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Η Νόσος του Πάρκινσον (ΝΠ) είναι μία ιδιοπαθής, νευροεκφυλιστική, χρόνια, 

και προοδευτική κινητική διαταραχή1. Άτομα με ΝΠ βιώνουν σημαντική νευρολογική 

έκπτωση, όσο η διαταραχή εξελίσσεται, κυρίως λόγω της μειωμένης έκκρισης 

ντοπαμίνης από τα κύτταρα της συμπαγούς μοίρας της μέλαινας ουσίας, οι νευράξονες 

των οποίων προβάλλουν στο ραβδωτό σώμα2. 

Πλήθος μελετών καταδεικνύουν τα οφέλη της συστηματικής σωματικής άσκησης 

στη ΝΠ, με κυρίαρχη την αερόβια δραστηριότητα, η οποία φαίνεται να έχει 

νευροπροστατευτική δράση διεγείροντας την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου3. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με ΝΠ κινητοποιούνται πιο εύκολα στο να 

παρακολουθήσουν τάξεις χορού συστηματικά σε σχέση με άλλες μορφές άσκησης, 

έχουν υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης και συχνά 

συνεχίζουν τη δραστηριότητα και μετά την περίοδο πρακτικής τους στην τάξη αυτή4, 5. 

Το DfPD® (Dance for Parkinson’s Disease®, ή Dance for PD®) αναπτύχθηκε 

από το Brooklyn Parkinson Group (BPG) σε συνεργασία με το Mark Morris Dance 

Group (MMDG) το 2001 και σχεδιάστηκε για να εισαγάγει άτομα με ΝΠ σε τεχνικές 

που χρησιμοποιούν οι χορευτές για τον έλεγχο της κίνησης υπό το πρίσμα της 

θεώρησης ότι η εκμάθηση αυτών των στρατηγικών στο πλαίσιο του χορού θα ήταν 

ευεργετική και ευχάριστη για τους ασθενείς6. Στο παρελθόν έχει μελετηθεί η επίδραση 

του DfPD® στην ποιότητα της ζωής7-10, τις κινητικές λειτουργίες9, τις γνωστικές 

λειτουργίες10, την αυτό-αποτελεσματικότητα6, καθώς και το άγχος και την κατάθλιψη10 

στα άτομα με ΝΠ. Καμία μελέτη δεν έχει διενεργηθεί διεθνώς με σκοπό τη διερεύνηση 

του DfPD® στη βελτίωση των επιπέδων σαρκοπενίας και ευπάθειας, κλινικά σύνδρομα 

με αυξημένο επιπολασμό στη ΝΠ11, τα οποία και δεν έχουν καθοριστεί σε καμία 

συγχρονική μελέτη σε ελληνικό πληθυσμό ασθενών με ΝΠ. Καμία ελεγχόμενη μελέτη 

επίσης δεν έχει διενεργηθεί διεθνώς με σκοπό τη διερεύνηση του DfPD® στη βελτίωση 

των επιπέδων κόπωσης. 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης, κλινικής 

μελέτης (RCT) είναι η διερεύνηση της επίδρασης του χορού, μέσω της εφαρμογής του 

συστήματος DfPD®, στην ποιότητα ζωής ασθενών με ΝΠ. Δευτερογενείς στόχοι είναι η 

διερεύνηση της επίδρασης του χορού, μέσω της εφαρμογής του συστήματος DfPD®, 

στην ισορροπία, την κινητική και γνωσιακή λειτουργικότητα, την κατάθλιψη, το άγχος, 

την κόπωση, την σαρκοπενία, την ευπάθεια και τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 

ασθενών με ΝΠ.
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