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Özet
Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS) 

sık görülen bir hastalık olup toplumun 
yaklaşık %10’unu etkilemektedir. Hasta-
ların yaklaşık üçte birinde medikal tedavi 
gerektirecek semptomlar bulunmaktadır. 
Hastalar semptomlarını, genellikle dinlen-
me ya da yatma-oturma gibi hareketsizlik 
durumlarında oluşan veya kötüleşen ba-
caklarda hareket ettirme dürtüsü, rahatsız 
duyumlar ve ağrı olarak ifade eder. Bunun 
sonucunda birçok hastada uyku bozuk-
luğu sonucunda anksiyete ve depresyon 
meydana gelmekte ve günlük yaşam kali-
tesi olumsuz etkilenmektedir. HBS primer 
olabileceği gibi demir eksikliği ve beyin-
de lokal dopamin disfonksiyonuna sebep 
olabilecek sekonder durumlar sonucu da 
oluşabilir. Primer HBS’nin ailesel kom -
ponenti olmakla birlikte altta yatan meka-
nizması halen tam olarak bilinmemektedir. 
Hamilelik, böbrek yetmezliği, anemi gibi 
demir eksikliği ile ilişkili durumların %25-
30’unda sekonder HBS gelişebilir. HBS, 

Summary
Restless Legs Syndrome (RLS) is a 

common illness that a�ects approxima-
tely 10 percent of population. Of those af-
fected with this condition, approximately 
one third have symptoms severe enough 
to require medical therapy. Patients exp-
ress their symptoms as usually occurring 
during rest or inactivity such as lying-
sitting or worsening urge to move the legs, 
uncomfortable sensations, and the pain. 
Restless Legs Syndrome causes sleep dis-
turbances, is associated with anxiety and 
depression, and has a negative e�ect on 
quality of life. Restless Legs Syndrome 
may be a primary condition, or it may be 
secondary to any reason that causes local 
dopamine dysfunction. Although primary 
RLS has a familial component, the underl-
ying mechanism is still not fully understo-

renal failure, pregnancy, or the use of cer-
tain medications for 25-30% of these situ-
ations. The diagnosis is clinical. With a fo-
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tanısı klinikle konulan bir hastalıktır. İyi 
bir anamnez ve fizik muayene ile basit 
laboratuar tetkikleri ile ayırıcı tanı yapıla-
bilir veya HBS’nin altında yatan nedenler 
ortaya çıkarılabilir. Prevalansının sıklığı 
ve tanı kolaylığı açısından aile hekimliği 
disiplini için önemli bir hastalıktır. HBS 
tedavisindeki amaç; semptomlarda iyileş-
me sağlamak ve sonucunda hastaların ya-
şam kalitesini arttırmaktır. Yaşam tarzı de-
ğişikliklerinin HBS semptomları üzerine 
etkileri hakkında çok az bilgi vardır. Far-
makolojik tedavisinde demir preparatları, 
dopaminerjik ajanlar (örn.levodopa), do-
pamin agonistleri, antikonvülzanlar, opi-
oidler ve benzodiazepinler yer almaktadır. 
Buna ilaveten uyku hijyeni, alkol, kafein 
ve nikotinden sakınma da semptomlarda 
iyileşme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Huzursuz Bacak-
lar Sendromu, uyku bozuklukları, dopamin

cused history and physical examination, as 
well as with simple laboratory techniques, 
it is possible to make differential diagnosis 
or to reveal underlying causes of RLS. Be-
cause of its high prevalence and diagnostic 
facility, it is important for the discipline of 
family medicine. Goals in the treatment of 
RLS are to improve symptoms, and as a re-
sult of improvement to increase the quality 
of life for patients. Currently, there is little 
information regarding the effects of lifest-
yle changes on the symptoms of restless 
legs syndrome. Pharmacological treatment 
includes iron preparations, dopaminergic 
agents (levodopa), dopamine agonists, 
anticonvulsants, opioids and benzodiaze-
pines. In addition, sleep hygiene, alcohol, 
caffeine and nicotine on avoidance provi-
de improvement in symptoms.

Key Words: Restless legs syndrome, 
sleep deprivation, dopamine
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Giriş
Ekbom Sendromu olarak da bilinen huzursuz ba-

cak sendromu (HBS) uyku ya da istirahat esnasında 
hissedilen, bacaklarda (nadiren kollarda) hoş olma-
yan duyumlar, paresteziler ve karşı konulamaz bir 
hareket ettirme dürtüsü ile karakterize nörolojik bir 
hadisedir.1,2 Semptomlar, özellikle akşam veya gece 
istirahat halindeyken ortaya çıkmakta, hareket etmek-
le tipik olarak azalmakta veya geçmektedir. Parestezi-
ler bazen uyku bozukluğuna sebep olacak şiddette gö-
rülebilirler. Fizik muayene, sekonder forma spesifik 
olabilecek bulgular dışında sıklıkla normaldir. Olgu-
ların %50’den fazlasında aile öyküsü bulunmakta ve 
konuyla ilgili moleküler genetik araştırmalar devam 
etmektedir. HBS semptomlarının, merkezi sinir siste-
mindeki lokal demir eksikliği veya dopamin disfonk-
siyonu sonucu oluştuğu çeşitli yayınlarda bildirilmiş-
tir. Batı ülkelerinde yapılan populasyon çalışmaların-
da HBS semptomlarının toplumdaki sıklığının %3-10 
arasında olduğu belirtilmiştir. Asya ülkelerinde ise 
bu rakam %1.8’lere düşmektedir.2 Ülkemizde HBS 
semptomlarının sıklığına dair bildirilmiş çalışma bu-
lunmamaktadır.

Bu derlemedeki amaç, HBS’nin klinik özellikle-
rini, tanı kriterlerini, patofizyolojisini tanımlamak ve 
medikal tedavi yöntemlerini gözden geçirmektir.

Tarihçe ve Epidemiyoloji
HBS’nin ilk klinik tanımı genellikle 17. yüzyılda 

yaşamış İngiliz anatomist ve hekim Thomas Willis’e 
atfedilmektedir. 1685 yılında Willis “öyle bir huzur-
suzluk ki bir daha uykunun mümkün olmadığı büyük 
bir işkence” olarak hastalığı tarif etmiş ve tedavi ola-
rak opiodleri önermiştir.3 1945 yılında Ekbom, ya-
yınladığı 53 vakalık sunumunda, hastalığın detaylı 
tanımını, klasik klinik özelliklerini ve tedavi alter-
natiflerini bildirmiştir.4 Anksiyete ve depresyon ile 
ilişkisinden dolayı tibia anksiyetesi olarak da isimlen-
dirilen sendromun parestetik ve ağrılı formlarının ol-
duğu, hastaların birinci derece yakınlarında da benzer 
şikayetlerin görülmesi nedeniyle etyolojisinde here-
diter faktörlerin etken olabileceği, hamilelik ve demir 
eksikliği ile ilişkili olduğu literatürdeki ilk serilerde 
göze çarpan noktalardır.4,5

Sendromun yıllardır bilinmesine ve genel popu-

lasyonda yüksek prevalansı olmasına rağmen, sağlık 
çalışanları tarafından hala yeterince bilinmemektedir. 
Yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisinden dola-
yı son 10 yıldır öneminde artış olmuştur. HBS sık-
lıkla psikiyatri, nöroloji veya fizik tedavi kliniklerin-
de yanlış tanı almakta veya gözden kaçırılmaktadır. 
Prevalansı yaşla birlikte artan HBS hastalığına sahip 
bireylerin üçte biri ilk şikayetlerini 18 yaşından önce 
yaşamışlardır. Epidemiyolojik çalışmalar kadınlarda 
erkeklere göre daha fazla görüldüğünü ortaya koy-
muştur.6 Semptomlar sıklıkla 4 ve 5. dekadda başla-
maktadır.

Tison ve arkadaşlarının7 on binden fazla, randomi-
ze seçilmiş denek üzerinde yaptığı populasyon çalış-
masında, deneklerle yüz yüze görüşülüp HBS semp-
tomları sorgulanmış ve sonuçta HBS’nin sıklığı %8,5 
olarak bildirilmiştir. Bu çalışma HBS’nin bilinenin 
aksine daha yaygın bir hastalık olduğu fikrini açıkça 
desteklemektedir.

Etyopatogenez
HBS idiyopatik, sıklıkla herediter geçişli (primer 

HBS), veya demir eksikliği, son evre böbrek hasta-
lıkları, hamilelik, romatolojik hastalıklar, diyabet ve 
ayrıca spinal kord yaralanmaları, multipl skleroz, Par-
kinson hastalığı ve polinöropati gibi nörolojik hasta-
lıklara ikincil (sekonder HBS) oluşabilir. Günümüz-
de HBS’nin sebebi henüz tam olarak bilinmemekle 
birlikte patofizyolojisinde kabul gören üç komponent 
mevcuttur: dopaminerjik disfonksiyon, azalmış demir 
hemostazı ve genetik mekanizmalar.

Farmakolojik çalışmalar, dopamin öncüsü olan 
levodopanın veya beyindeki dopamin reseptörleri 
üzerine etkili dopaminerjik agonistlerin kullanımı 
ile huzursuz bacak semptomlarının dramatik olarak 
düzeldiğini ortaya koymuştur. Antipsikotik kullanan 
hastalarda HBS’nin daha sıklıkla görülmesi de pato-
fizyolojisinde en yaygın görüş olan dopamin hücre-
lerinin disfonksiyonu teorisini destekleyen diğer bir 
unsurdur.

İleri görüntüleme yöntemleri ile HBS hastalarının 
striatumunda azalmış dopamin D2 reseptör bağlan-
ması gösterilmiştir.8 HBS’de hipoaktif dopaminerjik 
nörotransmisyon Cervenka ve arkadaşları tarafından 
demonstre edilmiş ve sonuçta gerek striatal gerekse 
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esktrastriatal bölgelerin olaya dahil olduğunu öne sür-
müşlerdir.9

Demir, beyinde dopamin sentezi ve dopamin resep-
törlerinin düzenlenmesinde gerekli bir kofaktördür. 
Demir ve ferritinin, HBS’li hastaların beyin omurilik 
sıvısında anormal düşük olduğu bulunmuştur.10,11 İleri 
görüntüleme yöntemleri ile özellikle erken başlangıç-
lı HBS’li hastalarda (<45 yaş) daha belirgin olmak 
üzere, striatum ve kırmızı nukleusta azalmış demir 
depoları yakın zamanda görüntülenmiştir.12 Ayrıca 
nigral demir konsantrasyonu ters orantılı bir şekilde 
hastalık şiddeti ile korele bulunmuştur.

Klinik Özellikler
HBS sıklıkla dizler ve ayak bilekleri arasına loka-

lize, nadiren kol tutulumu görülen, hoş olmayan ür-
pertici duyumlarla karakterizedir. Bu duyumlar uyluk 
veya ayaklarda da hissedilebilmektedir. Semptomlar 
hastalığın başlangıcında tek taraflı olabilmekle bir-
likte zaman içinde her iki alt ekstremiteyi de etkiler. 
Semptomların sirkadiyen özelliğe sahip olması; yani 
akşam saatleri ve geceleri daha belirgin olması, istira-
hat halinde ortaya çıkması ve/veya artması HBS için 
karakteristiktir. Hastalar bacaklarını hareket ettirme-
ye yönelik karşı konulamaz bir dürtü hissettiklerini 
ve rahatlayabilmek için yürümek zorunda kaldıklarını 
ifade ederler. HBS semptomları sinemada, tiyatroda 
veya uzun yolculuklarda çok şiddetli olabilmektedir. 
Özelikle yatarken çok sıkıntı çekilmektedir. Duyum-
lar saatler içinde yok olabileceği gibi fasılalı bir şe-
kilde sabaha kadar devam edebilmektedir. Rahatla-
yabilmek için yürümek durumunda kalınan bu forma 
“gece yürüyüşü sendromu” denilmektedir. Uyku kay-
bı, hastanın kendisinde ve yakınlarında ciddi sonuçlar 
doğurabilir.

Bazı hastalar değişen yoğunluktaki künt ağrının 
olduğu gerçek bir ağrıdan şikayetçi olurken, büyük 

çoğunluğu yalnızca ürpertici duyumlardan şikayetçi 
olurlar.

HBS, periyodik bacak hareketleri (PBH) denilen, 
alt ekstremitelerdeki istemsiz, ritmik kas kasılmaları 
(ayak bilekleri, dizler ve kalçaların fleksiyonu, ayak 
parmaklarının dorsifleksiyonu) ile ilişkilidir.13 HBS 
ile PBH aynı patofizyolojiyi paylaşıp sıklıkla aynı te-
daviye yanıt vermektedirler. Epidemiyolojik çalışma-
lar sonucunda prevalansının %2-15 arasında olduğu 
bildirilmiştir. PBH’nın şiddeti sirkadiyen ritme göre 
değişir. Başlıca gecenin ilk yarısında, non-REM uy-
kusunun 1 ve 2. evrelerinde görülen ataklar uyku bö-
lünmesine ve gündüz uyku haline sebep olurlar. Uyku 
apnesi ve üst hava yollarında direncin olduğu hasta-
lıklar da PBH ve dolayısıyla HBS ile ilişkili olabilir.14.

Semptomların her yaşta başlayabileceği ancak 
%43’ünde 20 yaşın altında başladığı bildirilmektedir. 
Ancak çoğunluk 50 yaşından sonra tanı almaktadır.15

Tanı kriterleri.
HBS, tanısı klinikle konulan bir hastalıktır. Dik-

katli bir öykü, detaylı fizik muayene ve basit labora-
tuar tetkikleri ile tanı konabilir veya HBS’nin altında 
yatan nedenler ortaya çıkarılabilir. Öyküde semptom-
ların sıklığı ve ciddiyeti, HBS için önceden aldığı 
tedaviler, mevcut ilaç kullanımı, aile öyküsü, kafein, 
alkol ve sigara kullanımı sorgulanmalıdır. Laboratuar 
testleri teşhis için gerekli değildir fakat HBS’ye ne-
den olabilecek hastalıkları ayırtetmek için kullanıla-
bilir. Başlangıç laboratuar testleri basit metabolik pa-
nel ve ferritin düzeyi olabilir.16

Standardize edilmiş klinik tanı kriterleri 1995 yı-
lında Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Ça-
lışma Grubu (IRLSSG) tarafından bildirilmiş17, daha 
sonra 2003 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH)18 
tarafından revize edilmiştir (Tablo 1). HBS’nin kesin 
tanısı için mevcut olan dört tanı kriterinin de hastada 

Tablo 1. HBS tanı kriterleri

1. Parestezi /dizestezi duyuları ile birlikte uzuvları h areket ettirme isteği 
2. Hareketsiz duramama hali ve hareket (yürüme, kasılma, ovalama vb) ile rahatlama 
3. Semptomların istirahatte şiddetlenip, aktivite ile azalması 
4. Semptomların akşam-gece saatlerinde şiddetlenmesi
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olması gerekmektedir. Ayrıca, HBS tanısı için mutlak 
gerekli olmayan, ama özellikle ayırıcı tanıda yardımcı 
üç destekleyici kriter (Tablo 2) bulunmaktadır.

Ayırıcı tanı. 
HBS’ye benzeyen ama mevcut tanı kriterlerini 

karşılamayan birkaç durum söz konusudur (Tablo 3). 
Önemli olan, primer idiyopatik form HBS’nin demir 
eksikliği, diyabet, üremi, tiroid bozuklukları, romatiz-
mal hastalıklar, polinöropati gibi sekonder form HBS 
oluşturabilecek durumlardan ayırd edilmesidir. Bu 
hastalıklar HBS semptomlarını taklit edebilecek bul-
gular verebilecekleri gibi tipik HBS semptomları da 
oluşturabilirler. Örneğin, polinöropatili bir hasta da 
bacaklarındaki yanmadan şikayet edip soğuk duş ile 
rahatladığını söyleyebilir. Dar spinal kanalı olan bir 
hasta sırt üstü yatmakla bacaklarda ağrı ve pareste-
zinin oluştuğunu ayağa kalkmak veya öne eğilmekle 
semptomlarda azalma olduğunu ifade edebilir.

Akatizi nöroleptik ilaçların sık görülen bir yan etki-
sidir. HBS semptomları akatiziye çok benzemesinden 
dolayı ayırımını yapmak çok önem arz etmektedir. 
Her ne kadar HBS ve akatizi bulguları bazı hastalar-

da örtüşse de, akatizide iç huzursuzluk hissi bacakla-
ra sınırlı değildir. Semptomların diurnal ritminde de 
farklılık mevcuttur. Akatizi semptomları gün içinde 
süregelip uykuda bölünme yaratmazlar.

Ağrılı bacaklar ve hareket eden parmaklar send-
romu spinal kord hasarı, kauda ekina veya kök lez-
yonlarına ikincil ortaya çıkan istemsiz, spontan ayak 
parmakların fleksiyonu ve ekstansiyonudur.

Semptomların şiddetinin belirlenmesi
HBS subjektif bir hastalık olup klinisyenin semp-

tomların şiddetini belirlemesinde güçlük yaratmakta-
dır. Bu sebeple, yakın zamanda IRLSSG semptomla-
rın şiddetini ölçmeyi amaçlayan bir skala geliştirmiş-
tir.19 Skalada hastalar tarafından doldurulan, önceki 
hafta içinde HBS belirtilerinin sıklığı ve şiddetini 
değerlendiren 10 öğe bulunmaktadır. Yanıtlar 0-4 ara-
sında (örn: 0=hiç semptom olmaması, 4=çok şiddetli 
semptom olması), maksimal toplam skor 40 olacak 
şekilde derecelendirilir. Bu skala özellikle tedavi et-
kinliğini değerlendirmede yardımcı bir metoddur.

Herediter- Genetik özellikler

Tablo 2. HBS’nin destekleyici klinik özellikleri

Aile öyküsü (%40-50 olguda otozomal dominan geçiş)
Dopaminerjik tedaviye yanıt
Periyodik bacak hareketleri (uyanıklılık veya uyku esnasında)
Normal nörolojik muayene
Uyku bozukluğu ve buna bağlı semptomlar
Klinik gidiş (hafif formlarda semptomların azalıp, şiddetlenmesi ile dalgalı gidiş – orta ve ileri derece formlarda progresif gidiş)

Tablo 3. Ayırıcı tanı

Akatizi
Noktürnal bacak krampı
Periferal nöropati
Lumbosakral radikülopati
Dar spinal kanal
Alt ekstremitenin vasküler hastalıkları
Büyüme ağrıları
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu
Ağrılı bacaklar ve hareket eden parmaklar sendromu
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Ailesel HBS birçok araştırmacı tarafından bildiril-
miş olup hastaların en az %50’si pozitif aile öyküsüne 
sahiptir. Birinci derece yakınlarında HBS olan kişi-
ler olmayanlara oranla 3-5 kat daha fazla HBS riski 
taşımaktadır.15 Soyağacı incelemelerinde otozomal 
dominant geçiş gösterdiği ve her yeni jenerasyonda 
başlangıç yaşının küçüldüğü tespit edilmiştir.20,21 De-
sai ve arkadaşları monozigot ve dizigot ikiz çiftler 
üzerinde yaptıkları çalışmada HBS semptomlarının 
konkordans oranının sırasıyla %61 ve %45 olduğunu 
bulmuşlardır. Kalıtım oranı ise yaklaşık %54’tür.14

Son yıllarda HBS ile ilişkili genleri ortaya koymak 
için yapılmış bir seri çalışmada MEIS1 ve BTBD9 
genlerinin azalmış ekspresyonunun HBS motor semp-
tomları ve PBH ile fonksiyonel olarak ilişkili olduğu 
gösterilmiştir.21

Primer HBS
HBS’ye yatkınlıkta hem yaş hem de genler önemli 

rol oynuyor gibi görünmektedir. Hastalığın başlangıç 
yaşı hususunda HBS fenotipinin iki alt grubu tespit 
edilmiştir: primer (idiopatik), sekonder (semptoma-
tik) HBS. Başlangıç yaşı 45’in altında olan hastalarda 
semptomların geç başlangıçlı olduğu hastalara oranla 
önemli ölçüde yüksek insidansta pozitif aile öyküsü 
bulunmaktadır. Bu da bize, erken başlangıçlı ve aile 
öyküsü pozitif HBS’nin etyolojik kökeninde genetik 
faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir. Litera-
türde otozomal dominant bir geçiş net olarak göste-
rilmiş ve bu grubun tedaviye daha dirençli olduğu 
bildirilmiştir. Öte yandan, geç başlangıçlı hastalarda 
HBS’nin semptomatik formu olabileceği akla getiril-
meli ve detaylı bir araştırma yapılmalıdır.22

Sekonder HBS
Bazı hastalarda, başka bir hastalık sürecinde, geçi-

ci hastalıklarda veya ilaç kullanımı sonucunda huzur-
suz bacak semptomları gelişebilir.

Demir eksikliği. HBS’nin demir eksikliği olan kişi-
lerde sık olduğuna dair yayınlar literatürde giderek ar-
tan sayıda bulunmaktadır. İlk olarak Nordlander23 ane-
mi ve huzursuz bacak şikayetlerinin birlikte olduğu üç 
vaka bildirmiş ve ayrıca intravenöz demir tedavisi ile 
birlikte semptomların gerilediğini ortaya koymuştur. 

HBS semptomlarının şiddeti vücudun düşük demir de-
posu ile ilişkilidir ancak PBH’nin düşük ferritin düzeyi 
ile ilişkisi tam olarak açığa çıkarılamamıştır.

On sekiz yaşlı HBS hastası ile 18 yaşlı hasta ara-
sında yapılmış kontrollü bir çalışmada serum ferri-
tin seviyelerinin kontrol grubuna oranla hasta grupta 
daha düşük olduğu tespit edilmiştir.24

Hamilelik. HBS özellikle son trimesterde fazla ol-
makla birlikte gebelikte sıkça görülen bir durumdur. 
Asıl sebebi bilinmemekle birlikte hamilelikte karşı-
laşılan demir ve vitamin eksikliklerinin bu durumun 
başlıca sorumlusu olduğu düşünülmektedir. Huzursuz 
bacak semptomları sıklıkla doğum sonrası kaybol-
maktadır.

Manconi ve arkadaşları 642 hamile populasyonda 
yaptıkları çalışmalarında %26 oranında huzursuz ba-
cak bulgusu olan vaka bildirmişlerdir.25

Böbrek hastalığı. Böbrek yetmezliği olan kişilerde 
uyku bozukluğu prevalansı genel populasyona oranla 
daha yüksektir. Callaghan, HBS ile son evre böbrek has-
talığı arasındaki ilişkiyi tanımlayan ilk kişidir.26 Böbrek 
hastalığında HBS semptomlarının prevalansı %6,6-83 
arasında değişmektedir. Üremi nedeniyle diyaliz tedavi-
si uygulanan birçok hastada düşük hemoglobin seviyesi, 
yüksek serum fosforu ve mevcut anksiyeteleri sebebiyle 
diyaliz öncesi ve sonrasında huzursuz bacak bulguları 
görülmekte, ancak böbrek transplantasyonu sonrasında 
bu bulgularda düzelme olabilmektedir.27,28

Romatizmal hastalıklar. Fibromyalji sendromu 
(FMS), osteoartrit veya romatoid artrit (RA) gibi kas 
iskelet sistemi hastalığı olan kişilerde huzursuz bacak 
bulgularına rastlanmaktadır. Ancak muhtemel ilişki-
yi açıklayacak yeterli sayıda literatür bulunmamak-
tadır. FMS olan hasta grubunda yapılan çalışmalar 
sonucunda; %64 oranında HBS ile FMS’nin birlikte 
görülebileceği ve bu hastalarda uyku bozuklukları-
nın ve gündüz uyku halinin daha sık görüldüğü bil-
dirilmiştir.29,30 RA hastalarında ise bu birliktelik oranı 
%25 olarak bildirilmiş olup RA hastalık şiddetinin bu 
hastalarda arttığı tespit edilmiştir.30

İlaçlar. Huzursuz bacak semptomlarını ortaya çı-
karan veya tetikleyen birçok ilaç mevcuttur. Ondo 
ve arkadaşlarına göre, HBS’ye sebep olacak ilaçlar 
arasında dopamin antagonistleri, mirtazapin, trisiklik 
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antidepresanlar ve serotonerjik reuptake inhibitörleri 
en dikkate değer olanlardır.1,31

HBS ve Uyku
HBS insomnianın majör sebeplerinden biri olup, 

uyku bölünmesi en sık bildirilen şikayettir. Uyku kay-
bı ve bölünmesi genel sağlığı ve günlük yaşam fonk-
siyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.13,32

%80’den fazla HBS hastasında uyku esnasında alt 
ekstremitelerinde istemsiz PBH olmaktadır. Bu hare-
ketler tipik olarak polisomnografi esnasında elektro-
miyografi (EMG) ile kayıt edilebilirler.33

HBS ve Sigara
Sigaranın uyku bozuklukları ile ilişkisi bilinmekle 

birlikte huzursuz bacak semptomlarını nasıl etkilediği 
hala netlik kazanmamıştır. Kanada’da yapılmış geniş 
kapsamlı bir çalışmada ise sigara içenler ile içme-
yenler arasında HBS prevalansı açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır.34,35

HBS ve Tremor
Sekonder form HBS’nin aksine primer HBS ve 

esansiyel tremor birlikteliği sıklıkla görülmektedir. 
Primer HBS’de ailesel geçiş söz konusu olduğundan 
tremor ile primer HBS’nin bazı genetik özellikleri 
paylaştığı düşünülmektedir.36

HBS ve Depresyon
HBS hastalarında depresyonun yaygın olmasının 

en büyük sebeplerinden biri, semptomların doğası 
gereği kronik ve aralıksız devam etmesi ve sonucun-
da uyku kaybı oluşması, bir diğeri ise HBS’ye sebep 
olan altta yatan beyin anormallikleridir.37-39 HBS’de 
depresyonu tedavi etmek bazı koşullarda çok zor ola-
bilir zira bazı antidepresanlar HBS semptomlarını te-
tikleyebilirler.

HBS’nin en rahatsız edici özelliği de inaktivite ge-
rektiren iş veya sosyal sebepli akşam programlarını 
azaltma ihtiyacıdır. Tiyatro veya iş toplantıları HBS 
hastaları için zorlayıcı olabilmektedir. Günlük işlere 
konsantrasyonda problem yaşayabilmektedirler. Kısa 
dönem hafıza sorunları ve ileri öğrenme güçlükleri ile 
karşı karşıya kalabilmektedirler.40-41

HBS hastaları sağlıklı kişilere oranla, muhtemel 
uyku bozuklukları nedeniyle daha sık başağrısı prob-
lemi yaşamaktadırlar. Başağrıları karakter olarak 
migrene benzemektedirler. D’Onofrio ve arkadaşla-
rının yaptıkları çalışmanın sonucuna göre küme tipi 
başağrısı olan hastalarda HBS semptomlarına rastlan-
mamıştır.42

HBS kardiyovasküler hastalıklar ile de ilişkili-
dir. Uyku bozukluğu kardiyovasküler sistem üzerine 
olumsuz etki yaratmaktadır. Uykudaki PBH’nin kan 
basıncını arttırması altta yatan mekanizma olabilir.43

Tedavi
HBS tedavisindeki başarı şansı, öncelikle sekon-

der HBS sebeplerinin değerlendirilmesi ve tedavisine 
dayanmaktadır.

Sekonder HBS tedavisi
Demir eksikliği en sık sekonder HBS sebebi olup, 

bütün vakalarda demir deposunu araştırmak gerek-
mektedir. Serum ferritini demir eksikliğinin en iyi 
göstergesidir ve demir tedavisine serum ferritin sevi-
yesi 50μg/L yi geçinceye kadar devam edilmelidir.44-46 
Demir eksikliği sebebi de araştırılmalıdır. Gastroin-
testinal sistem kanserleri gibi bazı ciddi hastalıklar 
kendilerini ilk olarak demir eksikliği şeklinde göste-
rebilirler.

Böbrek hastaları diyaliz tedavisi altındayken sık-
lıkla HBS şikayetlerinde düzelme olmamaktadır. Bu 
hasta grubu HBS hastaları arasında tedavisi en zor 
olan gruptur. Ancak, semptomlarda transplantasyon 
sonrası düzelme görülebilmektedir.28

Nöropatili hastalarda HBS semptomları primer 
hastalığın tedavisi ile düzelmektedir. HBS, özellikle 
yaşlı bireyler veya hamilelerde, bazen vitamin B12 
ve folik asit eksikliği ile birlikte görülmektedir. Bu 
hastalarda eksik minerallerin takviyesini yapmak ge-
rekmektedir.47-48

Birçok ilaç huzursuz bacağı tetikleyebilir veya kö-
tüleştirebilir. Klinisyen bu ihtimali göz önünde bulun-
durup hastanın farmakoterapisini incelemelidir.

Primer HBS tedavisi
Gündüz egzersizleri ve/veya bacak ve ayaklara 

Huzursuz Bacaklar Sendromu



www.turkishfamilyphyscian.com Cilt: 3 Sayı: 2

26

yapılan masaj gibi nonfarmakolojik tedaviler yararlı 
olmaktadır. Ancak, orta ve ağır şiddette semptomları 
olan birçok HBS hastasında farmakolojik tedaviye ih-
tiyaç duyulmaktadır.

HBS’nin tedavisinde kullanılan ilaçlar farklı far-
makolojik sınıflara aittir; dopaminerjik ajanlar, opio-
idler, benzodiazepinler ve antiepileptikler.

Hastalar, tedavi sürecinin birçok hastada ömür 
boyu sürebileceği konusunda bilgilendirilip kişi için 
en etkin efektif dozun bulunması gerekmektedir.

Yaşam tarzı değişiklikleri
HBS’nin semptomları üzerine etkileri hakkında 

az sayıda veri bulunmaktadır. Kafein, sigara ve alkol 
alımının kısıtlanması semptomları azaltabilir. Bir ça-
lışmada sedanter yaşayan ve fazla-kilolu insanlarda 
HBS prevalansının daha fazla olduğu gösterilmiştir. 
Hasta sayısı 23 olan küçük bir randomize-kontrollü 
çalışmada aerobik egzersiz ve alt ekstremite dirençli 
egzersizleri ile HBS semptomlarının azaldığı göste-
rilmiştir.16

Dopaminerjik ilaçlar
Levodopa ve dopamin reseptor agonistleri tedavi-

de ilk seçenek olarak kullanılan ilaçlardır. Levodopa 
dozu hızlı bir şekilde arttırılabilirken, agonistlerin 
dozu mide bulantısını ve kusmayı önlemek amacıyla 
daha yavaş arttırılmalıdır. Sıklıkla günlük doz uyku-
dan bir saat önce akşamları alınır. Bu da semptomla-
rın en yoğun olduğu dönemdir.

Levodopa. Levodopa ilk olarak 1982 yılında Ak-
pınar ve arkadaşları tarafından HBS hastalarına uy-
gulanmıştır.49 Daha sonra yapılan kısa-uzun dönem 
kontrollü çalışmalarda levodopanın HBS semptomla-
rı üzerine etkinliği ve PBH’lerini baskıladığı gösteril-
miştir.50-51

Levodopa tedavisinin en önemli sınırlılığı sa-
bah “reboundu” (geri tepme) ve öğleden sonra HBS 
semptomlarında artış görülmesidir. “Augmentasyon” 
ise semptomların akşama doğru kötüleşmesidir. HBS 
semptomları gün içinde öyle bir noktaya gelir ki le-
vodopanın gündüz de tekrar dozlarına ihtiyaç duyu-
lur. Birçok hasta kollar ya da gövde gibi daha önce 
etkilenmemiş bölgelerde de semptomların ortaya 

çıktığını bildirmiştir. Levodopa tedavisinde 200mg/
gece dozu aşıldığında %80’den fazla HBS hastasında 
“augmentasyon” görüldüğü bildirilmiştir.52 İlginç ola-
rak, düşük serum ferritin düzeyinin “augmentasyon” 
semptomlarını arttırdığı bulunmuştur.53

Dopamin reseptor agonistleri. Pramipeksol ve ro-
pinirol tedavilerinin her ikisinin de çift kör, plasebo 
kontrollü yapılan büyük çaptaki çalışmalar sonucun-
da HBS semptomlarını tedavi ettiği ve PBH’ni baskı-
ladığı ortaya konulmuştur. Uzun dönem HBS tedavi-
sinde de etkili olmaktadırlar.54-57

Transdermal rotigotinin, HBS’nin motor semp-
tomları ve ilişkili uyku bozukluklarının kısa dönem 
tedavisinde etkili olduğu ve ilaç toleransının yüksek 
olduğu son yıllarda yapılan randomize kontrollü ça-
lışmalarda gösterilmiştir.58-59

Pramipeksol ve ropinirol tedavilerinde “augmen-
tasyon” levodopa tedavisine göre daha az sıklıkla 
bildirilmiştir.60 Yirmi dört saatlik transdermal düşük 
doz rotigotin tedavisinde ise ilginç olarak “augmen-
tasyon” bulgusuna rastlanılmamıştır.59

Opioidler. Birçok çalışmada çeşitli opioidlerin 
HBS semptomları ve PBH üzerinde kısa dönem ve 
uzun dönem pozitif etkileri gösterilmiştir. İleri vaka-
larda opioidler dopaminerjik ajanlardan sonra ikin-
ci basamak tedavi olarak düşünülebilir. Ancak uzun 
dönem opioid tedavisinde uyku apnesi gelişebilmesi 
açısından hastalar klinik ve polisomnografik olarak 
yakından takip edilmelidirler.61

Benzodiazepin ve ilişkili medikasyonlar. Benzo-
diazepinler daha ziyade uykuyu düzeltme ve PBH’nin 
azalması yönünde etkili olup HBS’nin asıl semptom-
larını düzeltmeye katkıları bulunmamaktadır. Bu se-
beple son yıllarda HBS’nin spesifik tedavisinde yer 
almamaktadır. Klonazepam HBS’de en çok araştırıl-
mış ilaçtır.62

Antiepileptikler. Happe ve arkadaşları gabapenti-
nin PBH’ni azaltmada ve primer HBS’deki sensori-
motor semptomları düzeltmede ropinirol kadar etkili 
olduğunu bildirmişlerdir.63 Gabapentinin, HBS has-
talarında uyku mimarisi (artmış toplam uyku süresi, 
verimli uyku, yavaş dalga uykusu ve azalmış evre 1 
uyku) üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Her ne 
kadar terapötik etkinlik 4 hafta sonunda 1,391mg ola-
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rak gözlense de, 6-haftalık tedavi sonunda ortalama 
efektif doz 1,855mg bulunmuştur.64

Demir Enjeksiyonları.
Literatürde HBS’de demir tedavisine yönelik ran-

domize kontrollü çalışmalar hala yeterli düzeyde de-
ğildir. Sloand ve arkadaşları son evre böbrek hastalığı 
olan vakalara uyguladıkları demir dekstran tedavisi 
sonrasında HBS kliniğinin plaseboya oranla belirgin 
olarak düzeldiğini ancak etkinliğin yalnızca iki hafta 
sürdüğünü bildirmişlerdir.65 Grote ve arkadaşları ise 
HBS’de intravenöz demir sükraz tedavisinin kısa ve 
uzun dönemde de etkili olduğunu bulmuşlardır.66

Sonuç
HBS insomnianın majör bir sebebi olup kişilerin 

uyku yapısında ileri derecede bozulmaya yol açabi-
lir. Uyku bozukluğu, HBS hastalarının genel sağlık 
ve günlük yaşam aktivitelerine darbe vurmaktadır. 
HBS’nin çok yaygın bir hastalık olduğu gerçeğine 
rağmen sıklıkla gözden kaçırılmakta ve bu sebep-

le uygun olmayan tedaviler uygulanmaktadır. Aile 
hekimliğinin vazgeçilmez bir ilkesi olan biyopsiko-
sosyal yaklaşım doğrultusunda hastalar değerlendi-
rilmelidir. Öncelikle HBS akla getirilmeli ve kişinin 
yaşamını olumsuz etkileyebilecek bu rahatsızlığa 
müdahale etmelidir. Yakın zamanda yapılmış geniş 
kapsamlı çalışmalar hastalığın patofizyolojisini an-
lamamızda yardımcı olmuştur. Demir eksikliğinin ve 
beyindeki lokal dopamin disfonksiyonunun hastalı-
ğın ortaya çıkmasında etken olduğuna dair kanıtlar 
mevcuttur. Moleküler nörogenetik araştırmalar, aile-
sel HBS vakalarında genetik zemini belirleyebilmek 
için devam etmektedir. Ancak, sendromun kesin pa-
tofizyolojik mekanizmasının anlaşılabilmesi için ila-
ve nörofizyolojik ve fonksiyonel beyin görüntüleme 
çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Geniş tedavi al-
ternatifleri bulunmakla birlikte halen orta ve şiddetli 
HBS vakalarının tedavisinde yaşam tarzı değişikliği 
önerileri ile birlikte dopamin reseptör agonistleri bi-
rinci sırayı almaktadır.
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