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PREDSLOV
Syndróm

nepokojných

nôh

(SNN)

je

časté,

liečiteľné,

ale

výrazne

poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním
k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa
horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami
SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne
vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť,
spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať
sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo
života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú
k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za
následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo
zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Napriek vyššie uvádzaným faktom a konzekvenciám nie je problematika
syndrómu nepokojných nôh zaradená v kurikule pregraduálnej prípravy lekárov.
Taktiež sa jej v postgraduálnej špecializačnej príprave lekárov prvého kontaktu, ale aj
neurológov, internistov, geriatrov, reumatológov, psychiatrov, angiológov, ortopédov
a iných špecializácií venuje len marginálna pozornosť.
Predkladaná učebnica je určená nielen študentom lekárskej fakulty ale aj ako
nadstavbová literatúra pre postgraduálne a špecializačné štúdium vyššie uvádzaných
lekárskych špecializácií.
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1 HISTÓRIA SYNDRÓMU NEPOKOJNÝCH
NÔH
Prvá zmienka o príznakoch podobných syndrómu nepokojných nôh (SNN) sa
objavila v diele „Eseje“ francúzskeho humanistu Michela de Montaigna (1580), kde
opisuje, ako antický filozof Chryssipos (280-207 pred n.l.) počas posedení pri víne mal
ako jediné opité len nohy a musel nimi neustále kopať.
Medicínsky boli symptómy popísané v roku 1672 anglickým anatómom
a lekárom Thomasom Willisom. Vo svojej práci „De anima brutorum“ písal
o neschopnosti zaspať v dôsledku „kontrakcií šliach na končatinách“ (Obr. 1). V roku
1861 Theodor Wittmaack tento syndróm nazval „anxietas tibiarum“ a spájal ho
s hystériou. Prvým, kto podobné symptómy definoval ako neurologické ochorenie bol
nemecký lekár Hermann Oppenheim začiatkom 20. storočia.
Termín „nepokojné nohy“ použil švédsky lekár Karl Axel Ekbom až v roku 1945,
považuje sa za priekopníka v modernej ére SNN (Obr. 1). Nasledovali práce mnohých
autorov zaoberajúcich sa týmto syndrómom [Šonka a Kemlink 2004]. No až v roku 1995
boli medzinárodnou skupinou pre výskum SNN (International Restless Legs Syndrome
Study Group - IRLSSG) stanovené jednoznačné klinické diagnostické kritéria pre SNN,
ktoré boli v roku 2003 revidované:
1. nutkanie pohybovať nohami, ktoré sa zvyčajne spája s nepohodlnými
a nepríjemnými pocitmi v nohách
2. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity začínajú alebo sa zhoršujú počas
oddychu, alebo počas nečinnosti, napríklad pri sedení alebo ležaní
3. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity sa zmiernia alebo vymiznú
pohybom, akým je napríklad chôdza, alebo naťahovanie, a to najmenej po dobu,
kým táto aktivita trvá
4. toto nutkanie k pohybu, alebo nepríjemné pocity sú horšie navečer alebo v noci
ako cez deň, alebo sa vyskytujú iba navečer a v noci
Takmer o 10 rokov k 4 esenciálnym kritériam pribudlo piate:
5. výskyt vyššie uvedených príznakov nie je primárne vysvetliteľný iným zdravotným
alebo behaviorálnym stavom (napr. myalgia, venózna kongescia, opuchy nôh,
5

artritída,

kŕče

v

dolných

končatinách,

pozičný

diskomfort,

habituálne

„poklepkávanie“ nohami)

Obr. 1 História syndrómu nepokojných nôh – dielo de Montaignea „Eseje“ (vľavo hore),
práca Thomasa Willisa (vpravo) a portrét Karla Axela Ekboma
Syndrómu nepokojných nôh je vzhľadom na jeho častý výskyt a pomerne závažné
následky venovaná stále väčšia pozornosť – vrátane precíznejšej diagnostiky
a nomenklatúry. Nakoľko sa nedá vo všetkých prípadoch charakterizovať len
„nepokojom v nohách“, zaviedol sa nový názov - Willis-Ekbomova choroba – používaný
zatiaľ prevažne v anglosaskej literatúre (Willis-Ekbom disease, WED) [Allen 2014].
V medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH-10) je SNN zaradený pod kódom
G25.8

medzi

extrapyramídové

ochorenia

centrálneho

nervového

systému;

v medzinárodnej klasifikácii spánkových chorôb (International Classification of Sleep
Disorders, ICSD-2) patrí s kódom 780.52-5 do podskupiny dyssomnií.
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2 EPIDEMIOLÓGIA SYNDRÓMU
NEPOKOJNÝCH NÔH
Relevantnejšie epidemiologické dáta boli dostupné až po zjednotení metodiky
s použitím oficiálnych IRLSSG (International Restless Legs Syndrome Study Group)
diagnostických kritérií.
Najrozsiahleším bol projekt REST (Restless Legs Syndrome Epidemiology,
Symptoms and Treatment – epidemiológia, symptómy a terapia SNN) [Allen et al. 2005,
Hening et al. 2004]. Pozostával z dvoch štúdií na obyvateľoch krajín západnej Európy
a Spojených štátov amerických (USA) (Tab. 1).
Tab. 1 Výsledky a porovnanie oboch epidemiologických štúdií REST [Allen et al. 2005,
Hening et al. 2004]
Hening et al. 2004

Allen et al. 2005

Počet respondentov

23 052

15 391

Populácia

ambulancie

všeobecná populácia

9,6%

7,2%

Klinicky signifikantný SNN

3,4%

2,7%

Konzultácia u lekára

64,8%

81,0%

Známa diagnóza SNN

12,9%

6,2%

Výskyt symptómov SNN
akejkoľvek frekvencie
a intenzity

V prvej z nich - skúmajúcej pacientov ambulancií prvého kontaktu - sa zistila
prevalencia 9,6%, pričom diagnóza SNN bola predtým stanovená len u 12,9% z nich.
Druhá štúdia na všeobecnej populácii odhalila výskyt príznakov akejkoľvek frekvencie
u 7,2%, z týchto iba 6,2% poznalo svoju diagnózu pred štúdiou. Prekvapivo v oboch
prácach bol potvrdený výskyt klinicky signifikantného – a teda liečbu vyžadujúceho
SNN - približne 3%.
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Frekvencia výskytu vzrastala so stúpajúcim vekom aspoň po určitú hranicu (Obr. 2).

Obr. 2 Prevalencia SNN vzhľadom na vek a pohlavie (adaptované podľa [Allen et al.
2005])
Prevalencia SNN sa síce vekom zvyšuje, no niektoré štúdie nasvedčujú, že nástup
symptómov nastáva už pred 20 rokom života u takmer 40% pacientov [Walters et al.
1996, Montplaisir et al. 1997]. Syndróm sa vyskytuje dokonca u detí - 1,9% v skupine
8- až 11-ročných detí a 2,0% u 12- až 17-ročných [Picchietti et al. 2007].
V slovenskej epidemiologickej štúdii sa potvrdil výskyt symptómov SNN
akejkoľvek frekvencie a/alebo intenzity u 9% študentov medicíny, takmer 78%
z týchto SNN-pozitívnych respondentov bolo žien. Uvedená prevalencia je vzhľadom na
vek relatívne

vysoká

v porovnaní

s

výsledkami

rozsiahlych zahraničných

epidemiologických štúdií (7,2% v bežnej populácii). Treba však zdôrazniť, že táto
vzorka nie je úplne reprezentatívna a nevystihuje populáciu jedincov daného veku.
Jedná sa o mladých vysokoškolákov, študentov medicíny, ktorí môžu byť viac
somaticky orientovaný a vnímavejší na symptómy akéhokoľvek ochorenia. Taktiež
životný štýl – spánková deprivácia, možná nadmerná konzumácia kofeínu, nikotínu,
prípadne alkoholu – môžu symptómy SNN prechodne zhoršovať (Tab. 2) [Minar et al.
2013].
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Tab. 2 Demografické údaje respondentov zo slovenskej epidemiologickej štúdie
zameranej na vysokoškolských študentov

Počet
Vek
priemer ± ŠO
(roky)

Všetci

SNN+

SNN-

300

27

273

100%

9%

91%

22,4

23,1

22,4

±2,6

±1,9

±2,6

M

Ž

M

Ž

M

Ž

88

212

6

21

82

191

29,3%

70,7%

22,2%

77,8%

30,0%

70,0%

Pohlavie
(počet/%)

ŠO – štandardná odchýlka, M – muži, Ž - ženy
Štúdia MEMO (Memory and Morbidity in Augsburg Elderly) sledovala
prevalenciu SNN v staršej populácii, výsledky sú v Tab. 3 [Rothdach et al. 2000].
U ženského pohlavia sa vyskytoval SNN približne dvakrát častejšie v porovnaní
s mužmi. Táto preponderancia pravdepodobne súvisí s počtom pôrodov. Nullipary
(ženy, ktoré ešte nerodili) mali rovnaké riziko pre SNN ako rovnako starí muži, toto
však vzrastalo s počtom pôrodov [Berger et al. 2004].
Tab. 3 Prevalencia SNN v populácii 65 a viac rokov zo štúdie MEMO [Rothdach et al.
2000]
Populácia

Ženy

Muži

Celkovo

Celkovo

13.87% (24/173)

6.12% (12/196)

9.76% (36/369)

65-69 rokov

13.21% (7/53)

12.24% (6/49)

12.75% (13/102)

70-74 rokov

15.15% (10/66)

4.55% (3/66)

9.85% (13/132)

≥75 rokov

12.96% (7/54)

3.7% (3/81)

7.41% (10/135)
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Obr. 3 Porovnanie prevalenice SNN u mužov a u žien v závislosti na počte pôrodov
(adaptované podľa [Berger et al. 2004]).
Ďalej sa potvrdila vyššia prevalencia u mužov, ktorí boli častými darcami krvi,
u žien tento súvis popísaný nebol [Pedrazzini et al. 2014]. Skutočnosť, že tento faktor
u žien nehral rolu, možno vysvetliť fyziologickými odlišnosťami v regulácii zásob
železa na vrub menštruácie, gravidity a dojčenia. Abúzus nikotínu a alkoholu
neovplyvňoval frekvenciu výskytu SNN [Gamaldo et al. 2008].
Prevalencia stúpa so vzrastajúcim Body Mass Index (BMI) a obvodom pása,
asociácia bola nezávislá od veku, prítomnosti chronických ochorení, fajčenia, od
výskytu úzkosti, užívania antidepresív. Obezita by teda mohla byť samostatným
rizikovým faktorom SNN [Gao et al. 2009]. V jednej štúdii sa u obéznych pacientov
potvrdila znížená denzita striatových dopamínových D2 receptorov podľa pozitrónovej
emisnej tomografie (PET) [Wang et al. 2001] (Obr. 4). Rovnaké výsledky priniesli
a hypotézu podporili animálne štúdie na obéznych potkanoch [Hamdi et al. 1992,
Huang et al. 2006].
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Obr. 4 Rozdiel v hustote D2 subtypu dopamínových receptorov u obéznych jedincov
a kontrol, vizualizovaný pomocou rádioaktívne značeného agonistu dopamínového
receptora (adaptované podľa [Wang et al. 2001])
Nepotvrdila sa súvislosť medzi SNN a poruchou pozornosti sprevádzanou
hyperaktivitou (ADHD) ani rastovými bolesťami u detí, ktorá sa v minulosti
predpokladala. Jediný faktor detského veku ovplyvňujúci prevalenciu SNN pre obe
pohlavia bol nepokojný spánok, ktorý mohol byť dôsledkom nadmerných periodických
pohybov dolných končatín (periodic limb movements, PLM). Zvýšený výskyt PLM bol
pozorovaný u detí so sideropéniou, vo väčšine prípadov bez anémie [Gamaldo et al.
2008].
Výskyt SNN závisí na geografickej polohe (Obr. 5)
• obyvatelia stredomorskej oblasti a krajín Blízkeho východu sú postihnutí v 3%
• vo východnej Ázii 1-5% [Sevim et al. 2003, Tan et al. 2001, Kageyama et al.
2000]
• afroamerickí obyvatelia USA sú postihnutí signifikantne menej často
v porovnaní s kaukazskou rasou [Kutner a Bliwise 2002].
V štúdii na juhoamerickej populácii bola prevalencia SNN u osôb žijúcich vo
vysokohorských oblastiach (nad 2000 m n.m.) signifikantne vyššia ako u ľudí žijúcich
na úrovni mora (3,2% verzus 0,8%), čo poukazuje na možný vplyv dlhodobého
pôsobenia hypoxie a následnej fyziologickej zmeny v množstve hemoglobínu,
erytropoetínu a tak i metabolizmu železa [Castillo et al. 2006, Kutner a Bliwise 2002].
11

Obr. 5 porovnanie prevalencií v jednotlivých regiónoch od najnižšej v Japonsku
(svetložltá), cez krajiny Blízkeho východu a Stredomoria, ďalej západnú Európu až po
najvyššiu v škandinávskych krajinách (tmavočervená)
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3 ETIOPATOGENÉZA
Syndróm nepokojných nôh môže byť :
•

sekundárny, vznikajúci na podklade iného známeho ochorenia,

•

idiopatický (primárny), ak príčinu nepoznáme, alebo

•

familiárny, ak je pozitívna rodinná anamnéza.

Bol dokonca popísaný prípad psychogénneho SNN, ktorý spĺňal všetky esenciálne
diagnostické kritéria, no bez periodických pohybov končatín a efektu dopaminergnej
liečby (spolu s anamnézou podporujúcou funkcionálny pôvod ťažkostí) [Lanz et al.
2009].

3.1 PRIMÁRNY SNN
Syndróm nepokojných nôh patrí medzi multifaktoriálne ochorenia, kde sa na
vzniku podieľa tak genetická predispozícia (pravdepodobne polygénová dedičnosť),
ako aj viaceré faktory prostredia (Obr. 6).

Obr. 6 Na vzniku SNN sa spolupodieľajú vek, genetická predispozícia, stavy spojené
s nedostatkom železa, lieky či škodlivé látky z prostredia
Všeobecná populácia je normálne rozdelená (Obr. 7). Čím viac rizikových faktorov
jedinec má, tým je umiestený viac na pravej strane x-ovej osi, až dosiahne prah pre
13

objavenie sa ochorenia (v tomto prípade SNN). Napríklad mladý zdravý muž japonskej
národnosti, navyše žijúci na úrovni hladiny mora, “leží” úplne vľavo. Na druhej strane,
vpravo sa nachádza staršia obézna európska žena, napríklad z alpskej dedinky. Podľa
vzdialenosti od prahu objavenia sa symptómov je konkrétny pacient viac alebo menej
náchylný na vznik ochorenia.

Obr. 7 Hypotéza multifaktoriálnej dedičnosti pri SNN – čím viac rizikových faktorov
jedinec má, tým bližšie k prahu objaveniu sa symptómov sa nachádza

3.1.1 Úloha dopamínu
Na základe výborného efektu dopaminergných preparátov u pacientov so SNN je
vysoko pravdepodobná dysfunkcia dopamínového systému v CNS. Prvé práce, ktoré
hodnotili parametre v cerebrospinálnom likvore nezistili abnormality spojené
s metabolizmu dopamínu (DA) [Earley et al. 2000b, Earley et al. 2006]. Neskôr sa
dokázali zvýšené hladiny 3-O-metyldopy (3-O-MD) v likvore pacientov so SNN, čo
poukazuje na možnú zvýšenú syntézu alebo metabolizmus DA [Allen et al. 2009]. Bola
tiež detegovaná zvýšená hladina fosforylovanej (aktivovanej) tyrozínhydroxylýzy (TH)
v putamen a v substantia nigra pri SNN v porovnaní so zdravou populáciou (Obr. 8).
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Obr. 8 U jedincov so SNN bola signifikantne nižšia hustota D2 receptorov a zvýšené
množstvo TH aj pTH – červené šípky [Connor et al. 2009].
D1 – D1 subtyp dopamínových receptorov, D2 – D2 subtyp dopamínových receptorov, DA
– dopamín, DAT – dopamínový transportér, VMAT2 – vezikulárny monoamínový
transportér 2, TH – tyrozínhydroxyláta, pTH – fosforylovaná (aktivovaná)
tyrozínhydroxyláta
Prekvapujúce je teda poznanie, že pri SNN sa jedná o zvýšenú presynaptickú
dopaminergnú aktivitu a nie o nedostatok DA, ako sa predtým predpokladalo. Tieto
fakty spolu s odhalením zvýšenej hladiny 3-O-MD a tetrahydrobiopterínu (BH4)
v likvore svedčia o zvýšenej syntéze a zvýšenom obrate DA pri SNN, dokonca aj
u pacientov zatiaľ neliečených dopaminergnými preparátmi [Earley et al. 2006, Connor
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et al. 2009]. Práve BH4 je kofaktorom syntézy TH a jeho produkcia sa zvyšuje účinkom
aktívnej formy kyseliny listovej – 5´-metyltetrahydrofolátom. Zvýšená hladina
extracelulárneho DA pri SNN bola potvrdená viacerými autormi [Nelson et al. 1997,
Chen a Reith 1995, Beard et al. 1994].

Obr. 9 Pri SNN je v CNS zvýšené množstvo tyrozínhydroxylázy (TH) a dopamínu (DA),
množstvo receptorov D2 je znížené
DDC – dopa-dekarboxyláza, MAO – monoaminooxidáza, COMT – katechol-O-metyl
transferáza, DAT – dopamínový transportér
Štúdie využívajúce PET odhalili signifikantnú redukciu D2 receptorov (D2R)
v caudate a putamen a znížené vychytávanie fluorodopy v putamen u pacientov s SNN
v porovnaní so zdravou kontrolou [Ruottinen et al. 2000, Turjanski et al. 1999]. Pokles
v hustote D2R môže byť primárny alebo výsledkom zmien v dopamínovej signalizácii
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(„down-regulácia“ pri hyperdopaminergnom stave). Naopak, zvýšenie synaptického DA
môže byť kompenzatórnou „up-reguláciou“ pri nižšej hustote D2R (Obr. 10).

Obr. 10 Signifikantne znížené vychytávanie fluorodopy v nucleus caudatus a putamen
pacientov so SNN v porovnaní so zdravou kontrolou [Ruottinen et al. 2000]
Porovnávaním likvorových parametrov v ranných a večerných hodinách bola
dokázaná výraznejšia cirkadiánna fluktuácia v dopaminergenej dynamike pri SNN
[Earley et al. 2006]. Práve pri SNN sa postsynaptické receptory nemusia adekvátne
prispôsobiť až takým výrazným cirkadiánnym variáciám, čo môže viesť k večernej
dopaminergnej hypoaktivite [Allen a Earley 2007] a objaveniu sa symptómov.

3.1.2 Anatomický substrát
Do senzitívnej percepcie, tak ako aj do generácie pohybov je zapojených
množstvo štruktúr nervového systému od mozgovej kôry až po periférne nervové
vlákna. Preto by symptómy SNN mohli byť spôsobené dysfunkciou v akejkoľvek jeho
časti (Obr. 11).
V jednej práci sa dokonca skúmala štruktúra svalov dolných končatín u pacientov
so SNN, no nepodarilo sa odhaliť rozdiel v porovnaní so zdravou populáciou [Larsson
et al. 2007]. Syndróm nepokojných nôh je ochorením nervového systému.
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Obr. 11 Oblasti, ktoré boli doteraz spájané s objavením sa symptómov SNN, detegované
pomocou fMRI, PET, ultrasonografie a neuropatológie

3.1.2.1 Centrálny nervový systém (CNS)
Metoklopramid, dopamínový antagonista prechádzajúci hematoencefalickou
bariérou, zhoršuje symptómy SNN. Naopak domperidon, ktorý bariérou neprechádza,
nevedie k rozvoju príznakov [Allen a Earley 2001]. Pre centrálnu dysfunkciu svedčia aj
prípady pacientov po amputácii dolných končatín s príznakmi SNN práve v chýbajúcich
častiach [Dempewolf et al. 2011, Giummarra a Bradshaw 2010, Vetrugno et al. 2010,
Skidmore et al. 2009, Hanna et al. 2004].

3.1.2.2 Subkortikálne štruktúry
Využitím funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI), 3D MRI morfometrie,
elektroencefalografie (EEG) či transkraniálnej magnetickej stimulácie (TMS) sa
nepodarilo nájsť presvedčivý dôkaz o kotrikálnej dysfunkcii pri SNN [Paulus et al.
2007]. U pacientov sa nedokázal ani kognitívny deficit [Pearson et al. 2006]. U starších
pacientov so stredne ťažkým SNN v trvaní minimálne 1 rok sa nepotvrdila výraznejšia
kognitívna dysfunkcia - deficit zodpovedal iba tomu po spánkovej deprivácii [DriverDunckley et al. 2009].
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Pomocou fMRI sa zistila aktivácia podkôrových centier v čase výskytu
symptómov SNN. Počas periodických pohybov končatín (PLM) a nepríjemných senzácií
boli u pacientov aktivované cerebelum, talamus, nucleus ruber a niektoré jadrá
retikulárnej formácie [Bucher et al. 1997]. Elektrofyziologické (hlavne TMS, ale aj
magnetoencefalografia) a neurozobrazovacie metódy odhalili zníženú subkortikálnu
inhibíciu, čo poukazuje na sídlo primárnej poruchy práve v podkôrových štruktúrach
[Allen a Earley 2001]. Sú známe prípady pacientov, u ktorých sa vyvinul SNN po
subkortikálnom infarkte [Sechi et al. 2008, Unrath a Kassubek 2006, Lee et al. 2005].
V jednom prípade sa symptómy objavili do niekoľkých hodín od vzniku ischémie
v oblasti anteromediálneho ponsu. V recentnej práci sa potvrdila významná úloha
hladiny kyseliny γ-amino-maslovej (GABA) v cerebele a talame, hlavne v regulácii
intenzity motorických (PLM) aj senzitívnych symptómov.

3.1.2.3 Skupina dopaminergných neurónov A11
Symptómy SNN však boli pozorované aj u pacientov s transverzálnou
traumatickou léziou miechy [Hartmann et al. 1999, de Mello et al. 1996, Montplaisir et
al. 2006b]. U pacientov s kompletnou transsekciou miechy boli dokonca pozorované
mimovoľné periodické pohyby končatín (PLM) - takmer identické s tými, ktoré sa
pozorujú aj pri SNN [Montplaisir et al. 2006b]. Predpokladá sa, že generátor PLM sa
vyskytuje priamo v mieche [Hogl et al. 2002]. Preto sa pátralo po systéme
s dopaminergnou aktivitou, ktorý spája subkortikálne štruktúry s miechou a mohol by
súvisieť s oblasťami s cirkadiánnou kontrolou [Baier et al. 2007]. Pozornosť sa
zamerala na diencefalospinálny systém (Obr. 12), ktorý tvorí skupina neurónov
s označením A11, lokalizovaných v dorzoposteriórnom hypotalame v blízkosti centier
s cirkadiánnou fluktuáciou. Ide o veľmi malú populáciu dopamín-produkujúcich
neurónov (malú v porovnaní s ostatnými dopamínovými systémami CNS), a sú ťažko
hodnotiteľné zobrazovacími metódami. Neuróny A11 majú spojenie s kortexom,
niektorými diencefalickými štruktúrami, nucleus dorsalis raphe, a spinálnymi nucleus
intermediolateralis a zadnými rohmi.
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Obr. 12 Lokalizácia dopaminergných neurónov s označením A11 v blízkosti
hypotalamických jadier
zi – zona incerta, 3K – tretia mozgová komora, LH – laterálny hypotalamus, Nm – nucleus
mamillaris
Podľa posledných výskumov diencefalospinálny trakt predstavuje evolučne
konzervovaný neuromodulačný systém nevyhnutný pre normálny vývoj motorického
systému u stavovcov (Obr. 13).

Obr. 13 fluorescenčne vizualizovaný diencefalospoinálny systém u 5-dní starej rybky –
Danio pruhované („zebrafish“), podľa [Lambert et al. 2012]
Neskôr má vplyv na modulácia senzorimotoriky. Dienecefalospinálny systém
funguje ako hlavný a doteraz jediný známy zdroj dopamínu pre miechovú štruktúry.
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Existujú dôkazy, že dopaminergná modulácia v mieche je sprostredkovaná
inhibičným D2-subtypom receptorov, teda D2 a D3 receptormi (D2R, D3R). In situ
hybridizáciou dopamínových receptorov v lumbálnej mieche nonhumánnych primátov
sa potvrdila prítomnosť receptorov D2, D3, menej D5, no neboli prítomné D1 receptory
(Obr. 14). Receptory D2R a D3R boli lokalizované prevažne v zadných rohoch miechy
[Barraud et al. 2010], práve tam, kde sa projikujú axóny A11 [Levant and McCarson
2001]. Prítomnosť DA receptorov spojených s inhibíciou cAMP [Missale et al. 1998]
svedčí o inhibičnej funkcii DA v zadných rohoch. Dopamín v mieche ovplyvňuje
spinálnu excitabilitu, kde tlmí monosynaptické reflexy prostredníctvom D2R a D3R
[Clemens a Hochman 2004].

Obr. 14 Distribúcia jednotlivých subtypov dopamínových receptorov v rôznych
miechových segmentoch – s prevažným zastúpením inhibičných D2 a D3 receptorov
[Barraud et al. 2010]
Imunohistochemickými
prítomnosť

metódami

tyrozínhydroxylázy

(TH)

sa

u spomínaných

a absencia

primátov

dekarboxylázy

potvrdila

aromatických

aminokyselín (AADC) a dopaminbetahydroxylázy (DBH), čo svedčí o tom, že L-DOPA je
konečným produktom týchto neurónov. Potvrdila sa však existencia spinálnych
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neurónov obsahujúcich AADC, čo podporuje hypotézu o lokálnej syntéze DA v mieche.
Navyše A11 neuróny neexprimujú dopamínový transportér (DAT), čo ponúka ďalší
dôkaz proti DA povahe A11 neurónov [Barraud et al. 2010]. Tieto výsledky sa však
pravdepodobne vzťahujú len na nonhumánne primáty, preto je ich aplikovateľnosť na
ľudský model SNN limitovaná.
Akékoľvek zníženie dopamínovej modulácie zadných rohov môže viesť
k dezinhibícii somatosenzorických vstupov a tak podporiť výskyt abnormálnych
senzácií. Predpokladá sa aberantná aferentácia z bolesť-kódujúcich vysokoprahových
svalových

mechanoreceptorov

(Obr. 15).

Preto

aktivácia

nízkoprahových

proprioceptorov, vyvolaná pohybmi dolných končatín typickými pre SNN, môže
inhibovať patologickú aferentáciu podobne, ako škriabanie prináša úľavu od svrbenia
[Clemens et al. 2006]. Ďalšia štúdia, ktorá skúmala SNN ako bolestivý syndróm, odhalila
u pacientov so SNN statickú mechanickú hyperalgéziu (zvýšenú citlivosť na bolestivé
stimuly zvyčajne centrálneho pôvodu), ale nie dynamickú mechanickú hyperalgéziu na
jemné taktilné podnety (allodýniu typickú pre postihnutie periférnych nervových
vlákien). Hyperalgézia bola oveľa viac vyjadrená na dolných končatinách ako na
horných, výraznejšia vo večerných hodinách. Tieto údaje prinášajú dôkaz o centrálnej
senzitizácii nociceptívneho systému [Stiasny-Kolster et al. 2004], čo by anatomicky
i patofyziologicky mohlo korelovať s dysfunkciou diencefalospinálneho systému.
Nakoľko sú axóny A11 systému dlhé, sú náchylnejšie na akékoľvek nefyziologické
faktory, a podobne ako je tomu pri polyneuropatiách, symptómy sa objavia najprv na
vláknach najdlhších, teda na dolných končatinách.
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Obr. 15 Skupina dopaminergných neurónov A11 v diencefale a ich inhibičné spojenia
s kortexom, nucleus dorsalis raphe (NcDorRph), so sympatikovým nucleus
intermediolateralis (NcIML) a so zadnými rohmi miechy
(1) strata inhibičnej aktivity A11 na zadné rohy vedie k patologicky zvýšenej aferentácii
z vysokoprahových svalových mechanoreceptorov (vnímané ako fokálna akatízia,
nepokoj)
(2) aktivácia nízkoprahových svalových proprioreceptorov vedie k excitácii inhibičných
spinálnych interneurónov, a teda k potlačeniu vyššie spomínanej patologickej aferentácie
(3) A11 za fyziologických okolností tlmí excitačný vplyv serotoninergného NcDorRph na
sympatikový IML, rovnako aj priamo inhibuje IML, čím znižuje sympatikovú aktivitu; pri
porušenej inhibícii dochádza k hyperaktivácii sympatikového systému, čo akcentuje
nefyziologickú aktiváciu vysokoprahových svalových receptorov (adaptované podľa
[Clemens et al. 2006])
Viacero patologických stavov a ochorení je asociovaných s dopaminergnou
dysfunkciou v konkrétnych oblastiach (Obr. 16). Ako príklad uvádzame:
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•

Parkinsonovu chorobu a nigrostriatálny systém [Braak et al. 2003],

•

syndrómy závislosti a mezolimbické štruktúry [Spiga et al. 2008],

•

schizofréniu a mezokortikálny systém [van Os et al. 2008].

Diencefalospinálny systém by s veľkou

pravdepodobnosťou

mohol byť

anatomickým substrátom SNN. Dve postmortem štúdie nenašli žiaden dôkaz
o neurodegenerácii pri SNN [Wang et al. 2004a, Erikson et al. 2001], patofyziologicky sa
preto jedná len o funkčnú poruchu tohto systému (pravdepodobne na úrovni
synaptických spojení, receptorov a podobne).

Obr. 16 Dysfunkcia jednotlivých dopaminergných systémov mozgu zodpovedá rôznym
neuropsychiatrickým ochoreniam

3.1.3 Úloha železa
Už Ekbom si v polovici minulého storočia všimol vysokú prevalenciu sideropénie
u pacientov so SNN [Ekbom 1945]. Úlohu železa v patogenéze podporili i práce,
v ktorých po podaní dextránových zlúčenín železa došlo k zmierneniu symptómov SNN
[Ondo 2010, Earley et al. 2005, Earley et al. 2004, Sloand et al. 2004]. Allen a Earley
posilnili hypotézu, že všetky stavy zhoršujúce dostupnosť železa v organizme zvyšujú
riziko SNN [Allen a Earley 2007, Allen a Earley 2001, Ekbom1945]. Nie všetci pacienti so
sideropéniou však trpia týmto ochorením. Preto sa na syndróme určite podieľajú
okrem markantného nedostatku sérového železa aj iné faktory vplývajúce na vzťah
medzi periférnym železom a tým v CNS. Okrem toho boli u pacientov so SNN v likvore
detegované znížené hladiny feritínu (indikátora zásob železa) a zvýšené hladiny
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transferínu (detektor zvýšeného dopytu tkanív po železe), pričom tie isté parametre
v sére boli vo väčšine prípadov v medziach normy [Mizuno et al. 2005;Earley et al.
2000].
Železo musí byť cez hematoencefalickú (HE) bariéru aktívne transportované.
Transferín je hlavný prenášač železa a transferínové receptory (TfR) sa hojne
vyskytujú na endotelových bunkách tvoriacich túto bariéru [Earley et al. 2000]
(Obr. 17).

Obr. 17 Transport železa cez hematoencefalickú bariéru (modrou) prostredníctvom
systému transferín-transferínový receptor
Množstvo železa však varíruje aj v rôznych oblastiach mozgu, všeobecne sa
vyskytuje viac v častiach bohatých na dopamín-produkujúce neuróny [Allen a Earley
2001]. U pacientov so SNN sa pomocou MRI zistilo znížené množstvo železa
v substantia nigra [Astrakas et al. 2008], čo je v zhode s hypoechogenicitou v tejto
oblasti dokázanou pomocou transkraniálnej ultrasonografie [Godau et al. 2008].
Limitáciou hodnotenia stavu železa v CNS pomocou MRI je fakt, že sa dá zmerať iba
množstvo železa viazaného na feritín a nie celkové množstvo. MRI tiež nerozlíši medzi
relatívnym množstvom H- a L-feritínu v tkanive (H- ťažký reťazec, L – ľahký reťazec),
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alebo či ide o železo v mikroglii alebo v oligodenrocytoch [Chaudhuri 2006], čo by tiež
mohlo zohrávať významnú úlohu.
Pre deficit železa je typický pokles feritínu a vzostup transferínu a TfR. Connor so
spolupracovníkmi [Connor et al. 2004] však paradoxne dokázal znížené množstvo TfR
na neuromelanínových bunkách u pacientov so SNN, neskôr [Connor et al. 2011]
potvrdil redukciu TfR aj na endotelových bunkách mozgovej mikrocirkulácie (Obr. 18).
V patogenéze sa predpokladá destabilizácia mRNA pre Tf receptory, vyvolaná
defektom proteínov zabezpečujúcich homeostázu železa - najmä železo regulujúci
proteín IRP1, ale aj IRP 2. Tieto intracelulárne senzory ovplyvňujú metabolizmus
železa tak, že sa pri jeho nedostatku vo vnútri bunky viažu na „iron responsive
elements“ (IREs) lokalizované na mRNA práve pre TfR, ale aj pre divalentný metalický
transportér1 (DMT1), ktorý umožňuje presun železa z endozómov do cytozolu.
Zabezpečia tak transláciu a vznik proteínov zabezpečujúcich import železa. Sú
kritickými determinantmi postranskripčnej regulácie expresie TfR a teda aj vstupu
železa (Obr. 19).
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Obr. 18 V mozgu pacientov so SNN bolo detegované signifikantne nižšie množstvo Hferitínu, transferínu a transferínových receptorov – červené šípky [Connor et al. 2011a]
DMT1 – divalentný metalický transportér 1, mit. feritín – mitochondriálny feritín, TfR –
transferínový receptor
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Obr. 19 Funkcia železo regulujúcich proteínov IRP1/2
Pri nedostatku železa v bunke (vľavo) sú IRP1/2 voľné a môžu sa viazať na IREs na 3´
koniec mRNA pre TfR a DMT1, tým ich stabilizujú a zvyšujú transláciu týchto proteínov
(dole). Zároveň sa IRP1/2 viažu na 5´koniec mRNA pre feritín a feroportín s následnou
represiou translácie. Pri dostatku železa (vpravo) sa toto viaže na IRP1/2, blokuje afinitu
k IREs a neviaže sa na ne. Preto je mRNA pre TfR a DMT1 degradovaná pomocou
ribonukleotidáz. Voľný 5´ zabezpečí transláciu feritínu (skladovanie železa) a feroportínu
(eflux železa z bunky) (podľa [Crichton et al. 2011]).
Pacienti s predispozíciou k SNN majú hraničný stav železa v CNS, ktorý sa môže
stať insuficientným, ak sú „odrezaní“ od normálneho prístupu k periférnemu železu
[Allen a Earley 2007]. Hladina sérového železa podobne ako hladina mnohých iných
zložiek telových tekutín podlieha cirkadiánnej fluktuácii s minimom v období
najväčšieho výskytu symptómov SNN [Allen 2007]. Je tiež zaujímavé, že závažnosť
symptómov priamo úmerne koreluje s hladinou sérového feritínu [Ondo et al. 2000].
Často publikované normálne hladiny feritínu však skôr vedú k mätúcemu hodnoteniu
stavu metabolizmu železa v organizme, nakoľko sa jedná len o aritmetický priemer
hodnôt zdravých (a teda „normálnych“) jedincov a nie o skutočnú biologickú normu
[Allen a Earley 2007]. Za zníženú by sa mala považovať už hladina feritínu pod 50 μg/l.
Pre exaktnejšie posúdenie stavu železa je vhodné vyšetriť aj iné parametre, napríklad
hladinu transferínu či jeho receptorov (TfR).
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3.1.4 Hepcidín
V poslednej dobe sa stále viac diskutuje o úlohe hepcidínu v patogenéze SNN.
Jedná sa o nedávno objavený peptidový hormón produkovaný hlavne pečeňou ako
prohepcidín (Obr. 20).

Obr. 20 Štruktúra hepcidínu
Jeho hlavnou úlohou je regulácia sérovej hladiny železa v negatívnom zmysle.
Hepcidín sa viaže na feroportín (proteín zodpovedný za eflux železa z buniek) na
plazmatickej membráne, ktorý sa tým internalizuje do cytozolu a následne degraduje.
Tiež bola nedávno dokázaná intracelulárna funkcia hepcidínu, kde priamo znižuje
množstvo mRNA práve pre feroportín [Chothe et al. 2011]. Redukcia feroportínu na
membráne hlavne enterocytov a buniek retikuloendoteliálneho systému vedie
k zníženému vyplavovaniu z týchto rezervoárov železa do cirkulácie (Obr. 21). Hladina
hepcidínu sa zvyšuje pri elevovanej hladine sérového železa a pri zápale
(prostredníctvom IL-6). Jeho expresia je znížená hypoxiou, anémiou, sideropéniou
a zvýšenou erytropoézou. Závisí aj na hladine leptínu, estradiolu a podlieha tiež
cirkadiánnej fluktuácii. Jeho nedostatok môže viesť k hemochromatóze, naopak, pri
nadmernej expresii dochádza k anémii refraktérnej na liečbu železom aj
erytropoetínom. Tento stav je pozorovaný u väčšiny ochorení charakterizovaných
chronickým zápalom, rovnako aj pri chronickej renálnej insuficiencii [Franchini et al.
2010]. Nadprodukcia hepcidínu môže byť spôsobená aj geneticky – napríklad mutácia
v géne TMPRSS6 pre hlavný negatívny regulátor produkcie hepcidínu je zodpovedná za
sideropenickú anémiu bez odpovede na feroterapiu. Tento hormón bol detegovaný
v menšom množstve aj v mozgovom tkanive, kde pravdepodobne kontroluje množstvo
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železa

vstupujúceho

do

mozgu

prostredníctvom

regulácie

expresie

železo-

transportujúcich proteínov na HE bariére. Okrem redukcie feroportínu bol dokázaný
negatívny efekt na expresiu TfR a DMT1, čím sa znižuje množstvo železa
transportovaného do buniek [Du et al. 2011]. V mozgovom tkanive pacientov trpiacich
SNN so skorým začiatkom sa zistila zvýšená hladina prohepcidínu, ten bol naopak
znížený v likvore (pravdepodobne sekundárne pri nízkej hladine železa) [Clardy et al.
2006]. Presná úloha hepcidínu v patogenéze SNN musí byť objasnená ďalším
výskumom. Všetky tieto poznatky však ďalej podporujú hypotézu o primárnej úlohe
železa v patogenéze SNN.

Obr. 21 Hepcidín sa tvorí hlavne v pečeni, prevažne pri zvýšenej hladine sérového železa.
Následne sa viaže na feroportín enterocytov a makrofágov, čím sa zníži vyplavovanie
železa do obehu

3.1.5 Vzťah medzi metabolizmom železa a dopaminergnou
dysfunkciou
V jednej práci sa porovnávali parametre DA transmisie v mozgoch pacientov so
SNN, v mozgovom tkanive sideropenických hlodavcov a v bunkových kultúrach
pestovaných v médiách bez železa. Bola detegovaná zvýšená hladina fosforylovanej
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(aktivovanej) TH v putamen a v substantia nigra pri SNN v porovnaní so zdravou
populáciou. U potkanov na diéte s nízkym obsahom železa sa zistila znížená hustota
D2R (Obr. 22) a dopamínového transportéra (DAT) v striate, deprivácia železa súčasne
viedla

k

zvýšenému

množstvu

extracelulárneho

dopamínu

a

zvýrazneniu

cirkadiánnych rozdielov v jeho množstve [Allen a Earley 2001]. Nerozlišovalo sa však, či
sa jedná o pokles D2R presynaptických, či postsynaptických (presynaptické D2R
urýchľujú spätné vychytávanie DA). Dokázalo sa, že podanie D2 agonistu urýchlilo
spätné vychytávanie u zdravých potkanov, u sideropenických však nie [Bianco et al.
2008].
Deficit železa u potkanov vedie k jeho zníženej koncentrácii vo ventrálnej časti
mezencefala a k zmenám v dopaminergnom systéme, ktoré sú typické práve pre zmeny
v substantia nigra u pacientov so SNN. Preto sa tento animálny model čoraz viac
využíva vo výskume SNN. Potvrdil, že nedostatok železa je spojený so zvýšenou
koncentráciou a zníženým spätným vychytávaním extracelulárneho dopamínu
v straite, ako aj so zníženou koncentráciou intracelulárneho DA. Infúzia roztoku
s obsahom železa do mezencefala zvrátila zmenu koncentrácie extracelulárneho aj
intracelulárneho DA, ale nemal žiaden efekt na znížený re-uptake DA. Takto zvýšené
množstvo železa v mezencefale pravdepodobne len odráža biologicky relevantné
zmeny v koncentrácii non-transferínového železa v mozgu a následne aj
cirkadiánnemu kolísaniu hladiny dopamínu (zodpovednému za objavenie sa
symptómov SNN vo večerných hodinách) [Unger et al. 2014].
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Obr. 22 deficit železa spôsobuje pokles D2R a vzostup TfR v mozgu, suplementácia železa
vedie k normalizácii (podľa [Unger et al. 2014])

3.1.6 Úloha Thy1
Thy1 (tymocytový antigén 1, CD90) je glykoproteín bunkovej membrány patriaci
do rodiny imunoglobulínov, spojený s glykozylfosfatidylinozitolovým systémom.
Najprv bol popísaný ako povrchový aloantigén myších tymocytov (odtiaľ i názov), no je
hojne zastúpený aj v neurónoch viacerých cicavcov. Jeng so spolupracovníkmi [Jeng et
al. 1998] potvrdil prítomnosť Thy1 v podstate vo všetkých regiónoch CNS, kde funguje
ako vezikulárny proteín. Väčšina molekúl Thy1 v bunkách je spojená so sekretorickými
vezikulami, kde sú pravdepodobne pripojené k vnútornému listu fosfolipidovej
dvojvrstvy . Tieto „vnútorné“ Thy1 sa dostávajú na povrch neurónov v mieste synáps,
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keď vezikuly splývajú s presynaptickou plazmatickou membránou. Časť molekúl sa
spätne recykluje a internalizuje do vezikúl, no časť zotrváva na povrchu presynaptickej
membrány, kde môže zohrávať regulačnú úlohu (Obr. 23).

Obr. 23 Distibúcia Thy1 v neurónoch substantia nigra
Počas vývoja je Thy1 zapojený do formovania axonálnych spojení dopamínprodukujúcich neurónov – pravdepodobne usmerňuje vyrastanie neuritov správnym
smerom a potláča ďalšie rozrastanie axónov. Expresia Thy1 však pokračuje aj v zrelom
mozgu, a práve tu sa predpokladá stabilizačná funkcia na synapsy [Shults a Kimber
1993].

Experimentálne

vystavenie

buniek

deficitu

železa

–

pestovanie

feochromocytómových bunkových kultúr v prostredí s chelátorom železa, či kŕmenie
hlodavcov diétou chudobnou na železo - spôsobilo zníženie hladiny Thy1 (dokázala sa
prítomnosť IRE na mRNA pre Thy1) [Wang et al. 2004b] (Obr. 24). V animálnych
modeloch pre SNN bola vytvorená Thy1 „knock-outovaná“ myš, u ktorej sa pri
nedostatku Thy1 na synapsách kompenzačne zvýšil počet D2R. Ak však boli tieto „KO“
myši vystavené strave chudobnej na železo, k spomínanému vzostupu D2R nedošlo,
a to hlavne u samičiek. To by vysvetľovalo možnú úlohu Thy1 a sideropénie
v patogenéze SNN, ako aj jeho vyšší výskyt u žien [Connor et al. 2008].
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Obr. 24 množstvo molekúl Thy1 v mozgu potkanov zdravých, sideropenických, u zdravých
ľudí a u pacientov so SNN (podľa [Wang et al. 2004b])

3.1.7 Súhrn
Dysfunkcia proteínov regulujúcich metabolizmus železa vedie k destabilizácii
mRNA pre transferínové receptory a k zníženiu ich množstva na povrchu buniek CNS.
Táto redukcia vedie k obmedzenej dostupnosti železa pre neuróny. To má zase za
následok zníženie denzity D2R na postsynaptickej membráne a následné kompenzačné
zvýšenie DA. V synaptickej štrbine sa vytvorí rovnováha s normálnou postsynaptickou
aktivitou. Avšak vo večerných hodinách, pri fyziologickom poklese hladiny DA, sa táto
„krehká“ rovnováha naruší, a redukované D2R sa takémuto hypodopaminergnému
stavu nevedia adekvátne prispôsobiť. Dôsledkom je znížená inhibičná aktivita D2R na
spinálnych neurónoch a hyperexcitabilita oblastí zodpovedných za somatosenzorickú
percepciu, čo vedie k objaveniu sa symptómov SNN (Obr. 25). Úlohu v patofyziológii
však môžu zohrávať i ďalšie modulátory dopaminergnej transmisie závislé na správnej
funkcii metabolizmu železa. Nutné je aj doriešenie významu železo-regulujúceho
hormónu hepcidínu ako aj glykoproteínu Thy1 prítomného na synapsách DA neurónov.
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Obr. 25 Pravdepodobné patomechanizmy pri idiopatickom SNN
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3.2 SEKUNDÁRNY SNN
3.2.1 Liekmi indukovaný SNN
Bolo popísané množstvo prípadov, kedy sa objavenie symptomatického SNN
považovalo za nežiaduci účinok (NÚ) pri užívaní niektorých liekov. Nakoľko na
správnu (fyziologickú) somatosenzorickú percepciu je nevyhnutný inhibičný vplyv
diencefalospinálneho systému, každý preparát s antagonizujúcim účinkom na
dopamínové receptory v CNS môže u predisponovaného jedinca vyvolať/zhoršiť
symptómy SNN.

3.2.1.1 Antiemetiká
Je známy fakt, že dopamínový antagonista metoklopramid zhoršuje symptómy
SNN [Allen a Earley 2001], rovnako boli popísané prípady thiethylperazínom
indukovaného SNN – pričom oba tieto preparáty sú veľmi často používané
antiemetiká/antivertiginóza.

3.2.1.2 Neuroleptiká
Okrem klasických antipsychotík s menej selektívnym účinkom na dopamínové
receptory a s častejšími extrapyramídovými

nežiaducimi reakciami sa SNN často

vyskytuje aj pri užívaní niektorých atypických neuroleptík:
•

olanzapínu [Khalid et al. 2009, Kang et al. 2009, Kraus et al. 1999],

•

klozapín [Raveendranathan et al. 2013],

•

kvetiapín [Michopoulos et al. 2014],

•

aripiprazole [Perez-Lloret et al. 2012],

•

alebo risperidonu [Wetter et al. 2002].

3.2.1.3 Antidepresíva
Okrem preparátov s antagonizujúcim účinkom na DA receptory môžu vyvolať
SNN aj iné lieky – rozhodujúca je akákoľvek nerovnováha v dopaminergnej
a serotoninergnej neurotransmisii v neprospech prvej. Ako uvádza Clemmens so
spoluprcovníkmi [Clemens et al. 2006], skupina dopaminergných neurónov A11 za
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fyziologických okolností znižuje sympatikovú aktivitu , a to priamo (inhibuje aktivitu
spinálneho sympatikového nucleus intermediolateralis - IML), ale ja nepriamo (tlmí
excitačný vplyv serotoninergného nucleus dorsalis raphe na IML). Zvýšenie
serotonínovej aktivty v CNS vedie následne k nadmernej aktivácii sympatiku
a patologicky zvýšenej stimulácie vysokoprahových svalových mechanoroceptorov
(Obr. 15). Po niektorých konkrétnych prípadov zhoršenia/vyvolania symptómov SNN
sa pozornosť preto zamerala na antidepresíva (AD), ktoré zvyšujú hladinu serotonínu
v CNS - tricyklické AD (amytriptylín), inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI),
noradrenergické a špecifické serotonínergné antidepresíva (NaSSA). Existujú dôkazy
o prípadoch SNN, ktoré vyvolal alebo zhoršil:
•

sertralín [Hargrave and Beckley 1998],

•

fluoxetín [Bakshi 1996],

•

citalopram [Perroud et al. 2007],

•

escitalopram [Page et al. 2008],

•

venlafaxín [Salin-Pascual a Moro-Lopez 1997],

•

mirtazapín [Chang et al. 2006, Pae et al. 2004].

Väčšia epidemiologická štúdia odhalila, že užívanie SSRI je spojené s trojnásobne
vyšším rizikom vzniku SNN [Ohayon a Roth 2002]. Na druhej strane, niektorí autori
nepozorovali spojitosť medzi užívaním AD a SNN [Brown et al. 2005], iní dokonca
popísali zlepšenie symptómov SNN pri SSRI [Dimmitt a Riley 2000]. Štúdia z roku 2009
bola zameraná na objavenie sa alebo zhoršenie SNN po iniciácii liečby modernými AD.
Syndróm nepokojných nôh ako nežiaduci účinok serotoninergných AD bol pozorovaný
u 9%, s rozdielnou frekvenciou u rôznych substancií. Najvyšší výskyt symptómov bol
pozorovaný u mirtazapínu, približne 10x vyšší ako u ostatných skúmaných liečiv –
paroxetín, duloxetín, sertralín, escitalopram, venlafaxín, fluoxetín, citalopram,
reboxetin – medzi ktorými neboli rozdiely v potenciáli vyvolať symptómy. Príznaky
SNN sa objavili v prvých dňoch liečby, a je málo pravdepodobné, že by sa u pacientov
vyvinuli až po určitej dobe. Tento fakt má veľký význam v rozhodovaní sa o prerušení,
respektíve o zmene AD terapie [Rottach et al. 2008].
Bupropión, antidepresívum zo skupiny NRI (inhibítory spätného vychytávania
noradrenalínu - norepinephrine reuptake inhibitors), ktorý v podstate nemá
37

serotoninergný

efekt,

má

spomedzi

antidepresív

najnižší

potenciál

na

zhoršenie/vyvolanie symptómov SNN.

3.2.1.4 Iné preparáty so serotoninergným účinkom
Antihistaminiká, prevažne staršej generácie s výraznejším serotonínovým
efektom, tiež môžu zhoršiť symptómy SNN [Bliwise et al. 2014].
Podobne tramadol – opioid používaný aj na liečbu závažnejšieho SNN – môže
svojím parciálnym serotoninergným účinkom dokonca symptómy zhoršiť [Perez-Lloret
et al. 2012].
Bol tiež dokázaný vyšší výskyt SNN u migrenikov [Winter et al. 2013], čo by
mohlo byť aspoň čiastočne pripísané účinku triptanov na 5HT1 receptoroch.

3.2.2 Renálna insuficiencia
Pacienti podstupujúci hemodialýzu pre renálnu insuficienciu majú vysokú
prevalenciu porúch spánku, predovšetkým SNN [Gigli et al. 2004]. Recentné
epidemiologické štúdie využívajúce IRLSSG kritéria udávajú prevalenciu v rozmedzí
6,6-21,5% [de Oliveira et al. 2010]. SNN je dokonca častejší aj u detí v chronickom
dialyzačnom programe (30% verzus 2% u bežnej detskej populácie) [Applebee et al.
2009].
Na Slovensku sa dokonca potvrdila 40% prevalencia SNN u pacientov
v konečnom štádiu renálnej insuficiencie, ktorá viedla k transplantácii obličky. Výskyt
symptómov závisel od veku, pohlavia a dĺžky dialýzy. Príznaky stredne závažnej až
závažnej intenzity sa vyskytovali u viac ako polovice minimálne 2x týždenne, boli
hodnotené ako klinicky závažné. U viac ako štvrtiny symptómy po transplantácii úplne
vymizli, u takmer polovice sa zmiernili (vlastné pozorovania, zatiaľ nepublikované).
Iba malé množstvo pacientov v konečnom štádiu obličkového ochorenia udávalo
výskyt SNN pred iniciáciou chronickej dialýzy, rovnako nebola pozitívna rodinná
anamnéza a boli prítomné markery nízkej dostupnosti železa v organizme, čo svedčí
skôr o sekundárnej povahe SNN [Araujo et al. 2010]. Symptómy sú závažnejšie
u dialyzovaných pacientov ako u jedincov s idiopatickým SNN, rovnako PLM sú
frekventnejšie. Žiadne faktory spojené s liečením (dĺžka jednotlivých sedení či veľkosť
dialýzy, typ alebo plocha dialyzačnej membrány) sa nezdajú byť v priamej súvislosti
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s výskytom SNN u týchto pacientov [Enomoto et al. 2008]. Urémia spôsobuje síce
polyneuropatiu, tá sa však zmierňuje len minimálne po úspešnej transplantácii
obličiek, zatiaľ čo SNN zvyčajne vymizne [Winkelmann et al. 2002]. Preto uremická
polyneuropatia pravdepodobne nebude podkladom SNN u väčšiny postihnutých v tejto
populácii.
U všetkých pacientov po úspešnej transplantácii obličky došlo do niekoľkých dní
k úplnému vymiznutiu symptómov. U pacientov, ktorí sa opäť stali závislými na HD po
zlyhaní transplantátu, došlo k znovuobjaveniu príznakov. U jedného pacienta po
rejekcii štepu bola zahájená kontinuálna peritoneálna dialýza, nebol však pozorovaný
rozdiel v intenzite symptómov v porovnaní s HD. U uremických pacientov sú
symptómy SNN silno spojené s funkciou transplantovanej obličky. Skúmanie
biochemických parametrov neukázalo koreláciu s výskytom alebo závažnosťou SNN
[Winkelmann et al. 2002]. V jednej britskej štúdii sa nepotvrdil dovtedy predpokladaný
význam fosfatémie, kalciémie, hladiny intaktného parathormónu. Zistilo sa však, že
ženské pohlavie, stúpajúca dĺžka dialýzy a zvyšujúca sa hmotnosť boli faktory
nezávisle asociované so SNN [Siddiqui et al. 2005]. Signifikantný vzťah medzi SNN
a dĺžkou závislosti od dialýzy bol potvrdený aj v inej štúdii [Gigli et al. 2004]. Bola
dokázaná vyššia hladina sérového hepcidínu (Obr. 26) – pravdepodobne na podklade
perzistujúcej subtílnej zápalovej aktivity, ako aj pri jeho nedostatočnej exkrécii
dialyzačnou membránou [Stefansson et al. 2012], čo by mohlo vysvetľovať pôvod
ťažkostí aspoň u časti pacientov. Poruchy spánku pre symptómy SNN vedú
u hemodialyzovaných pacientov k zníženej kvalite života, dokonca k vyššej mortalite
[Winkelmann et al. 2002].
Je dostupných len málo informácií o epidemiológii SNN u pacientov s chronickou
renálnou insuficienciou, ktorí zatiaľ nevyžadujú dialýzu. Markou a kol. [2006] udávajú
prevalenciu 37% u nedialyzovaných pacientov, ďalšia štúdia skúmala väčšiu populáciu
pacientov s CHRI, odhalila výskyt SNN 11%, pričom ako rizikový faktor hrala hlavnú
úlohu sideropénia [Merlino et al. 2010].
Genetické štúdie v tejto populácii neodhalili zvýšený výskyt polymorfizmov
v génoch s pravdepodobným súvisom so vznikom SNN - PTPRD , BTBD9, MAP2K5,
MEIS1 [Lin et al. 2014].
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Navyše mnohí pacienti, vzhľadom na ochorenie samotné, ako aj pridružené
komplikácie,

často užívajú lieky zhoršujúce/vyvolávajúce

symptómy SNN -

antidepresíva, neuroleptiká, antihistaminiká and antiemetiká [Bliwise et al. 2014].

Obr. 26 Vzájomná indukcia a represia expresie génu pre hepcidín pri chronickej renálnej
insuficiencie spolu s jeho kumuláciou pri zníženej GFR, vedie k zvýšenej hladine
v hepcidínu v sére
GFR – glomerulárna filtrácia, Ery – erytrocyty, EPO - erytropoetín
Sumárne sa dá povedať, že SNN v populácii uremických pacientov nie je jednotné
ochorenie s jedinou známou príčinou. U časti sa môže jednať o sekundárny SNN pri
⇒ relatívnej sideropénii (s možnou úlohou akumulovaného hepcidínu),
⇒ pri uremickej neuropatii,
⇒ pri neuropatii indukovanej cytostatikami a/alebo imunosupresívami po
transplantácii obličky,
⇒ indukovanej liekmi (Obr. 27),
alebo môže byť príčina zatiaľ neodhalená. Samozrejme, časť pacientov môže trpieť
primárnym, idiopatickým SNN.
40

Obr. 27 Pravdepodobné patomechanizmy vzniku sekundárneho SNN pri renálnej
insuficiencii.

3.2.3. Sideropénia
Železo je nevyhnutný faktor pre správnu funkciu dopaminergného systému, čo
má významnú úlohu v patogenéze SNN. Všetky stavy zhoršujúce dostupnosť železa
v organizme zvyšujú u predisponovaných jedincov riziko vzniku SNN [Allen a Earley
2001, Allen a Earley 2007].
Prevalencia klinicky signifikantného SNN u pacientov so sideropenicko anémiou
bola takmer 24%, mali horšiu kvalitu spánku, zvýšenú únavu [Allen et al. 2013b].
Tento syndróm sa popisoval častejšie u pacientov s polycytemia vera, ktorí
podstupovali pravidelnú venepunkciu, čo viedlo k rozvoju sideropénie pri normálnej
hladine hemoglobínu [Tobiasson et al. 2010].
Vyššia prevalencia SNN sa rovnako zistila u častých darcov krvi [Birgegard et al.
2010].
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Zaznamenaný bol aj vplyv dlhodobého pôsobenia hypoxie a následnej
fyziologickej zmeny v množstve hemoglobínu, erytropoetínu a aj metabolizmu železa
na vznik sekundárneho SNN [Castillo et al. 2006].
Syndróm nepokojných nôh sa vyskytuje častejšie pri Crohnovej chorobe,
s prevalenciou okolo 30%, a u celiatikov (25%), pričom hlavnú rolu pravdepodobne
zohráva sideropénia, ktoré vzniká u väčšiny pacientov pre diétne reštrikcie,
malabsorbciu a krvácanie do gastrointestinálneho traktu [Weinstock et al. 2010a,
Weinstock et al. 2010b]. Sekundárny SNN sa popisuje často aj u syndrómu dráždivého
čreva či pri syndróme nadmerného rastu baktérií v tenkom čreve [Weinstock a Walters
2011]. Chronický zápalový proces prostredníctvom elevácie hepcidínu môže byť
patogenetickým

podkladom

sekundárneho

SNN

pri

chronických

zápalových

ochoreniach GIT-u. Mnohí autori spájajú výskyt SNN s reumatologickými ochoreniami.
Napríklad reumatoidná artitída je taktiež charakterizovaná chronickým zápalom
a nadprodukciou IL-6, čo vedie k nadprodukcii hepcidínu a reštrikcii železa.

3.2.4 Gravidita
Spojitosť medzi SNN a graviditou bola popísaná už v práci Karla Ekboma
v polovici minulého storočia a potvrdená niekoľkými nasledujúcimi prácami.
V porovnaní s prevalenciou syndrómu v bežnej populácií (7-10%), u gravidných žien je
táto minimálne dvakrát vyššia - podľa rozsiahlejšej francúzskej štúdie takmer tri
štvrtiny tehotných trpeli nejakou poruchou spánku, pričom u viac ako jednej štvrtiny
sa vyskytoval SNN a/alebo PLM (Periodic Limb Movements) [Neau et al. 2009].
Objavenie sa alebo zhoršenie už preexistujúceho SNN sa vo veľkej väčšine
vyskytuje v treťom trimestri gravidity [Manconi et al. 2004b, Neau et al. 2010].
Potvrdilo sa, že skrátenie doby plnohodnotného a osviežujúceho spánku vedie
u gravidných žien k predĺženiu trvania samotného pôrodu a zvyšuje pravdepodobnosť
pôrodu sekciou [Lee a Gay 2004], čo zvyšuje riziko vzniku komplikácií u matky
i dieťaťa.
Ženy so vznikom SNN ešte pred tehotenstvom (so stredne závažnými až vážnymi
symptómami) majú vyššie riziko prenatálnej aj postnatálnej depresie [Wesstrom et al.
2014].
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Navyše výskyt prechodného SNN v tehotenstve je výrazným rizikovým faktorom
pre znovuobjavenie sa v každej následnej gravidite, ba dokonca i pre vznik
idiopatického SNN v budúcnosti [Cesnik et al. 2010].
V našej štúdii sme odhalili prevalenciu symptómov SNN akejkoľvek frekvencie
a intenzity 31,33% (94 pozitívnych z celkového počtu 300 tehotných respondentiek),
čo je v zhode s výsledkami rozsiahlych zahraničných epidemiologických štúdií (napr.
v Taliansku 26% a vo Francúzsku rovnako 32%). Z 94 respondentiek SNN+ 16 malo
symptómy aj pred tehotenstvom, 1 však počas predchádzajúcej gravidity. Teda 15 (5%
zo všetkých) malo príznaky aj mimo tehotenstva a preto predpokladáme, že trpelo
primárnym SNN. Z nich 7 (46,67%) malo aj pozitívnu rodinnú anamnézu.
Z 94 SNN+ respondentiek sa nám podarilo telefonicky kontaktovať 60. Z nich 16
udávalo, že po pôrode symptómy SNN pretrvávali. Dve z nich boli opäť tehotné.
Z týchto respondentiek 6 nemalo symptómy pred tehotenstvom, ale po pôrode
symptómy pretrvávali. Jedna bola opäť gravidná, čiže 5 žien malo pravdepodobne
idiopatický SNN, ktorý bol indukovaný až graviditou. Len v jednom prípade bola
pozitívna aj rodinná anamnéza.
Čo sa týka zmeny závažnosti symptómov, 69% udávalo po pôrode zlepšenie
(pokles IRLS skóre), u 25% boli symptómy rovnako intenzívne a len jedna
respondentka udávala zhoršenie (Obr. 28).

6%
25%

zlepšenie
bez zmeny
zhoršenie

69%

Obr. 28 Zmena závažnosti symptómov SNN po pôrode
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Na základe výskytu symptómov pred, počas a/alebo po tehotenstvom, sa
•

sekundárny – prítomný len počas gravidity;

•

primárny – prítomný aj pred graviditou, s možným zhoršením intenzity a/alebo
frekvencie symptómov počas tehotenstva;

•

indukovaný graviditou – vznikajúci počas gravidity, no pretrváva dlhodobo aj
po pôrode.

Pomerné zastúpenie jednotlivých typov SNN v našej vzorke je znázornené na obr. 29.

15%
5%

primárny
indukovaný
sekundárny

74%
Obr. 29 Jednotlivé typy SNN u gravidných

Symptómy sa objavili alebo zhoršili v 3. trimestri u 71% respondentiek so SNN,
u 23% už v druhom a zvyšných 6% malo symptómy od začiatku gravidity (Obr. 30).

6%
1.trimester

23%

2. trimester
3. trimester

71%

Obr. 30 Čas nástupu symptómov SNN počas gravidity
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To naznačuje, že počas tohto obdobia jeden alebo viac rizikových faktorov
spojených s graviditou podporuje vznik (zhoršenie) symptómov u predisponovaných
žien.

3.2.4.1 Psychobehaviorálna hypotéza
Gravidita, predovšetkým posledný trimester, sa často spája so zvýšenou tenziou,
anxietou, stresom, poruchami spánku a ľahkou unaviteľnosťou. Tehotná môže
v takomto psychickom rozpoložení prehnane vnímať príznaky SNN. Navyše
v pokročilom štádiu gravidity ženy či už z vlastnej vôle, či na príkaz gynekológa,
obmedzujú fyzickú aktivitu. To tiež môže zvýrazňovať symptómy (Obr. 31).

Obr. 31 Psychobehaviorálna hypotéza vzniku a/alebo zhoršenia symptómov SNN

3.2.4.2 Hormonálna hypotéza
Plazmatické koncentrácie estrogénov, progesterónu a prolaktínu fyziologicky
stúpajú počas gravidity s vrcholom v treťom trimestri. Po pôrode hladina prvých dvoch
spomínaných hormónov prudko poklesne, pričom pri prolaktíne začína cirkadiánna
pulzatilná sekrécia. Je známe, že dopamín je najsilnejší inhibítor prolaktínu. Nakoľko
SNN má rovnaký cirkadiánny rytmus ako sekrécia prolaktínu, niektorí autori vyslovili
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predpoklad, že nočný vzostup prolaktínu by mohol byť spojený so znížením
dopaminergnej aktivity, a tým indukovať symptómy SNN. V pokročilej gravidite je tiež
pozorovaná fyziologická proprioceptívna hyperexcitabilita. Tá by mohla byť
sprostredkovaná progesterónom, ktorý je známy zvyšovaním neurálnej dráždivosti
niektorých centier. Symptómy SNN by mohli byť dôsledkom práve tejto
hyperexcitability. Estrogén zas zvyšuje obrat noradrenalínu v mozgovom kmeni, čo
môže nepriamo interferovať s dopaminergnou transmisiou. Ženské pohlavné hormóny
môžu rovnako vysvetliť vyšší výskyt SNN u ženského pohlavia v porovnaní s mužmi
[Manconi et al. 2004b]. V inej štúdii autori skúmali vzťah medzi závažnosťou SNN
a fyziologickými hormonálnymi fluktuáciami počas menštruačného cyklu. Prekvapivo,
29% žien udávalo zhoršenie príznakov počas menštruácie a 69% po menopauze, teda
pri poklese hladiny progesterónu a estrogénov [Ghorayeb et al. 2008]. Preto úloha
ženských hormónov v patogenéze SNN ostáva neobjasnenou.

3.2.4.3 Metabolická hypotéza
Deficit železa a kyseliny listovej sa dávno spája so SNN, pokles týchto parametrov
sa bežne vyskytuje v druhej polovici tehotenstva. No ani intenzívna perorálna
suplementácia folátov a zlúčenín železa nevedie vždy k ústupu či zmierneniu
príznakov. Do úvahy prichádzajú viaceré dôvody:
(1) insuficientná suplementácia u žien, ktoré mali nedostatočné zásoby železa už
pred otehotnením,
(2) defektná absorpcia z GIT pri perorálnej substitučnej terapii a nakoniec
predpoklad,
(3) že pri SNN je i pri normálnej sérovej hladine železa znížená jeho koncentrácia
v likvore (v CNS) [Manconi a Ferini-Strambi 2004].
Počas intrauterinného vývinu - najviac v treťom trimestri - je železo aktívne
transportované cez placentu (Obr. 32).
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Obr. 32 Transport železa cez placentu
Fe – železo, Tf – transferín, TfR – transferínový receptor, Fport - feroportín
Syncytiotrofoblast obsahuje na membráne TfR aj feroportín. Distribúcia je
polarizovaná – TfR sa nachádza na apikálnej strane, ktorá je v kontakte s materskou
cirkuláciou, a ferroportín na strane bazálnej. Tým je vytvorený v podstate jednocestný
ventil, ktorý zabezpečuje transport železa výlučne v smere matka – plod. Tento tok je
regulovaný iba plodom – prostredníctvom produkcie hepcidínu. Pri nízkej hladine
(alebo malých zásobách) železa fetálna pečeň prestane produkovať hepcidín. Tým sa
zabezpečí dostatočný počet molekúl ferroportínu na membráne trofoblastu a zároveň
eflux železa do fetálnej cirkulácie [Gambling et al. 2009]. Pokles hladiny
intracelulárneho železa v placente, a teda jeho zvýšený dopyt, spôsobí zvýšenú
expresiu TfR a tým import železa z matkinej krvi. Pokles sérového železa u matky vedie
k zníženej produkcii hepcidínu jej pečeňou, čo vedie k zvýšenému uvoľňovaniu železa
z enterocytov a makrofágov, ako aj zvýšené vstrebávanie z tráviaceho traktu. Zdá sa, že
prevažne fetálny hepcidín reguluje transplacentárny transport železa. Maternálny
hepcidín môže zohrávať regulačnú úlohu prostredníctvom hepcidínom- modulovanej
transkripčnej aktivity placenty. Počas normálnej gravidity je pred pôrodom hladina
hepcidínu u matky veľmi nízka, čo zabezpečuje dostatočný prísun železa k plodu [Rehu
et al. 2010].
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3.2.4.4 Rizikové faktory
V Tab. 4 sú uvedené jednotlivé skúmané parametre vyšetrovaných respondentiek.
Tab. 4 Porovnanie jednotlivých skúmaných parametrov medzi SNN+ a SNNVšetci

SNN+

SNN-

priemer

priemer

priemer

(minimum-

Vek
(roky)
Chronické
ochorenia
BMI
(kg.m-2)

(minimummaximum)

30,81

30,84

30,80

(17,00-

4,60

44,00)
23,08%

(19,53-

0,42

(kg)

32,00)

Trvanie

39,09

gravidity

(24,00-

(týždne)

46,00)

Pôrodná

3328,56

hmotnosť

(700,00-

(g)

4790,00)

Poradie

1,65

gravidity

(1,00-7,00)
24,33%
9,30 (2,0010,00)

4,65

4,48

27,66%

0,45

(19,47-

3,87

15,76
(5,00-32,00)

5,54

1

0,91

0,43

1,31

0,94

20,98%

0,41

0,204

(19,53-

4,74

0,89

12,86 (1,5027,00)

4,87

< 0,001

2,56

0,06

38,91

(27,00-

2,61

46,00)
531,2

4,58

42,30)

39,49
2,58

p

27,20

40,04)

5,25

(17,00-

SO

44,00)

27,27

42,30)

(1,50-

(19,0040,00)

27,22

prípravok

Apgar 1’

SO

maximum)

13,75

tehotenstvo

(minimum-

maximum)

Hmotnostný

Rizikové

SO

(24,0043,00)

3269,35
(700,004790,00)
1,68 (1,007,00)
29,78%
9,32 (4,0010,00)
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575,4
9

1,02

0,46

1,18

3355,41
(990,004710,00)
1,64

(1,00-

6,00)
21,84%
9,28
10,00)

(2,00-

509,0
7

0,19

0,85

0,63

0,41

0,138

1,37

0,827

Apgar 5’
Suplement.
Folátov
Suplement.
Železa
Erytrocyty

Hb
(gl-1)

9,79 (3,0010,00)

(pg)

10,00)

0,51

9,78

(3,00-

10,00)

0,48

59,71%

0,49

0,303

80%

0,40

87,23%

0,34

76,70%

0,42

0,035

0,29

< 0,001

8,85

< 0,001

0,02

< 0,001

1,71

0,005

8,52

0,001

4,18

0,07

8,01

0,34

12,85

0,54

4,02 (2,884,90)

0,34

117,02
(86,00-

4,74)

0,34

109,21
10,43

145,00)
0,03

(86,00-

9,36

(3,22-

4,90)

0,33 (0,250,39)

(98,00145,00)

0,03

28,71
1,86

4,11

120,58

131,00)

29,16
(23,20-

3,82 (2,88-

0,36

(0,30-

0,43)
29,36

(23,20-

2,08

(25,10-

33,30)

33,90)

MCHC

333,96

331,27

335,21

(gl-1)

(299,00-

9,26

(299,00-

10,22

(314,00-

356,00)

356,00)

353,00)

MCV

87,26

86,59

87,57

(fl)

(74,70-

4,46

102,10)

železo
(μmoll-1)

Sérový
feritín
(μgl-1)

0,794

65,95%

33,90)

Sérové

0,73

0,49

0,43)

MCH

9,82 (8,00-

61,67%

0,35 (0,25-

Ht

0,67

9,75

74,90)

23,64
(4,7483,60)

4,97

102,10)

16,68
(5,10-

(75,30-

14,95

15,64 (5,1074,9)

22,61 (5,0283,60)

(74,7099,40)

12,38

18,33

17,24 (5,0055,00)

24,20 (5,0057,00)

SO – štandardná odchýlka, p – hodnota p, Hb – hemoglobín, Ht – hematokrit, MCV –
stredný objem erytrocytu (mean corpuscular volume), MCH – stredné množstvo
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Medzi tehotnými ženami pozitívnymi a negatívnymi pre SNN (SNN+, resp. SNN-)
nebol významný rozdiel vo veku, výskyte chronických ochorení, trvaní, poradí či
rizikovosti gravidity, ani v Body Mass Index (BMI). Prevalencia však súvisela
s hmotnostným prírastkom tehotnej počas gravidity, čo pripúšťa istý podiel hmotnosti
(obezity) na výskyte SNN aj v tehotenstve (Obr. 33).

Obr. 33 Signifikantne vyšší hmotnostný prírastok u tehotných žien so SNN v porovnaní
bez syndrómu

3.2.5 Parametre metabolizmu železu a B vitamínov
U tehotných so SNN boli detegované signifikantne nižšie hladiny hemoglobínu,
hematokritu a počtu erytrocytov (Obr. 34), tiež hladiny stredného množstva a strednej
koncentrácie hemoglobínu (Obr. 35), napriek signifikantne vyššej suplementácii
preparátmi železa počas tehotenstva (Obr. 36).
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Obr. 34 Porovnanie počtu erytrocytov, hladiny hemoglobínu a hematokritu u SNN+
a SNN-

Obr. 35 Porovnanie hladiny stredného množstva a strednej koncentrácie hemoglobínu
u SNN+ a SNN51

Obr. 36 Porovnanie suplementácie preparátmi železa u SNN+ a SNNHoci gravidné so SNN užívali preparáty železa (Fe) vo väčšej miere ako SNN-,
dosiahli signifikantne nižšie hladiny hemoglobínu (Hb), hematokritu aj počtu
erytrocytov. Hladina sérového železa ani feritínu však nebola významne rozdielna
u SNN+ v porovnaní so SNN-. Avšak tieto parametre neodrážajú skutočné zásoby železa
v tele. napríklad hladina feritínu je ovplyvnená mnohými faktormi. Pokročilá gestácia
sa považuje za proinflamatórny stav, čo ovplyvňuje hladinu feritínu [Paulesu et al.
2010]. Podarilo sa nám ale potvrdiť nižšie hladiny stredného množstva a strednej
koncentrácie hemoglobínu v erytrocytoch, čo sú v podstate markery sideropénie
(sideropenickej anémie). To môže svedčiť o fakte, že prioritne sa u nich železo zo séra
dostáva do plodu na úkor ich vlastnej hematopoézy. Hladina Hb nezávisela od hladiny
sérového Fe, ani feritínu v ani jednej skupine. U SNN- však hladina Hb negatívne
korelovala s počtom gravidít, čo pri SNN pozorované nebolo. V skupine SNN+ však
s počtom gravidít negatívne korelovala hladina feritínu. Tá okrem toho u tehotných bez
SNN závisela aj od miery substitúcie železa, ktorá však nemala vplyv u tých so SNN.
Toto všetko len podporuje hypotézu o primárnej úlohe zmien metabolizmu železa
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v patogenéze SNN. U takmer ¾ respondentiek sa symptómy objavili v 3. trimestri
gravidity, kedy má vyvíjajúci sa plod najvyššie nároky na dodávku železa.
Zaujímavé je, že celková závažnosť SNN (podľa Medzinárodnej hodnotiacej škály
SNN) negatívne korelovala s hladinou hemoglobínu (Obr. 37). Vo všeobecnej populácii
sa závažnosť symptómov dáva do súvisu s hladinou feritínu [Ondo et al. 2000].

Obr. 37 Negatívna závislosť závažnosti symptómov SNN na hladine hemoglobínu
V našej práci sme zistili, že takmer ¾ respondentiek so SNN malo symptómy
výhradne počas gravidity s maximom v treťom trimestri – trpeli teda sekundárnym
SNN viazaným na graviditu. Približne 15% malo primárny SNN (takmer polovica aj
s pozitívnou rodinnou anamnézou) a zvyšné mali dovtedy „klinicky nemý“ idiopatický
SNN indukovaný práve graviditou. A práve v tehotenstve sa v ženskom organizme
stane niečo, čo vyvolá sekundárny SNN, indukuje idiopatický alebo zhorší symptómy
preexistujúceho primárneho SNN.
Spolu s obličkovým zlyhávaním a sideropéniou patrí gravidita medzi najčastejšie
príčiny sekundárneho SNN. Spoločným menovateľom všetkých 3 je absolútny alebo
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relatívny nedostatok železa. Sideropénia je charakterizovaná absolútnym nedostatkom
železa v organizme, ktorý sa ešte nemusí prejavovať anémiou (tzv. latentná
sideropénia). Vzniká, keď je duodenálna resorpcia železa zo stravy nižšia ako sú jeho
straty (hlavne deskvamáciou črevného epitelu a nepozorovanými krvnými stratami či
väčším krvácaním). Bunky samé sa zdajú byť vlastnými regulátormi hladiny
inracelulárneho železa. Prostredníctvom železo-regulujúcich proteínov IRP1 a IRP2
(cestou ovplyvnenia expresie proteínov zapojených do metabolizmu železa) sa pri
nedostatku vnútrobunkového železa o.i. zvýši množstvo transferínových receptorov
(TfR) na ich povrchu. Diferický transferín sa naviazaný na svoj TfR internalizuje do
bunky, uvoľňuje atómy železa a vracia sa ako apotransferín späť do cirkulácie.
Najväčšia koncentrácia TfR je na povrchu erytropoetických buniek, preto sa železo
prioritne dostáva práve k nim. Nízka koncentrácia transferínu s naviazaným železom
(nízka koncentrácia železa v plazme) vedie k represii expresie hepcidínu hlavne
v pečeni. Ten sa preto v menšom množstve viaže na membránu duodenálnych
enterocytov

a makrofágov

retikulo-endoteliálneho

systému

(hlavne

v slezine)

a necháva feroportín „otvorený“. To umožňuje presun železa z hlavných rezervoárov
do plazmy. Pokles koncentrácie železa v cytozole enterocytov vedie k indukcii expresie
TfR na ich apikálnom povrchu, čím sa zvýši celková resorbcia železa z lúmenu čreva.
Práve tá hrá hlavnú úlohu v regulácii množstva železa v organizme – prostredníctvom
hepcidínu.
U gravidných žien je v treťom trimestri množstvo TfR na povrchu placenty (zo
strany materskej cirkulácie) také vysoké, že železo je prioritne dodávané do
vyvíjajúceho sa plodu. Práve fetálny hepcidín hrá najdôležitejšiu úlohu v regulácii
miery transplacentárneho transportu železa z matky do plodu. Po ňom nasledujú
erytropoetické bunky a až zvyšné železo je prístupné ostatným tkanivám matky,
vrátane CNS. My sme v našej práci detegovali signifikantne nižšie množstvo
hemoglobínu u rodičiek so SNN v porovnaní so zdravou skupinou.
Pravdepodobne trpia relatívnym nedostatkom železa pri jeho nedostatočnej
dodávke pri danej spotrebe vyvíjajúcim sa plodom. Preto je len neadekvátne množstvo
železa prístupné pre nervové štruktúry, čo vedie k dopaminergnej dysfunkcii
a objaveniu sa symptómov SNN. Ale nie všetky tehotné s nízkym hemoglobínom trpeli
SNN a ani u všetkých SNN + nebol detegovaný nízky hemoglobín. Z toho vyplývajú
2 možnosti: niečo sa stane len 1/3 tehotných – alebo niečo sa stane u všetkých
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tehotných, ale len u predisponovanej tretiny to vyvolá SNN. Druhá možnosť je viac
pravdepodobná.
Tehotné trpiace symptómami SNN už pred tehotenstvom pravdepodobne trpia
primárnym SNN, ktorý môže byť zhoršený pri vyšších nárokoch na železo. Syndróm
nepokojných nôh vyskytujúci sa výhradne v gravidite môžeme hodnotiť ako
sekundárny. Relatívny nedostatok železa u predisponovaných vedie k jeho zníženej
dostupnosti do CNS. Ale čo je tou predispozíciou? Na základe doterajších poznatkov sa
predpokladá určitá genetická náchylnosť. Na to, či sa rozvinie SNN, má následne vplyv
pohlavie, rasa, geografická poloha, vek a pravdepodobne iné environmentálne činitele.
Genetickým podkladom môže byť variácia napr. v géne BTBD9. U „BTBD9-knockoutovaných“ myší bol pozorovaný motorický nepokoj a zmena cyklu spánku a bdenia,
detegovali

sa

zmenené

parametre

metabolizmu

železa

a

monoamínového

neurotransmiterového systému, boli zaznamenané zmeny v senzitívnej percepcii, ktoré
odzneli podávaním ropinirolu [DeAndrade et al. 2012a]. U drozofil bola zvýšená
motorická aktivita a predĺžený čas bdelosti a tento gén ovplyvňuje u nich hladinu
dopamínu. U ľudí BTBD9 reguluje homeostázu železa pravdepodobne cez IRP2 [Jones
et al. 2008, Freeman et al. 2012] a je zapojený do procesu synaptickej plasticity
[DeAndrade et al. 2012b]. Dokázaný bol práve tento genetický podklad nielen
u primárneho SNN, ale aj u hemodialyzovaných pacientov [Schormair et al. 2011].
Naopak, pri sekundárnom SNN spojenom so sclerosis multiplex sa význam
spomínaného génu nepotvrdil [Vávrová et al. 2012]. Toto všetko svedčí o významnom
postavení funkcie BTBD9 v genetike SNN. Môžu však existovať prípady SNN bez
genetického vplyvu.
Expresia génu pre synaptický proteín Thy 1 (podrobnosti viď stať 3.1.5.) závisí
na množstve železa – a je znížená, ak sa mozog vyvíja pri jeho nedostatku. Redukcia
v množstve molekúl Thy1 vedie ku zvýšeniu počtu D2R, pravdepodobne ako
kompenzácia/stabilizácia na štrukturálne kompromitovaných synapsách. Toto
zvýšenie však nie je prítomné pri opätovnom nedostatku železa [Connor et al. 2008].
Preto aspoň u časti postihnutých SNN sa nemusí jednať o geneticky podmienený
syndróm. Stačí, ak je matka jedinca počas gravidity či dojčenia sideropenická.
Nedostatok železa pre vyvíjajúci sa mozog plodu či novorodenca môže viesť
k nedostatočnej stabilizácii synaptických spojov – redukovaný počet molekúl Thy1 na
membránach o.i. aj axónov dopaminergných neurónov, z ktorých najdlhšie patria práve
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k diencefalospinálnemu systému. Táto trvalá štrukturálna nestabilita vedie
k dekompenzácii pri akomkoľvek znížení dostupnosti železa do CNS – v gravidite, pri
sideropénií, pri zlyhaní obličiek a pod. Tento model by mohol vysvetliť aj fakt, prečo
reštrikcia železa vedie k objaveniu sa symptómov SNN len u určitej časti populácie aj
bez genetickej záťaže.

3.2.6 Spinálna lézia
U sclerosis multiplex (SM) sa vyskytujú rôzne senzorické symptómy, vrátane SNN
[Rae-Grant et al. 1999]. Roztrúsená skleróza je často asociovaná aj s PLM [FeriniStrambi et al. 1994]. Auger [2005] vo svojej štúdii zistil prevalenciu 37,5% u pacientov
so SM. Manconi v práci odhalil výskyt SNN u 36% a predpokladá, že aspoň u časti
pacientov sa jedná o sekundárnu formu, kauzálne spojenú so spinálnymi
demyelinizačnými léziami (u jedincov s horším klinickým postihnutím, žiadnou
rodinnou anamnézou, nástupom symptómov SNN po diagnostike SM, asymetrickou
distribúciou symptómov). Poškodenie miechových štruktúr sa nevzťahuje iba na tie
viditeľné pomocou bežných MRI metód, postmortem štúdie odhalili väčšie či menšie
poškodenie miechy u 90% SM pacientov [Manconi et al. 2008b]. V multicentrickej
epidemiologickej štúdii Manconi vo svojej ďalšej štúdii odhalil 19% prevalenciu SNN u
SM, čo je stále signifikantne vyššie ako v bežnej populácii. Dokonca symptómy boli
závažnejšie u pacientov so SM ako v populácii s idiopatickým SNN [Manconi et al.
2008a]. Hoci neexistuje liečba SNN pri SM založená na dôkazoch, ak je raz SNN
potvrdený, mal by byť liečený DA agonistami (alebo antikonvulzívami) ako liekom
prvej voľby [Brass et al. 2010].
Sú dostupné práce, ktoré priniesli prípady SNN/PLM sekundárne kvôli miechovej
lézii, ktorá prerušila zostupné spinálne nervové dráhy na základe rôznych
etiopatologických faktorov:
•

transverzálna myelitída [Brown et al. 2000],

•

syringomyélia [Winkelmann et al. 2000],

•

traumatická transsekcia [Hartmann et al. 1999b, de Mello et al. 1996b],

•

schwannom [Lee et al. 1996],

•

postpoliomyelitický syndróm [Bruno 1998],

•

metastatický proces v lumbosakrálnej mieche [Liewluck et al. 2009].
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3.2.7 Polyneuropatia
Doteraz realizované štúdie, skúmajúce súvislosť medzi SNN a polyneuropatiami,
priniesli nejednoznačné výsledky, ktoré až postupne pomohli objasniť možné
etiopatogenetické mechanizmy SNN pri poškodení periférnych nervov.
•

výskyt SNN u neuropatikov bol v širokom rozmedzí 5,2-54%;

•

niektoré

novšie

štúdie

odhalili,

že

výskyt

SNN

u

pacientov

s polyneuropatiou nebol výrazne vyšší ako u kontrol rovnakého veku
a pohlavia;
•

v iných prácach u jedincov s hereditárnou polyneuropatiou bola
prevalencia signifikantne vyššia v porovnaní s kontrolami; a aj pacientmi
so získanými polyneuropatiami [Hattan et al. 2009];

•

bola zistená aj vyššia prevalencia SNN u hereditárnej neuropatie
Charcot-Marie-Tooth typu 2 (axonálnej) v porovnaní s typom
1 (demyelinizačným)

[Gemignani et al. 1999].

Prevalencia

SNN

u pacientov s diabetickou polyneuropatiou (s prevažne axonálnym
typom poškodenia periférnych nervov) sa uvádza - podľa skúmanej
populácie - od 22% [Cho et al. 2013] do 33% [Gemignani et al. 2007];
•

prekvapivo rovnakú prevalenciu 30% objavili Happe a kol. [2007]
u pacientov s neuropatiou tenkých vláken vyvolanou HIV infekciou.
Neuropatia tenkých vláken je spôsobená poškodením C a Aδ aferentných
axónov [Hoitsma et al. 2004], čo vedie k poruche termoalgickej percepcie
[Devigili et al. 2008] a autonómnej dysfunkcii [Stewart et al. 1992];
subjektívne pacienti vnímajú pálivú, vystreľujúcu bolesť a mravenčenie
[Ho et al. 2009].

Nakoľko

rutinné

elektromyografické

a elektroneurografické vyšetrenie býva v týchto prípadoch často
normálne, diagnóza sa dá potvrdiť len kožnou biopsiou [Holland et al.
1997].
Preto niektorí autori uvažujú, že patomechanizmy SNN môžu byť aktivované
nielen centrálne, ale aj abnormálnymi senzorickými vstupmi [Gemignani et al. 2006],
konkrétne pri poškodení nervových vláken (axonálne polyneuropatie a polyneuropatie
tenkých vláken). Bachmann a kol. sa pokúsili rozlíšiť idopatický SNN od sekundárneho
pri neuropatii tenkých vláken pomocou neurologického vyšetrenia v čase
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najčastejšieho výskytu symptómov. U neuropatického SNN bol signifikantne zvýšený
prah pre termálnu citlivosť v porovnaní s idiopatickým SNN aj zdravou populáciou.
U idiopatického bol zas znížený prah pre vibračnú citlivosť a tlakovú bolesť. Už
spomínaná statická hyperalgézia bola potvrdená u oboch subtypov. Väčšina
nociceptívnych vláken končí v lamina I a II zadných rohov, ktorých aktivita je
regulovaná descendentnými (dopaminergnými) dráhami . Preto akékoľvek narušenie
tejto rovnováhy aberantnými senzorickými vstupmi z porušených nervových vláken
môže viesť k hyperexcitabilite spinálnych štruktúr (Obr. 38). Pozitívna rodinná
anamnéza bola nižšia u neuropatického SNN v porovnaní s idiopatickým (38% vs.
62%). Jednoduché odhalenie termálnej hypestézie u pacientov so SNN môže odlíšiť
jednotlivé typy (dôvod vzniku SNN) a tak pomôcť pri výbere vhodnej liečby – napríklad
dopaminergiká pri idiopatickom verzus antikonvulzíva pri neuropatickom SNN
[Bachmann et al. 2010].

Obr. 38 Prevaha excitačných vstupov (zelená) do zadných rohov pri axonopatii,
nedostatočná dopaminergná inhibícia pri SNN (červená)
Axonálnym poškodením sa dá vysvetliť aj častí výskyt SNN u radikulopatií
a plexopatií s postihnutím dolných končatín.

3.2.8 Parkinsonova choroba
Hlavným dôvodom, prečo boli SNN a Parkinsonova choroba (PCH) často
považované za asociované ochorenia je fakt, že oba stavy sú efektívne liečiteľné
dopaminernými

preparátmi.

Prekvapivo,

obe

ochorenia

sú

charakteristické

špecifickými terapeutickými komplikáciami pri pulzatilnej dopaminergnej liečbe
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•

u SNN dochádza ku augmentácii,

•

pri PCH sa vyvinú neskoré komplikácie liečby levodopou (hyperkinézy
a wearing-off fenomén) [Moller et al. 2010].

Preto sa dá predpokladať, že liečba PCH akoby demaskuje subklinický SNN
„indukovaním augmentácie“ [Calzetti et al. 2009, Lee et al. 2009]. Podľa niekoľkých
štúdií je SNN signifikantne častejší pri PCH, s prevalenciou v rozmedzí od 3%
(v Singapure) [Loo a Tan 2008] po takmer 50% [Braga-Neto et al. 2004], štúdia na
najväčšej vzorke potvrdila výskyt u 20,8% parkinsonikov [Ondo et al. 2002].
V porovnaní s pacientmi s idiopatickým SNN, tí s PCH mali neskorší nástup SNN, menej
často pozitívnu RA a nižšie hladiny feritínu [Ondo et al. 2001]. Nakoľko je SNN pomerne
časté ochorenie, koincidencia so zriedkavejšími neurodegeneratívnymi ochorenia
môže byť čisto náhodná. Na zhodnotenie, či sa SNN vyskytuje signifikantne častejšie pri
PCH ako v bežnej populácii, by bolo potrebné realizovať veľkú prospektívnu
epidemiologickú štúdiu u zatiaľ neliečených parkinsonikov s kontrolnou skupinou
spárovaných podľa počtu, veku, pohlavia a podobne [Iranzo et al. 2007]. Dĺžka
antiparkinsonskej liečby bola najvýznamnejším faktorom prispievajúcim k rozvoju
SNN u pacientov s PCH [Lee et al. 2009]. Pacienti často pociťovali symptómy počas
periód wearing-off [Peralta et al. 2009]. Navyše redukcia dávky dopaminergných
preparátoch po úspešnej hĺbkovej mozgovej stimulácii (DBS) vedie k zmierneniu až
vymiznutiu SNN a PLM [Chahine et al. 2011, Iranzo et al. 2002]. Dlhodobá liečba
antiparkinsonikami - pravdepodobnejšie ako samotná PCH - môže prispieť k rozvoju
SNN [Lee et al. 2009]. Markantný je už len rozdiel v patofyziológii oboch ochorení
(Tab. 5).
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Tab. 5 Rozdiely medzi Parkinsonovou chorobou (PCh) a SNN [Moller et al. 2010]
PCh

SNN

LRRK2, PARK2, PARK7,

MEIS1, BTBD9, MAP2K5,

PINK1, SNCA

LBXCOR1

agregácia proteínov,

embryonálny vývoj

mitochondriálna

nervového systému,

dysfunkcia

metabolizmus železa

neuróny substantia nigra

degenerujú

Prežívajú

železo v substantia nigra

zvýšené

Znížené

znížená

Normálna

-

opioidy, antikonvulzíva

Gény

funkcia
génov

presynaptická DAT
denzita
liečba okrem DA
agonistov/prekurzorov

PCh – Parkinsonova choroba, SNN – syndróm nepokojných nôh, DAT – dopamínový
transportér, DA – dopamín
Sumárne sa dá povedať, že u pacientov s PCh sa symptómy SNN nedajú pripísať
jedinému patologickému procesu, uvádzane rôzne možné mechanizmy:
1. nadmerná večerná stimulácia excitačného D1-subtypu dopaminergných
receptorov;
2. axonálna polyneuropatia na podklade poruchy metabolizmu B vitamínov
a homocysteínu (spôsobenej užívaním levodopy);
3. neurodegenerácia – aspoň u časti pacientov sa nedá vylúčiť ani priame
postihnutie

diencefalospinálneho

dopaminergného

systému

(A11)

degeneráciou - s ohľadom na Braakovu teóriu;
4. primárny, idiopatický SNN v koincidencii s PCh.
Čo sa týka iných neurodegeneratívnych ochorení zo skupiny parkinson-plus
syndrómov, napríklad pri multisystémovej atrofii bola prevalencia signifikantne vyššia
v porovnaní s bežnou populáciou [Ghorayeb et al. 2014].
U pacientov s premutáciou fragilného X chromzómu, ktorých neurologický deficit
spočíva v ataxii a trase (Fragile X associated Tremor and Ataxia Syndrome, FXTAS),
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bola prevalencia takmer dvakrát vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou, navyše
symptómy boli závažnejšie s výraznejšie negatívnym vplyvom na kvalitu spánku
a následnú nadmernú dennú spavosť a únavu [Summers et al. 2014].

3.2.9 Hereditárne ataxie
U spinocerebelárnych ataxií SCA 1, SCA 2, SCA 3 a SCA 6 je SNN častejší ako
v bežnej populácii, s frekvenciou v rozmedzí 20-30%, ktorá pozitívne koreluje s vyšším
vekom a neskorším začiatkom ochorenia, no bez súvisu s dĺžkou CAG repetícií či
prítomnosťou neuropatie. Nástup symptómov SCA predchádza príznaky SNN a rodinná
anamnéza býva zriedka pozitívna [Tan 2007, Reimold et al. 2006, Abele et al. 2001].
Spinocerebelárne ataxie sú ochorenia charakteristické multisystémovým
postihnutím, nakoľko postmortem štúdie odhalili neurodegeneráciu Purkyňových
buniek, spinocerebelárnych dráh, zadných povrazcov, predných rohov, substantia
nigra a ďalších kmeňových jadier, bazálnych ganglií, kortexu a periférnych nervov
v rôznych kombináciách [Klockgether 2007]. Nepodarilo sa dokázať koreláciu medzi
denzitou dopamínového transportéra (DAT) v striate pacientov s SCA 3 (Morbus
Machado-Joseph) a výskytom SNN [Pedroso et al. 2013], čo len podporuje hypotézu
o postihnutí spinálnych dráh pri hereditárnych ataxiách.
Vyšší výskyt SNN bol popisovaný aj u pacientov s Friedreichovou ataxiou.
U týchto pacientov bola detegovaná hypoechogenicita v substantia nigra podobne ako
aj u idiopatického SNN [Frauscher et al. 2010, Synofzik et al. 2010].

3.2.10 Esenciálny tremor
Ondo a Lai [2006] zistili vyšší výskyt SNN u osôb s esenciálnym tremorom (ET),
no na rozdiel od ostatných „sekundárnych foriem“ SNN, tu sa zistila vysoko pozitívna
rodinná anamnéza, čo indikuje, že SNN a ET by mohli mať nejakú genetickú spojitosť.
Ďalej bolo identifikovaných niekoľko veľkých rodín, u ktorých boli súčasne prítomné
obe ochorenia. Rodiny s identifikovaným ET génom na chromozóme 2p mali viac ako
30 členov so SNN [Ondo a Lai 2006]. Existuje stále viac dôkazov, že epigenetická
modifikácia sa spolupodiele na dedičnosti oboch ochorení [Zimprich 2012].
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3.2.11 Súhrn
Na základe vyššie uvedených poznatkov sa dá s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že všetky stavy spojené
⇒ s obmedzenou dostupnosťou železa,
⇒ so znižovaním dopaminergnej aktivity v CNS alebo
⇒ s morfologickým prerušením spojenia miechy so supraspinálnymi
modulátormi,
môžu u predisponovaných jedincov viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu príznakov
SNN.
Tab. 6 Stavy zvyšujúce riziko vzniku/zhoršenia symptómov SNN u predisponovaných
jedincov
Liekmi indukovaný

serotoninergné prepráty - antidepresíva
antagonisty dopamínových receptorov –
antiemetiká, neuroleptiká
antiparkinsoniká?

Renálna insuficiencia
Sideropénia

negatívna bilancia železa, nadmerná
erytropoéza, chronické zápalové
a reumatologické ochorenia

Gravidita
Spinálna lézia

sclerosis multiplex, zápalové,
traumatické, nádorové poškodenie
hereditárne ataxie

Polyneuropatia

diabetes, deficit B12, etanol, hypotyreóza,
HIV, hereditárne axonálne neuropatie

Parkinsonova choroba
Esenciálny tremor
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4 GENETIKA
Predpokladá

sa,

že

SNN

je

geneticky

heterogénnym

ochorením

s multifaktoriálnym a polygénovým typom dedičnosti. Podobný vzor dedičnosti bol
dokumentovaný aj u ďalších ochorení, ako napríklad pri Parkinsonovej alebo
Alzheimerovej chorobe [Winkelmann a Ferini-Strambi 2006].
Klinické štúdie odhalili pozitívnu rodinnú anamnézu u 40-90% pacientov
s idiopatickým SNN. V porovnaní s bežnou populáciou je riziko pre SNN 7x väčšie pre
prvostupňových príbuzných osoby so skorým a 3x vyššie u osôb s neskorým nástupom
príznakov [Allen et al. 2002].
Štúdia monozygotných (MZ) a dizygotných (DZ) dvojčiat je spoľahlivá a často
využívaná metóda na hodnotenie vplyvu genetických a enviromentálnych faktorov na
určitý znak [Winkelmann et al. 2007]. Konkordancia bola 61% u MZ dvojčiat a 45%
u DZ, heritabilita bola odhadnutá na približne na 54% [Desai et al. 2004], čo svedčí
o markantnom genetickom podiele.
Skúmaním rodín so SNN sa predpokladá autozomálne dominantný typ dedičnosti
s variabilnou expresivitou [Winkelmann a Ferini-Strambi 2006]. Doteraz bolo na
základe väzbových genetických štúdií rodín so SNN odhalených 8 lokusov (12q, 14q,
9p, 20p, 2q, 4q, 17p, 19p), no zatiaľ nebola identifikovaná žiadna sekvenčná variácia
zodpovedná za SNN [Trenkwalder et al. 2009].
Jedna francúzsko-kanadská populácia bola podrobená genetickému testovaniu
kandidátskych génov. Genotypizáciou funkčných polymorfizmov monoaminooxidázy A
(MAO-A) a MAO-B sa u žien so SNN v tejto populácii potvrdila „alela so zvýšenou
aktivitou“ enzýmu MAO-A, ostatné podozrivé gény zapojené do metabolizmu DA – D1D5R, DAT, TH, dopamínbetahydroxyláza – nepreukázali spojitosť so SNN [Desautels et
al. 2002, Desautels et al. 2001].
Pomocou asociačných genomických štúdií sa identifikovali 3 genomické oblasti
kódujúce gény pre proteíny, ktoré môžu byť okrem iného zapojené aj do
embryonálneho vývoja, niektoré majú konkrétny vzťah k nervovému systému či
metabolizmu železa:
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•

BTBD9 - BTB (POZ) domain–containing 9 (Obr. 39)

Obr. 39 Endotelová bunka hematolikvorovej bariéry
BTBD9 je v jadre súčasťou BCR komplexu (BTBD9-Cullin3-RBX1), ktorý funguje
v prítomnosti hemu a kyslíku ako ubikvitin-ligáza pre IRP2 (Iron regulatory Protein2)
a následne je I v proteozóme degradovaný. Ak je BTBD9 a teda celý komplex
dysfunkčný, hromadí sa IRP2. Následkom je zvýšená expresia transferínových
receptorov(TfR) na membráne v styku s cirkuláciou a do cytosolu sa dostáva aj väčšie
množstvo železa. Ale pri nadbytku IRP je málo feroportínu ako jediného známeho
exportéra železa z bunky, a do CNS sa nedostáva dostatok železa. Teda mutácia v géne
pre BTBD9 vedie k elevácii IRP2 a následne deficitu železa v mozgu. Navyše sa zistilo,
že IRP2 KO myši akumulujú v mozgu železa a vyvinie sa u nich neurodegeneratívne
ochorenie.
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•

MEIS1 (Myeloid Ecotropic Viral Integration Site 1 Homolog); (Obr 40)

Obr. 40 MEIS1 ako homeobox transkripčný faktor je spoluzodpovedný za formovanie
neurálnej lišty počas, ako aj rast končatina v proximo-distálnom smere počas
embryonálneho vývin u [Yashiro et al. 2004, Aruga 2004]
•

SKOR1 - SKI Family Transcriptional Corepressor 1 (LBXCOR1 - Ladybird

Homeobox Corepressor 1, LBX1 Corepressor)

Obr. 41 Hematoxylín-eozínom farbené rezy miechy – redukcia GABAergných buniek
substantia gelatinosa u LBX1 knock-outovaných myší [Gross et al. 2002]
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•

PTPRD - protein tyrosine phosphatase receptor type delta (PTPδ)

Obr. 42 Expresia PTPRD (PTP) na nervových vláknach, pravdepodobne podporuje
a usmerňuje rast axónov [Schormair et al. 2008]
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Prehľad génov zapojených pravdepodobne do patomechanizmov SNN je uvedený
v Tab. 7.
Tab. 7 Genetika pri SNN
GÉN

FUNKCIA

BTBD9
6p21

ÚLOHA PRI SNN

regulácia transkripcie,

regulácia metabolizmu železa cez IRP2

cytoskeletu, iónových

[Jellen et al. 2009, Stogios et al. 2005]

kanálov

MEIS1

homeobox

identita spinálnych motoneurónov

2p14

transkripčný faktor

a vývoj neurálnej lišty

korepresorpre LBX1

[Dasen et al. 2005, Maeda et al. 2001]

PTPRD

proteín-tyrozínfosfatáza,

TF pre vývoj GABAergných

9p23

receptor typ D

interneurónov miechy,

SKOR1
(LBXCOR1)
15q23

Prevalencia PLM u pacientov so SNN bola asociovaná s polymorfizmami génov
BTBD9, MEIS1, SKOR1 aj PTPRD, pričom niektoré gény vykazovali silnejšiu asociáciu
ako iné [Moore et al. 2014].
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5 KLINICKÝ OBRAZ
5.1 SKORÝ VERZUS NESKORÝ NÁSTUP SYMPTÓMOV
Skúmaním veku nástupu symptómov SNN sa odhalila bimodálna distribúcia
s hranicou 45 rokov. Ak sa prvé symptómy SNN objavia pred touto vekovou hranicou,
jedná sa o fenotyp so skorým nástupom. Väčšinou má miernejšie príznaky s pomalšou
progresiou s vekom. Tiež sa tu častejšie vyskytuje SNN u prvostupňových príbuzných.
Na druhej strane, typ so začiatkom ťažkostí po 45. roku života má tendenciu
k rýchlejšiemu zhoršovaniu symptómov a zriedkavejšie sú postihnutí ďalší členovia
rodiny (Tab. 8). Fenotyp so skorým a neskorým nástupom nezodpovedaná
primárnemu a sekundárnemu SNN. Pravdepodobne sa jedná v oboch prípadoch
o idiopatický syndróm, pričom ten s neskorým začiatkom by mohol byť len
modifikáciou s oneskorenou expresiou alebo expresiou spustenou environmentálnymi
faktormi [Allen a Earley 2000, 2001]. Nástup príznakov sa môže objaviť v detstve ale aj
po 80. roku života [Allen et al. 2003a]. Väčšina štúdií naznačuje, že SNN má prirodzene
chronický priebeh a má tendenciu zhoršovať sa vekom minimálne do 60. roku života
[Garcia-Borreguero et al. 2006].
Tab. 8 Dva fenotypy SNN
Typ SNN

SNN so skorším začiatkom

SNN s neskorým začiatkom

Nástup symptómov

pred 45. rokom života

po 45. roku života

Progresia ochorenia

pomalá

rýchla

Pozitívna rod. anamnéza

+++

+

5.2 SYMPTÓMY
Všetky somatosenzorické symptómy a iné charakteristiky SNN sú v podstate
zhrnuté v esenciálnych, podporných a pomocných diagnostických kritériách podľa
IRLSSG (Tab. 9).
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Tab. 9 Diagnostické kritéria SNN podľa IRLSSG
Esenciálne
1. nutkanie pohybovať nohami, ktoré sa zvyčajne spája s nepohodlnými
a nepríjemnými pocitmi v nohách
2. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity začínajú alebo sa zhoršujú
počas oddychu, alebo počas nečinnosti, napríklad pri sedení alebo ležaní
3. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity sa zmiernia alebo vymiznú
pohybom, akým je napríklad chôdza, alebo naťahovanie, a to najmenej po dobu,
kým táto aktivita trvá
4. toto nutkanie k pohybu, alebo nepríjemné pocity sú horšie navečer alebo v noci
ako cez deň, alebo sa vyskytujú iba navečer a v noci
Podporné
1. pozitívna prvostupňová rodinná anamnéza
2. responzivita na dopaminergnú liečbu
3. periodické pohyby dolných končatín
Pridružené
1. prirodzený klinický priebeh
2. porucha spánku
3. fyzikálne a rutinné laboratórne vyšetrenie je normálne

5.2.1 Nutkanie pohybovať nohami, ktoré sa zvyčajne spája
s nepohodlnými a nepríjemnými pocitmi v nohách
Pacienti

pociťujú

neodolateľnú

a akútnu

potrebu

pohybovať

dolnými

končatinami, čo môžeme označiť ako fokálna akatízia (akatízia v gréčtine znamená
doslovne „neposednosť“). Táto nutkavá energia nevedie k reflexu-podobným
mimovoľným pohybom - sú predchádzané potrebou vôľovo pohnúť končatinami. Táto
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urgencia sa dá na určitý čas potlačiť, hoci mnohí pacienti udávajú, že sa zvyšuje
postupne do takej miery, že sa už viac potláčať nedá. V niektorých prípadoch, pokiaľ
nedôjde k aktivite na končatinách, tie sa pohnú mimovoľne niekoľkokrát za sebou vo
forme periodických pohybov končatín počas bdelosti (Periodic Limb Movements While
awake – PLMW) [Benes et al. 2007].
Nepríjemné a nepohodlné pocity, ktoré spôsobujú urgenciu pohybovať
končatinami, sú fenomenologicky
•

parestézie,

•

dyzestézie,

•

bolesť (je vyjadrená len v niektorých prípadoch).

Pacienti majú často problém popísať svoje pocity a dávajú im niekedy až bizarné
prívlastky (Tab. 10, 11, 12).
Tab. 10 Opis nepríjemných príznakov SNN u študentov medicíny
Opis pocitov

výskyt v %

Tŕpnutie

29,63%

Mravčenie

14,82%

Bolesť

14,82%

Kŕče

11,11%

Nepokoj

7,41%

Brnenie

7,41%

Uzlenie prstov

3,70%

Pocit zviazanosti

3,70%

Oťaženie

3,70%

Slabosť vystreľujúca do stehna

3,70%

70

Tab. 11 Popis pocitov SNN u tehotných žien
Opis pocitov

výskyt v %

Nervozita

23,96

Tŕpnutie

11,04

Nutkanie

11,04

Neviem

9,38

Mravčenie

8,33

Nepokoj

6,25

Kŕče

6,25

Trhanie

5,21

Napätie

5,21

Brnenie

3,2

Sťahovanie svalov

2,08

Prílev energie

1,04

Bolesť

1,04

Ťažoba

1,04

Tlak v žilách

1,04

Pálenie

1,04

Rast kostí

1,04

Nervozita v žilách

1,04
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Tab. 12 Opis senzitívnych príznakov syndrómu nepokojných nôh pacientmi neurologickej
ambulancie [Valkovič 2007]
Opis pocitov

výskyt v %

Mravčenie

42,1

Tŕpnutie

19,0

Nervozita alebo nepokoj

15,9

Bolesť

15,9

Pálenie

9,5

Vŕtanie v kostiach, pocit kŕča

7,9

Ťažoba

7,1

Naťahovanie, napínanie alebo sťahovanie

6,3

Zvieranie

3,2

Vnútorné napätie, pocit stuhnutia, chlad

2,4

Lozenie červíkov v kostiach, pocit vnútorného tlaku, šteklenie,
1,6

svrbenie, rezanie, brnenie
Pocit jemného piesku v nohách, bodanie alebo pichanie,
žblnkotanie v lýtkach, mrholenie v priehlavkoch, pocit
nedokrvenia, nepríjemný pocit, lámanie kostí, pruženie, cukanie,

0,8

štípanie, trhanie

Postihnutie dolných končatín (hlavne predkolení) je obligatórne. Prakticky vždy
však ide o pocity vychádzajúce z hĺbky oboch dolných končatín, a nie o povrchové
fenomény. Sú popísané aj prípady pacientov so SNN s unilaterálnymi príznakmi,
pričom všetci spĺňali IRSSG esenciálne kritéria, a elektrofyziologickými ani
zobrazovacími metódami sa nepodarilo odhaliť štrukturálnu léziu v CNS či PNS
(Obr. 43) [Valko et al. 2009].
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Obr. 43 Polysomnografický záznam pacienta s unilaterálnym výskytom PLM na pravej
dolnej končatine (prvá krivka zaznamenávajúca spontánne kontrakcie pravého musculus
tibialis anterior)
V ťažších prípadoch SNN, alebo v prípade augmentácie (viď ďalej), sú postihnuté
aj iné častí tela, hlavne horné končatiny. V jednej práci 48,7% pacientov s idiopatickým
SNN referovalo nepokoj rúk, väčšina z nich bola so závažnými symptómami
[Montplaisir et al. 2000]. Pre toto ochorenie je však začiatok príznakov na horných
končatinách netypický a extrémne zriedkavý [Horvath et al. 2008, Freedom a Merchut
2003].
Čo sa týka frekvencie výskytu symptómov, za klinicky závažné sa považuje výskyt
príznakov minimálne 2x týždenne. Jednotlivé frekvencie v rôznych skúmaných
skupinách sú zobrazené na Obr. 44 a Obr. 45.
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Obr. 44 Frekvencia symptómov u vysokoškolských študentov – takmer polovica (48,1%)
udávalo výskyt príznakov len 1x mesačne a dokonca menej
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Obr. 45 Frekvencia výskytu symptómov SNN (počet dní s príznakmi za mesiac)
u tehotných žien – takmer 2/3 (63,1%) mali príznaky minimálne 2x týždenne (klinicky
významné).

5.2.2 Toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity
začínajú alebo sa zhoršujú počas oddychu, alebo počas
nečinnosti, napríklad pri sedení alebo ležaní
Senzorické i motorické symptómy typicky začínajú alebo sa zhoršujú v období
pokoja, inaktivity (pri sedení, ležaní), ako je odpočívanie, zaspávanie, sledovanie
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televízie, návšteva kina, divadla, dlhšie cestovanie v dopravnom prostriedku, pracovné
porady, zasadnutia a podobne. Intenzita príznakov je uvedená v Obr. 46 a Obr. 47.
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Obr. 46 Intenzita symptómov SNN (v %) u študentov; viac ako 94% trpelo len miernymi
až stredne závažnými symptómami
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Obr. 47 Intenzita príznakov SNN u gravidných žien odstupňovaná na vizuálnej
analógovej škále 0-10 (0 – žiadne nepríjemné pocity, 10 – najintenzívnejšie
predstaviteľné pocity), údaje v %
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5.2.3 Toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity sa
zmiernia alebo vymiznú pohybom, akým je napríklad
chôdza, alebo naťahovanie, a to najmenej po dobu, kým táto
aktivita trvá
Pacienti pociťujú aspoň čiastočnú úľavu od príznakov akýmkoľvek pohybom
(naťahovanie, chodenie) postihnutej časti tela, a to ihneď alebo krátko po tom , ako
pohyb začal.
Ústup ťažkostí môže trvať rôzne dlho, no minimálne po dobu trvania aktivity.
Bohužiaľ, s progresiou ochorenia môže tento spôsob miernenia ťažkostí strácať efekt,
čo v pokročilejších štádiách komplikuje diagnostiku [Schapira 2006].

5.2.4 Toto nutkanie k pohybu, alebo nepríjemné pocity sú
horšie navečer alebo v noci ako cez deň, alebo sa vyskytujú
iba navečer a v noci
SNN má u neliečených pacientov typický cirkadiánny priebeh s najvyššou
intenzitou príznakov medzi polnocou a 4. rannou hodinou, najnižšia je naopak
predpoludním. Objavenie sa symptómov však nesúvisí s rytmom spánku a bdenia či
s denným osvetlením, ale sleduje vnútorný cirkadiánny pacemaker. V najťažších
prípadoch sa však tento modus vytráca a pacienti môžu mať príznaky prakticky celých
24 hodín [Schapira 2006]. Podľa štúdie INSTANT, 10% pacientov malo symptómy pred
18:00, 50% medzi 18:00 a časom, kedy šli do postele [Tison et al. 2005]. Senzácie trvajú
niekoľko minút až hodín, ale môžu pretrvávať s prerušeniami až do rána. Pacienti
preto musia opakovane vstávať a doslova pochodovať do skorých ranných hodín, aby
pocítili aspoň minimálnu úľavu (tzv. nightwalkers) [Ekbom a Ulfberg 2009]. Začiatok
symptómov SNN počas dňa je uvedený v Obr. 48.
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Obr. 48 Doba najvyššieho výskytu symptómov SNN počas dňa u tehotných žien

5.2.5 Podporné kritériá
5.2.5.1 Pozitívna prvostupňová rodinná anamnéza
Pri nejasných prípadoch je výskyt SNN prvostupňových príbuzných podporným
kritériom pre diagnostiku SNN.

5.2.5.2 Responzivita na dopaminergnú liečbu
Dobrý efekt dopaminergnej liečby ďalej podporuje diagnózu SNN (podporuje
podiel dopaminergnej dysfunkcie v patomechanizme ochorenia).

5.2.5.3 Periodické pohyby dolných končatín
Periodické pohyby končatín (Periodic Limbs Movement - PLM) sa vyskytujú
u 80-85% pacientov so SNN. Sú bežné aj u osôb bez SNN - so stúpajúcim vekom,
u pacientov liečených niektorými antidepresívami, u narkolepsie, pri poruchách
správania v REM-spánku (REM-sleep behaviour disorders – RBD). Elektrofyziologicky
(Obr. 49) sú definované ako pohyby končatín, ktoré trvajú viac ako 0,5 sekundy
s amplitúdou minimálne 25% kalibračnej amplitúdy, ktoré sa opakujú každých 4-90s
a vyskytujú sa v sériách aspoň po štyroch po sebe nasledujúcich pohybov [Ferri et al.
2009]. Tieto pohyby pozostávajú z opakujúcich sa, mimovoľných stereotypných
dorziflexií palca a chodidla, niekedy i flexie v kolennom a bedrovom kĺbe. Časť takýchto
pohybov je spojená s prebudením zo spánku a PLM sú tiež asociované so vzostupom
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autonómnej aktivity - nasleduje elevácia systolického i diastolického tlaku krvi
[Pennestri et al. 2007, Sforza et al. 2005]. Tieto PLM v spánku (Periodic Limb
Movements of Sleep – PLMS) sa vyskytujú prevažne v spánkovom štádiu I a II,
s prehlbovaním sa spánku (a s poklesom svalového tonusu) ich intenzita aj frekvencia
klesá [Ondo 2009].

Obr. 49 Polysomnograficky zachytené PLM [podľa Knoblauch et al. 2002]

5.2.6. Pridružené kritériá
5.2.6.1 Prirodzený klinický priebeh
U väčšiny prípadov primárneho SNN je priebeh chronicky progredujúci. Rýchlosť
progresie závisí od fenotypu SNN (skorý resp. neskorý nástup, veľkosť genetickej
záťaže závislej pravdepodobne na počte postihnutých prvostupňových príbuzných),
ako aj na pridružených komorbiditách, ktoré by mohli symptómy zhoršovať. Podľa
jednej longitudinálnej štúdie, počas 3 rokoch sledovania viac ako 60% pacientov
nemalo signifikantné zhoršenie symptómov (to znamená o viac ako 5 bodov na
oficiálnej škále závažnosti symptómov SNN – International Restless Legs Severity
Scale, IRLS) [Fuhs et al. 2014].

5.2.6.2 Porucha spánku
Pacienti so závažnejším SNN trpia takmer dennými príznakmi, ktorých maximum
sa vyskytuje vo večerných a nočných hodinách, čo pochopiteľne koliduje so spánkom.
Senzorické príznaky, ktoré nútia pacientov pohybovať nohami, vedú k poruche
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zaspávania.

PLMS

zas

vedú

k častejšiemu

prebúdzaniu

počas

noci

a k neplnohodnotnému spánku (Tab. 13). Poruchy spánku vedú k následnej dennej
únave, viac ako 1/3 pacientov udáva nadmernú dennú spavosť [Kallweit et al. 2009].
Tab. 13 Vplyv symptómov SNN na jednotlivé štádia spánku
nonREM I štádium

prechodný stav - ľahký

výskyt príznakov SNN

spánok, pomalé pohyby očí, spolu s PLM vedú

nonREM II štádium

spomalenie mozgovej

v štádiách ľahšie spánku

aktivity

k problémom so

svalová relaxácia, pokles

zaspávaním a častejšiemu

telesnej teploty, pulzu

prebúdzaniu

nonREM III a IV štádium

hlboký spánok, regenerácia

REM spánok

zvýšená mozgová aktivita,
sny, zvýšenie frekvencie

(REM – Rapid Eye

srdca aj dýchania, svalová

Movements)

atónia

5.2.6.3 Fyzikálne a rutinné laboratórne vyšetrenie je normálne
Pri primárnom SNN je zvyčajne objektívny neurologický nález v norme. Rovnako
laboratórne a pomocné (elektrofyziologické, zobrazovacie) vyšetrenia bývajú vo
fyziologických medziach a využívajú sa hlavne na odhalenie rôznych foriem
sekundárneho SNN.

5.3 KONZEKVENCIE
Zhoršená kvalita spánku, nadmerná denná spavosť a únava má za následok:
•

poruchy koncentrácie, sústredenia;

•

zníženú pracovnú výkonnosť;

•

zvýšené riziko dopravných nehôd [Smolensky et al. 2011];

•

nervozita, podráždenosť na podklade SNN sa môže odraziť aj na
intímnom a partnerskom/manželskom živote;
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•

neschopnosť zaspať kvôli symptómom často vedie k nadmernému
nočnému jedeniu a/alebo fajčeniu cigariet [Provini et al. 2008, Provini et
al. 2009].

Zaujímavý príklad vplyvu SNN na zdravie postihnutých je prípad 73-ročnej ženy
s nekontrolovaným SNN, ktorá strávila väčšiu časť noci chodením, viackrát spadla,
pričom si zlomila obe predlaktia, niekoľko rebier a nos [Kuzniar and Silber 2007].
Ďalší faktor, ktorý prispieva k celkovému vplyvu na kvalitu života, je samotná
chronicita ochorenia, ktorá postupne môže viesť k psychickým i somatickým
ochoreniam [Hening et al. 2007]. Osoby so SNN častejšie trpia:
•

depresiou,

•

generalizovanou úzkostnou poruchou [Saletu-Zyhlarz et al. 2002].

Zvýšená aktivita sympatikového nervového systému pri SNN vedie k zvýšeniu
kardiovaskulárneho rizika u pacientov [Schulte et al. 2010, Schilling et al. 2010,
Winkelman et al. 2006], rovnako aj zvyšuje riziko cerebrovaskulárnych ochorení
[Ferini-Strambi et al. 2014]. Eventuálna prítomnosť nadmernej večernej konzumácie
jedla a nikotínu toto riziko ešte zvyšuje.
Osoby postihnuté SNN sú častými konzumentmi zdravotnej starostlivosti, čo má
i výrazný socioekonomický vplyv [Valkovič et al. 2009].
SNN má okrem priameho efektu na kvalitu spánku a následnú dennú únavu aj
nepriamy účinok – za účelom vyvarovania sa nepríjemným pocitom sa takto pacienti
vyhýbajú

aktivitám

vyžadujúcim

fyzický

pokoj,

či

už

dobrovoľných

alebo

nedobrovoľných (návštevy kultúrnych podujatí, dlhšie pracovné rokovania, cesta
dopravným prostriedkom a podobne). Toto ešte viac prispieva k negatívnemu vplyvu
SNN na celkovú kvalitu života pacientov (Obr. 50).
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Obr. 50 SNN výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov
Čo sa týka vysokoškolských študentov, našej vzorke SNN+ respondentov viac ako
94% udávalo len mierne až stredne závažné symptómy. Takmer polovica pociťovala
symptómy jedenkrát mesačne alebo dokonca menej. Sumárne sa dá povedať, že
symptómy u týchto mladých dospelých nie sú závažné – podľa definície IRLSSG bola
v našej vzorke prevalencia klinicky signifikantného SNN 0,7%.
Symptómy SNN nemali u takmer 2/3 žiadny negatívny vplyv na kvalitu života,
veľmi pravdepodobne na základe ich nízkej intenzity a frekvencie. Žiaden
z respondentov nebol na SNN liečený, nevyhľadal pre tento problém lekára. Syndróm
nepokojných nôh u jedincov z našej subpopulácie neviedol k nadmernej konzumácii
zdravotníckej starostlivosti vyjadrenej v počte návštev lekára, resp. v množstve
užívaných liekov (údaje neuvádzame).
Hoci je SNN u mladých dospelých relatívne častý, sprevádzajú ho len mierne
symptómy s nižšou frekvenciou výskytu, výrazne nezasahujú do kvality života týchto
jedincov a nepodieľa sa na socioekonomickej záťaži.
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U tehotných žien, presne 50% respondentiek so SNN malo poruchu spánku
spojenú práve so symptómami SNN. Porucha spánku závisela len od intenzity
a frekvencie symptómov.
Časť SNN+ respondentiek vyplnilo aj hodnotiacu stupnicu International Restless
Legs Scale (IRLS). Celkové skóre závažnosti symptómov za posledný týždeň bolo
priemerne 9,61±8,84 (z maximálneho možného skóre 40), jednotlivé katogórie sú
uvedené v Obr. 51.
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Obr. 51 Priemerné skóre jednotlivých kategórii IRLS (95% konfidenčný interval)
Celkové IRLS skóre korelovalo negatívne s hladinou hemoglobínu (rs = -0,323;
p = 0,0098); Obr. 52.
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Obr. 52 Negatívna závislosť celkového IRLS skóre od hladiny hemoglobínu
Denná únava a negatívny vplyv na bežné denné aktivity (ADL) záviseli len od
poruchy spánku (Obr. 53).
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Obr. 53 Závislosť únavy (rs =0,851, p < 0,001) a vplyvu na denné aktivity (rs =0,709;
p < 0,001) od poruchy spánku
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6 DIAGNOSTIKA
V jednej nemeckej štúdii bola celková prevalencia už diagnostikovaného SNN len
2,3%, pomer medzi diagnostikovanými a nediagnostikovanými prípadmi bol 1:3. Vo
Francúzsku malo diagnózu SNN 5,3% pacientov, napriek faktu, že 53% z nich
konzultovalo svoje symptómy s lekárom. Syndróm nepokojných nôh patrí medzi
výrazne poddiagnostikované ochorenia.
Problém s diagnostikou spočíva už v samotnom charaktere ochorenia. Všeobecne
sa SNN neprejavuje ako bežné senzorimotorické ochorenie, skôr sa pacienti sťažujú na
poruchy spánku, difúzne bolesti či nešpecifikovane zvýšenú nepríjemnú motorickú
aktivitu. Často bizarne popisované a ťažko predstaviteľné symptómy sa dajú niekedy
ťažko pripísať „vážnemu ochoreniu“. Už lekár prvého kontaktu musí mať znalosť
o tomto bežnom ochorení, aby sa pacienti vyhli vyšetreniam odborníkmi z iných
odborov (Obr. 54).

Obr. 54 Úloha všeobecného lekára (vľavo) v diagnostike SNN
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6.1 STANOVENIE DIAGNÓZY
Syndróm nepokojných nôh je jedným z ochorení, ktoré môže byť, respektíve by
malo byť stanovené na základe anamnézy [Berger and Kurth 2007]. V roku 2003 boli
revidované 4 diagnostické (tzv. esenciálne) kritéria, ktoré sú nevyhnutné pre
diagnostiku, a v roku 2012 k nim bolo pridané ďalšie (Tab. 14).
Tab. 14 Oficiálne diagnostické kritéria podľa IRLSSG 2012
Esenciálne
1. nutkanie pohybovať nohami, ktoré sa zvyčajne spája s nepohodlnými
a nepríjemnými pocitmi v nohách
2. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity začínajú alebo sa zhoršujú počas
oddychu, alebo počas nečinnosti, napríklad pri sedení alebo ležaní
3. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity sa zmiernia alebo vymiznú
pohybom, akým je napríklad chôdza, alebo naťahovanie, a to najmenej po dobu,
kým táto aktivita trvá
4. toto nutkanie k pohybu, alebo nepríjemné pocity sú horšie navečer alebo v noci
ako cez deň, alebo sa vyskytujú iba navečer a v noci
5. výskyt vyššie uvedených príznakov nie je vysvetliteľný primárne na iný
zdravotný alebo behaviorálne stavu (napr. myalgia, venózna kongescia, opuchy
nôh, artritída, kŕče v dolných končatinách, pozičný diskomfort, habituálne
„poklepkávanie“ nohami)
Podporné
1. pozitívna prvostupňová rodinná anamnéza
2. responzivita na dopaminergnú liečbu
3. periodické pohyby dolných končatín
Pridružené
1. prirodzený klinický priebeh
2. porucha spánku
3. fyzikálne a rutinné laboratórne vyšetrenie je normálne
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Každý, kto spĺňa všetky podmienky, môže byť hodnotený ako pacient so SNN.
Pacienti s „napodobeninami“ SNN (tzv. „RLS mimics“ v anglosaskej literatúre) môžu
spĺňať všetky kritéria, no v skutočnosti SNN nemajú [Trenkwalder a Paulus 2010,
Hening et al. 2009, Benes et al. 2009]. Hoci esenciálne kritéria môžu byť ľahko
potvrdené anamnézou či jednoduchým dotazníkom, diagnostická istota by mala byť
podložená podpornými kritériami, či objektívnym testom (objektivizácia PLM).
Anamnézou môžeme ďalej odhaliť cenné informácie, ako je frekvencia
a závažnosť symptómov, predchádzajúca či aktuálna liečba, rodinná anamnéza,
nadmerný príjem alkoholu, kofeínu či nikotínu a podobne [Bayard et al. 2008]. Už len
samotný rozhovor s pacientom nás môže doviesť k diagnóze. Jeden pacient bol 20
rokov sledovaný a neúspešne liečený psychiatrom pre ťažkú insomniu, po návšteve
spánkového centra bola ihneď bez nutnosti iných vyšetrení diagnóza zmenená na SNN
a liečba DA agonistom mala výborný efekt [Arnulf et al. 2004].
V rámci skríningu SNN sa dokonca niektorí autori pokúšali použiť
„zjednodušený“ jedno-otázkový dotazník, no žiadny dotazník len s 1 otázkou nemôže
byť dostatočne prehľadný a ľahko zrozumiteľný, aby našiel širšie využitie. Momentálne
je dostupných viacero hodnotiacich škál, podľa ktorých sa posudzuje závažnosť a čas
výskytu symptómov, kvalita života, fenomén augmentácie (zhoršenie symptómov pri
dopaminergnej liečbe) a podobne [Trenkwalder a Paulus 2010].
Diagnostika SNN a PLM u detí je veľkou výzvou, nakoľko deti nie sú celkom
schopné presne popísať typické symptómy. Nedávno boli publikované upravené
kritéria SNN u detí (Tab. 15) [Simakajornboon et al. 2009]. Niekedy sú veľmi
nápomocné obrázky detí, na ktorých sú zobrazené pocity v nohách, ktoré by inak deti
nevedeli opísať (Obr. 55).
U 11-ročného chlapca sa objavili problémy v škole, poruchy koncentrácie,
neposednosť. Rodinný lekár stav uzavrel ako ADHD, do liečby boli nasadené
stimulanciá, no bez efektu. Neskôr bol odoslaný k psychiatrovi, ktorý na základe
podrobnej anamnézy suponoval SNN. Stimulanciá boli nahradené dopaminergným
preparátom, čo viedlo k vymiznutiu symptómov [Goll a Shapiro 2006].
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Tab. 15 Modifikované kritéria na diagnostiku SNN u detí
Esenciálne kritéria
1. nutkanie pohybovať nohami, ktoré sa zvyčajne spája s nepohodlnými
a nepríjemnými pocitmi v nohách
2. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity začínajú alebo sa zhoršujú
počas oddychu, alebo počas nečinnosti, napríklad pri sedení alebo ležaní
3. toto nutkanie k pohybu alebo nepríjemné pocity sa zmiernia alebo vymiznú
pohybom, akým je napríklad chôdza, alebo naťahovanie, a to najmenej po dobu,
kým táto aktivita trvá
4. toto nutkanie k pohybu, alebo nepríjemné pocity sú horšie navečer alebo v noci
ako cez deň, alebo sa vyskytujú iba navečer a v noci
Podporné
1. pozitívna prvostupňová rodinná anamnéza
2. porucha spánku
3. periodické pohyby dolných končatín
1. Definitívny SNN
A. dieťa spĺňa 4 esenciálne kritéria a
B. dieťa vlastnými slovami popisuje diskomfort v dolných končatinách
alebo
A. dieťa spĺňa 4 esenciálne kritéria a
B. spĺňa 2 z 3 podporných kritérií
2. Pravdepodobný SNN
A. dieťa spĺňa 4 esenciálne kritéria okrem 4. a
B. má aspoň 1 prvostupňového príbuzného so SNN
alebo
A. u dieťaťa

sú

pozorované

prejavy

diskomfortu

dolných

končatín

s charakteristikami 2., 3. a 4. esenciálneho kritéria, sprevádzané motorickou
aktivitou postihnutých končatín a
B. má aspoň 1 prvostupňového príbuzného so SNN
(posledné uvedené sa dá použiť aj u veľmi malých detí a u detí s kognitívnym
deficitom, ktoré nevedia opísať svoje symptómy)
3. Možný SNN
A. dieťa má periodické pohyby končatín (PLM) a
B. dieťa má postihnutého aspoň 1 prvostupňového príbuzného , ale dieťa nespĺňa
kritéria pre definitívny alebo možný SNN
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Obr. 55 Kresby detí zobrazujúce symptómy SNN – naťahovanie, mravčenie, nutkanie
k behu... (Willis-Ekbom Disease Foundation, 2010)
Rovnako museli byť vypracované upravené diagnostické kritéria pre pacientov
s kognitívnym deficitom, nakoľko je u nich odoberanie anamnézy zvyčajne sťažené.
Tieto sa opierajú o objektívne prejavy nepokoja a zvýšenej aktivity vo večerných
hodinách – sú pozorované prejavy diskomfortu dolných končatín s charakteristikami
2., 3. a 4. esenciálneho kritéria, sprevádzané motorickou aktivitou postihnutých
končatín
Dvojstupňový

prístup

so

samoaplikovateľným

pacientskym

dotazníkom

a následnou dotazníkom asistovanou anamnézou (Obr. 56), vyšetrenou zdravotníkom
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v prípade pozitivity prvej časti bol úspešne použitý v publikovanej práci z nášho
pracoviska [Valkovič et al. 2009].
Na kvantifikáciu závažnosti – intenzity, frekvencie, následkov a celkového vplyvu
na kvalitu života pacientov so SNN bola vypracovaná aj hodnotiaca stupnica
Medzinárodnej skupiny pre syndróm nepokojných nôh (International Restless Legs
Severity Scale - IRLS) (Obr 57).
Okrem toho existuje na hodnotenie závažnosti symptómov aj šesťpoložková škála
- RLS 6-item questionnaire (RLS-6) a dotazník kvality života pri SNN (RLS-quality of
life questionnaire, RLS-QoL) [Allen et al. 2013a].
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Obr. 56 Samoaplikovateľný dotazník určený na skríning a následné presnejšie
dodiagnostikovanie SNN
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Obr. 57 Hodnotiaca stupnica Medzinárodnej skupiny pre syndróm nepokojných nôh
(IRLS)
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Kvantifikácia PLM je v súčasnosti jediným objektívnym meradlom SNN a je často
používaná v klinických štúdiách na hodnotenie terapeutického efektu konkrétneho
preparátu [Michaud et al. 2002]. Polysomnografia (Obr. 58), ktorá je časovo i finančne
náročná, ostáva v bežnej praxi rezervovaná pre farmakorezistentné prípady SNN
u veľmi mladých pacientov, ako i pre suspektné komorbidity (napríklad syndróm
spánkového apnoe) [Hornyak et al. 2002].

Obr. 58 Polysomnografický záznam (hore) a schéma zapojenia jednotlivých zvodov
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V poslednej dobe je stále viac používaná lacnejšia a dostupnejšia aktigrafia
(Obr. 59). Pomocou malého zariadenia sa v domácich podmienkach niekoľko nocí po
sebe dá monitorovať aktivita svalov dolných končatín. Výsledky sú porovnateľné
s polysomnografiou [Sadeh 2011].

Obr. 59 Aktigrafický záznam a zobrazenie napojenia prístroja na nohe
V bdelom stave sa periodické pohyby monitorujú pomocou povrchových
elektromyografických elektród počas provokačného imobilizačného testu (multiple
suggested immobilization test, m-SIT; Obr. 60) [Yang et al. 2014].
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Obr. 60 EMG záznam počas imobilizačného testu a znázornenie snímaného pacienta
Objektívne neurologické vyšetrenie býva u idiopatického SNN v norme a realizuje
sa väčšinou za účelom odhalenia komorbidít či prípadnej možnej príčiny sekundárneho
SNN. Zobrazovacie metódy môžu byť hodnotné v prípadoch s podozrením na SM či
spinálnu léziu, elektromyografia (EMG) zas pri polyneuropatiách [Trenkwalder
a Paulus 2010]. V prípade podozrenia na sekundárnu príčinu sú namieste laboratórne
vyšetrenia. Odporúča sa vyšetriť kompletný krvný obraz, sérové hladiny urey
a kreatinínu, glukózu nalačno, feritín, TfR, saturáciu železa, magnézium, hladiny
vitamínov skupiny B a TSH [Valkovič 2007]. Touto batériou vyšetrení ľahko potvrdíme
alebo vylúčime najbežnejšie príčiny sekundárneho SNN v našej populácii.
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Neexistuje zatiaľ laboratórny marker, ktorý by verifikoval diagnózu SNN, hoci
nedávno sa podarilo odhaliť 6 kandidátskych proteínov v likvore
•

cystatín C, prostaglandín-D2-syntáza lipokalínového typu, vitamín D
viažuci proteín a β-hemoglobín boli zvýšené,

•

apolipoproteín A1 a α-1 kyslý glycoprotein boli znížené [Patton et al.
2013]

6.2 DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
Jestvuje množstvo ochorení či stavov, ktorých motorické alebo senzitívne
príznaky môžu napodobňovať SNN (Tab. 16). Preto je nevyhnutné precízne odobrať
anamnézu (a bezpodmienečne splniť všetky esenciálne diagnostické kritéria), no
niekedy je potrebné doplniť objektívne a pomocné vyšetrenia.
Tab. 16 Ochorenia, na ktoré treba myslieť pri diferenciálnej diagnostike SNN [Ondo 2009]
Ochorenie

Podobnosti

Rozdiely

parestézie a dysestézie,
Polyneuropatia

dokonca môžu byť

nelepšia sa
pohybom

intenzívnejšie večer

Pomocné
vyšetrenie
neurologické
a EMG
vyšetrenie

bez cirkadiánnej
fluktuácie

chronická vénová
Cievne ochorenia

choroba dolných končatín
môže mať maximálne
bolesti v pokoji

ischemická

sonografia ciev

choroba dolných

dolných

končatín spôsobuje

končatín

bolesti, ktoré sa
aktivitou zhoršujú
nie sú spojené
s motorickým

Nočné kŕče

nepokojom
a nelepšia sa
pohybom
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zväčša bez

Akatízia

ide o liekmi indukovaný
vnútorný nepokoj celého
tela

nepríjemných
senzácií, bez
cirkadiánnej
fluktuácie
symptómov

Pozičný
diskomfort
vyskytuje sa, ak sú
končatiny dlhšiu
dobu v jednej
polohe,

Myoklonus

po zmene polohy
dochádza k okamžitému

pri SNN je nutné

a kompletnému

v pohybovaní

odozneniu nepríjemných

pokračovať

senzácií
rýchle zášklby svalov

nie sú sprevádzané

ktoré, môžu byť

senzitívnymi

zamenené za PLM

príznakmi

EMG, PSG

účelné pohyby
Poruchy

končatín v REM

správania v REM-

spánku (spojené

spánku (RBD)

často so živými
snami)
väčšinou postihuje
intermitentné migrujúce

Fybromyalgia

bolesti aj v DKK

celé telo, bez
cirkadiánnej
fluktuácie, bez

často poruchy spánku

zlepšenia pri
pohybe

Hypnagogické
zášklby
fyziologické, pri
zaspávaní
Prebúdzanie sa

prejavuje sa o.i.

charakteristické

so zmätenosťou

aj motorickým

bezcieľnym
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PSG

vyskytuje sa

nepokojom

chodením

v nonREM-spánku
horší v sede ako

pocit nepokoja, ktorý
Akatízia spojená
s hypotenziou

môže byť lokalizovaný aj
v nohách,

v ľahu,
vyskytuje sa u
pacientov s

môže byť zlepšený

ortostatickou

pohybom

hypotenziou
vôľové - hlavne pri
nervozite, nude,

Vôľové pohyby
nôh,
poklepávanie
nohami,...

bez cirkadiánnej
pomerne stereotypné

fluktuácie, porúch

pohyby DKK

spánku,
nepríjemných
pocitov, bez efektu
na DA liečbu

„Syndróm
bolestivých nôh

skôr krútivého

a hýbajúcich sa

prejavuje sa bolesťami

charakteru, bez

prstov na

v nohách a mimovoľnými

cirkadiánneho

nohách“ (painful

(a vôľovo ťažko

vzorca a pozitívnej

legs, moving toes)

napodobiteľnými)

odpovede na

– veľmi zriedkavé

pohybmi prstov

dopaminergnú

ochorenie

liečbu

neznámej genézy
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7 TERAPIA
Nie každý pacient s diagnostikovaným SNN vyžaduje okamžite farmakoterapiu.
Pred jej začatím je nutná stratifikácia pacientov podľa závažnosti a frekvencie
symptómov:
1)

Pacienti s intermitentnými symptómami,

2)

Pacienti s dennými príznakmi,

3)

Pacienti so symptómami refraktérnymi na bežnú terapiu.
V prvom rade je potrebné odlíšiť sekundárne formy SNN a tie liečiť. Hoci

sekundárny SNN odoznie spolu s korekciou stavu, ktorý ho vyvolal, nie sú zatiaľ žiadne
štúdie, ktoré by dlhodobo sledovali týchto pacientov ohľadom prípadného relapsu
[Allen et al. 2003b].

7.1 NEFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA
Intermitentné príznaky miernej intenzity sa dajú väčšinou kurírovať režimovými
opatreniami (Tab. 17).
„Evidence-based“ dôkazy pre nefarmakologické postupy v liečbe SNN však
chýbajú [Šonka a Kemlink 2004, Trenkwalder a Paulus 2010].
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Tab. 17 Nefarmakologické postupy
alkoholu
Vyhýbanie sa nadmernej
večernej konzumácii látok,
ktoré zvyšujú aktivitu
sympatikového nervového
systému

nikotínu

kofeínu

antidepresíva

Zmena liekov, ktoré zhoršujú
symptómy SNN

antypsychotiká

antiemetiká

pravidelný čas spánku a prebúdzania,

Spánková hygiena

vyhradenie postele iba na spánok a intímne činnosti

vyhýbanie sa rušivým činnostiam tesne pre spánkom

krátka prechádzka

Režimové opatrenia

masáž nôh

horúci kúpeľ (studená sprcha) pred spaním
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Významný vplyv na intenzitu má aj miera uvedomenia. Odreagovanie sa ručnými
prácami, hraním počítačových hier či inou pozornosť vyžadujúcou aktivitou zmierňuje
príznaky.
Ako už bolo spomenuté, obezita by mohla byť jedným z rizikových faktorov.
Preto pravidelná fyzická aktivita a stráženie si telesnej hmotnosti by mohlo prispieť
k zmierneniu symptómov [Valkovič 2007].
Ak sa týmito postupmi nepodarí odstrániť nepríjemné príznaky, treba začať
s farmakologickou

liečbou

–

samozrejme

v kombinácii

s nefarmakologickými

metódami.

7.2 FARMAKOTERAPIA
Na základe predchádzajúcich prác sa odhaduje, že 2-3% populácie majú SNN
takej intenzity, že si zaslúžia liečbu na dennej báze [Trenkwalder et al. 2009].

7.2.1 Dopamínergická terapia
7.2.1.1 Levodopa
•

je látka s krátkym účinkom, a preto sa zdá byť vhodnou látkou na liečbu
intermitentných príznakov;

•

dá sa tiež podať „podľa potreby“, preventívne, napríklad pred návštevou
kultúrneho podujatia, pred dlhšou cestou lietadlom a podobne;

•

medzi

nežiaduce

účinky

patrí

nevoľnosť,

vracanie,

ortostaická

hypotenzia, bolesť hlavy, rozvoj augmentácie.

7.2.1.2 Agonisty dopamínergických receptorov (tzv. DA agonisty)
•

v porovnaní s levodopou sú účinnejšie a s menším rizikom rozvoja
nežiaducich účinkov, rovnako vykazujú aj nižší výskyt augmentácie;

•

ergotové (námeľové) deriváty ako kabergolín, pergolid sa t.č. v liečbe
SNN nepoužívajú pre riziko nežiaducich účinkov, akými sú napr.
retroperitoneálna a kardiálna valvulárna fibróza;
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•

sú považované za účinné na základe „evidence based medicine; EBM“
dôkazov triedy A, pričom nie je dôvod uprednostňovať jeden preparát
pred druhým [Trenkwalder a Paulus 2010];

•

ropinirol sa užíva v 1 večernej dávke s potvrdenou dlhodobou
účinnosťou [Montplaisir et al. 2006a];

•

pramipexol sa zdá byť ešte účinnejší, dokonca po užití prvej dávky,
s rovnako dobrým efektom z dlhodobého hľadiska [Ferini-Strambi et al.
2008];

•

rotigotín v transdermálnej náplasti s aplikáciou jedenkrát denne
signifikantne zlepšuje symptómy najmä u pacientov aj s dennými
príznakmi SNN; mierne lokálne nežiaduce účinky stúpajú priamoúmerne
s výškou dávky [Trenkwalder et al. 2008];

•

nežiaduce účinky všetkých DA agonistov zahŕňajú cefaleu, nauzeu, menej
aj dennú spavosť, pri dlhodobom užívaní sa môže objaviť porucha
kontroly impulzov (impulse control disorder; ICD); ak sa ICD objaví, je
potrebné redukovať dávku, zmeniť za DA agonistu s nižším potenciálom
pre rozvoj ICD alebo zmeniť za non-dopaminergný preparát;

•

majú menší potenciál k vyvolaniu augmentácie [Trenkwalder a Paulus
2010], najmenší je pri rotigotíne [Inoue et al. 2013].

7.2.1.3 Augmentácia
Pojmom augmentácia sa označuje stav, keď sa u pacientov so SNN liečených
dopaminergickými liečivami
•

symptómy objavia v skorších denných hodinách,

•

s kratšou latenciou od inaktivity po nástup príznakov,

•

môžu sa šíriť na iné časti tela a

•

všeobecne sú výraznejšie [Garcia-Borreguero et al. 2007].

Stále častejší výskyt augmentácie u pacientov môže byť v dôsledku zvyšujúcich sa
dávok DA terapie pri nedostatočných zásobách železa, a práve hyperdopamínergický
stav môže viesť k tzv. „dopamínovému paradoxu“ (Obr. 61) [Trenkwalder et al. 2008].
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Obr. 61 „Dopamínový paradox“ ako možné vysvetlenie augmentácie pri zvyšovaní
dopaminergnej terapie (adaptované podľa [Paulus a Trenkwalder 2006])
Iná hypotéza predpokladá, že krátkodobé zlepšenie symptómov SNN po
dopaminergnej medikácii je sprostredkované D2 a D3R. Excitačný a inhibičný systém
dopamínových receptorov pravdepodobne reaguje odlišne aj na základe toho, či sú
receptory stimulované kontinuálne či pulzatilne. Paradoxné zhoršenie kontinuálnou
dlhotrvajúcou stimuláciou môže potom viesť k augmentácii cez nerovnováhu
v prospech aktivity D1 a D5R.
Augmentáciu je niekedy ťažké rozpoznať, nakoľko sa objavuje paralelne
s typickým postupným zhoršovaním príznakov v priebehu ochorenia. To môže viesť
k ďalšiemu zvyšovaniu dávky, a teda i k ďalšiemu zvýrazneniu augmentácie. Preto
u každého takéhoto pacienta, ak je dávka DA liečby vyššia ako je odporúčaná, mala by
sa táto postupne znížiť, poprípade pridať liek z inej farmakologickej skupiny
[Trenkwalder a Paulus 2010]. Efekt môže mať aj užitie lieku v skorších hodinách či
rozdelenie do dvoch denných dávok [Earley a Silber 2010]. Agonisty DA receptorov
s postupným uvoľňovaním (pramipexol ER, ropinirol ER, rotigotín v náplasti) je
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výbornou možnosťou ako predchádzať/liečiť augmentáciu. To podporuje hypotézu
o primárnej úlohe farmakokinetika DA preparátu pri rozvoji augmentácie [Maestri
et al. 2014].
Augmentáciu treba odlíšiť od „rebound“ fenoménu, ktorý je čisto prejavom
„wearing off“, kedy dávka postupne prestáva účinkovať. Symptómy sa vtedy vyskytujú
skoro ráno a intenzita je úmerná tej, ktorá by sa u pacienta vyskytla, ak by nebol
liečený (intenzita nie je vyššia ako je to pri augmentácii) [Guilleminault et al. 1993].
Dopamín-dysregulačný syndróm, známy u niektorých liečených parkinsonikov,
charakterizovaný kompulzívnym nadužívaním dopaminergných medikácií, bol
popisovaný aj u niektorých pacientov so SNN, kedy sledované osoby užívali až 4000 mg
levodopy denne. Na rozdiel od parkinsonikov, u týchto pacientov boli zriedkavejšie
pozorované závažné afektívne zmeny a poruchy kontroly impulzov [Salas et al. 2009,
Leu-Semenescu et al. 2009].

7.2.1.4 Pregabalín a gabapentín
Pregabalín a gabapentín sú deriváty γ-aminomaslovej kyseliny (GABA), ktoré sa
viažu na α2δ podjednotky napäťovo-závislých kalciových kanálov, čím znižujú
uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov v nervovom systéme.
•

obidva majú dokázaný efekt v liečbe SNN (pegabalín dôkaz triedy A, gabapentín
dôkaz triedy B), dokonca aj pri dlhodobej terapii [Sommer et al. 2007, GarciaBorreguero et al. 2002];

•

medzi nežiaduce účinky patrí únava, závrativosť, prekolapsové stavy;

•

nevyvolávajú augmentáciu [Allen et al. 2014];

•

pregabalín výrazne zlepšuje subjektívne aj objektívne parametre kvality spánku
(superiórne v porovnaní s placebom aj pramipexolom), vplyv na index PLM bol
porovnateľný s pramipexolom [Garcia-Borreguero et al. 2014];

•

sú veľmi účinné pri sekundárnom SNN spojenom s polyneuropatiou.

7.2.1.5 Opioidy
Opioidy boli využívané na liečbu SNN už v čase Thomasa Willisa v 17. storočí.
Hoci sú dodnes široko používané pri liečbe SNN, neexistujú rozsiahlejšie štúdie
potvrdzujúce ich účinnosť, existuje len EBM úroveň C [Trenkwalder a Paulus 2010].
Oxykodón v priemernej dávke 15,9 mg dokázal redukovať senzorické i motorické
108

symptómy [Walters et al. 1993]. Dlhodobé užívanie preukázalo len minimálne riziko
vzniku závislosti, ale môže sa vyskytnúť zhoršenia príznakov spánkového apnoe
[Walters et al. 2001].
Opioidy môžu byť využívané aj pri dlhodobej liečbe, ak je neúspešná prvolíniová
liečba [Trenkwalder et al. 2013].
Boli popísané prípady závažného SNN refraktérneho na kombinovanú liečbu.
Postupná redukcia všetkých preparátov (vrátane všetkých typov antidepresív) až
na úroveň monoterapie opioidmi, viedlo pri pravidelnej zámene jedného opioidu za iný
k zlepšeniu symptómov [Schulte et al. 2013].

7.2.1.6 Benzodiazepíny
Klonazepam je t. č. považovaný za „off-label“ liečbu hlavne internitentného SNN.
Podľa jednej štúdie síce výrazne zlepšil kvalitu spánku u pacientov so SNN, no nebol
preukázaný efekt na zníženie indexu počtu PLM za hodinu spánku [Saletu et al. 2001].

7.2.1.7 Železo
U každého pacienta s primárnym SNN a hladinou feritínu pod 50 (čo je vo väčšine
laboratórií v referenčných medziach) by mala byť začatá suplementácia železom [Allen
a Earley 2007].
Infúzie vysokých dávok preparátov železa boli spojené s výrazným, no len
prechodným zmiernením symptómov u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním
[Sloand et al. 2004].

7.2.1.8 Iné preparáty
Existujú kazuistiky popisujúce terapeutický efekt:
•

nitroglycerínových transdermálnych náplastí - u niektorých pacientok
s anginou pectoris viedli k zmierneniu až vymiznutiu symptómov SNN [Ulfberg
2012],

•

klonidínu [Wagner et al. 1996],

•

amantadínu [Evidente et al. 2000],

•

vitamínu D [Wali et al. 2014],

•

magnézia [Hornyak et al. 1998],
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no nie sú dostupné relevantné výsledky o ich účinnosti podľa princípov EBM.
Bolo však dokázané, že lokálna aplikácia botulotoxínu úspešná nebola [Nahab et al.
2008], rovnako ako ani hĺbková mozgová stimulácia talamických jadier [Ondo 2006].

7.3 TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS

Obr. 62 Terapeutický algoritmus SNN
Medzinárodná skupiny pre výskum SNN (IRLSSG) nedávno vydala všeobecné
odporúčania pre liečbu SNN na základe revízie dostupných výsledkov doteraz
realizovaných štúdií ohľadom efektu a bezpečnosti liečby SNN [Garcia-Borreguero
et al.. 2013].
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Tab. 18 Oficiálne odporúčania jednotlivých preparátov podľa IRLSSG
Úroveň dôkazu
A

B

C

Preparát
pregabalin

do 1 roka

x

do 6 mesiacov

x

pramipexol
ropinirol
rotigotín
gabapentin

1-5 rokov

x

1 rok

x

rotigotín

5 rokov

x

levodpa

2 roky

x

pramipexol

10 rokov

pramipexol
ropinirol

x

oxykodón

x

Najprv je potrebné vylúčiť ochorenia a látky, ktoré by mohli symptómy SNN
vyvolávať alebo zhoršovať. V anamnéze sa zameriavame na tieto oblasti:
•

prvostupňoví príbuzní so SNN,

•

anamnéza nedostatku železa a/alebo anémie,

•

anamnéza polyneuropatie,

•

možnú graviditu,

•

diabetes mellitus,

•

užívané lieky.

Ak na základe anamnézy a eventuálne aj klinických, laboratórnych a pomocných
vyšetrení vylúčime sekundárny SNN, liečime idiopatický SNN.
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7.3.1 Intermitentné symptómy
Klinicky signifikantný – a teda liečbu vyžadujúci - intermitentný SNN je prítomný,
ak frekvencia symptómov nie je dostatočná na každodennú terapiu. Intermitentné
príznaky sa dajú efektívne liečiť “podľa potreby; on-demand” užívaním
•

levodopy,

•

krátko účinkujúcich DA agonistov,

•

klonazepamu alebo

•

niektorých opioidov (oxykodón+naloxon).

7.3.2 Denné symptómy
Denná liečba je nevyhnutná u pacientov so stredne závažnými až závažnými
symptómami s negatívnym vplyvom na kvalitu života minimálne dvakrát týždenne.
Liekmi prvej voľby sú DA agonisty a α2δ-ligandy pregabalín a gabapentín. Voľba
iniciálnej liečby je individuálna u každého pacienta. Ich účinnosť je v podstate
porovnateľná, o výbere jedného i druhého môžu rozhodnúť pridružené symptómy,
ochorenia, komedikácia a pod. (Obr. 63).

Obr. 63 Výhody a nevýhody jednotlivých prvolíniových preparátoch pri liečbe SNN
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Podávanie liekov by malo zohľadňovať čas nástupu a dĺžku trvania symptómov
a farmakokinetiku

jednotlivých

preparátov

(čas

nástupu

efektu,

preparáty

s okamžitým, resp. s pozvoľným uvoľňovaním a pod.).
Kombinácia DA agonistov a α2δ-ligandov by sa mala zvážiť, ak je neefektívna
monoterapia jedným zo spomenutých preparátov, zatiaľ však nie sú dostupné
relevantné výsledky založené na dôkazoch.
Individuálna odozva na konkrétne liečivo by mala byť hodnotená krátkou
terapeutickou skúškou, efekt liečby je totiž evidentný až po niekoľkých dňoch.
Dávkovanie jednotlivých preparátov je uvedené v Tab. 19.
Tab. 19 Odporúčané dávky liečiv využívaných v liečbe SNN
Preparát
levodopa

ropinirol

pramipexol

rotigotín

gabapentin

pregabalín

oxykodón

tramadol

klonazepam

Dávka
100-200
mg/deň
0,25 - 4
mg/deň
0,088 - 0,7
mg/deň
1-3
mg/deň
300 - 2700
mg/deň
150
mg/deň
5-20
mg/deň
50-400
mg/deň
0,5-2
mg/deň
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Tab. 20 Prehľad a charakteristika jednotlivých liekových skupín používaných pri liečbe
SNN
Levodopa DA s účinkom

α2δ Opioidy Benzodiazepíny

krátkym dlhým
Potenciál k vyvolaniu nasledujúcich nežiaducich účinkov
Augmentácia +++

++

+

0

?

0

Strata efektu +++

++

?

+

+

?

ICD

0

+

0/+

0

0

0

Nadmerná

?

++

+

+++

+

++

0

0

0

+

+

++

0

0

0

++

0

0

+

+

++

+

++

+

spavosť
Zhoršenie
nálady
Hmotnostný
prírastok
Celková
toxicita
Potenciál k zlepšeniu nasledujúcich parametrov
Nočný

0

+

+

++

++

++

+

++

++

++

++

0

?

++

++

++

?

?

+

+

+

++

+++

0

spánok
Symptómy
SNN
Kvalita
života
Redukcia
bolesti
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7.3.3 SNN refraktérny na bežnú liečbu
Refraktérny SNN je taký každodenný SNN, ktorý bol neúspešne liečený
minimálne s dvojkombináciou preparátov (jeden dopaminergný a jeden nondopaminergný) v dostatočnej dávke a dostatočne dlhý čas. Takéto stavy by mali byť
odoslané k špecialistovi na SNN.
Pacient by mal byť odoslaný k špecialistovi, ktorý sa zaoberá so SNN, ak:
•

sú akékoľvek pochybnosti ohľadom diagnózy,

•

pacient nereaguje dostatočne na prvolíniovú terapiu,

•

sú prítomné unilaterálne alebo atypické symptómy,

•

nadmerná denná spavosť je hlavným obťažujúcim symptómom,

•

závažné symptómy u mladých pacientov (menej ako 30 rokov).

7.3.4 Zlyhanie liečby
Na zlyhaní liečby – náhlej strate účinnosti doterajšej liečby – sa môže podieľať:
1. strata účinnosti doterajšej liečby
•

je potrebné zistiť poruchy metabolizmu železa – hladiny sFe, feritínu,
TfR, suplementácia orálnymi preparátmi ak indikované;

•

zistiť od pacienta eventuálne zmeny v životnom štýle, nové lieky, ktoré
by mohli zhoršiť symptómy SNN, najprv nevyhnutné tieto faktory
odhaliť a odstrániť, až potom zmeniť farmakoterapiu;

•

všetky preparáty majú dokázanú postupnú stratu účinnosti, najprv treba
mierne zvýšiť dávku 1 preparáty za monitorovania eventuálnych
nežiaducich účinkov (o.i. aj rozvoja augmentácie pri dopaminergných
preparátoch), neskôr možno pridať preparát alebo vymeniť za iný,
účinnejší;

2. augmentácia (viď vyššie).

7.3.5 Ukončenie liečby
Zatiaľ neexistujú relevantné dáta ohľadom eventuálneho ukončenia liečby SNN,
u primárneho SNN môže byť terapia doživotná. Napriek uvedenému, liečba by mala
byť ukončená:
•

na pacientovu vlastnú žiadosť;
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•

po kauzálnej intervencii (transplantácia obličky, ukončenie liečby
preparátmi, ktoré symptómy zhoršujú, úprava sideropénia a podobne);

•

pravidelne, napr. každý rok na pár dní, za účelom odhalenie eventuálnej
fluktuácie v závažnosti symptómov (odporúča sa u pacientov s ľahšími
symptómami).

7.4 ŠPECIÁLNE PRÍSTUPY
7.4.1 Liečba pri renálnej insuficiencii
Bohužiaľ je len minimálne množstvo údajov o liečbe SNN u dialyzovaných
pacientov, dôsledkom čoho sú liečebné odporúčania odvodené zvyčajne zo štúdií na
bežných populáciách [Molnar et al. 2006].
Korekcia anémie erytropoetínom znížila PLM index a zlepšila kvalitu spánku
u 10 dialyzovaných pacientov v štúdii SLEEPO [Benz et al. 1999].
V dvojito-zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii 25 pacientov, parenterálna
liečba dextranom železa signifikantne zmiernila symptómy SNN [Sloand et al. 2004].
Levodopa rovnako ako vo všeobecnej populácii je určená skôr na liečbu
intermitentných príznakov, napríklad i počas hemodialýzy, kedy imobilizácia môže
zhoršovať symptómy. Nie je nutná redukcia dennej dávky .
Dopamínové agonisty sú liekom prvej voľby, väčšinou nie je potrebné redukovať
dávku. No nakoľko chýbajú relevantné štúdie o používaní DA agonistov
udialyzovaných pacientov, treba dávku zvyšovať opatrne [Molnar et al. 2006]. Účinnosť
pramipexolu bez prítomnosti výraznejších NÚ bola potvrdená [Miranda et al. 2004].
Zo skupiny antiepileptík bol skúmaný efekt gabapentínu, pri redukovanej dávke
viedol k zlepšeniu symptómov u pacientov so SNN [Thorp et al. 2001].
Nie sú dostupné údaje o účinnosti opioidov u HD pacientov so SNN, pre možné
riziko kumulácie metabolitov však nie je odporúčané pravidelné podávanie silnejších
preparátov [Molnar et al. 2006].

7.4.2 Liečba u geriatrických pacientov
U geriatrických pacientov je potrebné brať do úvahy:
•

zhoršenie renálnych funkcií – niekedy je nutná redukcia dávok (viď vyššie),
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•

polypragmáziu s častejšími liekovými interakciami,

•

častejšie neuropsychiatrické nežiaduce účinky dopamínových agonistov.

7.4.3 Liečba u detí
Nateraz existujú len limitované skúsenosti s dopamínergickou terapiou u detí so
SNN. Objavujú sa informácie o účinnosti levodopy, ako i DA agonistov [Simakajornboon
et al. 2009]. V prvom rade treba suplementovať železo, ak je to indikované.

7.4.4 Terapia SNN v gravidite
Liečebné možnosti sú v tehotenstve limitované. Hoci dopamínergické preparáty
boli schválené ako lieky prvej línie pri denných príznakoch SNN, existuje len málo
informácií o ich teratogénnom potenciáli. V jednom prospektívnom výskume sa na
základe analýzy jednotlivých prípadov závažného SNN u gravidných žien liečených
týmito látkami neodhalilo vyššie riziko pre väčšie malformácie alebo iné nežiaduce
účinky [Dostal et al. 2012]. Preto sa v opodstatnených prípadoch môže siahnuť po
levovope alebo pramipexole, hoci momentálne nie sú indikované u tehotných žien.
Nakoľko SNN spojený s graviditou je zvyčajne tranzientný, miernej intenzity, so
zhoršením v treťom trimestri a väčšinou benígnej povahy, treba vždy nutnosť
medikamentóznej liečby zodpovedne zvážiť [Manconi et al. 2004a]. V prvom rade treba
vylúčiť deficit železa a vitamínov skupiny B a dosiahnuť suficientnú suplementáciu.
Rovnako bol popisovaný dobrý efekt intravenózne podávaného magnézia [Bartell
a Zallek 2006]. No ak je i napriek všetkému nevyhnutná medikamentózna liečba
ťažkých symptómov, medzi lieky s väčšou bezpečnosťou patria antikonvulzíva
(gabapentin) alebo niektoré benzodiazepíny (napríklad klonazepam) v najnižších
účinných dávkach.

7.4.5 Pacienti s Parkinsonovou chorobou
Na základe hypotézy, že skôr Parkinsonova choroba (PCh) je predispozíciou
k rozvoju SNN ako naopak [Calzetti et al. 2014], a že rôzne dopamínergické preparáty
majú rôzny potenciál k stimulácií buď excitačných alebo inhibičných DA receptorov,
u pacientov so SNN by v čase najvyššieho výskytu symptómov SNN mala byť čo najviac
redukovaná liečba levodopou, s maximálnou večernou dávkou dlho-účinkujúcich DA
agonistov.
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