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Bevezetés 

A szomatikus és pszichés krónikus betegségben szenvedők gyakran számolnak be 

alvással kapcsolatos panaszokról. Az alvászavarok megnövelik a betegség terhét, 

rontják az egészséggel kapcsolatos életminőséget, összefüggést mutatnak a kedvezőtlen 

klinikai lefolyással és pszichés társbetegségek kialakulásával is. Egyre több prospektív 

elemzés szerint az alvászavarok jelenléte a mortalitás rizikófaktora. 

Világszerte emelkedik a krónikus vesebetegségben szenvedők száma. E 

betegpopulációban igen magas a depresszió előfordulása, és egészséggel kapcsolatos 

életminőségük, várható élettartamuk lényegesen elmarad a lakosság szintjétől. Krónikus 

vesebetegek körében igen gyakoriak az alvással kapcsolatos panaszok, amelyek 

hozzájárulhatnak e fontos klinikai végpontok romlásához. Ennek ellenére az 

alvászavarok prevalenciája, és a velük kapcsolatos tényezők, valamint lehetséges 

következményeik nem ismertek eléggé e betegcsoportban.  

A nyugtalan láb szindróma (restless legs syndrome, RLS) egy szenzomotoros 

tünetegyüttes, amely a következőképpen jellemezhető: nyugalomban jelentkező, 

kellemetlen szenzoros tünetek mellett az alsó végtagok mozgatásának erős kényszere, 

ami mozgatásra enyhül. A szimptómák jellegzetes módon az éjszaka első felében a 

legerősebbek és hajnalban megszűnnek. 

Az RLS az egyik leggyakrabban előforduló alvászavar dializált betegek körében, 

előfordulása 15-20% körülire tehető. Az RLS az átlaglakosságban és a dializált 

populációban is szoros összefüggést mutat az inszomniával és a depresszióval. A 

nyugtalan láb szindrómás vesebetegek egészséggel kapcsolatos életminősége 

szignifikánsan rosszabb, mint a szindrómában nem szenvedő társaiké. Több 

vizsgálatban is kimutatták, hogy az RLS a mortalitás rizikófaktora dializált betegeknél. 

Vesetranszplantáltakról nincsenek információink az RLS-re vonatkozóan. Az 

alvászavarok, köztük az RLS felismerése és kezelése hozzájárulhat a 

veseelégtelenségben szenvedők életminőségének és életkilátásának javításához.  

 

Célkitűzések, hipotézisek  

Célom volt, hogy felmérjük az RLS inszomniával, depresszióval, életminőséggel és 

mortalitással való összefüggéseit vesetranszplantált (Tx) betegek körében. Az alábbi 

hipotéziseket állítottam fel: 
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1. A nyugtalan láb szindróma és az inszomnia kapcsolatának vizsgálata Tx betegek 

körében 

a) az inszomnia gyakorisága, egyéb társváltozóktól függetlenül, szignifikánsan 

alacsonyabb a Tx csoportban, mint várólistán lévő dializált (VL) betegek között 

b) az RLS önálló, szignifikáns prediktora az inszomnia jelenlétének 

2. A nyugtalan láb szindróma és az életminőség kapcsolatának vizsgálata 

vesetranszplantált betegek körében 

a) a nyugtalan láb szindrómás betegek szignifikánsan rosszabb életminőségről 

számolnak be a legtöbb életminőség dimenzión belül, és ez a különbség 

klinikailag is releváns 

b) az RLS és rosszabb életminőség közötti szignifikáns összefüggés független a 

társváltozóktól  

c) az RLS és életminőség közötti kapcsolat az inszomniára történő korrekciót 

követően gyengülni fog, de szignifikáns marad (azaz az RLS és az életminőség 

közötti kapcsolat nem magyarázható teljes mértékben az inszomnia 

variabilitásával) 

3. A nyugtalan láb szindróma és a depresszió kapcsolatának vizsgálata várólistás 

dializált (VL) és vesetranszplantált (Tx) betegek körében 

a) a nyugtalan láb szindrómás betegek súlyosabb depressziós tüneteket mutatnak a 

teljes vesebeteg populációban, mint az RLS-ben nem szenvedők 

b) az RLS és depressziós tünetek közötti kapcsolat klinikai és szocio-demográfiai 

változókra történő korrekciót követően is szignifikáns marad  

c) az RLS az inszomniától függetlenül is a depressziós tünetek szignifikáns, önálló 

prediktora a VL és Tx betegek körében egyaránt 

4. A nyugtalan láb szindróma és mortalitás kapcsolatának prospektív vizsgálata 

a) az RLS jelenléte vesetranszplantált betegek magasabb halálozásának szignifikáns, 

önálló rizikófaktora 

 

Módszerek  
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A TransQOL-HU (Transplantation and Quality of Life-Hungary Study) 

keresztmetszeti vizsgálat során transzplantációs várólistán lévő dializált és 

vesetranszplantált betegek alvás- és hangulatzavarait, valamint egészséggel kapcsolatos 

életminőségét vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. A vizsgálat 2002-2003 folyamán zajlott. 

Ezt követően a vizsgálatba beválasztott vesetranszplantált betegeket közel négy éven át 

követtük, amelynek során havi pontossággal rögzítettük a mortalitással kapcsolatos 

adatokat.  

Adatgyűjtés 

A Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának valamennyi 18 

év feletti, rendszeresen gondozott vesetranszplantált betegét (n=1067), és a budapesti 

dialízis állomások valamennyi, transzplantációs várólistán lévő dializált betegét (n=214) 

felkértük, hogy vegyen részt vizsgálatunkban. Kizárási kritérium demencia vagy a 

részvétel visszautasítása volt.  

A szocio-demográfiai adatokat (nem, életkor, iskolázottság) a kartonokból, illetve 

személyesen a betegektől nyertük beválasztáskor. Rögzítettük a betegek dialízis-, 

transzplantációs- és terápiás anamnézisét (vesebetegség oka), továbbá a kumulatív 

dialízis időt.  

A nyugtalan láb szindróma mérése 

Az RLS tüneteit az RLS kérdőív segítségével mértük fel. A kérdőív nyolc kérdésből 

áll, az RLS mind a négy diagnosztikus kritériumát magába foglalja. A kérdőív magyar 

változatát munkacsoportunk különböző krónikus vesebeteg populációkban alkalmazta 

konzisztens eredményekkel.  

A válaszadót csak akkor tekintettük RLS-ben szenvedőnek, ha az illető mind a nyolc 

kérdésre pozitív választ adott. Ha a kérdőív hiányos volt vagy nem megfelelően volt 

kitöltve, akkor azt nem értékeltük és az eredményt hiányzó adatként kezeltük.  

A depressziós tünetek mérése 

A Center for Epidemiologic Studies depresszió (CES-D) pontszám összegével 

jellemeztem a depressziós tünetek mértékét. A klinikailag szignifikáns depresszió 

gyakoriságának megállapítására a krónikus vesebetegeknél ajánlott 18-as határértéket 

alkalmaztam. A skála magyar változata megbízhatóan méri a depressziós tüneteket 

különböző krónikus vesebeteg populációkban. 
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Az inszomnia mérése 

Az Athén inszomnia skálát (AIS) alkalmaztuk az inszomnia tüneteinek mérésére. Az 

AIS nyolc kérdésből áll, amelyek az inszomnia éjszakai tüneteire (elalvási-, 

alvásfenntartási nehézség, korai ébredés) és nappali következményeire (álmosság, rossz 

közérzet, teljesítőképesség romlása) kérdeznek rá. Az eredeti angol verziót 

munkacsoportunk fordította és validálta. 

Az életminőség mérése 

Az egészséggel kapcsolatos életminőséget (HRQoL) a Kidney Disease Quality of Life 

(KDQoL) kérdőívvel mértük fel. A KDQoL egy moduláris kérdőív, amely a Medical 

Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) általános életminőség skála mellett a krónikus 

vesebetegség következtében speciálisan felmerülő, életminőséget befolyásoló 

aspektusokra fókuszáló kérdéssort is tartalmaz. A kérdőív magyar változatának 

validálását munkacsoportunk végezte el dializált és vesetranszplantált betegek között.  

Az alvási apnoe rizikójának felmérése 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) kockázatát a Berlin alvási apnoe 

kérdőívvel mértük. A skála az OSAS leggyakoribb tüneteire, következményeire és a 

hipertónia, illetve kórosan magas BMI jelenlétére kérdez rá. A válaszok alapján a 

páciens OSAS-ra nézve magas vagy alacsony rizikójú csoportba sorolható. A Berlin 

kérdőív validálását lakossági felmérésben végezték.  

Társbetegségek mérése 

A társbetegségekről az End Stage Renal Disease Severity Index (ESRD-SI) alapján 

gyűjtöttünk adatokat a betegektől. A komorbiditást – a betegek válaszai alapján – a 

társbetegségek számának összegével jellemeztük.  

Laboratóriumi paraméterek  

A következő laboratóriumi paramétereket gyűjtöttük a betegek kartonjaiból és a 

kórház elektronikus adatbázisából: hemoglobin (Hb), szérum albumin és kreatinin, vér 

urea nitrogén, vasháztartás (szérum vas, szérum transzferrin, transzferrin szaturáció) és 

szérum C-reaktív protein (CRP). Ezen kívül a gyógyszerszedéssel kapcsolatos 

információkat, illetve a testtömeg-index számításához szükséges testmagasságot és 

testtömeget szintén a betegek kartonjaiból rögzítettük.  
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Dializált betegek körében rögzítettük a dialízis dózis nagyságát jellemző Kt/V értéket. 

Vesetranszplantált betegek vesefunkcióját a becsült glomeruláris filtrációs rátával 

jellemeztük (bGFR), amit az egyszerűsített MDRD képlettel (Modification of Diet in 

Renal Disease tanulmány) számoltam ki (Levey és mtsai 2000).  

bGFR (ml/min per 1,73m2)=186·SCr
-1,154·életkor-0,203(·0,742 nők esetében), ahol a SCr= 

szérum kreatinin. 

Az immunszuppresszív kezelésre vonatkozó adatok 

Vesetranszplantált betegeknél a transzplantáció óta eltelt időre és az immun-

szuppresszív gyógyszerelésre vonatkozóan is gyűjtöttünk adatokat a kartonokból.  

A magyar lakossági minta (Hungarostudy 2002) 

Egy 2034 főből álló, kor- és nem szerint illesztett mintát választottunk az inszomnia 

prevalenciájának összehasonlítása céljából a Hungarostudy 2002 felmérés 

adatbázisából. A Hungarostudy 2002 egy országosan reprezentatív mintát (N=12 643) 

feldolgozó vizsgálat. Az adatgyűjtés a résztvevők otthonában készített interjúk 

keretében történt. A szocio-demográfiai és egészség-magatartással kapcsolatos 

kérdéssor tartalmazta az Athén inszomnia skálát is. 

Statisztikai analízis 

Az adatokat a munkacsoportunk által kifejlesztett számítógépes adatbázisban 

rögzítettük. A statisztikai analízist az SPSS 13.0, ill. SAS 9.1 programcsomag 

segítségével végeztük. A folyamatos változók átlagának összehasonlításához Student t-

próbát vagy Mann-Whitney U tesztet, a korrelációkhoz Spearman korrelációt 

alkalmaztunk. A kategorikus változókat khi-négyzet- vagy Fisher egzakt próbával 

vizsgáltuk.  

Az RLS és depresszió önálló kapcsolatának vizsgálatára multivariáns logisztikus 

regressziós modelleket állítottunk fel. Az AIS pontszámmal önálló kapcsolatot mutató 

tényezők vizsgálatára többváltozós binomiális regressziós modellt alkalmaztunk. A 

különböző életminőség alskálákon belül elért pontszámok és az RLS független 

kapcsolatát többváltozós ordinális regressziós modellekkel vizsgáltuk. Az RLS és 

mortalitás kapcsolatának prospektív elemzéséhez Kaplan-Meyer túlélési görbét, illetve 

egy- és többváltozós Cox proporcionális hazárd modelleket alkalmaztunk.  



A nyugtalan láb szindróma jelentősége krónikus vesebetegek körében (doktori tézisek) 

dr. Szentkirályi András, 2009 

 7 

Etikai engedély 

A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyta. A beválasztást 

megelőzően valamennyi beteg részletes írásos- és szóbeli tájékoztatást kapott a 

tanulmány célkitűzéseivel és protokolljával kapcsolatban, majd írásos beleegyezésüket 

adták a részvételhez. 

 

Eredmények 

A minta alapvető jellemzői 

A VL és Tx csoport (összesített minta) átlagéletkora 48±13 év volt és a teljes 

vesebeteg kohorsz 60%-a volt férfi. Nemben, életkorban, iskolázottságban, a 

társbetegségek számában és a laborparaméterek többségében nem volt különbség a két 

csoport között. Az 1067 Tx betegből 108 transzplantált beteg utasította el az RLS 

kérdőív kitöltését és 143 beteg adott vissza hiányos kérdőívet. Nem volt statisztikailag 

szignifikáns különbség az RLS kérdőívet kitöltők és nem kitöltők között a szocio-

demográfiai paraméterek tekintetében. 

 

Az RLS prevalenciája és korrelátumai 

Az RLS prevalenciája szignifikánsan alacsonyabb volt a Tx csoportban, mint a VL 

betegek között (Tx: 5% vs VL: 11%; p=0,001). A vesetranszplantáltak között a 

nyugtalan láb szindrómás csoporton belül gyakoribb volt a vashiány, szignifikánsan 

alacsonyabb hemoglobin szinttel rendelkeztek és több társbetegségről számoltak be, 

mint tünetmentes társaik, ugyanakkor a diabétesz gyakoriságában nem volt szignifikáns 

különbség a két csoport között. Az RLS-ben szenvedők vesefunkciója szignifikánsan 

rosszabb volt azoknál, akiknek nem volt RLS-ük (RLS: 42ml/min/1,73m2 vs RLS 

nélkül: 50ml/min/1,73m2; p<0,05). Az RLS szignifikáns mértékben gyakrabban fordult 

elő� a szteroidot nem szedő� betegek esetében (9% vs 4%; p<0,05), mint a szteroidot 

kapó betegeknél.  

Az inszomnia prevalenciája és korrelátumai 

A megkérdezett Tx betegek 17%-a, a VL betegek 14%-a és az életkor és nem szerint 

illesztett, Hungarostudy-ból vett lakossági minta (HS) 6%-a utasította vissza vagy 

töltötte ki hiányosan az Athén inszomnia skálát (AIS).  
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Az inszomnia gyakorisága a VL csoportban 15%, míg a Tx csoportban 8%-os volt 

(p<0,01), ami azonos volt a lakossági mintában mért szintén 8%-os előfordulással. A 

medián AIS (IQR) pontszám szignifikánsan különbözött a három csoportban (VL: 4 (5) 

vs Tx: 3(4) vs HS: 1(5); p<0,001 minden összehasonlításban).  

Az inszomniás betegek szignifikánsan idősebbek voltak a nem inszomniásoknál 

(53±10 vs 48±13 év; p<0,001). A transzplantált férfiakhoz képest nők körében 

magasabb volt az inszomnia prevalenciája (10 vs 6%; p<0,05) és a medián (IQR) AIS 

pontszám (2 (6) vs 0 (4); p=0,05). Hasonló trendet lehetett megfigyelni a lakossági 

mintában is. Az inszomniások több társbetegségről számoltak be, mint az inszomniában 

nem szenvedők. A vesefunkció negatívan korrelált az AIS pontszámmal (r=-0,15; 

p<0,001). 

A nyugtalan láb szindróma és az inszomnia kapcsolata 

Az inszomniás betegek körében közel négyszer magasabb volt az RLS prevalenciája, 

mint a nem inszomniások között (15% vs 4%; p<0,001). A nyugtalan láb szindrómás 

betegek szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az AIS skálán és az inszomnia 

prevalenciája is szignifikánsan nagyobb volt körükben az RLS-ben nem szenvedőkhöz 

képest mind a teljes vesebeteg populációban, mind a VL és Tx csoportokon belül.  

Az inszomnia és a depressziós tünetek kapcsolata 

A medián (IQR) CES-D pontszám a transzplantált populációban 9 (11), a depresszió 

gyakorisága 22% volt. Közepesen erős szignifikáns korreláció mutatkozott az AIS és 

CES-D pontszám között a teljes vesebeteg populációban (r=0,54; p<0,001), illetve 

külön a dializált és vesetranszplantált csoportokban is. Vesetranszplantáltak között az 

inszomniások szignifikánsan magasabb CES-D pontszámot értek el, mint a nem 

inszomniások. Ennek alapján a depressziós tünetek gyakorisága 71%-os volt az 

inszomniások között és 18% volt a nem inszomniásoknál (p<0,001). 

Az RLS és inszomnia kapcsolata többváltozós modellben Tx betegekben 

Többváltozós negatív binomiális regressziós modellben az RLS jelenléte szignifikáns 

kapcsolatot mutatott a magasabb AIS pontszámmal nemre, életkorra, hemoglobinra, 

bGFR-re, társbetegségek számára, a depressziós tünetek jelenlétére és az OSAS magas 

rizikójára történő korrekciót követően is (EH=1,4; 95%KI: 1,07-1,83; p<0,05). 
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Az inszomnia és a vesepótló modalitás közötti kapcsolat 

Annak vizsgálatára, hogy a vesepótló kezelés típusa (transzplantáció versus dialízis 

kezelés) önálló kapcsolatban áll-e az alvás minőségével, hasonló többváltozós modellel 

vizsgáltuk a teljes vesebeteg populációt, amelybe további magyarázó változóként 

beléptettük a vesepótló modalitást is. Ebben a modellben a transzplantáció 

szignifikánsan jobb alvásminőséggel járt még a többi klinikai tényezőre történő 

korrekció mellett is (EH=1,33; 95%KI: 1,16-1,53; p<0,001). Az RLS jelenléte 

szignifikáns prediktora maradt az inszomnia súlyosságának függetlenül attól, hogy 

valaki dializált vagy beültetett grafttal él (EH=1,49; 95%KI: 1,21-1,84; 0,001). 

A nyugtalan láb szindróma és az életminőség kapcsolatának vizsgálata 

vesetranszplantált betegek körében 

Egyváltozós elemzések 

A KDQoL skála minden egyes tartományában az RLS-ben szenvedő betegek 

alacsonyabb pontszámot értek el, vagyis rosszabb életminőségről számoltak be. A 

különbség minden esetben szignifikáns és klinikailag is releváns volt az általános SF-36 

skála fizikális és mentális tartományaiban. A betegségspecifikus alskálákban szintén 

hasonló hasonló különbségeket lehetett kimutatni. 

Többváltozós elemzések 

Többváltozós modellekkel vizsgáltuk, hogy az RLS önálló kapcsolatot mutat-e az 

egyes életminőség tartományokkal. Kimeneti változóként az egyes életminőség alskála 

pontszámok szerepeltek, míg magyarázó változóként az RLS mellé a következő szocio-

demográfiai és klinikai változókat léptettük be: életkor, nem, bGFR, transzplantáció óta 

eltelt idő, dialíziskezelés kezdete óta eltelt idő, szérum albumin, hemoglobin, 

társbetegségek száma, iskolázottság és CES-D pontszám. Az RLS még ezektől a fontos 

tényezőktől függetlenül is szignifikáns kapcsolatban állt az összes elemzett életminőség 

tartományban elért pontszámmal. Két tartományban az RLS és az alacsonyabb 

életminőség pontszámok közötti kapcsolat az inszomniára történő korrekciót követően 

is szignifikáns maradt. Ezek a „szerep korlátozódása fizikális állapot miatt” (EH=6,67; 

95%KI: 2,94-16,67; p<0,001) és a „fájdalom” (EH=2,13; 95%KI: 1,08-4,17; p<0,05) 

dimenziók voltak. 
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A nyugtalan láb szindróma és depresszió kapcsolatának vizsgálata Tx és VL betegek 

körében 

Az RLS és depresszió kapcsolatát a dializált és vesetranszplantált csoport 

összevonásával elemeztem. Az 1281 beteg közül 279 transzplantált és 53 dializált beteg 

utasította vissza a vizsgálatot vagy nem töltötte ki teljesen az RLS vagy a  

CES-D kérdőívet.  

A nyugtalan láb szindróma előfordulása és korrelátumai a teljes vesebeteg 

populációban 

Az RLS prevalenciája 11% volt a dializált és 5% a transzplantált csoportban 

(p=0,001). A nyugtalan láb szindrómás és RLS-ben nem szenvedő betegek nem 

különböztek szignifikánsan korban, nemben, iskolai végzettségben. A nyugtalan láb 

szindrómás betegeknél magasabb volt a társbetegségek száma, és hosszabb időt töltöttek 

dialízisen életük folyamán (RLS (medián(IQR): 30(44) vs RLS nélkül: 24(31); p=0,05). 

A transzplantált betegcsoportnál látottakhoz hasonlóan az összevont 

vesebetegcsoporton belül is igaz volt, hogy a nyugtalan láb szindrómás résztvevők 

között szignifikánsan magasabb volt az AIS pontszám az RLS-ben nem szenvedő 

betegekhez képest, továbbá több mint négyszer gyakoribb volt az inszomnia 

előfordulása körükben (RLS: 31% vs RLS nélkül: 7%; p<0,001). Az altatóhasználat 

jóval gyakoribb volt a nyugtalan láb szindrómás csoportban, mint a tünetmentes 

betegeknél (RLS: 15% vs RLS nélkül: 6%; p<0,05). 

A nyugtalan láb szindróma és depresszió kapcsolata 

A medián (IQR) CES-D pontszám 10 (12) volt. A teljes populáció 24%-ánál (n=248) 

állt fenn klinikailag jelentős mértékű depresszió (CES-D pontszám >18). Ez az arány 

várólistás dializáltaknál 34%, transzplantáltaknál 22% volt (p=0,001). 

Az RLS előfordulása több mint négyszer magasabb volt a depressziós résztvevőknél, 

mint a depresszió nélküli betegeknél (14% vs 3%; p<0,001). Az RLS prevalenciája 

szignifikáns összefüggést mutatott a magasabb CES-D pontszámmal. 

A nyugtalan láb szindrómás betegek körében szignifikánsan magasabb volt a 

depresszió gyakorisága a teljes mintában (56% vs 22%, p<0,001), valamint a dializált és 

transzplantált csoportban is. A medián CES-D pontszám (IQR) ugyancsak magasabb 
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volt a nyugtalan láb szindrómás betegek között, mint az RLS nélküli betegek esetében a 

teljes mintában (20 (15) vs 9 (11); p<0,001) és külön a két vesebeteg csoporton belül is. 

Többváltozós analízis 

Többváltozós logisztikus regressziós modellben az RLS önálló, szignifikáns 

összefüggést mutatott a depresszió jelenlétével (EH=4,05; KI 2,26-7,27; p<0,001) a 

következő változók figyelembevételét követően: kor, nem, iskolázottság, szérum 

albumin, vesepótló kezelés modalitása, kumulatív dialízis idő és társbetegségek száma. 

Annak vizsgálatára, hogy az RLS és depresszió kapcsolatát mennyiben magyarázza az 

inszomnia, következő lépésként beléptettük a modellbe az inszomnia jelenlétét. Az RLS 

és a depresszió magas kockázatának független kapcsolatának erőssége csökkent, de 

szignifikáns maradt az inszomniára történő korrekciót követően is (EH= 2,97; KI 1,59-

5,58; p<0,001). Az analíziseket elvégeztük külön-külön a dializált és transzplantált 

csoportokra is és hasonló eredményekre jutottunk. 

Az RLS és mortalitás kapcsolatának prospektív vizsgálata 

A követés során gyűjtött adatok 

A Tx kohorsz követése közel négy évig tartott (medián 46 hónap), ez idő alatt 12 

beteg veszett el a követés számára. A 2765 személy-év során 97 beteg (12%) halt meg 

(nyers mortalitási ráta=35/1000 személy-év) és 2595 személy-év során 63 beteg (9%) 

került vissza dialízisre (graftelégtelenségi nyers ráta=24/1000 személy-év). 

Kardiovaszkuláris (24%) és fertőzéses (27%) szövődmények voltak a leggyakoribb 

halálokok. 

Egyváltozós elemzések 

A Tx betegek halálozása szignifikánsan magasabb 

volt az RLS csoportban, mint a nyugtalan láb 

szindrómában nem szenvedő betegek között: 26% vs 

11%; p<0,05. Az RLS-ben nem szenvedő betegek 

kumulatív túlélése szignifikánsan jobb volt, mint a 

nyugtalan láb szindrómás betegeké, ami a Kaplan-

Meyer görbén is jól látható. 

Egyváltozós Cox proporcionális hazárd elemzésben az RLS és a halálozás közötti 

kapcsolat szignifikáns volt (HR = 2,53; 95% KI: 1,31-4,87; p<0,01). 
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Többváltozós elemzések 

Többváltozós Cox modell alapján az RLS jelenléte a halálozás önálló, szignifikáns 

prediktorának bizonyult (HR=2; 95% KI: 1-3,9; p<0,05) vesetranszplantált betegek 

körében életkorra, nemre, bGFR-re, szérum albuminra, hemoglobinra, szérum CRP-re, 

transzplantáció óta eltelt időre, magas vérnyomásra, illetve cukorbetegségre történő 

korrekciót követően.  

 

Következtetések  

A nyugtalan láb szindróma és az inszomnia kapcsolata  

Vizsgálatomban elsőként mértem fel az Athén inszomnia skála segítségével az 

inszomnia prevalenciáját vesetranszplantált betegek között, és megmutattam, hogy a 

klinikailag releváns inszomnia előfordulása szignifikánsan alacsonyabb ebben a 

betegcsoportban, mint a velük összehasonlítható várólistás dializált populációban. A 

transzplantáltak között az egyes inszomnia tünetek gyakorisága, illetve az AIS 

pontszám is szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a várólistás dializált betegeknél. A 

transzplantáció a dialízissel szemben alacsonyabb AIS pontszámmal, vagyis jobb 

alvásminőséggel és alacsonyabb inszomnia prevalenciával járt együtt több fontos 

tényezőre történő statisztikai korrekciót követően is. Mindennek pontos magyarázata 

nem ismert, de a jobb metabolikus státusz, a kezelés kevésbé invazív volta mellett 

pszichés és szociális tényezők egyaránt szerepet játszhatnak ebben. 

A transzplantált populációban talált inszomnia prevalenciája megegyezett a hazai 

lakosságból vett illesztett mintában mért inszomnia gyakorisággal. Ez meglepő, mivel 

transzplantáltak körében magas a komorbiditás, és sok olyan gyógyszert szednek, amely 

potenciálisan ronthatja az alvásminőséget. Ugyanakkor az átlagos AIS pontszám és 

egyes inszomniás panaszok gyakorisága magasabb volt, mint amit a lakosság körében 

lehetett mérni.  

Az RLS volt az inszomnia súlyosságának egyik legerősebb prediktora több 

társváltozóra való korrekciót követően is. Az RLS és inszomnia szoros kapcsolatát 

korábban a várólistás dializált mintában is kimutattuk. Az RLS tünetei megnehezítik az 

elalvást és ronthatják az alvás minőségét is, amit korábbi vizsgálatok is igazoltak.  
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A nyugtalan láb szindróma és az életminőség kapcsolata 

Ez az első olyan vizsgálat, amely az RLS és az egészséggel kapcsolatos életminőség 

összefüggését elemzi vesetranszplantált betegcsoportban. A nyugtalan láb szindróma a 

rosszabb életminőség nagyobb rizikójával jár ebben a populációban, és ez a kapcsolat 

valamennyi elemzett életminőség tartományban észlelhető volt több jelentős szocio-

demográfiai és klinikai paraméterre történő statisztikai korrekciót követően is. 

Munkacsoportunk a KDQoL kérdőív használatával korábban ugyanilyen eredményről 

számolt be dializált populáción belül. Eredményeink szerint az RLS a rosszabb 

életminőség független prediktora volt az SF-36 általános életminőség skála fizikális és 

mentális/érzelmi dimenzióiban egyaránt és a vesebetegségre specifikus tartományokon 

belül is. Az RLS és a rosszabb életminőség közötti szignifikáns kapcsolat az inszomnia 

figyelembevételét követően sem tűnt el teljesen. Ez az eredmény azt sugallja, hogy az 

RLS kapcsolatát az életminőség egyes aspektusaival nemcsak az alvás zavara 

magyarázza. Ilyen magyarázó tényező lehet pl. a fájdalom, amely gyakran képezi az 

RLS szenzoros tüneteinek részét. 

A nyugtalan láb szindróma, inszomnia és a depressziós tünetek kapcsolata 

Vizsgálatomban elsőként elemeztem az RLS, inszomnia és depresszió összefüggéseit 

dializált és vesetranszplantált betegek nagy mintájában. A depressziós tünetek 

előfordulásának rizikója magasabb volt RLS jelenléte esetén, mint RLS hiányában több 

fontos paraméterre történő korrekció mellett is. Az RLS és a depressziós tünetek 

kapcsolatát a lakosság és dializált betegek körében is leírták, vesetranszplantált 

populációban viszont még nem vizsgálták. 

Ez az összefüggés részben független volt az inszomniától, vagyis az RLS és a 

depresszió kapcsolatát nem magyarázta teljes mértékben az alváselégtelenség, hanem 

egyéb, alvástól független mechanizmusok is hozzájárulhattak ahhoz. Az RLS és 

depresszió alvástól független kapcsolatát több pszicho-szociális (szorongás, társas 

kapcsolatok beszűkülése) és életmódbeli (mozgásszegénység, táplálkozás) tényező 

magyarázhatja. 

A nyugtalan láb szindróma és a mortalitás kapcsolata  

Prospektív vizsgálatunk eredményei azt mutatják, hogy az RLS jelenléte a magasabb 

halálozás egyik rizikótényezője vesetranszplantált betegek körében. A nyugtalan láb 
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szindrómás betegek négy éves követés során dokumentált halálozása több fontos szocio-

demográfiai és klinikai tényező figyelembevétele után is kétszerese volt a nem 

nyugtalan láb szindrómás betegek mortalitásának. Az RLS és a dialízisre való 

visszakerülés között nem találtunk kapcsolatot. Ez az első olyan vizsgálat, amely 

rávilágít az RLS túléléssel való összefüggésére ebben a betegpopulációban. 

Korábban dializált betegek körében is összefüggést találtak a nyugtalan láb szindróma 

és a magasabb halálozás között, legújabban pedig egy lakossági követéses vizsgálatban 

is hasonló eredményre jutottak középkorú nők között. 

Az RLS és mortalitás kapcsolatának pontos mechanizmusa nem ismert. 

Keresztmetszeti vizsgálatokban szoros, független kapcsolatot találtak az RLS és 

kardiovaszkuláris betegségek fennállása között, ami mögött éjszakai 

vérnyomáskiugrások, illetve alvásdepriváció is állhat. Ugyanakkor urémiával, illetve 

károsodott immunműködéssel kapcsolatos tényezők sem zárhatók ki a jelenség 

hátterében.  

A vizsgálatok erősségei és korlátai 

A vizsgált kohorsz nagysága egyedülálló a krónikus vesebetegekben végzett hasonló 

jellegű vizsgálatokhoz viszonyítva. Az RLS, inszomnia, depresszió és életminőség 

mérésére standardizált és valid kérdőíveket használtunk. A szocio-demográfiai és 

klinikai paraméterek figyelembevétele a többváltozós modellekben megnövelik az 

eredmények megbízhatóságát. A szocio-demográfiai jellemzők hasonlóak volt a 

dializált és transzplantált csoportokban, ami arra utal, hogy a két csoport statisztikai 

elemzés szempontjából összevonható. Az utolsó vizsgálat esetében erősségként ki kell 

emelni a prospektív elrendezést, illetve a hosszú követési időt. 

A vizsgálat egyik fontos korlátja, hogy a keresztmetszeti vizsgálatok esetében nem 

ismerjük az összefüggések időbeli viszonyait. Az RLS nem diagnosztizálható 

kérdőívekkel, azonban az önbecslő skálák használata nehezen kerülhető meg nagy 

létszámú minták szűrésekor. Az alkalmazott RLS kérdőív megbízható eszköznek 

bizonyult validálása és a hazai vesebeteg populációkban történő felhasználása során.  

 

Összefoglalva elmondható, hogy a nyugtalan láb szindróma az inszomnia, depresszió, 

egészséggel kapcsolatos rosszabb életminőség és a mortalitás szignifikáns önálló 

prediktorának bizonyult. Az összefüggések több releváns tényező statisztikai 
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korrekciója mellett is fennálltak. A nyugtalan láb szindróma könnyen felismerhető 

kórkép, diagnosztizálása a rutin klinikai gyakorlat során elvégezhető. A kórkép az 

esetek döntő többségében kezelhető krónikus vesebetegség fennállása mellett is. A 

bemutatott eredmények alapján elképzelhető, hogy a vesetranszplantált populációban az 

RLS sikeres terápiája mellett csökkennének a nyugtalan láb szindrómás betegek 

inszomniás és depressziós tünetei, valamint javulna az életminőségük és esetleg várható 

élettartamuk is. Természetesen ennek igazolása további vizsgálatokat igényel. 
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