
چه میتوان کرد؟ قرار؛سندرم پاي بی  

پاها، دستها یا قسمت هاي دیگر بدن دارد و با حالتی وسواسی نیاز دارد  درفرد مبتال احساس ناخوش آیندي 
این بی قراري ، اضطرار و تمایل شدید به حرکت دادن پاها  موال پاها) را جرکت بدهد تا ازتا قسمت مبتال (مع

شکل از رم پاي بی قرار میگویند. دان سناست که به به دلیل همین اجبار به حرکت پاها رهایی پیدا کند. 
سنگینی در اندام، درد، گزگز و توان به حاالتی نظیرمی رم میتواند خود را بروز دهددسناین هاي دیگري که 

 یدگی و یا کش ، گرفتگی عضالنیسوزش ، خارش، برق گرفتگی،احساس حرکت حشره روي پوست مور مور،
دست ها یا قسمت هاي دیگر  اضطرار به حرکت محدود به پا نیست و بر خالف نام این سندرم،. اشاره کرد

 کیفیت مطلوب خواب میتواندها حین خواب اندام و مدام اختیارحرکات بی د.درگیر شونهم ممکن است بدن 
مانند خستگی در مدت روز، بی حوصلگی،  یتمامی عرارض خواب بد را بوجود بیاورد؛ عوارضو  دهدکاهش را 

مزمن.  دو حتی در موارد شدید تر سندم در کج خلقی  

و میلیون ها  خانم ها دو برابر آقایان مبتال می شوند ولی حتی کودکان در مقابل آن مصون نیستند
جهان به آن مبتال هستند.نفردر  

با این حال به تا به امروز ناشناخته  است.  آن اصلی  علتبیماري، زیرا  این حالت سندرم می گویند و نه به
:عبارتند ازترین آنها مهم تري داشته باشند.نقش موثربرخی از عوامل نظر می رسد   

کم خونی ناشی از کمبود آهنـ   
رتریت روماتویید، بیماري هاي ، آبرخی بیماري هاي مزمن مانند دیابت، پارکینسون، نارسایی مزمن کلیه -

مانند نوروپاتینورولوژیک   
 ـ کاهش  دوپامین

ژنتیکعوامل ـ وراثت و  
هاـ بارداري به ویژه طی آخرین ماه  

مانند  تهوع داروهاي ضد  ، هایی مثل دیفن هیدرامینهیستامینآنتی :عوارض برخی داروها مانند-
د، داروهاي روان پریشی یا افسردگی مانند فلوکستین یا آمی تریپتیلین، داروهاي ترامادول و کلوپرامیومت

 لووتیروکسین
 ـ سن باال

 بیماري هاي ستون فقرات
حالت هایی که باعث افزایش اضطراب و استرس فرد می شود مانند عوامل محیطی (سر وصدا، محیط کارو ـ 

(مجموعه عالئمی که به دنبال قطع یا کاهش  داروها یا مواد مخدر سندرم تركغیره)  بیماري هاي روان و 
یابند)دوز داروها و مواد مخدر تظاهر می  

موادي مانند رد بول.و  کافئین اعصاب مانند؛ الکل،محرك رویه از ترکیبات ـ استفاده بی  
 

https://www.chetor.com/82155-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9/
https://www.chetor.com/82155-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9/
https://www.hamshahrionline.ir/news/306131/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


مان محتمل است مانند کم خونی در اثر کم با پی گیري پزشک متخصص معلوم شود در اگر علت بیماري
ن پیدا نمی شود آاز موارد باشد یا سایر موارد که علتی براي  %50تیک، که میتواند علت در موارد ژن .بود آهن

.است که بیمار را آزار می دهدی های درمان به صورت درمان عالمت  

:تشخیص   

بیمار به حرکت اندام در  اساس شرح حال اضطراربر  قرار روندي نسبتا ساده استتشخیص سندرم پاي بی
بدتر شدن آن در شب بود عالیم با حرکت دادن پاها و ) بهموقع بی حرکتی (مانند خواب یا نشستن طوالنی

و مشاوره با سایر پزشک ها میتواند موارد  (الکترومیوگرافی) . آزمایش خون و نوار عصبیتیا استراحت اس
. سعی کنید قبل از مراجعه به پزشک ستون فقرات یا کم خونی را مشخص کندثانویه مانند بیما ري هاي 

عوامل بهتر ه زمان هایی بدتر است، چ، بی قراري پاها شروع، مدت کاتی را یادداشت کنید مانند؛ تاریخن
سابقه خانوادگی.کننده و بدتر کننده عالیم،   

:درمان   

بسیار عادي است که در این بیماري  .عالیم بدتر می شوددر صورت عدم درمان دربسیاري موارد با گذشت  
شود.  در مواردي که ثانویه به بیماري ها یا ماه ها هیچ عالمتی دیده نهفته  عالیم نوسان داشته باشند و

گاهی با قطع داروي خاصی . درمان سندرم پاي بی قرار درمان بیماري اولیه است ،خاصی است مانند دیابت
در سایر موارد درمان بر طرف کردن یا کاهش عالیم ازار دهنده است. بیماري بهبود کامل پیدا می کند. 

هم  دبه شکل گذرا و موقت احساس راحتی می کند. در درمان این سنرم بایجایی اندام آزرده جابه بیمار با
 به مشکالت جسم و روان توجه شود.زمان 

روش هاي زیر استفاده کنیم:از این مشکل ممکن است  در درمان  

م خواب فرد را مختل میکند و عوارض بی خوابی هم اضافه می شود. مواردي وجود ربهداشت خواب: این سند
(لطفا به  نها میتوانیم خواب بهتري داشته باشیم تا عوارض کم خوابی در ما کم شودآدارد که با رعایت کردن 

مراجعه کنید).ت بهداشت خواب قسم  

  با نظر پزشک E و C  D,، ویتامین هاي منیزیم، آهن هایی مانند ـ مصرف مکمل
 و سایر مواد محرك ـ کاهش مصرف کافئین و قهوه

با بهبود خواب به  مستقیم عالمت ها را کم می کند، احساس خوبی به بیمار می دهد و به شکلورزش  -
 کاهش عالیم کمک می کند.

کم کردن استرس باعث کم شدن یوگا و ورزش هاي کششی: به نظر می رسد یوگا با بهبود روحیه و خواب و 
  عالیم سنرم بی قراري پا می شود. 



 و حمام گرمـ ماساژ

اي داروه بروفن داروها: مانند داروهاي پارگینسون (دوپامین)، گاباپنتین، بنزودیازپین ها مانند کلونازپام،
 ین و ترامادولمخدر مانند کدئ

 طب سوزنی 

 بستن پا با باند کشی

 رفتار درمانی و درمان از طریق گفتگو

 : و پذیرش تطابق

  بنابر این باید استرتژي تطابق داشته باشید. این سندرم معموالدر طول زندگی با فرد مبتال هست

شوند و بهتر شما را به فامیل، دوستان و همکاران شرایط خود را بگویید تا موقعیت شما را متوجه  •
 درك کنند.

 سعی نکنید در مقابل حرکت دادن پا ها مقاومت کنید. •
 در صورت لزوم از مشاوره روان شناس و روان پزشک براي رفتار درمانی استفاده کنید. •
دفتر یادداشتی داشته باشید ودر آن داروها و چیزهایی که باعث بهبود یا بدتر شدن خواب و عالیم  •

 دداشت کنید و با پزشک خود در میان بگذارید. شما می شود یا
 روز خود را با کشش و ماساژ شروع کنید و به پایان ببرید. •
می توانید مشکالت و راه  دچار هستندهمین مشکل  یرید: با شرکت در گروه هایی که بهکمک بگ •

 هاي تطابق را با یکدیگر در میان بگذارید و از تجربیات یکدیگر استفاده کنید.
 

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص درد از دانشگاه نویسنده: دکتر فرهاد عادل منش 
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