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Tutkielma käsittelee primaarista RLS (levottomat jalat) -oireyhtymää. Tutkimuksessa kartoi-
tettiin OYS:ssa diagnosoitujen RLS:ä sairastavien potilaiden tarkka kliininen oirekuva. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli myös saada uutta tietoa RLS:n periytyvyydestä, epidemiologiasta 
ja mikrotason mekanismeista, etenkin raudan roolista. Tavoitteena oli selvittää RLS:n syntyyn 
vaikuttavien solubiologisten ja geneettisten tekijöiden merkitystä. Tutkimus on osa laajempaa, 
vuonna 2004 alkanutta RLSGEN-tutkimusta, jonka päätutkijana on unitutkija, professori 
Markku Partinen.  !
OYS:n neurologian poliklinikalla diagnosoidut potilaat kartoitettiin sairauskertomuksista. 
Kohderyhmänä olivat potilaat, joiden lähisuvussa ilmenee RLS-oireyhtymää. Osallistumisha-
lukkuus selvitettiin soittamalla potilaille henkilökohtaisesti (E. Koski). Tutkimukseen osallis-
tuville lähetettiin postitse kyselylomakkeita, joilla seulottiin tutkimukseen soveltuvat potilaat. 
Tutkimuksen aineistoksi muodostui 32 tutkittavaa, jotka olivat RLS-potilaita ja heidän oireisia 
lähiomaisiaan. Potilaiden kliininen tutkimus, laboratoriokokeet ja seuranta toteutettiin OYS:n 
neurologian poliklinikalla 2010–2012. !
Tutkimuksen kyselylomakkeina käytettiin kansainvälistä IRRLS-asteikkoa sekä levottomat 
jalat -kyselylomaketta (mm. lääkityksen kartoitus, mahdolliset sukulaisten oireet ja mahdolli-
suus osallistua tutkimukseen, muut sairaudet). Kliinisen tutkimuksen perustana käytettiin ala-
raajojen neurologista tutkimusta (neuropathy disability score, NDS).  Laboratoriokokeista 
määritettiin pieni verenkuva ja CRP (OYS). Rinnekotisäätiössä määriteltiin elimistön varasto-
rauta (S-transferriini), seerumin rauta- (S-Fe), kupari- (S-Cu) ja sinkkipitoisuudet (S-Zn) sekä 
varastoraudan reseptoripitoisuus (S-transferriinireseptori). DNA-eristys tehdään Helsingin 
yliopiston HaartBio-laboratoriossa. !
Tuloksissa todettiin RLS-oireiston esiintymishuippu 30–38 vuoden iässä. Oirekuva oli pää-
sääntöisesti vähintään keskivaikea. Puolella RLS-potilaista esiintyi lapsuusiän kasvukipuja, 
joista todennäköisesti suurin osa selittyy levottomat jalat -oireilulla. Tämä on huomioitava 
erotusdiagnostiikassa. Sukuanamneesi oli positiivinen 60 %:lla, mikä vastaa kirjallisuudessa 
esiintyviä lukuja. Suurin osa potilaiden oireistosta oli vaikeusasteeltaan keskivaikeita tai vai-
keita. Statuspoikkeavuudet olivat vastaanotolla harvinaisia primaarisessa RLS-muodossa. 
Kolmasosa potilaista oli kärsinyt anemiasta, mutta tässä tutkimuksessa ei enää kenelläkään 
anemiaa havaittu. Tutkimuspotilaiden muu neurologinen sairastavuus oli vähäistä eli RLS-
oireistoon ei liittynyt kohonnutta sairastuvuusriskiä muihin neurologisiin sairauksiin. !
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1. JOHDANTO 

!
Levottomat jalat -oireyhtymä (RLS, restless legs syndrome) on potilaiden subjektiivisiin tun-

temuksiin perustuva kliininen diagnoosi. Keskeisinä oireina potilaat kuvaavat epämukavuutta 

ja liikuttelemisen tarpeen tunnetta jaloissa (Benes ym. 2007). RLS on yleisin neurologinen 

liikehäiriö, jonka tarkemmat syntymekanismit ja solubiologiset taustat ovat vielä osin tunnis-

tamatta.  

!
RLS on tunnettu jossain määrin antiikin ajoista lähtien ja kuvattu lääketieteellisessä kirjalli-

suudessakin jo vuonna 1672. Silti tila on alettu tunnistaa vasta vuoden 1995 minimikriteerien 

määrittelemisen jälkeen. Tämän seurauksena julkaisujen määrä RLS:sta on kasvanut merkit-

tävästi viime vuosina. RLS-potilaiden oireet vaihtelevat hyvin lievistä äärimmäisen ahdista-

viin vaivoihin. RLS on riskitekijä tiettyjen somaattisten (hypertensio, kardiovaskulaariset sai-

raudet) sekä psykiatristen (masennus, ahdistus) oireiden ja sairauksien kehittymiselle. Kroo-

nistunut RLS voi aiheuttaa mielialan vaihtelua, kognitiivisia ongelmia ja vaikeuksia osallistua 

rauhoittumista ja paikallaan istumista vaativiin tehtäviin. RLS voi heikentää yleistä elämän-

laatua huomattavasti (Hening ym. 2007). RLS:n on myös todettu lisäävän päiväaikaista vä-

symystä hoitamattomilla potilailla (Fulda 2007). 

!
Tämä tutkielma käsittelee RLSGEN-tutkimusta, joka on käynnistynyt vuonna 2004. Tutkimus 

tehtiin yhteistyössä unitutkija, professori Markku Partisen kanssa. Tutkimuksessa kartoitettiin 

OYS:ssa diagnosoitujen RLS:aa sairastavien potilaiden oireita ja kliinistä kuvaa. Tutkimuksen  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tarkoituksena oli saada uutta tietoa RLS:n periytyvyydestä, epidemiologiasta ja mikrotason 

mekanismeista, etenkin raudan roolista. Tavoitteena oli selvittää RLS:n syntyyn vaikuttavien 

solubiologisten ja geneettisten tekijöiden merkitystä. 

!
Aineistona tutkimuksessa oli yhteensä 32 RLS:sta kärsivää potilasta ja heidän lähiomaistaan. 

Osallistumishalukkuus selvitettiin soittamalla potilaille henkilökohtaisesti (E. Koski). Tutki-

mukseen osallistuville lähetettiin postitse kyselylomakkeita, joilla seulottiin tutkimukseen so-

veltuvat potilaat ja nämä kutsuttiin vastaanotolle kliiniseen tutkimukseen OYS:an neurologian 

poliklinikkaan ja verikokeisiin. Potilaiden kliininen tutkimus ja seuranta toteutettiin vuosien 

2010–2012 aikana. 

!
Tutkimusmenetelminä tutkimuksessa käytettiin kyselylomakkeista kansainvälistä IRRLS-as-

teikkoa sekä levottomat jalat -kyselylomaketta (mm. lääkityksen kartoitus, mahdolliset suku-

laisten oireet ja mahdollisuus osallistua tutkimukseen, muut sairaudet). Kliinisen tutkimuksen 

perustana käytettiin alaraajoihin keskittyvää, pelkistettyä neuropathy disability-pisteytystä 

(NDS).  Kliinisessä tutkimuksessa tutkittiin alaraajojen lihasvoimia sekä eri tuntoaisteja ja 

jänneheijasteita. Laboratoriokokeista määritettiin OYS:ssa pieni verenkuva ja CRP, Rinneko-

tisäätiössä S-transferriini, S-Fe, S-Cu, S-Zn ja S-transferriinireseptori sekä DNA-eristys Hel-

singin yliopiston HaartBio-laboratoriossa. 

!
!
2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN PERUSTA 

!
Vuonna 1995 määriteltiin kansainvälinen RLS-kriteeristö (IRLSSG). Kliiniseen käyttöön otet-

tiin neljä diagnostista minimikriteeriä (oirekvartetti): motorinen levottomuus ja tarve liikuttaa 

raajoja (yleensä liittyen tuntoharhoihin tai -häiriöihin), oireiden ilmaantuminen selvemmin tai 

ainoastaan levossa (istuminen tai makaaminen), niiden osittainen ja tilapäinen helpottuminen 

liikkumisella ja oireiden paheneminen iltaa tai yötä kohti. RLS jaetaan primaariseen ja sekun-

daarisiin muotoihin, joista primaarinen on joko idiopaattista (sporadista) tai familiaalista (he-

reditaarista). Sekundaarinen muoto johtuu raudan puutteesta, munuaisten vajaatoiminnasta, 

jostain muusta sairaudesta tai raskaudesta (Benes ym. 2007).  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!
RLS:n erotusdiagnostiikka voi olla haastavaa. Diagnostiikassa on otettava huomioon useita 

sairauksia. Niitä ovat sekä hypotensiivinen että neuroleptin aiheuttama jalkojen tahaton levot-

tomuus (akatisia), hermojuurisairaus, ääreishermoston sairaus (perifeerinen neuropatia), tah-

donalaiset liikkeet (”ompelukonejalat”), alaraajan niveltulehdus, sydämen vajaatoiminta, vas-

kulaarinen tai neurogeeninen ontuminen (klaudikaatio), lasten kasvukivut, yölliset jalkakram-

pit, asentoriippuvainen (positionaalinen) epämukavuus, selkäydinsairaus (myelopatia) ja jak-

sottaiset yölliset jalkaliikkeet (PLMD, periodic leg movement disorder). Standardoidut kritee-

rit selkeyttävät RLS:n diagnosointia (Benes ym. 2007, Berger 2007). 

!
RLS-potilailla on todettu patofysiologisia muutoksia isoaivokuoressa, tyvitumakkeissa, mus-

tatumakkeessa (substantia nigra) ja selkäytimessä. Tulokset ovat osin ristiriitaisia, mutta esi-

merkiksi primaarisella somatosensorisella aivokuorialueella on magneettikuvissa todettu sel-

viä alueellisia harmaan aineen vähentymiä, jotka korreloivat sekä voimakkaisiin RLS-oirei-

siin että taudin kestoon. Tyvitumakkeiden alueella on havaittu opioidi- ja dopamiiniresepto-

rien heikentynyttä sitoutumista. Selkäytimessä on huomattu selvää motorista tai sensorista 

yliherkkyyttä, joskin on epäselvää, onko primaarinen syy selkäytimestä vai supraspinaalisista 

rakenteista. Selkäytimen yliherkkyys ilmenee idiopaattisten RLS-potilaiden kokemana kivu-

narkuutena neulalla pistelyyn, jota selkäydin herkistää sisäisesti ja joka lievittyy pitkäaikaisel-

la dopaminergisellä lääkehoidolla. Toisaalta esimerkiksi dopaminergisissä A11-neuroneissa, 

jotka vastaavat kokonaan selkäytimen dopaminergisestä hermotuksesta, ei ole todettu muu-

toksia (Paulus ym. 2007). 

!
Raudalla on vahva yhteys RLS:n kehittymiseen. Vaikka on epätodennäköistä, että monimut-

kainen oireyhtymä johtuu pelkästään yhdestä syystä, alhainen rautapitoisuus (jota ilmentää 

seerumin matala ferritiini-pitoisuus) etenkin aivojen substantia nigrassa on yhdistetty selvästi 

RLS:n ilmaantuvuuteen. Myös perifeeristä rautavajetta ja aivojen kyvyttömyyttä hankkia lisää 

rautaa periferiasta on todettu. Vaikeaa RLS:aa onkin onnistuneesti hoidettu isoilla laskimonsi-

säisillä rauta-annoksilla. Alhaisen raudansaannin on myös todettu pahentavan potilaiden oirei-

ta. Koska monien potilaiden oireet lievittyvät tehokkaasti levodopalla, keskushermoston do-

pamiiniaineenvaihdunnan poikkeavuutta pidetään myös syynä RLS:aan. Keskushermoston 
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rautavajeen katsotaan kuitenkin joissain tutkimuksissa aiheuttaneen myös dopamiiniaineen-

vaihdunnan muutoksia. Ravintoperäisestä raudanpuutoksesta kärsivillä rotilla on havaittu ai-

vojen tyvitumakkeiden D1-dopamiinireseptorien ja aktiivisten dopamiinikuljettajien (DAT) 

määrän laskua ja solun ulkoisen dopamiinipitoisuuden nousua. Rautahoito on myös lievittänyt 

joidenkin potilaiden oireita pitkäkestoisemmin kuin levodopa. Kaikilla alhaisista rautapitoi-

suuksista potevilla ei kuitenkaan ole RLS:aa (Allen 2007). 

!
Koska RLS:aan liittyy dopamiinijärjestelmän poikkeavuuksia, yhteisesiintyvyys keskusher-

moston rappeumasairauksiin on mahdollinen, koska näihin liittyy dopaminergistä solutuhoa. 

Selvää syy-yhteyttä RLS-potilaiden suurentuneesta riskistä sairastua esim. Parkinsonin tautiin 

ei ole todettu, mutta Parkinson-potilailla RLS on tavanomaista yleisempää. Yhteisesiintyvyys 

voi olla myös sattumaa (Iranzo ym. 2007). 

!
Dopamiiniagonistit - etenkin levodopa - ovat ensisijainen ja parhaiten tutkittu lääkehoito 

RLS:ssa ja niitä on käytetty jo yli 20 vuotta. Opioidit, antikonvulsantit ja rauta-annokset ovat 

myös lievittäneet oireita joillakin potilailla (Oertel ym. 2007). Tärkeä dopamiinia tuottaviin 

lääkkeisiin, etenkin levodopaan, liittyvä ilmiö on augmentaatio. Se tarkoittaa RLS:n oireiden 

pahenemista pitkään jatkuneen lääkehoidon seurauksena. Augmentaatio voi ilmetä oireiden 

nopeampana ilmaantumisena levossa, niiden leviämisenä yläraajoihin tai -vartaloon, lyhenty-

neenä lääkkeiden hoitovaikutuksena tai oireiden aikaisempana ilmaantumisena päivällä. 

Augmentaatio on uhkaamassa, mikäli hoitava lääkäri ei ole tietoinen tästä komplikaatiosta, 

vaan nostaa annosmääriä sitä mukaa kun oireet voimistuvat. Augmentaatio tulee erottaa toi-

sesta dopamiiniagonistihoidon komplikaatiosta, EMR:stä (early morning rebound), joka tar-

koittaa oireiden palaamista aamuyöllä ja johon ei liity oireiden voimistumista (García-Borre-

guero ym. 2007). 

!
Suurimmalla osalla RLS-potilaista oireita esiintyy myös lähisukulaisilla, joten RLS vaikuttaa 

olevan periytyvää. Taudin aiheuttavaa geeniä ei ole kuitenkaan useista tutkimuksista ja geeni-

lokusten kartoittamisista huolimatta pystytty tunnistamaan. Parempien tutkimustulosten saa-

misen edellytyksenä ovat suuret kartoitetut potilasotokset ja sukulaisnäytteiden geenien kyt-

kentätutkimukset (Winkelmann ym. 2007). 
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!
3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS  

!
Tutkimuksessa kartoitettiin OYS:ssa diagnosoitujen RLS:aa sairastavien potilaiden oireita ja 

kliinistä kuvaa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä unitutkija, professori Markku Partisen (Skogbyn 

uniklinikka, Rinnekodin tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto) kanssa. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli saada uutta tietoa mm. RLS:n periytyvyydestä, epidemiologiasta ja mikrotason 

mekanismeista (etenkin raudan roolista). Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää RLS:n 

syntyyn vaikuttavia solubiologisia tekijöitä ja geneettisten tekijöiden merkitystä. Tämä tutki-

mus on deskriptiivinen RLS-potilaista ja tutkimukseen liittynyt geneettinen analyysi suorite-

taan myöhemmin. 

!
!
!
!
4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

!
Tutkimusaineistona käytettiin diagnosoituja levottomista jaloista kärsiviä potilaita sekä hei-

dän lähisukulaisiaan. Tutkimukseen valikoitui 32 tutkittavaa. Tutkimus liittyi kansalliseen 

RLSGEN-tutkimukseen (päätutkijana unitutkija, professori Markku Partinen). Tutkimukseen 

osallistuvien potilaiden osallistumishalukkuus selvitettiin soittamalla potilaille henkilökohtai-

sesti (LK Elias Koski) ja tiedustelemalla mahdollista halukkuutta osallistua tutkimukseen. 

Tämän jälkeen potilaille lähetettiin tutkimukseen liittyviä kyselylomakkeita, joissa käsiteltiin 

mm. potilaan oireiden vaikeusastetta sekä mahdollista periytyvyyttä ja sukulaisten oireita. Pa-

lautettujen vastausten perusteella valittiin potilaat, jotka kutsuttiin kliiniseen tutkimukseen ja 

verikokeisiin. Tutkimukseen pyrittiin valikoimaan mahdollisimman isoja sukuja, joissa esiin-

tyy RLS-oireistoa.  

!
Kliininen tutkimus suoritettiin OYS:an neurologian poliklinikassa ja verikokeet otettiin 

OYS:an sisätautien laboratoriossa vuosina 2010–2012. Kliinisen tutkimuksen tekivät LK 
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Elias Koski ja neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä. Tutkituista potilaista täytettiin erilli-

nen statuskaavake (neuropathy disability score), jossa tutkittiin alaraajojen lihasvoimat, tun-

not ja raajaheijasteet. Kliininen tutkimus toimi samalla RLS:n erotusdiagnostisena tutkimuk-

sena. Potilaiden oireiden vaikeusastetta kartoitettiin käyttämällä kansainvälistä IRRLS-asteik-

koa (kyselylomake). Lisäksi potilaille lähetettiin kattava levottomat jalat -kyselylomake, jois-

sa kartoitettiin mm. lääkityksiä, muiden sukulaisten mahdollisia oireita ja mahdollisuutta osal-

listua tutkimukseen sekä muita sairauksia. Verinäytteestä tutkittiin elimistön rautatasapainoa 

kuvaavat parametrit (PVK, S-transferriini, S-Fe, S-Cu, S-Zn ja S-transferriinireseptori), CRP 

sekä eristettiin DNA geenitutkimuksia varten. Verikokeista PVK ja CRP analysoitiin OYS:s-

sa, muut näytteet Rinnekotisäätiössä ja DNA-eristys Helsingin yliopiston HaartBio-laborato-

riossa. 

!
!
!
!
5. TULOKSET 

!
Tutkimuksen perusteella RLS-oireita alkaa esiintyä keskimäärin 30-38 vuoden iässä. Tuolloin 

oirekuva on vähintään keskivaikea (kuvio 1). Oireiden ilmaantumisiän keskiarvo oli 31 vuotta 

ja mediaani 30 vuotta. Oireiden ilmaantuminen tutkimuspotilailla oli 5 vuoden ja 60 vuoden 

välillä. Keskihajonta oli 12,3 vuotta. Neljä potilasta ei vastannut kysymykseen. 
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Taulukot 1 ja 2. Tutkimuspotilaiden raudanpuutos ja 
anemia. 

!
Potilailta myös kysyttiin heidän rauta-aineenvaihduntahistoriastaan. Kysyttiin, oliko potilailta 

aikaisemmin mitattu seerumin ferritiiniä ja mahdollista määritystulosta. Mikäli ei tarkkaa ar-

voa muistanut oli vaihtoehtoina myös ”normaali”, ”viitealueen keskiarvon alapuolella” ja 

”viitearvon keskiarvon yläpuolella”. Suurimmalta osalta potilaista (53,1 %) ei seerumin ferri-

tiiniä oltu mitattu (kuvio 9). Kaksi potilaista (6,3 %) vastasi ferritiinin olleen normaali. Yksi 

potilas (3,1 %) vastasi ferritiinin olleen viitealueen keskiarvon alapuolella ja vastaavasti yksi 

viitealueen keskiarvon yläpuolella. Kaksi potilasta (6,3 %) jätti kysymykseen vastaamatta. 

Loput potilaista vastasivat muistaneensa edellisen kerran mitatun ferritiini-arvon, arvot olivat 

välillä 2-183 mikrogrammaa/l (miehille seerumin ferritiinin normaalialue on 20-250 mikro-

grammaa/l ja naisille 5-90 mikrogrammaa/l). 

!!!!
Tutkimuksessa kartoitettiin myös muuta sairastavuutta ja oireita ja jopa 90,6 % vastanneista 

kärsi tai oli joskus kärsinyt muista vaivoista (kaikki mahdollinen muu oireilu). Ainoastaan 

kolme potilasta (9,4 %) oli näistä oireettomia (taulukko 3). 

!!
Taulukko 3. Potilaiden muu vaivahistoria.!
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Kun anamnestisesti alettiin tarkentaa eri somaattisten ja neurologisten oireiden esiintyvyyttä 

oireet vähenivät huomattavasti. Polyneuropatiaa sairastavia potilaita tutkimusaineistossa oli 

ainoastaan yksi (3,1 %). Valtaosa, 96,9 % potilaista ei ollut koskaan sairastanut polyneuropa-

tiaa (taulukko 4). 

!!!!!!!!!!
Taulukko 4. Polyneuropatian esiintyvyys tutkimusaineistossa. 
 

!
Edelleen kun kysyttiin sairastavuutta diabeteksen suhteen (oli sitten kyse nuoruustyypin tai 

aikuistyypin diabeteksestä) ainoastaan kolme potilasta (9,4 %) vastasi sairastavansa diabetes-

tä. Loput 90,6% potilaista sairastanut diabetestä (taulukko 5). 

!!!!!!!!!!
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Taulukko 5. Diabeteksen esiintyvyys tutkimusaineistossa.  !!
 

!!!!!!!!!!
Munuaisten vajaatoimintaa ei yhdelläkään tutkimuspotilaista esiintynyt tai ollut esiintynyt. !!
Potilaiden kliinisessä tutkimuksessa keskityttiin alaraajojen mahdollisiin tuntopoikkeavuuk-

siin, lihasheikkouksiin ja refleksipoikkeavuuksiin. Nämä poikkeavuudet olivat potilailla har-

vinaisia. Tuntopoikkeavuuksia esiintyi tutkituista potilaista neljällä (12,5 %), jotka olivat lie-

viä (taulukko 7). Tuntopoikkeavuuksia ei ollut 23:lla potilaista (71,9 %) lainkaan. Viisi poti-

lasta (15,6 %) ei saapunut vastaanotolle. 

!
Lihasheikkouksien esiintyvyys oli tuntopoikkeavuuksiakin pienempi. Ainoastaan yhdellä (3,1 

%) vastaanotolle tulleista potilaista havaittiin lievä lihaspoikkeavuus (taulukko 8). 25 potilasta 

(71,9 %) oli lihasheikkouksien suhteen normaali, 5 potilasta ei saapunut vastaanotolle ja yh-

den potilaan status jäi lihasheikkouden suhteen epävarmaksi (yhteensä 18,8 %). 

!
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Alaraajojen refleksipoikkeavuuksien suhteen kahdella tutkimuspotilaista (6,3 %) esiintyi lievä 

poikkeavuus (taulukko 9). 25:llä potilaalla (78,1 %) kliininen tutkimus oli alaraajojen reflek-

sien osalta normaali. 5 potilasta (15,6 %) ei saapunut vastaanotolle. 

!!!
Taulukko 7. Potilaiden alaraajojen tuntopoikkeavuudet. !!
 

Taulukko 8. Potilaiden alaraajojen lihasheikkoudet. !!
 

!!!!!!
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!!!!!
Taulukko 9. Potilaiden alaraajojen refleksipoikkeavuudet. !!
 !!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6. POHDINTA 

!
Tutkimus oli deskriptiivinen levottomat jalat-potilaista, geneettinen analyysi suoritetaan myö-

hemmin. Levottomat jalat-syndrooma on pitkälti anamnestisiin tietoihin perustuva neurologi-

nen sairaus, jossa neurologinen status alaraajojen osalta on pääsääntöisesti täysin normaali. 

Koska kyseessä on aikuisiän yleisin liikehäiriö on tähän diagnoosiin tärkeää kiinnittää huo-

miota ja tutkiakin enemmän. Tutkimuspotilaista noin neljällä viidestä lääkäri oli jo diagnosoi-

nut levottomat jalat-syndrooman. Tämä osoittaa että sairaus tunnistetaan hyvin. Myös elämän-

laatua parantava hoito on tällöin tarjolla. Syndrooman hoito onkin tärkeää sillä elämänlaatu-

kyselyissä levottomat jalat-syndrooma koetaan hankalammaksi kuin esimerkiksi koronaari-

tauti joten kyseessä on todellakin hankala vaiva. Tämän tutkimuksen perusteella kuitenkin 

lieväasteinen levottomat jalat-syndrooma on harvinainen vaikeimpiin muotoihin verrattuna.  

!
Syndrooman perinnöllisyys vaikuttaisi olevan tämä tutkimuksen perusteella ristiriitainen, sillä 

vaikka muilla sukulaisilla levottomat jalat-oireita esiintyi suurella osalla, vanhempia on suurin 

piirtein yhtä paljon oireettomia kuin oireilevia. On kuitenkin korostettava että potilaiden mää-

rä tässä tutkimuksessa on suhteellisen pieni. Sukuanamneesi oli kuitenkin positiivinen noin 60 

%:lla potilaista, mikä vastaa aikaisemmin kirjallisuudessa esiintyviä lukuja. Sekundaarisia 

levottomat jalat-muotoja ei tässä tutkimuksessa todettu joten geneettinen alttius tutkimusai-

neistossa on ilmeinen. Muu neurologinen sairastavuus tutkimuspotilailla oli harvinaista, jos-

kin lähes kaikki potilaista oli elämänsä aikana kärsinyt jostain oireesta. Kuitenkin normaali-

väestössä valtaosa kärsii elämänsä aikana jostain oireesta, eikä näin ollen levottomat jalat-po-

tilailla kohonnutta muuta sairastavuutta muidenkaan tautien suhteen voi todeta olevan.  

!
Raudan metabolialla lienee selkeä merkitys levottomat jalat-syndroomassa, sillä 31,3 %:lla 

tutkimuspotilaista oli joskus havaittu raudanpuutetta tai anemiaa, tässä tutkimuksessa anemiaa 

ei kuitenkaan esiintynyt yhdelläkään potilaalla. Tämä osoittaa että raudanpuutosanemia on 

potilailla huomattu ja korjattu jo perusterveydenhuollossa, mikä osoittaa että asia on tiedossa 

ja potilaat saavat apua. Lisää tutkimusta vaaditaan, jotta ymmärretään paremmin mm. rauta-

metabolian ja perinnöllisyyden osuutta sairauden patogeneesissä. Myöhemmin tämänkin tut-

kimuksen osalta tulee vielä lisää tietoa mikä aukaisee patogeneesiä enemmän. 
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7. LIITTEET 
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IRRLS-kysely 
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Levottomat jalat-kyselylomake 
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