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Ταξινόμηση και αιτιολογία
Το σύνδρομο των ανήσυχων πο-

διών (restless legs syndrome) μπο-
ρεί να παρουσιαστεί ως πρωτοπα-
θές (ιδιοπαθές) και δευτεροπαθές, 
όταν οφείλεται σε διάφορες παθο-
λογικές καταστάσεις. Πάνω από το 
50% των ασθενών με ιδιοπαθή αι-
τιολογία έχουν θετικό οικογενειακό 
ιστορικό για το ίδιο σύνδρομο, γε-
γονός που μπορεί να του αποδώ-
σει τις ιδιότητες του αυτοσωματικού 
επικρατούντα χαρακτήρα4. Από την 
άλλη πλευρά, το σύνδρομο των 
ανήσυχων ποδιών ως δευτεροπα-
θές, συνοδεύει πολλές παθολογι-
κές οντότητες, κυρίως του ανοσολο-
γικού και ενδοκρινολογικού συστή-
ματος. Ένα σημαντικό μερίδιο κατα-
λαμβάνει η χρόνια νεφρική ανεπάρ-
κεια, η οποία συνοδεύεται σε ποσο-
στό 20-30% από το σύνδρομο των 
ανήσυχων ποδιών (ΣΑΠ)5.

Tα νοσήματα του κολλαγόνου και, 
κυρίως, η ρευματοειδής αρθρίτιδα 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο διε-
ρεύνησης όσον αφορά στη σχέση 
τους με το ΣΑΠ. Η συχνότητα ύπαρ-
ξης του συνδρόμου στη ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα κυμαίνεται από 25-
30% σε σύγκριση με το 4-6% που 
κυμαίνεται στο φυσιολογικό πλη-
θυσμό, ο οποίος χρησιμοποιείται 
ως ομάδα ελέγχου6,7,8. Η ινομυαλ-
γία επίσης έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο συσχέτισης με το σύνδρομο 
των ανήσυχων ποδιών (ΣΑΠ). Σε μια 
μελέτη των Yunus και Aldag στις γυ-
ναίκες με ινομυαλγία, η συχνότητα 
του ΣΑΠ ήταν 31% και στις γυναί-
κες με ρευματοειδή αρθρίτιδα ήταν 
15%, ενώ στη φυσιολογική ομάδα 
ελέγχου μόνο 2%9.

Η αναιμία, είτε οφείλεται στην έλ-
λειψη του φολλικού οξέος, της βι-
ταμίνης Β12 ή του σιδήρου, αναφέ-
ρεται στη βιβλιογραφία ως σημαντι-
κή αιτία του ΣΑΠ. Μάλιστα, πρέπει 
να τονιστεί ότι και μόνο η σιδηροπε-
νία, χωρίς να υπάρχει αναιμία, μπο-
ρεί να αποτελέσει αιτία του ΣΑΠ6. 
Οι ασθενείς με μεταβολικά νοσήμα-
τα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης 
και οι ενδοκρινοπάθειες (κυρίως ο 
υποθυρεοειδισμός) παρουσιάζουν 
σε μεγάλο ποσοστό το σύνδρομο 
των ανήσυχων ποδιών.

Τα φάρμακα, επίσης, μπορεί να 

ευθύνονται για ΣΑΠ σαν αιτία που 
προκαλεί το σύνδρομο ή σαν πα-
ράγοντες που επιδεινώνουν την κα-
τάσταση αυτή. Στην κατηγορία αυ-
τή συγκαταλέγονται τα αντιψυχωτι-
κά σκευάσματα, μετοκλοπραμίδη 
(primperan), τα τρικυκλικά αντικα-
ταθλιπτικά και το λίθιο.

Τα νευρολογικά νοσήματα του κε-
ντρικού και του περιφερικού νευρι-
κού συστήματος αποτελούν μια πα-
λιά ομάδα που ευθύνονται για το 
ΣΑΠ. Τα εξωπυραμιδικά σύνδρο-
μα, όπως η νόσος του Parkinson 
οι μόνο- και πολυνευροπάθειες, 
έχουν μελετηθεί εντατικά στην αι-
τιοπαθογένεια του ΣΑΠ2,6.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εγκυμο-
σύνη ως σημαντική αιτία του ΣΑΠ, 
κυρίως στο τρίτο τρίμηνό της, λόγω 
των ορμονικών αλλαγών και, σπά-
νια, μπορεί να εμφανίζεται το σύν-
δρομο αυτό και μετά τον τοκετό.

Οι παθήσεις σπονδυλικής 
στήλης ως αιτία του 
συνδρόμου των ανήσυχων 
ποδιών

Σήμερα υπάρχει μια σχετική σύγ-
χυση σχετικά με το αν οι παθήσεις 
σπονδυλικής στήλης συνοδεύονται 
από ΣΑΠ και με ποιο μηχανισμό. Η 
μυελοπάθεια συνοδεύεται από το 
σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών 
και, συχνά, οι ασθενείς παρουσιά-
ζουν τη λεγόμενη περιοδική κίνηση 
ποδιών (periodic leg movement), η 
οποία αποτελείται από στερεοτυ-
πικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της 
φάσης Ι και ΙΙ του ύπνου. Τη διά-
γνωση επιβεβαιώνει η ηλεκτρομυο-
γραφία κατά τη διάρκεια του ύπνου 
μεταξύ 23.00 και 3.00 τη νύχτα6. 
Επίσης, η ριζοπάθεια και η σπον-
δυλική στένωση ΟΜΣΣ συνοδεύ-
ονται από ΣΑΠ, αλλά εδώ πρέπει 
να γίνει σωστή διαφορική διάγνω-
ση από τις κράμπες, το σύνδρομο 
του ταρσιαίου σωλήνα, την πολυ-
νευροπάθεια και τη χρόνια φλεβι-
κή ανεπάρκεια.

Κλινική εικόνα
Ο ασθενής ο οποίος πάσχει από 

το σύνδρομο των ανήσυχων ποδι-
ών περιγράφει με διαφορετικές εκ-
φράσεις την ενόχλησή του όπως, 
«καύσος, τράβηγμα, σαν να βγαί-

νει αφρός ή αρχόμενος κνησμός». 
Επικρατεί η ιδέα ότι το ΣΑΠ συνα-
ντάται μόνο σε προχωρημένες ηλι-
κίες, γεγονός το οποίο δεν είναι σω-
στό. Στην ιδιοπαθή μορφή μπο-
ρεί να αρχίζει κατά την τρίτη δεκα-
ετία της ζωής, να εξαφανίζεται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και να 
επανέλθει με μεγαλύτερη ένταση4. 
Πολλές φορές, ο ασθενής αναγκά-
ζεται να ξυπνήσει, να σηκωθεί και 
να περπατήσει, με αποτέλεσμα να 
μην κάνει καλό ύπνο και να νιώθει 
κουρασμένος το πρωί και να υπάρ-
χει, συνεπώς, πτώση της απόδοσής 
του στις καθημερινές δραστηριότη-
τες. Στη δευτεροπαθή μορφή, πα-
ράλληλα, βρίσκει κανείς και τα συ-
μπτώματα της νόσου. 

Οι κινήσεις μπορεί να εκτελού-
νται χωρίς να υπάρχει διακοπή του 
ύπνου κατά το πρώτο και το δεύτε-
ρο στάδιό του. Τονίζουμε ότι μπο-
ρεί να υπάρχει και κίνηση των άνω 
άκρων, οπότε θα ήταν σωστότερος 
ο όρος «Σύνδρομο των Ανήσυχων 
Άκρων». Στον πίνακα 2 παρουσιά-
ζονται τα μείζονα και τα βοηθητικά 
κριτήρια διάγνωσης.

Αιτιοπαθογένεια
Η αιτία του συνδρόμου των ανή-

συχων ποδιών (ΣΑΠ) παραμένει 
άγνωστη και με σκοτεινό μηχανι-
σμό. Η πιο γνωστή παθοφυσιολο-
γική υπόθεση είναι ανωμαλία στη 
δράση της ντοπαμίνης στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα σε συνδυασμό με 
άδειες αποθήκες σιδήρου στον ορ-
γανισμό2,10. Η μαγνητική τομογρα-
φία και η single-photon emission 
computed tomography (PET) πα-
ρουσιάζουν διαταραχές μικροανα-
τομίας στο θάλαμο, καθώς επίσης 
στις μακροκυτταρικές κόκκινες πυ-
ρίνες και στην παρεγκεφαλίδα με 
ελαττωμένη DOPA-binding στους 
υποδοχείς του δικτυωτού σωματί-
ου11. Πρόσφατες μελέτες στο εγκε-
φαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με 
ΣΑΠ διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα 
της φερριτίνης και υψηλά επίπεδα 
τρανσφερίνης με φυσιολογικά επί-
πεδα σιδήρου στο αίμα που σημαί-
νει ότι υπάρχει διαταραχή μεταφο-
ράς του σιδήρου σε συγκεκριμένες 
ντoπαμινεργικές εστίες του εγκεφά-
λου4. Επίσης, το γεγονός ότι το ΣΑΠ 

είναι παρόν και στους ασθενείς με 
αυχενική μυελοπάθεια και ριζοπά-
θεια και η παρουσία των περιοδι-
κών κινήσεων των ποδιών ενισχύουν 
τη συμμετοχή του νωτιαίου μυελού 
στην παθοφυσιολογία του ΣΑΠ. Οι 
D2 υποδοχείς του νωτιαίου μυελού 
μπορεί να δημιουργούν προσυνα-
πτικό εμπόδιο στις ανιούσες ίνες του 
πόνου στα οπίσθια κέρατα του νω-
τιαίου μυελού12.

Θεραπεία
Είναι λογικό ότι η θεραπεία του 

δευτεροπαθούς ΣΑΠ είναι η καλή 
ρύθμιση της νόσου που προκαλεί 
τις ενοχλήσεις στα άκρα. Στο ιδιοπα-
θές ΣΑΠ η θεραπεία αρχίζει όταν η 
επιβάρυνση από τη διαταραχή του 
ύπνου στην καθημερινή ζωή είναι 
σημαντική (χρόνια κούραση, δυ-
σκολία συγκέντρωσης). Η πρώτη 
γραμμή της φαρμακευτικής αγω-
γής αποτελείται από ντοπαμινεργικά 
σκευάσματα ή levodopa. Η δεύτερη 
γραμμή αποτελείται από τις βενζο-
διαζεπίνες (clonazepam), αντισπα-
σμωδικά (tegretol, carbamazepine, 
gabapentine) ασθενή οπιοειδή 
(tilidini, codeine, dihydrocodeine). 
Στους περισσότερους συμπτωματι-
κούς ασθενείς αρχίζουμε με λεβο-
ντόπα 50-100 mg/ημέρα ή με ένα 
ντοπαμινεργικό σκεύασμα μαζί με 
αντιεμετικό. Είναι δυνατό να χορη-
γούνται και αναλγητικά. Σημαντικό 
εκ μέρους του ασθενούς είναι να 
κοιμάται την ίδια ώρα και να απο-
φεύγει το μεσημεριανό ύπνο και τα 
ποτά με καφεΐνη3,6.
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Σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών
Το γνωρίζουμε;

ΝΤΡΙΤΑΝ ΠΑΣΚΟΥ, ΑΡΤΑΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΩΝΗΣ 
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

ΠiνΑκΑΣ 1. 
ΑΙΤΙοΛογiΑ Του 

ΣυνΔρoμου Των 
ΑνhΣυχων ΠοΔΙων.

Α. Ιδιοπαθές

Β. Δευτεροπαθές

1. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

2. Μεταβολικά νοσήματα 
τα οποία προκαλούν 
πολυνευροπάθεια (σακχαρώδης 
διαβήτης)

3. Ενδοκρινοπάθειες 
(υποθυρεοειδισμός)

4. Αναιμία, υποσιδηραιμία

5. Parkinson

6. Νοσήματα του κολλαγόνου 
και ινομυαλγία

7. Μυελοπάθεια, ριζίτιδα

8. Φάρμακα (αντιψυχωτικά, 
αντικαταθλιπτικά, λίθιο)

9. Εγκυμοσύνη

ΠΙνΑκΑΣ 2. 
ΔΙΑγνωΣΤΙκΑ κρΙΤηρΙΑ 
Του ΣυνΔρομου Των 
ΑνηΣυχων ΠοΔΙων 

(henning 2004)1.

Μείζονα διαγνωστικά κριτήρια

1. Άμεση ανάγκη για κίνηση 
στα πόδια, η οποία συνδυάζεται 
(όχι πάντοτε) με μία δυσάρεστη 
αίσθηση σε αυτά.

2. Η ανάγκη να κινήσει τα πόδια 
ή/και η δυσάρεστη αίσθηση 
εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται 
κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης 
π.χ. όταν ο ασθενής κάθεται ή 
ξαπλώνει.

3. Η ανάγκη να κινήσει τα πόδια 
ή/και η δυσάρεστη αίσθηση 
ανακουφίζεται μερικώς ή 
εντελώς από την κίνηση, όπως 
είναι το βάδισμα και οι διατάσεις.

4. Η ανάγκη να κινήσει τα πόδια 
ή/και η δυσάρεστη αίσθηση 
επιδεινώνεται το απόγευμα 
ή το βράδυ σε σχέση με την 
υπόλοιπη ημέρα ή συμβαίνει 
μόνο το βράδυ.

Βοηθητικά διαγνωστικά 
κριτήρια

1. Θετικό οικογενειακό ιστορικό.

2. Ανταπόκριση στην 
ντοπαμινεργική θεραπεία.

3. Περιοδικές κινήσεις ποδιών 
σε ανάπαυση ή κατά τη διάρκεια 
του ύπνου.

Το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών (restless legs syndrome) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1945 από τον Ελβετό 
νευρολόγο Εkbom ως μια κινητικο-αισθητική διαταραχή η οποία εμφανίζεται τη νύχτα και αφυπνίζει τον ασθενή. Είναι, 
γενικά, μία λιγότερη γνωστή κατάσταση, λόγω της ανεπαρκούς ανάγνωσης από τους ιατρούς και της παραμελημένης 
εκτίμησης της κλινικής σοβαρότητας και της αιτιολογικής σημασίας. Ο ασθενής αναφέρει ένα περίεργο και ενοχλητικό 
αίσθημα γενικά και στα δύο πόδια, αλλά μπορεί να είναι και μονόπλευρο, το οποίο τον αναγκάζει να κάνει κινήσεις 
στα κάτω άκρα προκειμένου να ανακουφιστεί. Συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, τη νύχτα, όταν ο ασθενείς κοιμάται ή τις 
απογευματινές ώρες, όταν ο ασθενής αναπαύεται1. Παρουσιάζει μια ποικίλη συχνότητα ανάλογα με την ηλικία. Από 
μια μελέτη στη Γερμανία το 2004 διαπιστώνεται ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται, κατά μέσο όρο, στην ηλικία των 
27 ετών, ενώ στην ηλικία των 80 ετών 19% του πληθυσμού πάσχει από αυτό το σύνδρομο2. Στις HΠΑ το 2000, 
η συχνότητα άγγιζε το 9,4%3. Η ανάγνωση συγκεκριμένου συνδρόμου έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινή 
ορθοπαιδική πράξη διότι μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία διάγνωσης άλλων παθήσεων.
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