό. Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στο δείγμα καθώς η 

συμμετέχουσα έχει την ιδιαιτερότητα της ελαφριάς κυπριακής προφοράς καθώς ζει στην Ελλάδα 

αρκετά χρόνια επιλέχθηκε ανάλογα και η ομάδα ελέγχου. Η ομάδα περιλάμβανε δυο γυναίκες 

παρόμοιας ηλικίας (62, 63) οι οποίες είναι και αυτές κυπριακής καταγωγής και ζουν στην Ελλάδα 

αρκετά χρόνια (45, 46). 

6.2  Διαδικασία 

Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η επίδραση του  αμφοτερόπλευρου STN DBS στην 

ομιλία ασθενών με ιδιοπαθή Πάρκινσον που έχουν δεχθεί θεραπεία αμφοτερόπλευρου STN DBS. 

Συγκεκριμένα για να αξιολογηθεί η επίδρασή του, στην παραγωγή φωνηέντων και στον 

φωνηεντικό χώρο χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν δυο διαφορετικές μετρήσεις στην 

συμμετέχουσα με το ίδιο υλικό, μια για την κατάσταση STN DBS on και με μια κατά την 
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κατάσταση STN DBS off. Κατά την διάρκεια και τον δύο δοκιμών η συμμετέχουσα βρισκόταν υπό 

την επήρεια των ντοπαμινεργικών φαρμάκων. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο του Ρίο στην Πάτρα καθώς για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν απαραίτητη η 

παρουσία της νευρολόγου που παρακολουθεί την ασθενή προκειμένου να επιμεληθεί το κλείσιμο 

του μηχανήματος και την ασφάλεια της ασθενούς. Για την διεκπεραίωση της έρευνας ζητήθηκε 

συνυπόγραφη δήλωση συναίνεσης από την ασθενή όπως και συνυπόγραφη δήλωση της γιατρού ότι 

η ασθενής δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ύστερα από απόφαση της νευρολόγου το μηχάνημα κατά 

την κατάσταση STN DBS off δεν έκλεισε εντελώς αλλά μειώθηκε το ρεύμα σταδιακά στο μηδέν 

κάτι το οποίο σύμφωνα με την γιατρό δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αφού πραγματοποιήθηκε η 

δοκιμασία με την κατάσταση DBS on ήρθε η γιατρός και σταδιακά μείωσε το ρεύμα μέχρι να 

φτάσει στο μηδέν. Αφού πέρασαν 30 λεπτά ξεκίνησε η δοκιμασία. Το μηχάνημα παρέμεινε κλειστό 

συνολικά 1 ώρα. 

6.3  Ηχογράφηση 

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίο στην 

Πάτρα σε ένα ήσυχο και απομονωμένο δωμάτιο του νοσοκομείο παρουσία νευρολόγου. Ο 

εξοπλισμός περιλάμβανε ένα μαγνητόφωνο ( Marantz Professional ) με το οποίο μαγνητοφωνήθηκε 

η δοκιμασία, ένα μικρόφωνο ( C1000S, AKG by Harman ) το οποίο τοποθετήθηκε σε απόσταση 20 

εκατοστών από το στόμα της ασθενούς και μια κάμερα με σκοπό να βιντεοσκοπηθεί η διαδικασία 

προκειμένου να καταγραφεί η όποια αλλαγή θα παρουσιαστεί κατά την δοκιμασία της κατάστασης 

 

Η δοκιμασία περιλάμβανε, την αξιολόγηση των φωνηέντων. Πρόκειται για μια δοκιμασία 

επανάληψης λέξης. Η δοκιμασία είχε ως εξής,  η συμμετέχουσα παρακολούθησε μια παρουσίαση 

στην υπολογιστή με την εικόνα της λέξης στόχου η οποία συνοδευόταν από μια ηχογραφημένη 

παραγωγή, από ομιλητή, με φυσιολογική ομιλία, η οποία ενημέρωνε την ασθενή τι ακολουθούσε 

και τι καλούταν να κάνει. 
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Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκαν 10 εικόνες με ηχητικό μήνυμα. Στις εικόνες αυτές 

αναγραφόταν κάθε φορά και μια λέξη με συγκεκριμένα φωνήεντα και συγκεκριμένη φωνοτακτική 

δομή (αληθινές λέξεις τις δομής ΣΦΣΦ με αρχικό σύμφωνο χειλικό και τα ακόλουθα φωνήεντα 

εναλλάσσονταν τονισμένα και άτονα). Οι λέξεις με την σειρά που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής : 

πατά, πέτα, πιτά (όχι απολύτα αληθινή λέξη, ωστόσο δεν υπήρχε άλλη που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί), πετά, μπότα, πίτα, ποτά,  βουτά,  βάτα, βούτα. 

Σκοπός ήταν να συμπεριλάβουμε όλα τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας, σε δυο συνθήκες, μια 

σε τονισμένη αρχική συλλαβή και μία σε άτονη. Το ηχητικό μήνυμα ακολουθούσε κάθε φορά ένα 

συγκεκριμένο φραστικό πλαίσιο και άλλαζε κάθε φορά μόνο η  λέξη που παρουσίαζε. Το φραστικό 

πλαίσιο που χρησιμοποιήσαμε ήταν το εξής : ΄΄ Εδώ λέει….πάλι, τι λέει ; ΄΄ και έτσι η απάντηση 

που έδινε η ασθενής ήταν της μορφής ΄΄ Λέει….πάλι΄΄. Στόχος μας ήταν η απάντηση να αντιστοιχεί 

σε φυσική ομιλία, με φυσικό ρυθμό και ένταση. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε το 

φραστικό πλαίσιο αλλά και οι πραγματικές λέξεις. Η δοκιμασία αυτή διήρκησε λίγο παραπάνω από 

ένα λεπτό. 

Η δοκιμασία των φωνηέντων επαναλήφθηκε 7 φορές από την ασθενή τόσο σε κατάσταση DBS on 

όσο και σε κατάσταση DBS off. 

Αφού ολοκληρώθηκε όλη η δοκιμασία με τον μηχάνημα ανοιχτό και επαναλήφθηκε 7 φορές, η 

ασθενής ξεκουράστηκε για 30 λεπτά και στην συνέχεια η νευρολόγος σταδιακά μείωσε το ρεύμα 

μέχρι να φτάσει στο μηδέν. Μετά το χρονικό περιθώριο των  30 λεπτά επαναλήφθηκε η ίδια 

ακριβώς δοκιμασία, ολόκληρη, 7 φορές. Η ίδια ακριβώς δοκιμασία ακολουθήθηκε και με την 

ομάδα ελέγχου. 

6.4 Ακουστική ανάλυση / Praat 

Αφού πραγματοποιήθηκε η διαδικασία, τα ηχητικά αρχεία περάστηκαν στον υπολογιστή και τα 

αναλύθηκαν μέσω ενός προγράμματος ακουστικής ανάλυσης το Praat. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση  και επεξεργασία ηχητικών αρχείων το οποίο 
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διατίθεται δωρεάν. Δημιουργοί του είναι ο Paul Boersma και David Weenik (2001). Το Praat 

προσφέρει μια ποικιλία διαδικασιών. Τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την αξιολόγηση, ήταν 

στα φωνήεντα, οι διαμορφωτές f1 και f2, ο φωνηεντικός χώρος και η διάρκεια των φωνηέντων. Από 

αυτά βγάλαμε τον μέσο όρο και από τις 7 επαναλήψεις στην κατάσταση DBS οn και DBS off , 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους καθώς και  με τις φυσιολογικές ομιλήτριές μας και βρέθηκε το εμβαδόν 

του φωνηεντικού χώρου για κάθε ομιλήτρια καθώς και η διάρκεια των φωνηέντων. 

 

6.5 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο SPSS (IBM 

Statistics Version 21), ενώ ορίστηκε επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας το p≤0,05. 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου (θεραπεία 

αμφοτερόπλευρου STN DBS) στη διάρκεια του φωνήεντος πραγματοποιήθηκε έλεγχος της 

στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς της διάρκειας μεταξύ της ασθενούς και της ομάδας 

ελέγχου, και στις δύο συνθήκες, έχοντας τη συσκευή διέγερσης κλειστή (DBS-OFF) και ανοιχτή 

DBS-ON),  τόσο για τα τονισμένα όσο και για τα άτονα φωνήεντα, καθώς και έλεγχος της διαφοράς 

στη διάρκεια φωνήεντος της ασθενούς μεταξύ των δύο διαφορετικών συνθηκών (DBS-OFF και 

 

Στην περίπτωση του ελέγχου της διαφοράς στη διάρκεια του φωνήεντος μεταξύ της ασθενούς και 

της ομάδας ελέγχου, στις δύο διαφορετικές συνθήκες, εφαρμόστηκε η μη παραμετρική διαδικασία 

Mann ‘Whitney U Test’, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος και κατ’ επέκταση της μη-

κανονικότητας στην κατανομή των δεδομένων (non normal distribution). Αναφορικά με τον έλεγχο 

της διαφοράς στη διάρκεια φωνήεντος της ασθενούς μεταξύ των δύο συνθηκών (DBS-OFF και 

DBS-ON), εφαρμόστηκε επίσης για τον ίδιο λόγο (μικρό δείγμα και μη κανονικότητα των 

δεδομένων) μη παραμετρική διαδικασία, και συγκεκριμένα ο έλεγχος ‘Wilcoxon Signed-Rank 

Test’.  



 - 35 - 

 

Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, διερευνήθηκε η επίδραση της ηλεκτρικής διέγερσης 

του εγκεφάλου (θεραπεία αμφοτερόπλευρου STN DBS) στο φωνηεντικό χώρο. Ο υπολογισμός του 

εμβαδού του φωνηεντικού χώρου βασίστηκε στη μέση τιμή των δύο πρώτων διαμορφωτών (F1 και 

F2), με την εφαρμογή του κατάλληλου τύπου. Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις του εμβαδού του 

φωνηεντικού χώρου μεταξύ της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον και των τυπικών ομιλητών της 

ομάδας ελέγχου, και στις δύο συνθήκες, έχοντας τη συσκευή διέγερσης κλειστή (DBS-OFF) και 

ανοιχτή (DBS-ON),  τόσο για τα τονισμένα όσο και για τα άτονα φωνήεντα. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε η διαφοροποίηση του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου της ασθενούς με 

Πάρκινσον μεταξύ των δύο συνθηκών μέτρησης, DBS-OFF και DBS-ON.  

Τα αποτελέσματα απεικονίστηκαν με διαγράμματα διασποράς (scatter plots) και ραβδογράμματα 
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7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7.1 Κατάσταση DBS-OFF 

7.1.1 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς στη διάρκεια των τονισμένων 

φωνηέντων μεταξύ της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-OFF, και των τυπικών 

ομιλητών της ομάδας ελέγχου. 

Στον πίνακα 7.1 παρουσιάζονται η μέση τιμή της διάρκειας των τονισμένων φωνηέντων των 

μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή στην κατάσταση DBS-OFF, καθώς και οι τιμές 

από τις αντίστοιχες μετρήσεις των μέσων όρων και για τις δύο ομιλήτριες. Επιπλέον, αναγράφονται 

οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p (p-value), ενώ σημειώνονται με έντονη γραφή οι τιμές από 

τις οποίες προέκυψε στατιστική σημαντικότητα (p<0.05). 

  Μέση Διάρκεια Φωνήεντος Στατιστικά μέτρα 

Τονισμένα 

  Ασθενής Ομάδα ελέγχου p-value U 

i 0.0566 0.068 0.440a 18.5 

e 0.0580 0.0741 0.028
a
 7.5 

a 0.0628 0.0889 0.019
a
 5.0 

o 0.0732 0.0943 0.019
a
 6.5 

u 0.0636 0.0708 0.513a 19 

 

Πίνακας 7.1. Μέση διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, κατά την κατάσταση DBS-

OFF, και της ομάδας ελέγχου 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα,, η μέση διάρκεια των τονισμένων φωνηέντων /e/, /a/, /o/, 

ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (/e/: U=7.5, p=0.028, /a/: U=5, p=0.019, /ο/: U=6.5, 

p=0.019)  στην ομάδα ελέγχου (Mean(/e/)=0.0741, Mean(/a/)=0.0889, Mean(/o/)=0.0943) σε σχέση 

με την ασθενή (Mean(/e/)=0.0580, Mean(/a/)=0.0628, Mean(/o/)=0.0732).  

 

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα 

 

Γράφημα 7.1. Διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς στην κατάσταση DBS-OFF και της 

ομάδας ελέγχου. 

 

 

 

Στο Γράφημα 7.2 απεικονίζονται η μέση τιμή της διάρκειας των τονισμένων φωνηέντων της 

ασθενούς με Πάρκινσον (Π), σε κατάσταση DBS-OFF, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των 

τυπικών ομιλητών της ομάδας ελέγχου (Φ1 και Φ2) ξεχωριστά για κάθε μία ομιλήτρια με 

φυσιολογική ομιλία. 
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

 

Γράφημα 7.2. Διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς (Π) σε κατάσταση DBS-OFF, 

συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των περιπτώσεων ελέγχου (Φ1 και Φ2) 

7.1.2 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς στη διάρκεια των άτονων 

φωνηέντων μεταξύ της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-OFF,  και των τυπικών 

ομιλητών της ομάδας ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται η μέση τιμή της διάρκειας των άτονων φωνηέντων της ασθενούς 

με νόσο του Πάρκινσον, στην κατάσταση DBS-OFF και ο μέσος όρος των τυπικών συνομιλητών 

της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, αναγράφονται οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p (p-value) και 

του στατιστικού μέτρου U, ενώ σημειώνονται με έντονη γραφή οι τιμές από τις οποίες προέκυψε 

στατιστική σημαντικότητα (p<0.05). 
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Πίνακας 2: Μέση διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-OFF, και της 

ομάδας ελέγχου. 

  Μέση Διάρκεια Φωνήεντος Στατιστικά μέτρα 

Άτονα 

  Ασθενής Ομάδα ελέγχου p-value U 

i 0.0438 0.0489 0.440a 18.0 

e 0.0508 0.0568 0.310a 16.0 

a 0.0558 0.0680 0.075a 10.0 

o 0.0480 0.0668 0.001
a
 1.5 

u 0.0486 0.0736 0.019
a
 6.0 

 

Πίνακας 7.2. Μέση διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-OFF, και 

της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η μέση διάρκεια των άτονων φωνηέντων /o/ και /u/, ήταν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (/o/: U=1.5, p=0.001, /u/: U=6, p=0.019)  στην ομάδα ελέγχου 

u/)=0.0736) σε σχέση με την ασθενή (Mean(/o/)=0.0480, Mean(/u/)=0.0486).  

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα: 
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Γράφημα 7.3. Διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-OFF, και της 

ομάδας ελέγχου. 

 

Στο Γράφημα 7.4 απεικονίζονται η μέση τιμή της διάρκειας των άτονων φωνηέντων της ασθενούς 

Π) σε κατάσταση DBS-OFF, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των τυπικών συνομιλητών της 

ομάδας ελέγχου ξεχωριστά (Φ1 και Φ2). 
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Γράφημα 7.4. Διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς (Π), σε κατάσταση DBS-OFF, συγκριτικά 

με τις αντίστοιχες τιμές των περιπτώσεων ελέγχου ξεχωριστά (Φ1 και Φ2). 

7.2 Κατάσταση DBS-ON 

7.2.1 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς στη διάρκεια των τονισμένων 

φωνηέντων μεταξύ της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και των τυπικών 

ομιλητών της ομάδας ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.3 περιλαμβάνονται οι τιμές της μέσης διάρκειας των τονισμένων φωνηέντων της 

ασθενούς, που προέκυψαν από τις μετρήσεις στην κατάσταση DBS-ON, καθώς και οι αντίστοιχες 

τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις των μέσων όρων και των δύο ομιλητριών στην ομάδα 

ελέγχου. Επιπλέον, αναγράφονται οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p (p-value) και του 

στατιστικού μέτρου U, ενώ σημειώνονται με έντονη γραφή οι τιμές από τις οποίες προέκυψε 

στατιστική σημαντικότητα (p<0.05). 
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Πίνακας 3: Μέση διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και 

της ομάδας ελέγχου. 

  Μέση Διάρκεια Φωνήεντος   

Τονισμένα Στατιστικά μέτρα 

  Ασθενής Ομάδα ελέγχου p-value U 

i 0.0570 0,068 0.371a 17.0 

e 0,0594 0,0741 0.019
a
 6.0 

a 0,0704 0,0849 0.019
a
 5.0 

o 0,076 0,0943 0.028
a
 7.0 

u 0,0698 0,0708 0.768a 22.5 

 

Πίνακας 7.3. Μέση διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, 

και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η μέση διάρκεια των τονισμένων φωνηέντων /e/, /a/ και 

o/, ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (/e/: U=6, p=0.019, /a/: U=5, p=0.019, /o/: U=7, 

p=0.028)  στην ομάδα ελέγχου (Mean(/e/)=0.0741, Mean(/a/)=0.0849, Mean(/o/)=0.0943) σε σχέση 

με την ασθενή (Mean(/e/)=0.0594, Mean(/a/)=0.0704, Mean(/o/)=0.0760).  

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα: 
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Γράφημα 7.5. Διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και της 

ομάδας ελέγχου. 

Στο Γράφημα 7.6 απεικονίζονται η μέση τιμή της διάρκειας των τονισμένων φωνηέντων της 

ασθενούς (Π) σε κατάσταση DBS-ON, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των τυπικών 

συνομιλητών της ομάδας ελέγχου ξεχωριστά (Φ1 και Φ2). 

 

Γράφημα 7.6. Διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς (Π), σε κατάσταση DBS-ON, 

συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των περιπτώσεων ελέγχου ξεχωριστά (Φ1 και Φ2). 
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ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

7.2.2 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς στη διάρκεια των άτονων 

φωνηέντων μεταξύ της ασθενούς, σε κατάσταση DBS-ON,  και της ομάδας 

ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.4 περιλαμβάνονται οι τιμές της μέσης διάρκειας των άτονων φωνηέντων της 

ασθενούς, που προέκυψαν από τις μετρήσεις στην κατάσταση DBS-ON, καθώς και οι αντίστοιχες 

τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις στην ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, στον πίνακα αναγράφονται 

οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p (p-value) και του στατιστικού μέτρου U. 

Πίνακας 4: Μέση διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και της 

ομάδας ελέγχου. 

  Μέση Διάρκεια Φωνήεντος   

Άτονα Στατιστικά μέτρα 

  Ασθενής Ομάδα ελέγχου p-value U 

i 0.0470 0.0489 0.768a 22.0 

e 0.0520 0.0568 0.129a 12.5 

a 0.0672 0.0680 0.513a 19.0 

o 0.0564 0.0668 0.129a 12.5 

u 0.0640 0.0736 0.953a 24.5 

 

Πίνακας 7.4. Μέση διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και της 

ομάδας ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

διάρκεια των άτονων φωνηέντων μεταξύ της ασθενούς, σε κατάσταση DBS-ON, και της ομάδας 

ελέγχου. 

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα: 
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Γράφημα 7.7. Διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και της ομάδας 

ελέγχου. 

 

Στο Γράφημα 7.8 απεικονίζονται η μέση τιμή της διάρκειας των άτονων φωνηέντων της ασθενούς 

Π), σε κατάσταση DBS-ON, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές των τυπικών συνομιλητών της 

ομάδας ελέγχου (Φ1 και Φ2). 

 

Γράφημα 7.8. Διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στην κατάσταση DBS-ON, και της ομάδας 

ελέγχου.  
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7.2.3 Στατιστική διαφορά στη διάρκεια του φωνήεντος (τονισμένων και άτονων) 

μεταξύ των δύο συνθηκών μέτρησης, DBS-OFF και DBS-ON  

 

Στον Πίνακα 7.5 παρουσιάζονται οι  μέσοι όροι  της διάρκειας των τονισμένων φωνηέντων της 

ασθενούς, οι οποίες προέκυψαν από τις μετρήσεις στις δύο καταστάσεις, DBS-OFF και DBS-ON. 

Επιπλέον, στον πίνακα αναγράφονται οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p, καθώς και η τιμή του 

στατιστικού μέτρου Z που προέκυψε.  

Πίνακας 5: Μεσαία τιμή διάρκειας τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, στις καταστάσεις 

DBS-OFF και DBS-ON. 

  Μεσαία Τιμή Διάρκειας Φωνήε-

ντος (Median) 

  

Τονισμένα 

  DBS-OFF DBS-ON p-value Z 

i 0.057 0.060 0.892a -0.135 

e 0.055 0.061 0.684a -0.406 

a 0.061 0.074 0.279a -1.084 

o 0.067 0.081 0.893a -0.135 

u 0.056 0.069 0.500a -0.674 

 

Πίνακας 7.5. Μέσος όρος διάρκειας τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, στις καταστάσεις DBS-

OFF και DBS-ON. 

Test 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου (θεραπεία 

αμφοτερόπλευρου STN DBS) δεν προκάλεσε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην ομιλία της 

ασθενούς με ιδιοπαθή Πάρκινσον, όσον αφορά στη διάρκεια των τονισμένων φωνηέντων. 

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα: 
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Γράφημα 7.9. Διάρκεια τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς στις καταστάσεις DBS-OFF και 

Στον Πίνακα 7.6 παρουσιάζονται οι  μέσοι όροι της διάρκειας των άτονων φωνηέντων της 

ασθενούς, οι οποίες προέκυψαν από τις μετρήσεις στις δύο καταστάσεις, DBS-OFF και DBS-ON. 

Επιπλέον, στον πίνακα αναγράφονται οι τιμές της στατιστικής πιθανότητας p, καθώς και η τιμή του 

στατιστικού μέτρου Z που προέκυψε, ενώ σημειώνονται με έντονη γραφή οι τιμές από τις οποίες 

προέκυψε στατιστική σημαντικότητα (p<0.05). 
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Πίνακας 6: Μεσαία τιμή διάρκειας άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στις καταστάσεις DBS-

OFF και DBS-ON. 

  Μεσαία Τιμή Διάρκειας Φωνήε-

ντος (Median) 

  

Άτονα 

  DBS-OFF DBS-ON p-value Z 

i 0.041 0.046 0.500a -0.674 

e 0.051 0.053 0.892a -0.135 

a 0.053 0.061 0.042
a
 -2.032 

o 0.050 0.056 0.078a -1.761 

u 0.054 0.070 0.043
a
 -2.023 

 

Πίνακας 7.6. Μέσος όρος διάρκειας άτονων φωνηέντων της ασθενούς, στις καταστάσεις DBS-OFF 

και DBS-ON. 

Test 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.6, η ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου 

(θεραπεία αμφοτερόπλευρου STN DBS) προκάλεσε στατιστικά σημαντική αύξηση στη διάρκεια 

των φωνηέντων /α/ (Z=-2.032, p=0.042) και /u/ (Z=-2.023, p=0.043).  

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα: 
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Γράφημα 7.10. Διάρκεια άτονων φωνηέντων της ασθενούς στις καταστάσεις DBS-OFF και DBS-

7.3 Η επίδραση της διέγερσης στο φωνηεντικό χώρο  

 Κατάσταση DBS-OFF 

 Σύγκριση φωνηεντικού χώρου τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, σε κατάσταση 

Στον Πίνακα 7.7 συνοψίζονται οι μέσες τιμές των πρώτων δύο διαμορφωτών F1 και F2 των 

τονισμένων φωνηέντων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή 

Π), σε κατάσταση DBS-OFF, και στους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (Φ2, Φ1). Επιπλέον, 

στον πίνακα περιλαμβάνονται οι τιμές του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου, όπως υπολογίστηκαν 

με βάση τις τιμές των διαμορφωτών (F1 και F2), με εφαρμογή του κατάλληλου τύπου.  
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

Πίνακας 7: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων φωνηέντων 

στη συνθήκη DBS-OFF. 

Περίπτωση Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού χώ-

ρου 

Π /i/ 411 2367 244500 

/e/ 707 1933 

/a/ 805 1617 

/o/ 573 1249 

/u/ 471 1219 

Φ1 /i/ 403 2539 369307 

/e/ 606 2141 

/a/ 865 1714 

/o/ 613 1170 

/u/ 437 1064 

Φ2 /i/ 484 2302 287546 

/e/ 564 1981 

/a/ 890 1560 

/o/ 569 1156 

/u/ 481 1141 

 

Πίνακας 7.7. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων 

φωνηέντων στη συνθήκη DBS-OFF. 

 

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζεται το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου της ασθενούς (Π) 

και των περιπτώσεων ελέγχου (Φ1 και Φ2). 
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Γράφημα 7.11. Σύγκριση εμβαδών τονισμένων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-OFF μεταξύ 

ασθενούς και τυπικών ομιλητριών ξεχωριστά 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω απεικονίσεις, το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των 

τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς (Π) είναι μικρότερο από τα αντίστοιχα εμβαδά του 

φωνηεντικού χώρου των συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου (Φ1 και Φ2), στη συνθήκη DBS-

 

 

 Σύγκριση φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων της ασθενούς, σε κατάσταση 

DBS-OFF, και της ομάδας ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.8  συνοψίζονται οι μεσαίες τιμές των πρώτων δύο διαμορφωτών F1 και F2 των 

άτονων φωνηέντων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή (Π), 

σε κατάσταση DBS-OFF, και στους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (Φ2, Φ1). Επιπλέον, στον 

πίνακα περιλαμβάνονται οι τιμές του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου, όπως υπολογίστηκαν με 

βάση τις τιμές των διαμορφωτών (F1 και F2), με εφαρμογή του κατάλληλου τύπου.  
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

Πίνακας 8: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων στη συνθήκη 

DBS-OFF. 

Περίπτωση Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού χώρου 

Π /i/ 474 2212 203573 

/e/ 653 1935 

/a/ 774 1577 

/o/ 541 1262 

/u/ 401 1251 

Φ1 /i/ 374 2441 280143 

/e/ 503 2100 

/a/ 815 1697 

/o/ 515 1218 

/u/ 466 1138 

Φ2 /i/ 434 2265 273257 

/e/ 563 1978 

/a/ 855 1581 

/o/ 574 1110 

/u/ 461 1165 

 

Πίνακας 7.8. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων 

φωνηέντων στη συνθήκη DBS-OFF. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο φωνηεντικός χώρος της ασθενούς και των 

συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου.  
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Γράφημα 7.12. Φωνηεντικός χώρος άτονων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-OFF 

 

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζεται το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των άτονων 

φωνηέντων, της ασθενούς (Π) και των περιπτώσεων ελέγχου (Φ1 και Φ2), στη συνθήκη DBS-OFF. 

 

Γράφημα 7.13. Σύγκριση εμβαδών φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-OFF 

μεταξύ ασθενούς και τυπικών συνομιλητριών ξεχωριστά 
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

Στις παραπάνω απεικονίσεις παρατηρείται ότι το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των άτονων 

φωνηέντων της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, στη συνθήκη DBS-OFF, είναι μικρότερο 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα εμβαδά των τυπικών συνομιλητών της ομάδας ελέγχου. 
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 Κατάσταση DBS-ON 

 Σύγκριση φωνηεντικού χώρου τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς, σε κατάσταση 

DBS-ON, και της ομάδας ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.9 συνοψίζονται οι μέσες τιμές των πρώτων δύο διαμορφωτών F1 και F2 των 

τονισμένων φωνηέντων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή 

με Πάρκινσον (Π), σε κατάσταση DBS-ON, και στους τυπικούς ομιλητές της ομάδας ελέγχου (Φ1, 

Φ2). Επιπλέον, στον πίνακα περιλαμβάνονται οι τιμές του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου, όπως 

υπολογίστηκαν με βάση τις τιμές των διαμορφωτών (F1 και F2), με εφαρμογή του κατάλληλου 

τύπου.  
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

Πίνακας 9: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων φωνηέ-

ντων στη συνθήκη DBS-ΟΝ. 

Περίπτωση Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού 

χώρου 

Π /i/ 396 2462 377744 

/e/ 587 1959 

/a/ 860 1663 

/o/ 614 1232 

/u/ 420 1046 

Φ1 /i/ 403 2539 369307 

/e/ 606 2141 

/a/ 865 1714 

/o/ 613 1170 

/u/ 437 1064 

Φ2 /i/ 484 2302 287546 

/e/ 564 1981 

/a/ 890 1560 

/o/ 569 1156 

/u/ 481 1141 

 

Πίνακας 7.9. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων 

φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ΟΝ. 
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Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζεται το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των τονισμένων 

φωνηέντων, της ασθενούς (Π) και των περιπτώσεων ελέγχου (Φ1 και Φ2), στη συνθήκη DBS-ON. 

 

 

Γράφημα 7.14. Φωνηεντικός χώρος τονισμένων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ON 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των τιμών των 

διαμορφωτών F1/F2 των τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς με Πάρκινσον, στη συνθήκη DBS-

ON, με τις αντίστοιχες τιμές F1/F2 των τυπικών ομιλητών που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου 

Φ2 και Φ1). Στις παραπάνω απεικονίσεις παρατηρείται ότι το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου 

των τονισμένων φωνηέντων της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, στη συνθήκη 

DBS-ON, είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τα αντίστοιχα εμβαδά των τυπικών ομιλητών της ομάδας 

ελέγχου. 
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

 

Γράφημα 7.15. Χώρος παραγωγής  των τονισμένων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ON 

 Σύγκριση φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων της ασθενούς, σε κατάσταση 

DBS-ON, και της ομάδας ελέγχου. 

Στον Πίνακα 7.10 συνοψίζονται οι μέσες τιμές των πρώτων δύο διαμορφωτών F1 και F2 των 

άτονων φωνηέντων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή με 

Πάρκινσον (Π), σε κατάσταση DBS-ON, και στους τυπικούς ομιλητές της ομάδας ελέγχου (Φ2, 

Φ1). Επιπλέον, στον πίνακα περιλαμβάνονται οι τιμές του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου, όπως 

υπολογίστηκαν με βάση τις τιμές των διαμορφωτών (F1 και F2), με εφαρμογή του κατάλληλου 

τύπου.  
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Πίνακας 10: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων στη συνθήκη 

DBS-ΟΝ. 

Περίπτωση Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού χώρου 

Π /i/ 396 2462 281792 

/e/ 587 1959 

/a/ 860 1663 

/o/ 614 1232 

/u/ 420 1046 

Φ1 /i/ 374 2441 304516 

/e/ 503 2100 

/a/ 815 1697 

/o/ 515 1218 

/u/ 592 1395 

Φ2 /i/ 434 2265 273257 

/e/ 563 1978 

/a/ 855 1581 

/o/ 574 1110 

/u/ 461 1165 

 

Πίνακας 7.10. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων 

φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ΟΝ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το εμβαδό  ο φωνηεντικός  χώρος των άτονων φωνηέντων 

της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, στη συνθήκη DBS-ON, και των τυπικών ομιλητών της 

ομάδας ελέγχου.  
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

 

Γράφημα 7.16. Φωνηεντικός χώρος άτονων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ON 

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζεται το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των άτονων 

φωνηέντων, της ασθενούς (Π) και των περιπτώσεων ελέγχου (Φ1 και Φ2), στη συνθήκη DBS-ON. 

 

Γράφημα 7.17. Εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων στη συνθήκη DBS-ON 
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Στις παραπάνω απεικονίσεις παρατηρείται ότι το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου των άτονων 

φωνηέντων της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, στη συνθήκη DBS-ON, είναι μικρότερο 

συγκριτικά με το αντίστοιχο εμβαδό του ενός τυπικού ομιλητή (Φ1), αλλά μεγαλύτερο από το 

εμβαδό της δεύτερης ομιλήτριας (Φ2). 
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

 Διαφοροποίηση του φωνηεντικού χώρου (τονισμένων και άτονων) της ασθενούς 

μεταξύ των καταστάσεων DBS-OFF και DBS-ON  

Στους Πίνακες 7.11 και 7.12 συνοψίζονται οι μέσες τιμές των πρώτων δύο διαμορφωτών F1 και F2 

των φωνηέντων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ασθενή με 

Πάρκινσον (Π), στις δύο συνθήκες, DBS-OFF και DBS-ON. Επιπλέον, στους πίνακες 

περιλαμβάνονται οι τιμές του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου, όπως υπολογίστηκαν με βάση τις 

τιμές των διαμορφωτών (F1 και F2), με εφαρμογή του κατάλληλου τύπου.  

 

 

Πίνακας 10: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων φωνηέντων 

της ασθενούς με Πάρκινσον, στις συνθήκες DBS-OFF και DBS-ON. 

  Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού χώ-

ρου 

DBS-OFF /i/ 411 2367 203573 

/e/ 707 1933 

/a/ 805 1617 

/o/ 573 1249 

/u/ 471 1219 

DBS-ON /i/ 396 2462 377744 

/e/ 587 1959 

/a/ 860 1663 

/o/ 614 1232 

/u/ 420 1046 

 

Πίνακας 7.11. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου τονισμένων 
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φωνηέντων της ασθενούς με Πάρκινσον, στις συνθήκες DBS-OFF και DBS-ON. 

 

 

Πίνακας 11: Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων φωνηέντων 

της ασθενούς με Πάρκινσον, στις συνθήκες DBS-OFF και DBS-ON. 

  Φωνήεν F1 F2 Εμβαδόν φωνηεντικού χώ-

ρου 

DBS-OFF /i/ 474 2212 203573 

/e/ 653 1935 

/a/ 774 1577 

/o/ 541 1262 

/u/ 401 1251 

DBS-ON /i/ 375 2365 281792 

/e/ 541 2003 

/a/ 889 1663 

/o/ 562 1290 

/u/ 493 1292 

 

Πίνακας 7.12. Μέση τιμή διαμορφωτών F1 και F2 και εμβαδόν φωνηεντικού χώρου άτονων 

φωνηέντων της ασθενούς με Πάρκινσον, στις συνθήκες DBS-OFF και DBS-ON. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα που απεικονίζουν τον φωνηεντικό χώρο (τονισμένων και άτονων) 

της ασθενούς με νόσο του Πάρκινσον, στις συνθήκες DBS-OFF και DBS-ON. 
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Διερεύνηση της επίδρασης της εν τω βάθει ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου στην επικοινωνία 

ασθενών με νόσο του Πάρκινσον 

 

 

 

 

Γράφημα 7.18. Φωνηεντικός χώρος άτονων φωνηέντων στις δύο συνθήκες, DBS-OFF και DBS-ON 

Στα παρακάτω ραβδογράμματα απεικονίζεται το εμβαδό του φωνηεντικού χώρου (τονισμένων και 

άτονων), της ασθενούς (Π) στις δύο συνθήκες μέτρησης, DBS-OFF και DBS-ON. 
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Γράφημα 7.19. Φωνηεντικός χώρος τονισμένων φωνηέντων στις δύο συνθήκες, DBS-OFF και DBS-

ON 

 

 

 

Στις παραπάνω απεικονίσεις παρατηρείται αύξηση του εμβαδού του φωνηεντικού χώρου στη 

συνθήκη DBS-ON συγκριτικά με τη συνθήκη DBS-OFF, τόσο για τα τονισμένα όσο και για τα 

άτονα φωνήεντα.  
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8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μελέτη περίπτωσης και  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επίδραση της αμφοτερόπλευρης ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου (STN DBS) στην παραγωγή 

των φωνηέντων. Όσον αφορά την ομιλία, η επίδραση του STN DBS στην παραγωγή των 

φωνηέντων αναλύθηκε χρησιμοποιώντας τους δυο πρώτους διαμορφωτές των φωνηέντων /i/, /e/, 

μέση διάρκεια παραγωγής των φωνηέντων. Αυτά τα μέτρα χρησιμεύουν ως ακουστικοί δείκτες της 

παραγωγής των φωνηέντων και αντιπροσωπεύουν το εύρος της κίνησης των αρθρωτών κατά την 

παραγωγή φωνηέντων κάθε ανθρώπου. Δεδομένης της ακουστικής ανάλυσης, μπορούμε μόνο 

έμμεσα να ερμηνεύσουμε την άρθρωση. Ένας μικρός φωνηεντικός χώρος έχει ερμηνευτεί ως 

ένδειξη μικρότερης κίνησης των αρθρωτών από την άποψη του ύψους της γλώσσας ή/και της 

κίνησής της στον εμπρόσθιο-οπίσθιο άξονα, όπως επίσης και το πλάτος και το σχήμα της 

στοματικής κοιλότητας (Neel, 2016). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, στην ασθενή μας, το STN 

παρέμεινε αμετάβλητη για τα τονισμένα φωνήεντα καθώς και μερικά από τα άτονα με εξαίρεση τα 

/α/ και /u/. Περαιτέρω ανάλυση των τιμών των διαμορφωτών για κάθε φωνήεν επιτρέπει μια 

ακριβέστερη περιγραφή των ακουστικών αλλαγών που συμβαίνουν με το STN DBS και κατ’ 

'επέκταση, την επίδρασή του στον έλεγχο της  κίνησης της ομιλίας. Για το /i/ και το /u/ οι 

σημαντικότερες αλλαγές παρουσιάστηκαν στο δεύτερο διαμορφωτή (αυξήθηκε στο /i/ και μειώθηκε 

στο /u/). Ο πρώτος διαμορφωτής συσχετίζεται συνήθως με το ύψος της γλώσσας ενώ ο δεύτερος 

διαμορφωτής αντιπροσωπεύει το μήκος της κοιλότητας. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά μας 

υποδεικνύουν ότι η αμφοτερόπλευρη ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου (STN DBS) βελτιώνει το 

εύρος της προσθιοπίσθιας  μετατόπισης της γλώσσας. Για τον φωνήεν /a/ η αμφοτερόπλευρη 

ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου οδήγησε σε μια αύξηση του πρώτου διαμορφωτή ενώ ο 

δεύτερος παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος. Ο πρώτος διαμορφωτής αντιπροσωπεύει την παραγωγή, 

η οποία εξαρτάται από την κίνηση της σιαγόνας και της γλώσσας, επομένως, το αποτέλεσμα αυτό 
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δείχνει ότι το STN DBS μπορεί να βελτιώσει το εύρος κίνησης στον κάθετο άξονα.. Το αποτέλεσμα 

της ανομοιογένειας στην ανάλυση των φωνηέντων μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι οι διάφορες 

αρθρωτικές κινήσεις στην παραγωγή της ομιλίας μπορεί να επηρεαστούν διαφορετικά από το STN 

και σε αντίθεση με άλλες (Sidtis και συν., 2016; Tripoliti και συν., 2014). Στην παρούσα μελέτη η 

επίδραση του STN DBS έδρασε θετικά, αυξάνοντας τον φωνηεντικό χώρο της ασθενούς. 

Αναφορικά με την διάρκεια του φωνήεντος η ασθενής μας διατήρησε μικρότερη διάρκεια σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου και στις δυο συνθήκες φωνηέντων (τονισμένα, άτονα). Ενδιαφέρον αποτελεί 

το γεγονός ότι κατά την συνθήκη DBS ON διατηρήθηκε η στατιστικά σημαντική διαφορά στα 

τονισμένα φωνήεντα /e/, /a/ και /o/, ενώ στα άτονα δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο όταν συγκρίθηκε μόνο η ασθενή για την συνθήκη DBS 

ON – DBS OFF προκείμενου να βρεθεί πόσο έχει επηρεάσει η ηλεκτρική διέγερση την ίδια την 

ασθενή στην διάρκεια των φωνηέντων δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα τονισμένα 

φωνήεντα και στα άτονα παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στα φωνήεντα /a/ και 

φωνηεντικό χώρο τόσο στα άτονα όσο και στα τονισμένα φωνήεντα στην συνθήκη DBS OFF. Στην 

συνέχεια εξετάζοντας την συνθήκη DBS ΟΝ παρατηρήθηκε ότι η ασθενής παρουσίασε σημαντικά 

μεγαλύτερο φωνηεντικό χώρο στα τονισμένα φωνήεντα, ενώ στα άτονα υπήρξε ποικιλομορφία 

(μεγαλύτερο από την Φ2 και μικρότερο από την Φ1). Τέλος στην σύγκριση της συνθήκης DBS ON 

– DBS OFF η ασθενής επέδειξε αύξηση του φωνηεντικού χώρου τόσο στα τονισμένα όσο και στα 

άτονα, όποτε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αμφοτερόπλευρη ηλεκτρική διέγερση του 

εγκεφάλου στην ασθενής έδρασε θετικά βελτιώνοντας το εύρος των αρθρωτών όπως φαίνεται από 

τις ακουστικές μετρήσεις. Υπάρχουν πιο περιφερειακές τιμές που σημαίνει μεγαλύτερο εύρος 

κίνησης των αρθρωτών. Γνωρίζουμε επίσης ότι όσο πιο περιφερειακά είναι τα φωνήεντα τόσο πιο 

καταληπτά είναι κάτι το οποίο προφανώς βελτιώνει και την αντίληψη (Nell, 2008). Περαιτέρω 
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μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν το αντίκτυπο του STN DBS στους ασθενείς αυτούς, για τις 

διάφορες αρθρωτικές διεργασίες γνάθου / γλώσσας / χείλους, αναφορικά με το εύρος, την ταχύτητα 

και την ακρίβεια των κινήσεων καθώς και μελέτες που διερευνούν αλλαγές άρθρωσης σε ασθενείς 

με Πάρκινσον και  STN DBS.
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9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ορισμένοι περιορισμοί πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των ευρημάτων αυτής της 

μελέτης. Πρώτον, η έρευνα αυτή διεξήχθη με ένα άτομο καθώς αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Η 

γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει επομένως να εξεταστεί με προσοχή όπως και η 

ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι ασθενείς με Πάρκινσον αναφορικά με της διαταραχές ομιλίας 

που μπορεί να εμφανίζουν. Ένας άλλος περιορισμός αυτής της μελέτης αφορά τις  μετρήσεις, οι 

οποίες πραγματοποίηθηκαν ζητώντας από την ασθενή να επαναλάβει ένα ηχογραφημένο μήνυμα, 

γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την φυσικότητα της ομιλίας. Ωστόσο αυτό λήφθηκε υπόψιν και η 

ασθενής επανέλαβε μετά από καθυστέρηση. Έτσι δεν ήταν άμεση επανάληψη και σε μελλοντική 

μελέτη θα μπορούσαμε να εξετάσουμε έναν ρέοντα λόγο. Ο τύπος αυτού του περιορισμού συνήθως 

παρουσιάζεται σε μελέτες με ίδιο χαρακτήρα (K. Tjaden, 2011) αλλά είναι μια μεθοδολογική 

επιλογή για τον έλεγχο του φωνητικού, συντακτικού και προσωδιακού περιβάλλοντος γύρω από τον 

ήχο στόχο. Επίσης η ακρίβεια της  ομιλίας δεν αξιολογήθηκε επίσημα εδώ. Ακόμη και αν η 

άρθρωση των φωνηέντων είναι ένας ισχυρός παράγοντας που συνδέεται με τη καταληπτότητα, η 

επίδραση των αλλαγών στην άρθρωση των φωνηέντων  στη συνολική ομιλία  πρέπει να εξεταστεί 

με προσοχή, διότι υπάρχουν επιπλέον ακουστικοί παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 

μειωμένη καταληπτότητα στο Πάρκινσον, όπως οι τεμαχιακές διαταραχές στα σύμφωνα ή οι 

προσωδιακές  διαταραχές. Τέλος, περιορισμό επίσης, καθιστά το γεγονός ότι η ασθενής κατά την 

διάρκεια της εξέτασης δεν διέκοψε την φαρμακευτική της αγωγή κάτι που μπορεί να λειτούργησε 

θετικά στην γενικότερη κατάστασή της και επομένως και στην άρθρωσή της, όπως επίσης και το 

γεγονός ότι ο διεγέρτης δεν έκλεισε εντελώς αλλά μειώθηκε το ρεύμα στο μηδέν σταδιακά. Ένας 

άλλος περιορισμός, ίδιας φύσης είναι το μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε ανενεργός ο διεγέρτης 

(συνολικά μία ώρα.), γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα.
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10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αυτή  είναι μία μελέτη η οποία ερευνά τις αλλαγές στην στην παραγωγή των φωνηέντων που 

συμβαίνει με το STN DBS στην νόσο του Πάρκινσον. Χρησιμοποιώντας ακουστικές μετρήσεις, 

διαπιστώσαμε ότι το αμφοτερόπλευρο STN DBS βελτιώνει την παραγωγή  διευρύνοντας τον 

φωνηεντικό χώρο. Προηγούμενες μελέτες που διερεύνησαν τον αντίκτυπο του STN DBS σε 

διαφορετική ομιλία είχαν μικτά αποτελέσματα. Διαφορές στη διέγερση και διαφορετικά κριτήρια 

διαμόρφωσης του διεγέρτη μπορούν να τα εξηγήσουν τις διαφορές και την ποικιλία στην 

μεταβλητότητα που υπάρχει στην παραγωγή των φωνηέντων. Η δυσαρθρία είναι ένα σύμπτωμα του 

Πάρκινσον που είναι ευαίσθητο στην αμφοτερόπλευρη διέγερση του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, η 

ποιότητα της ομιλίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση των 

παραμέτρων της διέγερσης για τους ασθενείς. Όταν βελτιστοποιηθεί, θα πρέπει η διέγερση να μην 

επηρεάζει αρνητικά την ομιλία και θα μπορούσε, να βελτιώσει μερικές πτυχές, όπως η άρθρωση. 
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