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Syndrom neklidných nohou 
(Restless legs syndrome - RLS)

� Sensomotorické onemocnění definované
neklidem spojeným s nepříjemnými pocity s 
typickou cirkadiální rytmicitou obtíží

� V rozvinuté formě výrazně interferuje s 
normálním spánkem a zhoršuje kvalitu života 
nemocných

� Diagnostikováno pouze na pokladě 4 
anamnestických kritérií, objektivní kriteria jsou 
pouze pomocná



� Nucení k pohybu dolními končetinami, většinou provázené
nebo způsobené nepříjemnými pocity v nohou (Nucení k 
pohybu může být přítomno i bez nepříjemných pocitů a může 
se rozšiřovat i na jiné části těla než dolní končetiny).

� Nucení k pohybu nebo nepříjemné pocity začínají, nebo se 
zhoršují během odpočinku či klidu např. vsedě či vleže.

� Nucení k pohybu nebo nepříjemné pocity jsou zcela, nebo 
jen částečně zmírněny pohybem, např. chůzí či 
protahováním alespoň po dobu trvání aktivity. 

� Nucení k pohybu nebo nepříjemné pocity se zhoršují nebo 
výhradně vyskytují večer nebo v noci. (Pokud jsou příznaky 
velmi závažné, zhoršování v noci nemusí být zjevné, ale v 
minulosti muselo být přítomno.) 

Minimální kritéria



Positivní rodinná anamnéza
Familiární výskyt (23-63% dle geoetnické variability) je 
častější u RLS než u jiných onemocnění s podobnými 
příznaky

Reakce na léčbu
Účinnost dopaminergní léčby vč. agonistů, zhoršení při 

podávání antagonistů
Mimovolní pohyby
Spolu s RLS se častěji vyskytují periodické pohyby dolními 

končetinami ve spánku nebo mimovolní pohyby za 
bdělosti vázané na klid (PLMW)

Vedlejší podp ůrná kritéria



Diagnostická kriteria u dětí a dospívajících
3 úrovně jistoty diagnosy pro omezení jazykových schopností:
A. určitá – a) splnění esenciálních kriterií s odpovídajícím popisem nucení k pohybu,

b) při nepřesvědčivém popisu nucení k pohybu splnění 2 ze tří vedlejších kriterií:
1. Porucha spánku,
2. Příbuzný 1. stupně postižený RLS,
3. PLMS, PLMI > 5.

B. pravděpodobná  - a) splněna kriteria 1-3 + příbuzný 1. stupně postižený RLS
b) chování odpovídající 1. kriteriu a splněna kriteria 2-4 + příbuzný 1.
stupně postižený RLS. dítě samo nemusí obtíže udávat

C. možná - příbuzný 1. stupně postižený RLS + PLMS, PLMI > 5 + porucha spánku. Dítě
nemusí splňovat žádná další kriteria ani udávat obtíže.



Speciální kriteria II
Diagnostická kriteria u pacientů s poruchou kognitivních funkcí
úrovně jistoty diagnosy pouze pravděpodobná – splnění všech následující kriterií:
1. Známky neklidu v nohou (jako například mnutí či hnětení nohou a sténání při držení
dolních končetin v jedné poloze).
2. Nadměrná motorická aktivita v dolních končetinách (jako je kopání o matraci, otáčení se
v posteli neschopnost sedět v klidu).
3. Známky neklidu v nohou jsou přítomny výhradně v klidu , nebo se zhoršují běhen
inaktivity.
4. Známky neklidu v nohou mizí při aktivitě.
5. Kriteria 1 a 2 jsou splněna pouze večer a v noci, nebo jsou tou dobou výraznější něž přes
den.



Definice periodických pohybů dolními 
končetinami ve spánku (periodic leg 

movements in sleep - PLMS)
Mimovolní pohyby charakteru Babinského reflexu 

až trojflexe
Výskyt výhradně ve spánku, častěji spojeny s K-

komplexem.
Trvání pohybu 0,5-10s
Interval mezi jednotlivými pohyby 5-90s
Minimálně 4 pohyby v sekvenci
Významné množství více jak 5 pohybů za hodinu 

(PLMI >5), bez jiných spánkových obtíží 15
Minimální amplituda o dvojnásobku klidové úrovně

za bdělosti



Klinické projevy PLMS
� Obtíže při usínání, častá probuzení, výraznější v 

první polovině noci
� Fragmentovaný spánek 
� Denní obtíže charakteru podráždění či ospalosti
� Velmi často provázejí jiné onemocnění spánku, 

nejčastěji syndrom neklidných nohou (RLS)
� Prevalence stoupá s věkem, až 21% populace nad 

65let, klinická relevance nejistá (souvislost s 
probouzecími reakcemi)



EMG aktivita svalů DK, nejčastěji m. tibialis anterior 
v rámci záznamu, např. celonoční polysomnografie 
či ambulantních monitorovacích metod 

Piezoelektrické měření napětí svalů bérce 
(ambulantní systémy např. PolyMESAM)

Aktigrafické měření zrychlení při pohybu DK s 
vysokou zaznamenávací frekvencí - přístroj 
připevněn nad kotník obou DK.

Videomonitorace 

Možnosti diagnostiky PLMS



Diagnostika poruch spánku

Celono ční polysomnografie

EEG

EKG
EOG
EMG m. mentalis
EMG m. tibiales
proud vzduchu 
dýchací pohyby 

saturace O2





Videomonitorace - RLS



Videomonitorace PLMS





Sekundární formy RLS
� Chronické renální selhání, dialyzační program -

zlepšení po podávání erytropoetinu, prakticky vymizí
po transplantaci

� Sideropenie, významné snížení ferritinu (zvláště v 
likvoru)

� Těhotenství - často první manifestace, pak 
mnohaletá remise

� Roztroušená sklerosa - více u pacientů v primární či 
sekundární progresi a s ložisky v krční míše



Sekundární formy PLMS
�Až v 80% RLS včetně sekudnárních forem
�Poruchy se zvýšenou fragilitou spánku –

spánková apnoe
�Narkolepsie, jak s kataplexií, tak i bez
�Neurodegenerativní onemocnění –

Parkinsonova choroba, Niemann-Pickova 
choroba typ C



Racionální screening
�Při abnormálním neurologickém nálezu

� Centrální nález - RSM, SCA

� Periferní nález - polyneuropatie

�Normální neurologický nález
� Laboratorní vyšetření - sideropenie, renální

parametry, parametry štítné žlázy, deficit 
mirkonutrientů (B12, foláty), 



Léčba RLS
� První volba - dopaminergní: 

� Každodenní a těžké obtíže  - dopaminergní agonisté
� Ropinirol - registrovaný pro RLS jako Adartrel, pro 

odbourávání výhradně játry vhodný i u renálního selhání, 
dávka 0.5 - 4mg na den

� Pramipexol
� Rotigotine transdermálně (Neupro) - kontinuální dodávání

při extrémní augmentaci, 2-4mg/24 hod, střídat místa 
aplikace

� Obtíže intermitentní - L-DOPA (Isicom či Sinemet při 
výraznějších PLMS) dle potřeby 50-400mg na den



� Druhá volba: intolerance či kontraindikace 
dopaminergní léčby
� Gabapentin - pozor při renálním selhání na nutnost 

redukce dávky, obvykle 300 až 900mg na noc (v 
literatuře až 1800mg)

� Rivotril - výrazné vedlejší účinky (sedace, tolerance), 
možné podávat dětem

� Opiáty - především tramadol v extrémních případech 
petidin

Léčba RLS II



Patofyziologické aspekty
Struktury CNS podílející se na rozvoji PLMS a RLS

� TMS - motorické dráhy v normě, snížená intrakortikální
inhibice 

� MRI voxel-base - menší objem sekundárních 
somatosenzorických oblastí

� funkční MRI - při obtížích aktivace v kontralat. thalamu 
a bilat. mozečku, při PLM navíc i pons a ncl. ruber

� polyEMG - míšní hyperexcitabilita, rozšíření
flexorových reflexů



Porucha dopaminergní transmise
� PET - v putamen a v ncl. caudatus fluorodopy, i 

snížené vazby na D2 receptory
� SPECT (DAT) - inkonzistetní, spíše negativní
� Zvířecí model - Hypotalamické jádro A11 s projekcí do 

míchy, pod aferentací ze suprachiasmatického jádra 
(cirkadiální rytmicita obtíží)

Patofyziologické aspekty II



Železo v patogenezi PLMS a RLS
� MRI - nižší obsah železa v substancia nigra a 

putamen
� TC SONO - snížení echogenity v strukturách středního 

mozku
� Sekční materiál -

� deficit IRP (iron regulatory protein) v neuromelaninových 
buňkách, porucha reakce na snížení zásob železa

� Thy-1 je snížený v mozcích pacientů s RLS, regulace 
uvolňování vesicul s dopaminem, a reaguje ve zvířecím 
modelu na množsví železa

Patofyziologické aspekty III



� Alespoň 20% epoch REM spánku obsahuje tonickou 
či nadměrnou fazickou EMG aktivitu

� Nutné polysomnografické i klinické (byť jen 
anamnestické) známky k diagnose RBD

� Pouze polysomnografické známky nazýváme REM 
bez atonie (RWA)

� Nepřítomnost epileptiformní EEG aktivity během 
REM spánku

Porucha chování v REM 
spánku (RBD)



Polysomnografické známky 
poruchy chování v REM 
spánku (RBD) - Definice

� Setrvale zvýšená (tonická) svalová aktivita v REM spá nku -
Epocha REM spánku, kdy alespoň 50% jejího trvání je vyplněno 
zvýšením bradové EMG aktivity vyšší než je minimální aktivita v 
NREM spánku

� Nadměrná intermitentní (fazická) svalová aktivita v REM 
spánku - V epoše REM, rozdělené na 10 částí, se alepoň v 5 
vyskytují výboje svalové aktivity, které trvají 0.1 -5.0s a mají 4x 
vyšší aktivitu, než je amplituda pozadí





� stereotypní rytmické
pohybové automatismy

větších svalových skupin 
(trupu, hlavy)

� výskyt před usnutím, 
během povrchního 
spánku 
� trvání až 30 min
� normální u kojenců
a batolat

Porucha s rytmický pohyby 
(rhytmic movement disorder)



Porucha s rytmický pohyby

� Frekvence pohybů se pohybuje mezi 0.5 až 2 Hz
� Minimálně 4 pohyby se musí objevit v řadě
� Pokud na pohyby usuzujeme jen z EMG, vzestup 

amplitudy musí být na dvojnásobek základní úrovně
� Musí být během noci zachyceny typické behaviorální

projevy



� stereotypní rytmické pohyby žvýkacích svalů ve 
spánku, provázené skřípáním nebo skusováním 
zubů

� maximum výskytu u starších kojenců (50%)
� později 10-20% dětí (LMD, ment. retardace)
� výskyt ve všech spánkových stadiích
� predispozice: genetická, anomálie dentice
� psycholog. faktory
� riziko poškození chrupu, záněty periostu, 

poruchy temporo- mandib. skloubení

Bruxismus



Bruxismus
� Bruxismus se sestává buď z fázických nebo 

tonických zvýšení EMG aktivity z brady o amplitudě
minimálně dvojnásobné než je aktivita pozadí. 

� Fázickou elevaci EMG aktivity brady považujeme za 
bruxismus, pokud trvá 0.25-2s a pokud se vyskytnou 
3 vzestupy v sekvence pravidelnými odstupy. 

� Tonická aktivita se zvýšenou EMG aktivitou musí
trvat 2 s



Bruxismus
� Epizody bruxismu musí být odděleny alespoň 3s 

stabilní klidové EMG aktivity 
� Bruxismus je možné spolehlivě hodnotit i pomocí

videa, kdy je nutné zachytit alespoň 2 slyšitelné
epizody. Nutné je vyloučení epileptické etiologie 
skřípání zuby





Alternující aktivace svalů
nohou (ALMA)

� Izolovaný symptom častější u pacientů s RLS či 
PLMS, postihuje střídavě obě nohy, klinický 
význam je nejasný

� Minimální počet jednotlivých epizod střídavé
aktivace je 4, trvání sekvence je 1 až 30s 

� Frekvence EMG výbojů musí být mezi 0.5 a 3.0 
Hz

� Trvání výbojů je 100-500ms



Hypnagogický třes nohou 
(HFT)
� Izolovaný symptom nejasného klinického 

významu
� Minimální počet jednotlivých epizod střídavé

aktivace je 4 a trvání je minimálně 10s
� Frekvence EMG výbojů musí být mezi 0.3 a 4.0 

Hz
� Trvání výbojů je 250-1000ms



Nadměrný fragmentární
myoklonus (EFM)

� Maximální trvání EMG aktivity u fragmentárního 
myoklonu je 150 msec 

� Minimálně 20 minut NREM spánku, kdy je 
zaznamenáno minimálně 5 výbojů za jednu minutu

� Není jasný klinický korelát, pohyb není většinou 
patrný


