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Σκοπός: Η ανασκόπηση των σημείων και 
συμπτωμάτων, της επιδημιολογίας, 
της αιτιολογίας, της παθοφυσιολο-
γίας, της διάγνωσης, των φαρμακευ-
τικών ή μη θεραπειών του συνδρό-
μου ανήσυχων ποδών (restless legs 
syndrome, RLS). 

Περίληψη: Το σύνδρομο πρωτοπερι-
γράφηκε το 17ο αιώνα και χαρα-
κτηρίστηκε το 1945. Το RLS είναι μια 
κοινή διαταραχή, που παρατηρείται 

στο 10% του πληθυσμού. Οι ασθε-
νείς με RLS συχνά περιγράφουν τά-
ση να κινηθούν, ενοχλητικές αισθή-
σεις και πόνο, τα οποία ξεκινούν ή 
επιδεινώνονται κατά την ανάπαυση 
ή την αδράνεια, όπως όταν κάθονται 
ή ξαπλώνουν. Τα συμπτώματα του 
RLS καθιστούν δυσχερή τον ύπνο σε 
πολλούς ασθενείς, ενώ η κατάσταση 
δημιουργεί και σημαντικές δυσκολί-
ες κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

δραστηριότητας. Το RLS μπορεί να εί-
ναι είτε πρωτοπαθές είτε να προκαλεί-
ται δευτεροπαθώς από καταστάσεις 
που προκαλούν έλλειψη σιδήρου. 
Υπάρχει μια οικογενής συνιστώσα 
στο πρωτοπαθές RLS, αλλά οι υπο-
κείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανι-
σμοί παραμένουν άγνωστοι. 25-30% 
των ατόμων που εμφανίζουν σιδη-
ροπενία (π.χ. εγκυμοσύνη, νεφρι-
κή ανεπάρκεια, αναιμία) μπορεί να 
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Οι σύγχρονες θεραπείες προφύλαξης της ημικρανίας είναι συχνά 
μη ικανοποιητικές, λόγω της περιορισμένης αποτελεσματι-
κότητάς τους, των ανεπιθύμητων ενεργειών και των αλληλε-
πιδράσεων με άλλα φάρμακα. Μία ανοικτή, μη-ελεγχόμενη 
μελέτη της βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α (BTX-A) κατέδειξε 
κάποια οφέλη για τους ασθενείς με ημικρανία.

Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της BTX-
A, διεξήχθη μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμε-
νη με εικονικό φάρμακο, παράλληλης ομάδας μελέτη, σε 
32 ασθενείς με ιστορικό 2 έως 8 ημικρανιακών προσβολών 
το μήνα, με ή χωρίς αύρα. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
ώστε να τους χορηγηθούν 50U BTX-Α ή εικονικό φάρμακο 
ως ένεση σε πολλαπλές θέσεις των περικρανιακών μυών, 
στην ίδια επίσκεψη. Οι ασθενείς κρατούσαν καθημερινά ημε-
ρολόγιο, στο οποίο κατέγραφαν μετρήσεις όπως συχνότη-
τα ημικρανιών, βαρύτητα αυτών και συχνότητα σχετικών με 
την ημικρανία συμπτωμάτων. Οι ασθενείς βαθμολογούσαν 
τα συμπτώματα βάσει μιας κλίμακας 4 σημείων με βαθμούς 
από 0 έως 3, πριν και μέχρι θεραπείας 3 μηνών. Οι αξιολο-
γήσεις έγιναν στους 0, 1 και 3 μήνες. Οι πρωταρχικές πα-

ράμετροι αποτελεσματικότητας περιλάμβαναν τον αριθμό 
των κεφαλαλγιών που λύθηκαν και την ανακούφιση συνο-
δών της ημικρανίας συμπτωμάτων. Το επιπρόσθετο τελικό 
σημείο συμπεριλάμβανε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Περίπου 75% των ασθενών της ομάδας του BTX-A ανέφε-
ραν πλήρη ανακούφιση μέχρι ήπια κεφαλαλγία (βαθμοί 0-
1), ενώ κανένας από την ομάδα του placebo δεν ανέφερε 
βελτίωση. Οι παράμετροι οι σχετικές με την ποιότητα ζωής, 
όπως ενέργεια, ζωτικότητα και συναισθήματα, καθώς και 
το άγχος για τη θεραπεία, έδειξαν αξιοσημείωτη βελτίωση. 
Παρόλ’ αυτά, η καθημερινή λειτουργικότητα στην εργασία 
και οι κοινωνικές συναναστροφές περιορίστηκαν. Ανεπιθύ-
μητες ενέργειες δεν αναφέρθηκαν από κανέναν ασθενή, κα-
μίας από τις δύο ομάδες της μελέτης. 

Είναι φανερό από τη μελέτη ότι η περικρανιακή ένεση 50U BTX-
A εμφάνισε καλή αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα ως 
προφυλακτική αγωγή. Αυτή η θεραπεία, βέβαια, θα είναι 
ακριβή για τους ασθενείς, αλλά είναι σαφώς ανώτερη στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων, σε σύγκριση με τις υπάρ-
χουσες θεραπείες.

Θεματική ενότητα: NEYΡΟΛΟΓΙΑ
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αναπτύξουν RLS. Στόχος της θερα-
πείας του RLS είναι η βελτίωση των 
συμπτωμάτων και της ποιότητας ζω-
ής του ασθενούς. Τα δεδομένα για τη 
θεραπεία του RLS είναι περιορισμέ-
να. Οι φαρμακευτικές θεραπείες πε-
ριλαμβάνουν την αναπλήρωση του 
σιδήρου, ντοπαμινεργικά φάρμακα 
(όπως λεβοντόπα), αγωνιστές της ντο-
παμίνης, αντισπασμωδικά, οπιοειδή 

και βενζοδιαζεπίνες. Δεν έχουν γίνει 
συστηματικές κλινικές δοκιμές για τη 
μη φαρμακολογική θεραπεία του RLS, 
αλλά η καλή υγιεινή του ύπνου και 
η αποφυγή του αλκοόλ, της καφεΐ-
νης και της νικοτίνης μπορεί να βελ-
τιώσουν τα συμπτώματα. 

Συμπεράσματα: Το σύνδρομο ανήσυ-
χων ποδών αποτελεί μια κοινή δια-
ταραχή που θεωρείται ότι συνδέε-

ται με τον παθολογικό μεταβολισμό 
του σιδήρου και με τα ντοπαμινερ-
γικά συστήματα. Μη φαρμακευτική 
αγωγή θα πρέπει να συστήνεται σε 
όλους τους ασθενείς με RLS, αν και 
η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να 
είναι απαραίτητη και, σε αυτήν την 
περίπτωση, τα στοιχεία συνηγορούν 
υπέρ της λεβοντόπα και των αγωνι-
στών της ντοπαμίνης.

Άνοια από στεροειδή: μία διάγνωση που διαφεύγει

Sacks O, Shulman M.
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Neurology 2005 Feb 22; 64(4):707-709

Οι συγγραφείς μελέτησαν έναν 72χρονο άνδρα με ρευματι-
κή πολυμυαλγία, ο οποίος, αφού έλαβε 100mg πρεδ-
νιζόνης για 3 μήνες, ανέπτυξε ψύχωση που ακολουθή-
θηκε από άνοια. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η άνοια ήταν 
μια ξεχωριστή νευροεκφυλιστική κατάσταση, πιθανά τύ-
που Alzheimer, αλλά, όταν αποσύρθηκαν τα στεροει-
δή, ο ασθενής επέστρεψε γρήγορα στο αρχικό επίπεδο 
λειτουργικότητάς του. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία 

που αφορά στις επιδράσεις των στεροειδών στην εγκε-
φαλική λειτουργία, οι συγγραφείς βρήκαν ότι τέτοιες πε-
ριπτώσεις «αναστρέψιμης άνοιας» δεν είναι ασυνήθεις, 
παρόλο που σπάνια τυγχάνουν της απαιτούμενης προ-
σοχής. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι, δεδομένης της ευ-
ρείας χρήσης των στεροειδών στην κλινική πράξη, οι γι-
ατροί θα πρέπει να γνωρίζουν αυτήν τη σημαντική αιτία 
αναστρέψιμης άνοιας.
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Σκοπός: Εξετάστηκε η επίδραση της εγκυ-
μοσύνης και των νεογνικών παραγό-
ντων στη μετέπειτα ανάπτυξη παιδι-
κής επιληψίας, με μια πληθυσμιακή 
μελέτη κοόρτης.

Aσθενείς και Μέθοδοι: Παιδιά που γεν-
νήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 1986 
και Δεκεμβρίου 2000 στη Νέα Σκω-
τία του Καναδά παρακολουθήθηκαν 
μέχρι τον Δεκέμβριο 2001. Τα δεδο-
μένα για την κύηση και τα νεογνικά 
συμβάματα και για τις διαγνώσεις παι-
δικής επιληψίας αποκτήθηκαν μέσω 
αρχείων 2 πληθυσμιακών βάσεων 
δεδομένων: της Nova Scotia Atlee 
Perinatal Database και της Canadian 
Epilepsy Database and Registry. Οι 

παράγοντες που αναλύθηκαν περι-
λάμβαναν συμβάματα κατά την προ-
γεννητική περίοδο, τον τοκετό και τη 
νεογνική περίοδο. Μοντέλα αναλο-
γικής παλινδρόμησης κινδύνου Cox 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογι-
σμό του σχετικού κινδύνου 95% με 
διάστημα εμπιστοσύνης.

Αποτελέσματα: Διαγνώστηκαν 648 νέες 
περιπτώσεις επιληψίας μεταξύ 124.207 
γεννήσεων ζωντανών, για ένα συνο-
λικό ποσοστό 63 ανά 100.000 ατό-
μων-ετών. Τα ποσοστά επίπτωσης 
ήταν υψηλότερα μεταξύ των παιδι-
ών ηλικίας <1 έτους. Σε προσαρμο-
σμένες αναλύσεις, οι παράγοντες που 
συσχετίζονται σημαντικά με αυξημέ-

νο κίνδυνο για επιληψία περιλαμβά-
νουν τα εξής: εκλαμψία, νεογνικούς 
σπασμούς, ανωμαλίες του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, αποκόλληση 
του πλακούντα, μείζονες νευρολογι-
κές ανωμαλίες (εκτός ΚΝΣ), νεογνικές 
μεταβολικές διαταραχές, νεογνικές νό-
σους του ΚΝΣ, προηγούμενο χαμη-
λού βάρους γέννησης παιδί, λοίμω-
ξη στην κύηση, μικρό για την ηλικία 
κύησης βρέφος, ανύπαντρη μητέρα 
και μη θηλάζον βρέφος τη στιγμή της 
εξόδου από το νοσοκομείο. 

Συμπεράσματα: Η μελέτη επιβεβαιώνει 
την άποψη ότι προγεννητικοί παρά-
γοντες συμβάλλουν στην εκδήλωση 
παιδικής επιληψίας.

Συσχέτιση κυήσεως και νεογνικών παραγόντων με την ανάπτυξη 
παιδικής επιληψίας: μια πληθυσμιακή μελέτη κοόρτης
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