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Huzursuz Bacak Sendromlu Hastalarda Transkranial
Ultrasonografinin Tan›daki Yeri; ‹lk Sonuçlar›m›z
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ÖZET
Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacaklarda anormal duyular olarak tan›mlanan kronik bir rahats›zl›kt›r.
Hastal›¤›n, fizyopatolojik mekanizmas› henüz yeterince aç›klanamam›ﬂt›r. Baz› araﬂt›rmac›lar, transkranial
ultrasonografide (TKUS) beyin sap›nda bir tak›m yap›sal de¤iﬂiklikler tan›mlam›ﬂt›r. Biz bu çal›ﬂmada,
TKUS’de özellikle substantia nigra (SN)’da daha önce de tan›mlanm›ﬂ olan hipoekojenitenin, HBS’lu
hastalarda tan› kriteri olarak kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› araﬂt›rmak istedik.
Bu amaçla 18 HBS’lu hasta ve 18 sa¤l›kl› kontrol grubuna TKUS incelemesi yapt›k. ‹ncelemede beyin sap›nda SN lokalizasyonuna uyumlu ekojenik bölge alan›n› manuel olarak ölçtük. Bilateral ekojenik bölgenin
toplam alan› <0.20 cm2 ve alt›nda ise bu durumu SN
hipoekojenitesi olarak tan›mlad›k.
HBS’lu hastalarda kontrol grubuna göre daha yayg›n
olan SN hipoekojenitesinin (s›ras›yla, %77 ve %16),
duyarl›l›¤›n› %77,7, özgüllü¤ünü %83,3, positif kestirim de¤erini % 82,3, do¤ruluk oran›n› %80,5 bulduk.
Hastal›k süreci ve hasta yaﬂ› ile bulgular›m›z aras›nda
korelasyon saptamad›k.
Elbette daha geniﬂ gruplarla ve parametrelerle ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç var ancak biz bu ön çal›ﬂma bulgular›m›za göre TKUS’nin HBS tan›s›nda ek tan› kriteri olarak kullan›labilece¤ini düﬂünüyoruz.
Anahtar kelimeler: huzursuz bacak sendromu (HBS),
transkranial ultrasonografi (TKUS), substansia nigra.
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DIAGNOSTIC VALUE OF TRANSCRANIAL
SONOGRAPHY IN PATIENTS WITH RESTLESS
LEGS SYNDROME; PRELIMINARY RESULTS
SUMMARY
Restless legs syndrome (RLS) is a chronic disorder
characterized by abnormal sensations in the legs.
Pathophysiological mechanism of the syndrome has
not been explained clearly, yet. Some researchers reported the morphological changes in brainstem of
RLS patients, by transcranial ultrasonography (TCS).
In this study we aimed to investigate whether TCS findings (specially decreased SN echogenicity) can be
used as a diagnostic criteria for RLS.
We studied, 18 RLS patients and 18 healty controls
with TCS. We measured the echogenic areas reflected the SN location at brainstem planimetrically, and
used the results for further analyses. If, sum of the echogenic areas on both sides of the brainstem was
≤0.20 cm2, it was defined as SN hypoechogenicity.
We found that, SN hypoechogenicity was more prevalent
in RLS patients than in healty controls (77 % and 16 %,
respectively). Results showed good sensitivity (77,7%),
specificity (83,3%) and diagnostic accuracy (80,5%).
There were no correlation between SN hypoechogenicity
and the duration of disease or the age of patients.
Further studies are needed with large patient groups
but according to our preliminary results it seems that
TCS can be used as an additional diagnostic criteria
for RLS patients.
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larda transkranial ultrasonografi (TKUS) ile beyin sap›
ve substantia nigra (SN) incelemeleri yap›lm›ﬂ ve hasta grupta substantia nigran›n hipoekojenik göründü¤ü
saptanarak, bu morfolojik de¤iﬂikli¤in HBS’da tan› kriteri olarak kullan›labilece¤i bildirilmiﬂtir (4,9,10,11).
Hastal›k çok geniﬂ bir yelpazede seyretti¤inden ve çal›ﬂmalar s›n›rl› say›da oldu¤undan gerçekten de böyle
bir morfolojik tan› kriterinin varl›¤›ndan bahsetmek henüz mümkün görünmemektedir. Benzer çal›ﬂmalar›n
art›r›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu nedenle, biz de çal›ﬂmam›zda TKUS çal›ﬂmalar›n› geniﬂleterek tekrarlamak ve
TKUS’nin HBS tan›s›nda tan› kriteri olarak kullan›l›p
kullan›lamayaca¤›n› de¤erlendirmek istedik.

Key words: Transcranial sonography, restless legs
syndrome, substantia nigra
G‹R‹ﬁ
Huzursuz bacak sendromu (HBS), ço¤unlukla alt ekstremiteyi ilgilendiren tarif edilmesi zor anormal duyularla karakterize yayg›n bir nörolojik rahats›zl›kt›r. Yaﬂla birlikte art›ﬂ gösteren HBS, toplumun % 5-10’unu
etkilemektedir. Olgular›n ço¤u idiopatik ve % 25’i ailesel özellik göstermektedir (1,2). Semptomlar›n ﬂiddeti ve s›kl›¤› de¤iﬂkenlik göstermekle birlikte ana
özelli¤i geceleri ve özellikle uyku esnas›nda oluﬂmas›
ve hareketle düzelmesidir (3). HBS tek baﬂ›na görülebildi¤i gibi, demir eksikli¤i anemisi, böbrek yetmezli¤i,
polinöropati, uyku bozukluklar›, kayg› bozuklu¤u ve
depresyon, parkinson gibi birçok hastal›kla birlikte ve
gebelikte sekonder olarak görülebilir (1,4,5,6).
Fizyopatolojisi tam olarak ayd›nlat›lamad›¤›ndan ve fiziksel bir bozukluk ya da morfolojik belirteçleri olmad›¤›ndan genellikle tan›da ve tedavide yetersiz kal›n›r
(4,7,8). Tedavisi mümkün olan HBS ﬂimdiye kadar klinik bir tan› olarak kabul edilmiﬂ ve tan›s›nda standart
sa¤lamak amac›yla Uluslararas› HBS Çal›ﬂma Grubu
(IRLS-SG) taraf›ndan hasta öyküsüne dayal› tan› kriterleri oluﬂturulmuﬂtur (1,3,7) (Tablo1).

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂmam›zda, yaz›l› onaylar› al›nan, yaﬂ ve cinsiyetleri
uyumlu, 18 HBS’lu hasta ile 18 sa¤l›kl› kontrol grubu incelendi. HBS’lu grup IRLS-S’nin kabul etti¤i 4 tan› kriterine göre belirlendi (1,2,7). Her iki grup da fizik ve nörolojik muayene ile rutin laboratuar incelemelere tabi tutuldu. Daha sonra, tüm olgulara, hastalar›n tan›s›, muayene ve laboratuar sonuçlar› bilinmeden TKUS yap›ld›.
Ultrasonografik incelemede 2 MHz’lik konveks prob
(GE Logic P5, US) kullan›larak, transtemporal yaklaﬂ›mla beyin sap› aksial planda görünütülendi. Hiçbir hasta
ve kontrol olgusunda TKUS incelemede zorlukla karﬂ›laﬂ›lmad›. Önceki çal›ﬂmalarda tan›mland›¤› gibi, her iki
temporal kemik taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmede hipoekoik beyin sap› içerinde SN’ya uyan ekojenik alan
manuel olarak çizildi (4,9,11,12). Her iki ekojenik SN
alan› hesaplan›p toplam› al›narak de¤erlendirmelerde
kullan›ld› (Resim 1). Toplam SN alan› 0.20 cm2 ve alt›nda ise hipoekojenik SN olarak tan›mland› (4,9). ‹statistiksel analizde student-t testi kullan›ld›.

Tablo 1: HBS tan› kriterleri
1. Parestezi dizestezi duyular› ile birlikte
bacaklar› hareket ettirme iste¤i
2. Hareket ettirme iste¤inin yatma oturma gibi
istirahat dönemlerinde baﬂlamas› ya da art›ﬂ
göstermesi
3. ﬁikayetlerin hareket halinde iken (yürüme,
bükme, ovalama, kas›lma vb), aktivite
süresince k›smen ya da tamamen azalmas›

BULGULAR
Tüm hasta ve kontrol grubu olgular›nda TKUS baﬂar›
ile gerçekleﬂtirildi, hiçbir olgu çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lmad›.
HBS’lu hastalar›n %77’sinde (14/18) ve kontrol grubunun %16’s›nda (3/18) SN hipoekojenitesi tespit
edildi (Resim 2).
HBS’lu hastalar›n %72 sinde (13/18) ilave hastal›k görülmezken, 5 hastan›n 2’sinde Parkinson hastal›¤› ve
birer hastada da kronik böbrek hastal›¤›, polinöropati
ve depresyon vard›. Tüm olgulara ait klinik, demografik
veriler ve TKUS bulgular› Tablo 2’de sunulmuﬂtur.
HBS’lu hastalarda SN hipoekojenitesinin duyarl›l›¤›
%77,7, özgüllü¤ü %83,3, positif kestirim de¤eri %
82,3, do¤ruluk oran› %80,5 bulunmuﬂtur. SN ekojeni-

4. ﬁikayetlerin akﬂam ve geceleri ortaya
ç›kmas› ya da gündüze göre daha da artmas›

Son y›llarda yap›lan baz› çal›ﬂmalarla merkezi sinir sistemindeki dopaminerjik, opiat ve demir metabolizmalar›nda defisitler tan›mlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r (3,4,9). ‹lave
olarak, elektrofizyolojik çal›ﬂmalar, BOS incelemeleri,
PET-SPECT ve MR incelemeleri gibi de¤iﬂik çal›ﬂmalarla da HBS için fonksiyonel ve yap›sal tan› kriterleri
araﬂt›r›lmaktad›r. Ancak bu çal›ﬂmalarda tan›mlanan
de¤iﬂiklikler ve bulgular henüz HBS için yeterince tan›sal de¤ildir (4,5). Daha güncel olarak da, HBS’lu hasta-
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tesi HBS’lu hastalarda kontrol grubuna göre belirgin
ﬂekilde azalm›ﬂ bulundu (p< 0.001). Hastal›k süreci ile
SN hipoekojenitesi aras›nda anlaml› fark bulunmazken,
erkek hastalarda oran kad›nlara göre fazla bulundu.
TARTIﬁMA
Substantia nigra, subtalamik nukleusun hemen alt›nda
yer alan ve orta beyin santral bölümünde seyreden,
dopaminerjik nöronlar içeren bölgedir. Dopamin hareket sisteminde etkin rolü olan bir nörotransmitter oldu¤undan metabolizmas›ndaki aksakl›k sonucu baﬂta
Parkinson olmak üzere birçok hareket bozuklu¤u ortaya ç›kar. Bu nedenle birçok nörolojik hastal›kta SN’n›n
morfolojik ve fonksiyonel olarak de¤erlendirilmesi
önem kazanmaktad›r. SN’n›n morfolojik de¤erlendirmesi amac›yla BT, MR, PET, SPECT ve son y›llarda
TKUS kullan›lmaktad›r (4,5,13). Bu teknikler aras›nda
TKUS, kullan›c› ba¤›ml› olan subjektif bir yöntem oldu¤undan ölçümleri de daha az güvenilir bulunmaktad›r.
Bununla birlikte, birçok de¤iﬂik çal›ﬂma grubu TKUS
kullanarak beyin parankimini de¤erlendiren çal›ﬂmalar
yapm›ﬂ ve yapmaktad›r (4, 9, 10, 11, 12, 14, 15).
‹lk olarak Becker ve arkadaﬂlar›, Parkinson hastalar›nda SN ekojenitesinde art›ﬂ saptayark bu bulgunun tan›da kullan›labilece¤ini bildirmiﬂtir (14). Sonras›nda,
TKUS’nun Parkinson hastalar› ve benzeri hastal›k
gruplar›nda kullan›lmas›na ilgi giderek artm›ﬂ ve birçok

Resim 1: Sa¤l›kl› kontrol grubu olgusunda, ipsilateral
hipoekoik beyin sap› (noktal› çizgi 1) içerisinde
substantia nigran›n normal ekojenik görününmü (ok baﬂ›)

Resim 2: HBS’lu hastada, bilateral beyin sap›nda
substantia nigra lokalizasyonunda azalm›ﬂ ekojenite
izlenmektedir (ok baﬂlar›)

Tablo 2: Demografik, klinik veriler ve TKUS bulgular›
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çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r (12,14,15,16). Baz› araﬂt›rmac›lar
da, SN’daki dejeneratif sürecin di¤er nörolojik hastal›klarla ilgisi olup olmad›¤›n› araﬂt›rm›ﬂ ve bulunan de¤iﬂikliklerin HBS’lu hastalarda tan› kriteri olup olamayaca¤›n› de¤erlendirmiﬂtir (4,9,10,11). Schmidauer ve
ark, ilk kez SN’da demir eksikli¤ine ba¤l› ekojenite
azalmas›ndan bahsetmiﬂlerdir (10). Godau ve ark ise
çal›ﬂmalar› geniﬂleterek daha büyük hasta grubunda
elde ettikleri sonuçlarla, azalm›ﬂ SN ekojenitesinin
HBS tan›s› için etkin bir kriter oldu¤unu bildirmiﬂlerdir
(11). Bizim çal›ﬂmam›zda da, HBS’lu hastalardaki SN
hipoekojenitesi literatüdekine benzer ﬂekilde yüksek
duyarl›l›k (% 77), özgüllük (%83) ve do¤ruluk oran›
(0.85) gösterdi. Baz› çal›ﬂmalarda HBS’nun kad›nlarda
daha fazla görüldü¤ü ve baz› çal›ﬂmalarda da yaﬂa
ba¤l› SN ekojenite de¤iﬂiklikleri oldu¤u bildirilmiﬂtir
(2,17). Bizim çal›ﬂmam›zda SN hipoekojenitesi erkeklerde daha fazla oranda bulundu ancak yaﬂa ba¤l›
farkl›l›k saptanmad›. Hasta say›m›z k›s›tl› oldu¤undan
erkek/kad›n oran›n›n ve yaﬂa ba¤l› de¤iﬂiklilkerin daha
geniﬂ gruplarda de¤erlendirilmesini uygun oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Çal›ﬂmam›zda, HBS’na eﬂlik eden hastal›k varl›¤› ve hastal›¤›n süreci konusunda da SN eko-

jenitesi ile korelasyon saptanmad›.
Son çal›ﬂmalar›nda Godau ve ark, SN ekojenitesi ilave olarak raphe, red nukleus ve bazal ganglion ekojenitelerini de de¤erlendirerek TKUS’nin HBS’lu hastalardaki tan›sal etkinli¤ini art›rmay› amaçlam›ﬂlard›r. Bu
çal›ﬂma sonucunda raphe hipoekojenitesinin (%70)
ve red nukleus hiperekojenitesinin (%60), HBS’lu hastalarda kontrol grubuna oranla daha yüksek oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir (4). HBS’lu hastalarda beyin sap›ndaki
bu tür eko de¤iﬂikliklerinin fizyopatolojisi ve klinik olarak önemi henüz yeterince aç›klanamam›ﬂt›r. Ancak
bu de¤iﬂikliklerin doku demir içeri¤i ile ilgili olabilece¤i söylenmektedir (2,9). Elbette bu konuda daha çok
çal›ﬂma yap›lmas›na ihtiyaç var ancak biz de bu ön
çal›ﬂmada sadece SN ekojenitesini de¤erlendirdik.
HBS bu kadar kompleks bir hastal›k ve ﬂikayetler çok
geniﬂ yelpazede seyretti¤inden daha geniﬂ gruplarla
daha farkl› parametreler kullanarak çal›ﬂmalar›n sürmesi gerekmektedir. Deneyimimiz ve hasta say›m›z
artt›kça baﬂka parametreleri de ekleyerek çal›ﬂmalar›m›za devam edece¤iz, ama bu ön çal›ﬂma sonuçlar›m›za göre TKUS’nun HBS hastalar›nda ek tan› kriteri
olarak kullan›labilece¤ini düﬂünüyoruz.
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